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   :مـقـدمـة
لم تعد التربية في عصرنا الحاضر مقتصرة على العاديين من بني البـشر، ولـم يعـد                 

توسطة والعالية منهم كما كان الحال في الماضـي،         التعليم موجها فقط لذوي القدرات العقلية الم      

وإنما أصبحت الجهود التربوية والتعليمية تستهدف جميع الناشئة بغض النظر عن مـستوياتهم             

العقلية وقدراتهم االستيعابية، وانطالقا من اإليمان بجملة من المبادئ اإلنسانية الـسامية التـي              

تكافؤ الفرص، وحق كل إنسان في أن ينال نـصيبه          أقرتها مواثيق حقوق اإلنسان كالمساواة، و     

من التربية والتعليم في الحدود التي تسمح بها قدراته وطاقاته، وعليه فلم يعد ينظر إلى المعاقين              

عقليا على أنهم كم بشري يجب إهماله وإغفال تربيته وتعليمه، وإنما أصبح ينظر إلى اإلعاقـة                

ة تتطلب التعامل معها بإيجابية كبيرة، كما أصبح ينظـر          إنسانية طبيعي  العقلية على أنها ظاهرة   

إلى المعاقين عقليا على أنهم أفراد إنسانيون يستحقون بذل المزيد من العناية، واالهتمام بتربيتهم          

وتعليمهم حتى يتسنى لهم إمتالك القدرة على التكيف مع مطالب الحياة، وشق طريقهم فيها في               

  .همالحدود التي تسمح بها إمكانات

ويمر الفرد ذو اإلعاقة العقلية بخبرات متكررة من الفشل بسبب نقص قدراتـه العقليـة            

 في المدرسة العادية سـوى      يفهو يعجز عن مسايرة زمالئه في مجال التعليم العادي، وال يالق          

 القيام باألعمال التي يقوم بها      عالفشل، فيصاب باإلحباط ويشعر بالعجز والدونية، كما ال يستطي        
  ).2000عال عبد الباقي، (انه من العاديين في مثل سنه ويعتمد على اآلخرين في تصريف شؤونه أقر

لذا فالفرد المعاق عقليا يحتاج إلى البرامج التربوية الخاصـة التـي يقـوم بإعـدادها                

 المحـدودة   تالمختصون في علم النفس وعلوم التربية التي تراعى فيها القـدرات واإلمكانيـا            

ا، والخصائص والسمات التي يتميز بها هـؤالء األفـراد فـي نـواحي التعلـيم                للمعاقين عقلي 

والتدريب، وتهدف هذه البرامج إلى إخراج قدراتهم المحدودة وتنميتها عن طريق التدريب على             

المهارات الشخصية واالجتماعية لمواجهة الحياة االجتماعية اليومية والتفاعل اإليجـابي مـع            

  .هم واالندماج في المجتمعاآلخرين ممن يعيشون بين

ويعتبر مجال رعاية المعاقين عقليا من المجاالت الهامة التي تستخدم فيها أساليب تعديل             

السلوك بشكل أساسي إلكساب هؤالء األطفال المهارات الالزمة للسلوك التكيفي وكـذلك فـي              

هـور أشـكال    معالجة السلوكات غير المناسبة، سواء تلك األساليب التي تعمل على تقويـة ظ            

  السلوك المرغوب فيها وتثبيتها، وتشجيع ظهورها باستمرار، أو تلك األساليب التي تعمل على

  ذاـإضعاف ظهور أشكال السلوك غير المرغوب فيها، وقد أكدت الدراسات التي أجريت في ه

  أ



عقليا المجال نجاح فنيات تعديل السلوك في الحد من المشكالت السلوكية لدى األطفال المعاقين              

  ).2000عال عبد الباقي، (وفي إكسابهم كثيرا من السلوك اإلجتماعي اإليجابي 

ومن هنا نحاول في موضوع بحثنا دراسة فعالية برامج مراكز التربية الخاصـة فـي               

، وذلك من خالل تقييم األداء لمجموعة من        )درجة بسيطة (تعديل سلوك األطفال المعاقين عقليا      

قبل تلقي البرنـامج وبعـد تطبيـق    ( عن طريق التطبيق القبلي والبعدي   األطفال المعاقين عقليا  

لمقياس السلوك التكيفي، ولغرض تحقيق األهداف المرجوة فإن البحث الحالي يتكون           ) البرنامج

  : في مجمله من سبعة فصول وذلك على النحو التالي

غة تم تخصيص الفصل األول لطرح إشـكالية الدراسـة وأهميتهـا وأهـدافها وصـيا             

أمـا  . فرضياتها وتحديد المفاهيم نظريا وإجرائيا والتطرق إلى الدراسات الـسابقة ومناقـشتها           

الفصل الثاني فقد تم تخصيصه كمدخل لمفهوم التربية الخاصة، وذكر نبذة تاريخية عن ظهور              

هذا المصطلح وتعريفه نظريا ومن ثم عرض مختلف خـدمات التربيـة الخاصـة وأهـدافها                

لتي تقوم عليها برامج رعاية المعاقين عقليا، وكذلك عرض البرامج التربوية           ومختلف األسس ا  

  .للمعاقين عقليا القابلين للتعلم

وتطرقنا في الفصل الثالث للتحدث عن اإلعاقة العقلية من خالل إعطاء لمحة تاريخيـة              

  .عن هذا المفهوم وتحديده نظريا، وكذلك التعرض ألسبابها وتصنيفها وتشخيصها

ل الفصل الرابع مفهوم السلوك وكذلك مفهوم تعديل السلوك، وأهمية وأهداف هذا            ويتناو

األخير وإستراتيجياته وتطبيقات نظريات التعلم في ميدان تعديل سلوك األطفال المعاقين عقليا،            

  .وأساليب ومجاالت تعديل السلوك لدى هؤالء األطفال

سلوك التكيفي، وكذلك مفهـوم التكيـف       وتناولنا في الفصل الخامس األساس النظري لمفهوم ال       

  . ومعاييره، وكذلك مظاهر اإلضطرابات السلوكية والسلوك التكيفي

وخصص الفصل السادس باإلجراءات المنهجية والميدانية للبحث وتم فيه التطرق إلـى            

إعتماد المنهج المقارن وعرض الخطوات التي اتبعت في جمع البيانات وإجـراءات التطبيـق              

  .حليل والمعالجة اإلحصائيةوأسلوب الت

أما الفصل السابع واألخير فقد تضمن عرض النتائج ومناقشتها تبعا لفرضيات الدراسة            

  .ومدى اتساقها مع نتائج الدراسات السابقة أو تعارضها معها

وأخيرا إرتأينا أن ننهي دراستنا بخاتمة وبعض اإلقتراحات الهادفة للتخفيف من حـدة اإلعاقـة           

  .لوقاية من آثارها السلبيةالعقلية أو ا

  ب
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   :اإلشكـاليـة
يتحدد مستقبل األمة إلى حد كبير بالظروف التربوية واإلجتماعية التي يتعـرض لهـا              

أفراد الجيل الجديد من أبنائها، فأطفال اليوم هم رجال المستقبل ويقاس مدى تقدم األمم بمـدى                

 الجديد من أبنائها وهـو      لا ألطفالها، لذلك تحرص األمم على أن ينشأ الجي        الخدمات التي تقدمه  

  .كامل من الناحية الجسمية والعقلية واإلجتماعية واإلنفعالية

ولكن توجد في كل مجتمع من المجتمعات مجموعة من األشخاص الذين أصيبوا بإعاقة             

ين ومن بيـنهم المعـاقين عقليـا،        أو أكثر أثناء أو بعد الوالدة، هؤالء األشخاص هم فئة المعاق          

وتعتبر مشكلة اإلعاقة العقلية من المشكالت الهامة التي تواجه أي مجتمع سواء كان متقـدما أم       

متخلفا، والجزائر تواجه مشكلة اإلعاقة كغيرها من بلدان العالم، حيث أحصى المكتب الـوطني       

 مـن   %5.3ما يمثل    شخصا معاقا أي     1590466حوالي  ) 1998( عام   (ONS)لإلحصائيات  

 مـن   %8.67 فردا أي ما يعـادل       1394788المجتمع العام، وتمثل فئة المعاقين عقليا حوالي        

  ).Tefiani. M in Poizat. D  ,2004(مجموع المعاقين 

وتعتبر اإلعاقة العقلية مشكلة إنسانية وإجتماعية، وأسـرية وطبيـة وتربويـة جـديرة             

يقتضي األمر التعاون بين األجهزة المختلفة لحـل هـذه          باإلهتمام والدراسة والوقاية، ومن ثم      

  ).1997عبد الرحمن العيسوي، . (المشكلة

وقد أخذ العالم في اآلونة األخيرة يتجه إتجاها أكثر جدية وعمقا نحـو اإلهتمـام بفهـم               

المعاقين قصد رعايتهم وتوفير الخدمات الصحية والتأهيلية لهم، وذلك من أجل اإلستفادة بمـا              

ديهم من قدرات، ومن ثم تحقيق الكفاية الذاتية واالجتماعية والمهنية التي تمكـنهم مـن               تبقى ل 

  .الحياة والتوافق في المجتمع

وإيمانا بحق هذه الفئات في حياة إنسانية كريمة صدرت التشريعات التي أكدت حقهم في              

م، وساهمت المواثيـق    الرعاية المتكاملة، واتسعت دائرة الرعاية لتشمل الفئات غير القابلة للتعل         

فاإلعالن العـالمي   << الدولية في إحداث تغيرات جذرية في رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة           

أكدا على حق المعـاق     ) 1959(، واإلعالن العالمي لحقوق الطفل      )1948(لحقوق اإلنسان عام    

ون، فيوليـت فـؤاد إبـراهيم وآخـر       . (>>في الحياة الكريمة، ومسؤولية المجتمع في رعايته        

  ).80، ص 2001

والحديث عن مفهوم اإلعاقة في المجتمع الجزائري يجرنا إلى التساؤل عن مكانة 

  ووضعية الطفل المعاق عقليا في هذا المجتمع الذي يتميز بخصوصياته الثقافية واالجتماعية، 
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وضوع والتي تعتبر األساس أو الخطوة األولى لكل إجراء يتخذ لصالح لهذه الفئة، وفي هذا الم              

أن اإلعاقة عامة تترجم في المجتمع الجزائري كلعنة تمس جميع          ) 1970زردومي ،   . ن(ترى  

العائلة، حيث تمثل والدة طفل معاق في العائلة صدمة شديدة تتبعه مشاعر الخجل واإلنكار من               

جهة، ومشاعر الشفقة عليه من جهة أخرى، خاصة في غياب إجراءات تحسيسية تعمل علـى               

اد العائالت في سبيل مواجهة هذه الصدمة والتغلب عليهـا، رغـم أن الميثـاق               مساعدة وإرش 

الوطني اعترف بهم كمواطنين كاملين لهم كافة الحقوق ونص على ضـرورة العمـل علـى                

  ).Tefiani. M in Poizat. D  ,2004(إدماجهم الفعلي في المجتمع 

ت الخاصة وقامت بإنـشاء     واهتمت العديد من المجتمعات برعاية أبنائها ذوي االحتياجا       

مدارس خاصة لكل فئة من فئات اإلعاقة المختلفة، وأصدرت القرارات الالزمة لتنظيم العمـل              

مؤسسة طبية بيداغوجية موزعة على كافة واليـات الـوطن          ) 68(بها، فالجزائر مثال أنشأت     

عدد يبقى غيـر  سنة، إال أن هذا ال)18ـ5(والتي تستقبل األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين       

وتعتبر التربيـة  ). in Poizat. D Tefiani. M,2004. (كافيا بالنظر إلى عدد هؤالء األطفال

المجاالت الحديثة التي تقوم على أساس تقديم مجموعة من الخـدمات ذات                << الخاصة مـن  

مـن ذوي   الصلة الطبية والتربوية، والتعليمية والتأهيلية والتدريبية، وتعنى بالصغار والكبـار           

. >>اإلعاقات البدنية والعقلية والتربوية والتعليمية واالجتماعية التي تميزهم كفئـات خاصـة             

، ويحتاج هؤالء األطفال عادة إلى خدمات الرعايـة         )60، ص 1996رمضان محمد القذافي،    (

الخاصة من أجل مساعدتهم على النمو بشكل مقبول إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم مهما كانت                

دة في طبيعتها وتأهيلهم إجتماعيا ونفسيا، وذلـك بإتبـاع مختلـف األسـاليب الوقائيـة                محدو

تلك البرامج الهادفة والمنظمة التي تعمل علـى إشـباع   << والعالجية، ومن أهم هذه األساليب     

عـادل  . (>>حاجات الطفل لمتطلباته على أن تالئم قدراته وإمكاناته لتحقيق السلوك التكيفـي           

هـؤالء  << في هذا الصدد أن     " قتيبة سالم الجبلي    " وتذكر  ). 436، ص 2002،  محمد عبد اهللا  

األطفال بإمكانهم أن يتكيفوا مع محيطهم ووضعهم االجتماعي بصورة طبيعية ال تختلف عـن              

أقرانهم إذا ما حصلوا على بعض المساعدة مع أسرهم واألخصائيين االجتمـاعيين والنفـسيين              

، 1999سـهى أحمـد أمـين،       . (>>لهم إلى المدارس الخاصة     والمجتمع، باإلضافة إلى إدخا   

  ).124ص

قدرة الفرد لالستجابة للمتطلبات االجتماعية والتي تبدو فـي         << والسلوك التكيفي يعني    

  اتـة للمتطلبـ المهارات اإلستقاللية والتي تعني قدرة الفرد على اإلستجاب:ثالثة أشكال، أوال 
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 تحمل المسؤولية الشخصية والتي تعنـي       :لزمني للفرد، ثانيا     اإلجتماعية بنجاح حسب العمر ا    

قدرة الفرد على القيام بكل ما يتعلق بأموره الشخصية والنجاح فيها، وإتخاذ القـرار المناسـب                

 تحمل المسؤولية اإلجتماعية وتعني قدرة الفرد على القيام بـاألدوار اإلجتماعيـة             :فيها، ثالثا   

مسؤولية المترتبة على قيامه بتلك األدوار، كمـا تعنـي النـضج            المتوقعة منه بنجاح وتحمل ال    

). 56، ص 2000فـاروق الروسـان،     . (>>االجتماعي واالنفعالي عند إتخاذ القرار المناسب       

ويمكن تغيير سلوك الشخص المعاق عقليا بشكل إيجابي عن طريق أساليب تعديل السلوك وذلك              

  ).1996ن محمد القذافي، رمضا(وفقا للتوقعات االجتماعية والمعيارية 

المجاالت الهامة التي تستخدم فيها أسـاليب       << ويعتبر مجال رعاية المعاقين عقليا من       

تعديل السلوك بشكل أساسي إلكساب هؤالء األطفال المهارات الالزمة للسلوك التكيفي، وكذلك            

ويشير ). 441 ،ص 1997محمد محروس الشناوى،    . (>>في معالجة السلوكات غير المناسبة      

إلـى  ) Hulhan & Kouffman ,1986" (كوفمان"و" هلهان"و) Kazdin, 1980" (كازدين"

توظيف واستخدام مفهوم تعديل السلوك وإستراتيجياته وأساليبه مع األطفال المعاقين عقليـا، إذ             

يظهر هؤالء أشكاال من السلوك تستدعي معها الحاجة إلى توظيف عملية تعديل السلوك مع تلك               

 من السلوك بهدف تغييرها وتعديلها، وذلك بتثبيت أشكال السلوك المرغـوب فيهـا أو               األشكال

فـاروق  . (تغيير أشكال السلوك غير المرغوب فيها إلى أشكال من السلوك المرغـوب فيهـا             

  ).2000الروسان، 

وإذا كان الهدف األسمى للتربية الخاصة هو تعديل سلوك األطفال المعاقين عقليا مـن              

مع متطلبات البيئة اإلجتماعية، وتذليل الصعوبات أمام هذه الفئة قـصد مـساعدة             أجل التكيف   

أنفسهم والتخلص إلى حد ما من التبعية، فإن فعالية برامج مراكز التربية الخاصة في الجزائـر                

وإنطالقـا  . تبقى مرهونة بإكساب هؤالء األطفال أكبر قدر ممكن من مهارات السلوك التكيفي           

  :اؤالت التالية من هذا نطرح التس

 هل إستفادة األطفال المعاقين عقليا من برامج مراكز التربية الخاصة يترتب •

 .عليه تغيير في نمو مهارات اإلعتماد على النفس في الحياة اليومية ؟

 هل إستفادة األطفال المعاقين عقليا من برامج مراكز التربية الخاصة يترتب •

 .ات السلوكية ؟عليه تغيير إيجابي في مظاهر اإلضطراب

 في) المراكز السيكوبيداغوجية(ما مدى فعالية برامج مراكز التربية الخاصة  •

  .تعديل سلوك األطفال المعاقين عقليا وتحقيقهم للسلوك التكيفي ؟
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   :الفرضيـات 
   :وكإجابة مؤقتة على هذه األسئلة المطروحة نقترح الفرضيات التالية 

   :الفرضية العامـة  •

  وى برامج مراكز التربية الخاصة في تعديل سلوك األطفال محتيساعد 

  .المعاقين عقليا واكسابهم مهارات السلوك التكيفي

  :الفرضيات الجزئيـة  •
 يساعد محتوى برامج مراكز التربية الخاصة على إحداث زيادة في نمو مهارات .1

 .اإلعتماد على النفس في الحياة اليومية لدى األطفال المعاقين عقليا

 اعد محتوى برامج مراكز التربية الخاصة على تخفيض مظاهر اإلضطراباتيس .2

  .السلوكية لدى األطفال المعاقين عقليا
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   :أهميـة البحـث 
   :تنبع أهمية الدراسة الحالية من عدة منطلقات 

   : زيادة نسب المعاقين عقليا .1

اولها موضوع تعديل سلوك األطفال المعاقين              تعد الدراسة الحالية ذات أهمية خاصة لتن      

عقليا نظرا لتزايد أعداد المعاقين عقليا، وزيادة الوعي بالمشكلة، إذ تقدر النسبة المقبولة عالميا              

 من مجموع السكان، وتتزايد هذه النسبة فـي البلـدان الناميـة             %3لفئة المعاقين عقليا حوالي     

ءات األمم المتحدة أنه يوجد في العالم أكثـر         وتقرر إحصا ). 1997محمد محروس الشناوى،    (

 مليون معوق، وأن هذه األعداد في تزايد مستمر، وأن معظمهم يقع في نطاق الـدول                500من  

النامية نظرا لما تعانيه هذه الدول من مشكالت الفقر وإنتشار األمراض وتعاطي المخـدرات،              

  ).2002حمد سالمة شاش، سهير م(إلى جانب ما تسببه الحوادث والحروب من إعاقات 

       والدراسة الحالية في إهتمامها بتعديل سلوكات المعاقين عقليا تمس قـضية هامـة فـي               

رعاية هذه الفئة، إذ أصبحت العناية بالمعاقين عقليا مطلبا إنسانيا وحقا مشروعا يتمثل في إتاحة          

  .لرعايةفرصة الرعاية والتوجيه لكل مواطن، خاصة وأنهم أشد الحاجة لهذه ا

        ولقد أكد الكثير من الباحثين أن نسبة كبيرة من المعاقين عقليا القابلين للـتعلم يمكـنهم                

التكيف النفسي واإلجتماعي والمهني، وذلك بتدريبهم وتوجيههم بما يتفق مع قدراتهم وإمكاناتهم            

 عقليا فإنه يخـسر     ، أما إذا لم يعتن المجتمع بفئة المعاقين       )1999سهى أحمد أمين،    (المحدودة  

 عندما يخسر هؤالء الناس كأفراد فاشلين غير متوافقين يعيشون عالة عليـه،             : األولى   :مرتين  

 عندما يدفع المجتمع ثمن إهماله لهم من حاالت بؤس وشقاء في حياة أسرهم، أو يدفع                :والثانية  

منهم نتيجـة لعـدم     مساعدات دائمة لهم وألسرهم، أو عندما يتحمل المجتمع نتائج إنحراف فئة            

  ).1982صادق فاروق محمد، (توجيههم التوجيه الصحيح في الوقت المناسب 
  

   :قيمة الموضوع الذي تتناوله الدراسة . 2
  باإلضافة إلى ما سبق فإن أهمية الدراسة الحالية تنبع من قيمة الموضوع الذي

   :تتناوله 

في تعديل سلوك األطفال المعاقين فهي تتناول موضوع فعالية برامج مراكز التربية الخاصة 

  كمحاولة لمعرفة مدى مساهمة البرامج التعليمية والتدريبية في ) درجة بسيطة(عقليا 
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ذلك أن كثيرا من مشكالت     . مساعدتهم على اإلعتماد على أنفسهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع        

هم المحدود بقدر ما ترجع إلـى       األطفال ذوي اإلعاقة العقلية ال ترجع في المقام األول إلى ذكائ          

نقص قدرتهم على تصريف شؤونهم، وعدم قدرتهم على التفاعل مع اآلخرين في المجتمع، مما              

يشعرهم بإنعدام الثقة في النفس فال يستطعون القيام بمتطلبات حياتهم، ويفـشلون فـي القيـام                

 فإن القصور في تعديل     وبذلك. باألنشطة التي يقوم بها اآلخرون مما يشعرهم باإلحباط والنقص        

السلوكات غير المرغوب فيها لدى المعاقين عقليا يترتب عليه العديد من المشكالت والسلوكات             

السلبية التي تحول بين الطفل المعاق وبين إمكانية التعايش الكفء مع اآلخرين، فكثيرا ما يلجأ               

ى أساليب الـسلوك العـدواني   الطفل المعاق عقليا إلى اإلنحرافات الجنسية والتشرد باإلضافة إل  

ويعتبر مجال رعاية المعاقين عقليا من المجاالت الهامـة التـي           ). 1998سهير كامل أحمد،    (

تستخدم فيها أساليب تعديل السلوك بشكل أساسي إلكساب هؤالء األطفال المهـارات الالزمـة              

عاية هذه الفئـة    للسلوك التكيفي، وكذلك في معالجة السلوكات غير المناسبة، حيث ال تقتصر ر           

من األفراد على تقديم المعلومات األوليةفي القراءة والكتابة، ومبادئ الحساب، بل تمتـد إلـى               

إكسابهم بعض المهارات اإلجتماعية والحياتية التي يمكن إستخدامها في مواقـف الحيـاة كـي               

ي يعيـشون   يتفاعلوا مع المحيطين واألقران، وذلك من أجل إدماجهم وتفاعلهم في المجتمع الذ           

  .فيه ليعتمدوا على أنفسهم بصورة إيجابية فعالة
  

  : قلة الدراسات المحلية في هذا المجال .3
  ومما يزيد من أهمية الدراسة الحالية أن الدراسات التي تناولت تعديل السلوك

لدى المعاقين عقليا مازالت قليلة جدا في بالدنا، ناهيك عن قلة الدراسات التي تناولـت فعاليـة        

رامج التربية الخاصة في تعديل سلوك األطفال المعاقين عقليا، وبالتالي فإن الدراسة الحاليـة              ب

تسد ثغرة في الدراسات العلمية في هذا المجال، وما تسفر عنه من نتائج سوف تكون له قيمـة                  

  .تطبيقية للعاملين في مؤسسات أو مراكز رعاية المعاقين عقليا وأسرهم
  
  
  
  
  

  
7  



   : أهـداف البحـث
   :يهدف هذا البحث إلى ما يلي 

  التعرف على مدى فعالية برامج مراكز التربية الخاصة في تعديل سلوك .1

  .األطفال المعاقين عقليا، واكسابهم مهارات السلوك التكيفي

  التعرف على مدى تأثير برامج مراكز التربية الخاصة في إكساب األطفال. 2

  .لنفس في الحياة اليوميةالمعاقين عقليا مهارات اإلعتماد على ا

  التعرف على مدى تأثير برامج مراكز التربية الخاصة على المظاهر. 3

  .السلوكية المضطربة لدى األطفال المعاقين عقليا
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  : تحـديـد المفـاهيـم

  : مفهوم اإلعاقة العقلية .1
   المهتمين بهذا عديدة ومتنوعة لإلعاقة العقلية وذلك نظرا لتعددفهناك تعاري

   :المجال أو بهذا الموضوع، وسوف نكتفي فقط بذكر البعض منها 

  :)1992 ((W.h.o)تعريف منظمة الصحة العالمية  •
  حالة من توقف النمو العقلي أو عدم إكتماله، والتي تتسم<< اإلعاقة العقلية هي 

 المـستوى العـام     بشكل خاص بقصور في المهارات التي تظهر أثناء مراحل النمو، وتؤثر في           

إلخ، وقد تحدث اإلعاقة مع أو      ...للذكاء أي القدرات المعرفية، اللغوية، الحركية، واإلجتماعية        

  ).13، ص1999سهى أحمد أمين، . (>>بدون إضطراب نفسي أو جسمي آخر 

  وبذلك يركز هذا التعريف على أنه يشترط في تعريف حالة اإلعاقة العقلية أن

   :يكون هناك مايلي

  .نخفاض في مستوى األداء الذهني، ويتم قياسه بواسطة إختبارات الذكاءإ •

 يرتبط إنخفاض مستوى األداء الذهني بالضعف في القدرة على التكيف مع حاجات ومتطلبات              •

إلخ، فيكون الـسلوك التكيفـي      ...الحياة اليومية العادية في جميع الجوانب النفسية، اإلجتماعية       

  .قلية مختاللألفراد ذوي اإلعاقة الع

  . إن اإلعاقة العقلية قد تكون في بعض األحيان مصحوبة بإضطرابات نفسية أو جسمية•

         فمن خالل هذا التعريف يتضح لنا أن تشخيص اإلعاقة العقلية ال يتوقف فقـط علـى                

  .مستوى األداء الذهني للفرد وإنما يراعي أيضا سلوكه التكيفي
  

  ): 1994(ب النفسي تعريف الجمعية األمريكية للط •

  إنخفاض ملحوظ دون المستوى العادي في الوظائف<< اإلعاقة العقلية هي 

العقلية العامة، يكون مصحوبا بانحسار ملحوظ في الوظائف التكيفية، مع التعرض للمرض قبل             

  ).36، ص2002سهير محمد سالمة شاش، . (>>سن الثامنة عشر 

توفير شرطين أساسيين لتشخيص الحالة علـى أنهـا                 ومن ثم فإن هذا التعريف يتطلب       

   :إعاقة عقلية 
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درجـة  ) 75ـ70(أداء ذهني وظيفي دون المستوى العادي، أي تكون درجة الذكاء أقل من              •

  .على إختبار الذكاء، ويطبق اإلختبار فرديا

  .إلخ...التواصل، التوجيه الذاتي، المهارات األكاديمية:  خلل في الوظائف التكيفية مثل•

  .سنة18يصاب الفرد باإلعاقة العقلية قبل سن  •
  

  : تعريف عادل عز الدين األشول •

مصطلح يستخدم لإلشارة إلى    << اإلعاقة العقلية بأنها    " عادل عز الدين األشول   "        يعرف  

درجة، وعادة ما يرتبط باضـطراب      ) 75ـ70(القدرة العقلية دون المعدل العادي أو المتوسط        

  ).588، ص1987عادل عز الدين األشول، .(>>لتكيفي عند الفرد السلوك ا

يتضح لنا أنه يشترط في تشخيص الحالة على أنها         " عادل عز الدين األشول   "من خالل تعريف    

  : إعاقة عقلية إذا كان هناك

  .درجة على إختبار الذكاء) 75ـ70( أداء ذهني دون المعدل العادي أو المتوسط •

  .وك التكيفي عند الفرد إنخفاض مستوى السل•

          نالحظ من خالل هذا التعريف عدم تحديد الفترة التي يحدث فيها المـرض، والتـي               

  ).سنة18ـ0(حددتها معظم التعريفات الحديثة بـ
  

         نستخلص من خالل هذه التعاريف أن اإلعاقة العقلية هي إنخفاض األداء الذهني عـن              

ن مصحوبا بقصور في السلوك التكيفي، ويحدث ذلـك فـي           درجة، ويكو ) 75ـ70(المتوسط  

  .سنة18الفترة من الميالد حتى سن 
  

  : التعريف اإلجرائي •

        اإلعاقة العقلية هي إنخفاض األداء الذهني للفرد عن المتوسط بإنحرافين معيـاريين أو             

ـ  )سنة18من الميالد حتى سن   (أكثر، ويظهر أثناء فترة النمو     صور فـي  ، ويكون مـصحوبا بق

السلوك التكيفي، ويتضح ذلك في مستوى أداء الفرد في المجاالت التي ترتبط بالنضج، والتعلم،              

  .والتكيف اإلجتماعي
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        وفي بحثنا هذا نقتصر على فئة اإلعاقة العقلية البسيطة التي تتراوح نسبة ذكاء أفرادها              

أفراد هذه الفئة يعانون من قـصور       درجة على إختبار الذكاء، و    ) 75ـ70(إلى  ) 55ـ50(بين  

في مهارات السلوك التكيفي ومنها المهارات اإلستقاللية، المهارات الجسمية والحركية، مهارات           

  .إلخ...التعامل بالنفود
  

  :مفهوم التربية الخاصة. 2
  
  : (U.N.E.S.C.O)تعريف اليونيسكو  •

  ي الموجهة جميع أنماط التعليم المدرسي والمهن<< التربية الخاصة هي 

لألطفال المصابين بإعاقات جسدية أو عقلية، وغير المتكيفين إجتماعيا، ولجميع فئـات            

  ).288P, 1969 ,Robert Lafon. (>>األطفال ذوي الحاجات الخاصة 

)نستخلص من خالل تعريف اليونيسكو  U . N . E . S . C . O    أن التربية الخاصة(

ي أو التعليم المهني الموجهـة لجميـع فئـات          هي جميع أنواع التعليم سواء كان التعليم المدرس       

  .األطفال ذوي الحاجات الخاصة بحيث تكون متكيفة مع إحتياجاتهم
  

  : " Rondal. J.A & Pierat. B"تعريف  •
  محاولة تلبية حاجات ومتطلبات األطفال والمراهقين<< التربية الخاصة هي 

كيف غيـر سـليم مـع ظـروف أو          الذين لديهم إعاقة أو عدة إعاقات خطيرة، باإلضافة إلى ت         

متطلبات المدرسة في المرتبة األولى ومع متطلبات الوسط اإلجتماعي والمهني فـي المرتبـة              

  ).P22, 1988, Rondal. J.A & Pierat. B. ( >>الثانية 

  يتضح لنا من خالل هذا التعريف أن التربية الخاصة هي محاولة لمساعدة

إلخ الذين يعانون من    ...عاقين عقليا أو المعاقين جسديا    األطفال ذوي الحاجات الخاصة سواء الم     

سوء التكيف سواء مع متطلبات المدرسة أو متطلبات الوسط اإلجتماعي والمهني، بحيث تكون             

متكيفة مع قدراتهم وإمكاناتهم المحدودة، وتعمل على تحقيق أو تلبية أكبر قـدر ممكـن مـن                 

  . حاجاتهم

  

  
  

11  



 : لم النفستعريف المعجم الموسوعي في ع •
  إستخدام وسائل بيداغوجية خاصة معدة لتؤمن لألطفال<< التربية الخاصة تعني 

  ).577، ص2001نوبير سيالمي، . (>>غير المتكيفين نموا أمثل إلمكاناتهم كلها 

        من خالل تعريف المعجم الموسوعي في علم النفس نـستخلص أن التربيـة الخاصـة               

يعانون من سوء التكيف، ومن بينهم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية،          موجهة لجميع األطفال الذين     

بحيث تستعمل معهم طرق تربوية مختلفة، والتي تستخدم فيها وسائل أو معينـات بيداغوجيـة               

  .متكيفة لتؤمن النمو األمثل إلمكاناتهم كلها
  

  نستخلص من خالل التعاريف السابقة أن التربية الخاصة هي جميع أنماط التعليم

الموجهة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة ومن بينهم فئة المعاقين عقليا، حيث تستعين بمختلـف              

  .الوسائل والمعينات البيداغوجية التي تساعد على تلبية حاجات ومتطلبات هؤالء األطفال
  

  :التعريف اإلجرائي  •
ـ               راد ذوي  التربية الخاصة هي مجموع البرامج التربوية المتخصصة التـي تقـدم لفئـات األف

الحاجات الخاصة، وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن، وتحقيق              

  .ذاتهم ومساعدتهم على التكيف

        وتقوم كل مؤسسة تربوية متخصصة بتقديم برامج تربوية خاصة لكل فئة مـن فئـات               

ة، بحيث ال يتوقف عمل هـذه       األفراد غير العاديين، ومن بينها فئة األطفال ذوي اإلعاقة العقلي         

المؤسسة على إمداد هؤالء األطفال بالمعارف والمعلومات، وإنما تحاول أيضا تعديل سلوكاتهم            

تعينهم على أن يتفاعلوا مع     حتى تنمي فيهم أنماط السلوك اإلجتماعي وأساليب التكيف السليم التي           

  .االجماعة تفاعال يضمن لهم التكيف مع البيئة التي يعيشون فيه
  

   :مفهوم تعديل السلوك. 3

  :تعريف معجم علم النفس  •
إستخدام مختلف التقنيات البسيكولوجية للتعلم لتغييـر الـسلوك         <<         تعديل السلوك هو    

  ).259P ,Werner. D. Frohlich. (>>المنحرف أو غير المرغوب فيه 
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هدف إلى إحداث التغيير اإليجابي              من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن تعديل السلوك ي         

في السلوك اإلنساني، وذلك بتحويل السلوك غير المرغوب فيه إلى سلوك مرغوب فيه إعتمادا              

  .على توظيف مبادئ وإستراتيجيات التعلم
  

 : تعريف عال عبد الباقي •
تلك البرامج العالجية التي تعد من أجل خفض معدل ممارسة          <<         تعديل السلوك يعني    

سلوك غير مرغوب أو القضاء على هذا السلوك نهائيا، كما يتضمن البرامج التدريبيـة التـي                

تهدف إلى إكساب الطفل سلوكا جديدا يراد تعليمه له، أو زيادة معدل ممارسة سلوك مرغوب،               

ويعتمد تعديل السلوك على إجراءات وفنيات خاصة يختلف إستخدامها من حالة إلـى أخـرى               

عـال عبـد البـاقي      . (>>اقة وتبعا لنوع السلوك المراد تعديله لدى الطفـل          وتبعا لدرجة اإلع  

  ).106، ص2000إبراهيم، 

        من خالل هذا التعريف نستخلص أن تعديل السلوك هو تلك البرامج العالجية والتدريبية             

التي تهدف إلى تغيير سلوك غير مرغوب فيه، وإكساب الطفل سلوكا جديدا أو زيادة ممارسـة                

لوك مرغوب فيه، وذلك باإلعتماد على إجراءات وفنيات خاصة والتي تتالءم مع درجة إعاقة              س

  .الفرد ونوع السلوك المراد تغييره
  

  :تعريف محمد محروس الشناوى •
  أسلوب من األساليب الحديثة يقوم على أساس إستخدام<< تعديل السلوك هو 

ن الفنيات العالجية التي تهـدف إلـى        نظريات وقواعد التعلم، ويشتمل على مجموعة كبيرة م       

محمـد  . (>>إحداث تغيير إيجابي بناء في سلوك اإلنسان وبصفة خاصة سلوك عدم التوافـق              

   ).13، ص1998محروس الشناوى، 

أن تعديل السلوك هو بناء لبيئـة       " محمد محروس الشناوى  "        يتضح لنا من خالل تعريف      

ديدة على حين تنخفض اإلسـتجابات والعـادات غيـر          تعلم يتم فيها تعلم مهارات وسلوكات ج      

  .المرغوبة
  

        نستخلص من خالل التعاريف السابقة أن تعديل السلوك هو تلـك البـرامج العالجيـة               

والتدربية التي تهدف إلى تخفيض ممارسة سلوك غير مرغوب فيه أو القضاء عليـه نهائيـا،                

  ات ـاع فنيـمرغوب فيه، وذلك بإتبـسلوك الوإكساب الفرد سلوكا جديدا أو زيادة ممارسة ال
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  .وأساليب متعددة والتي تستمد أسسها من مبادئ وإستراتيجيات التعلم
  

 : التعريف اإلجرائي •
        تعديل السلوك هو تلك البرامج التي تشمل على مجموعة الفنيات العالجية والتدريبيـة             

فيها وتحويلها إلى أشكال السلوك المرغوب التي تهدف إلى تغيير أشكال السلوك غير المرغوب    

فيها، وتهدف أيضا إلى تثبيت السلوك المرغوب فيه لدى الفرد للمحافظة علـى إسـتمراريته،               

  .وذلك باإلعتماد على مبادئ وإستراتيجيات نظريات التعلم

ن        ويعتبر أسلوب تعديل السلوك من بين األساليب األكثر إستخداما مع األطفـال المعـاقي             

  .عقليا، وذلك إلكسابهم المهارات الالزمة للسلوك التكيفي
  

   :مفهوم السلوك التكيفي .4
        هناك تعاريف متعددة تخص السلوك التكيفـي تتنـاول عمومـا اإلسـتقاللية الذاتيـة               

  : والمسؤولية اإلجتماعية ونذكر منها ما يلي
  

  :(Heber) تعريف هيبر •
كفاءة الفرد في التكيف لإلحتياجات الماديـة       << ي على أنه    السلوك التكيف " هيبر"        يعرف  

   ).41، ص1997محمد محروس الشناوى، . ( >>واإلجتماعية لبيئته 

للسلوك التكيفي يمكننا القول أن مفهوم السلوك التكيفي يـشير          " هيبر"        من خالل تعريف    

فيها، والذي يتجسد في فاعليـة      إلى مدى توافق أو تكيف الفرد مع متطلبات البيئة التي يتواجد            

فـي مجـاالت    الشخص في الوفاء بالمعايير المتوقعة ممن هم في نفس عمره ومجتمعه الثقافي             

  .عديدة مثل المهارات اإلجتماعية، ومهارات المعيشة اليومية واإلستقاللية الذاتية
  

 : (Mercer)تعريف ميرسر  •
ي المتوقع من الفرد مقارنة مع نظرائه من        ذلك الدور اإلجتماع  <<         السلوك التكيفي هو    

فاروق . (>>نفس المجموعة العمرية، سواء كان ذلك في مرحلة الطفولة أو الشباب أو الكهولة              

  ).55، ص2000الروسان، 
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        نستخلص من خالل هذا التعريف أن مفهوم السلوك التكيفـي يتـضمن تلـك األدوار               

والمتمثلة في  خاصة قدرته على اإلستجابة للمتطلبات اإلجتماعية       اإلجتماعية المتوقعة من الفرد و    

  .المهارات اإلجتماعية المتوقعة منه مقارنة مع أقرانه من نفس المجموعة العمرية
  

 : (Grossman)تعريف جروسمان  •
  الدرجة التي يفي بها الفرد بمعايير<< يعرف جروسمان السلوك التكيفي بأنه 

. >>لية اإلجتماعية المتوقعة من ةمجموعة عمريـة مماثلـة لحالتـه          اإلستقالل الذاتي والمسؤو  

  ).42، ص1997محمد محروس الشناوى، (

        من خالل تعريف جروسمان يتبين لنا أن السلوك التكيفي يرتكز على وظيفتين أساسيتين         

  :وهما

  . الدرجة التي يمكن فيها للفرد أن يحافظ على نفسه بشكل إستقاللي•

تي يفي بها الفرد بشكل مقبول بالمطالب التي تفرضها عليه البيئة التي يعيش فيهـا                الدرجة ال  •

  .في جوانب المسؤولية اإلجتماعية
  

        ومن خالل التعاريف السابقة نستخلص أن السلوك التكيفي يعكس مهارة الفرد في الوفاء             

ه والمتوقعة مـن مجموعـة      بحاجات االستقالل الذاتي، والمطالب اإلجتماعية التي تتطلبها بيئت       

  .عمرية مماثلة لحالته
  

  :التعريف اإلجرائي  •
        السلوك التكيفي هو قدرة الفرد في اإلعتمـاد علـى ذاتـه، واإلسـتجابة للمتطلبـات                

  .اإلجتماعية المتوقعة من مجموعة عمرية مماثلة لحالته

  معاقينحيث تهدف مؤسسات أو مراكز التربية الخاصة إلى مساعدة األطفال ال

عقليا على تحقيق السلوك التكيفي، وذلك عن طريق تعلمهم المهارات اإلستقاللية مثـل تنـاول               

إلخ، وكذلك تعلمهم المهارات اإلجتماعيـة      ...الطعام، إرتداء المالبس، والتنقل، والتعامل بالنقود     

  .مثل التفاعل مع اآلخرين والقيام بعمل ما يمكنهم من االستقالل المعيشي
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  : ـدراسـات السـابقـةال •

        اإلطالع على الدراسات السابقة ال تعني تلك الدراسات والبحوث الملتـصقة بالبحـث             

إلتصاقا تاما، أو تلك البحوث التي تحمل نفس العنوان، أو تدرس نفس المشكلة وإنمـا الهـدف                 

ا أن أي باحـث     الرئيسي من ذكرها هو توضيح الحقيقة القائلة أن أي بحث ال يبدأ من فراغ كم              

  .ال يكتب آخر كلمة في العلم

البحوث السابقة هي بمثابة حجر األسـاس       <<  يرى أن    "Abilson"        لهذا نجد مثال أن     

. >>الذي ترتكز عليه أية دراسة، كما أنها تقيس التحليل الذي تنتمي إليه في خاتمة المطـاف                 

   ).208فهمي محمد سيد، بدون سنة، ص(

ا هذا إعتمدنا على بعض الدراسات القريبة من موضوع بحثنا، والتي نـرى                     وفي بحثن 

  .أنها تخدم موضوع البحث ولو بكيفية غير مباشرة
  

  : (Whitman et al)) 1970(دراسة ويتمان وآخرون  .1
  بدراسة سلوك التفاعل اإلجتماعي لدى األطفال) 1970(وآخرون " ويتمان"قام 

على طفلين لديهما إعاقة عقلية شديدة ويعانون من إنـسحاب،          المعاقين عقليا، وأجريت الدراسة     

وآخرون الحلوى مع التشجيع وذلك لتعزيز سلوك التفاعل اإلجتمـاعي          " ويتمان"حيث إستخدم   

حيـث كانـا    ( بين الطفلين، حيث كان الطعام يعطى للطفلين مكافأة على لعبهما مع بعـضهما              

، وأسفرت نتائج الدراسة عـن      )ور مع بعضهما    يقومان بدحرجة كرة فيما بينهما أو تلوين الص       

)  الطعـام (زيادة التفاعل اإلجتماعي بين الطفلين، كما إمتد إلى موقف لم يقـدم فيـه المعـزز                 

   ).1997محمد محروس الشناوى، ( 
  

   : (Wolf et al)) 1970(دراسة وولف وآخرون  .2
سنوات كانت تنتابهـا    9ا  بتجربة لعالج طفلة معاقة عقليا عمره     ) 1970(وآخرون  " وولف"قام  

حاالت القيء أثناء حضورها دروس التربية الخاصة، وكان يسمح عادة لهذه الطفلة بالـذهاب              

وقد قارن الباحثون   . إلى المرقد بعد حدوث القيء، وبذلك ال تحضر الحصص حتى اليوم التالي           

في الثاني ال يـسمح     بين أسلوبين يسمح في أحدهما للطفلة بالذهاب إلى المرقد بعد القيء، بينما             

وقد تبين لهم أن ذهاب الطفلة إلى المرقد بعد القيء عمل كمعـزز             . لها بمغادرة حجرة الدراسة   

  دـة القيء بعـتوقفت حال) المعزز(لسلوك القيء، وعندما منعت الفتاة من الذهاب إلى المرقد 
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تقليل السلوك غيـر    وقد كشفت هذه الدراسة أن أسلوب اإلنطفاء أسلوب فعال في           . فترة قصيرة 

الـسلوك  ( المرغوب فيه، وبصفة خاصة عندما تصاحبه عملية تعزيز للسلوك المنـاقض لـه              

   ).1997محمد محروس الشناوى، ) ( المرغوب 
  
   ):1970(دراسة واهلي وأتوغ  .3

  دراسة هدفت إلى تعديل سلوك طفل معاق) 1970" (أتوغ"و " واهلي"أجرى 

ب بألعاب األطفال، وقيامه بسلوك مؤلم وهو ضرب الـرأس          عقليا يتمثل في اإلنسحاب من اللع     

بيديه، وعلى ذلك هدفت الدراسة إلى تعديل ذلك السلوك إلى سلوك مرغوب فيـه يتمثـل فـي        

وقد تم تصميم الدراسة بحيث تستخدم الصدمة الكهربائيـة كمثيـر           . إشغال يديه بلعب األطفال   

وك مقبول إجتماعيا يتمثل باللعب باأللعـاب       يمكن تجنبه إذا قام الطفل بسل     ) تعزيز سلبي (مؤلم  

بيديه، وقد إستخدمت األحداث المزعجة باإلضافة إلى الصدمة الكهربائية في هـذه الدراسـة،              

بحيث يمكن إيقاف تلك المثيرات المزعجة عندما يمد الطفل يديه ويلعب باأللعاب، وقد نجحـت               

إلى سلوك مرغوب فيه وهـو قيامـه        وتعديله  ) ضرب الرأس (الدراسة في إيقاف المثير المؤلم      

  ).2000فاروق الروسان، (باللعب بألعاب األطفال 
  

   :) 1985(دراسة صالح هارون  .4
بدراسة حول أثر البرامج التربوية الخاصـة فـي توافـق           ) 1985(        قام صالح هارون    

معاقـا عقليـا   تلميـذا  ) 60(المعاقين عقليا في المرحلة اإلبتدائية، وتكونت عينة الدراسة مـن   

، وعمـرهم   )1983/1984(يدرسون في مؤسسة التثقيف الفكري بالقاهرة في العام الدراسـي           

سنوات، حيث قسمت العينـة إلـى       ) 9ـ6(سنة وعمرهم العقلي    ) 13ـ9(الزمني يتراوح بين    

  .مجموعتين أحدهما تمثل المجموعة التجريبية والثانية تمثل المجموعة الضابطة

 واألعمال  رامج للخبرات التعليمية بقصد تنمية المهارات الشخصية واإلجتماعية               وتم تصميم ب  

المنزلية والحساب، بهدف تحقيق قدرا من االستقالل الذاتي وتحمل المسؤولية فـي المواقـف              

  :الحياتية المتوقعة بالنسبة للعمر الزمني لعينة الدراسة حيث تتضمن

  .إلخ...لمنزلالغسيل، الطهي، تنظيف ا: مهارات منزلية •

  .إلخ...النظافة الشخصية، التفاعل مع اآلخرين، إستخدام الهاتف : مهارات إجتماعية •

  .إلخ...العد، التعامل بالنقود، القياس:  مهارات أكاديمية•
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   :واستمر البرنامج لمدة ستة أشهر، واستخدم الباحث أدوات القياس التالية 

  . الذكاء مقياس ستانفورد بينيه لتثبيت متغير•

  . مقياس المستوى اإلقتصادي اإلجتماعي لتثبيته•

  .السلوك النمائي، واإلنحرافات السلوكية:  مقياس السلوك التوافقي بجزأيه•

  : وأظهرت نتائج الدراسة

 وجود زيادة في الدرجة الكلية بالنسبة للسلوك النمائي، وكانت هذه الزيادة دالة بعد البرنـامج                •

  . التجريبية بشكل دالمباشرة عند المجموعة

 إنخفاض معظم درجات اإلنحرافات السلوكية عند أفراد المجموعة التجريبية بصورة دالة بعد             •

  ).2000فاروق الروسان، ( تطبيق البرنامج 
  

  ): 1989(دراسة فاطمة وهبة  .5
دراسة إستهدفت إعـداد برنـامج لتنميـة العمـل          ) 1989(عام  " فاطمة وهبة "        أجرت  

لي لدى عينة من المعاقين عقليا من تالميذ الفصول النظامية التابعة لجمعية الحق فـي               اإلستقال

أطفال ذكور وأنثى واحدة مـن المـستوى اإلقتـصادي          ) 5(وتكونت عينة الدراسة من     . الحياة

سنة وتتراوح نـسبة النـضج اإلجتمـاعي بـين          ) 12 ـ  5.6(المرتفع، تتراوح أعمارهم بين 

  .درجة) 60 ـ 4(

  ستخدمت الباحثة مقياس السلوك التوافقي، واستمارة المستوى اإلقتصادي،وا

  ...واستمارة تقييم أداء األطفال، وبرنامج تدريبي مقترح لتنمية السلوك االستقاللي

   :وبعد التحليل اإلحصائي أظهرت نتائج الدراسة 

   : وجود فروق دالة بين القياسين القبلي والبعدي في كل من •

  .كنسبة زيادة في مستوى أداء األطفال%) 16 ـ 12(لعمل اإلستقاللي ما بين مهارات ا* 

  . %)18 ـ7(مستوى أداء األطفال في مهارات السلوك التوافقي ما بين  *

 وجد أن األم المشاركة لمتابعة البرنامج ولتدريب طفلها التي تتبع أسلوب الحزم مع اللين في                •

  ل النتائج في مهارات العمل اإلستقاللي عند مقارنتها بكل معاملة وتربية طفلها، حقق طفلها أفض

من األم المشاركة غير المتابعة للبرنامج ولتدريب طفلها التي تتبع أسلوب الحزم مع الشدة فـي     

  معاملة طفلها، وعن األم المشاركة المتابعة للبرنامج التي تتبع أسلوب التدليل والحماية الزائدة
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ها، وأيضا عن األم المشاركة غير المتابعة للبرنامج التي تتبـع أسـلوب             في معاملة وتربية طفل   

  .التدليل والحماية الزائدة

 رغم أن األم كانت     %22 حققت الطفلة أعلى نسبة تحسن في مهارات العمل اإلستقاللي وهي            •

غير مشاركة وغير متابعة ألي شيء يقدم إلبنتها في المدرسة، وقد يرجع تفوق الطفلة لـدافع                

  ).2002سهير محمد سالمة شاش، (اخلي للتعويض عن اإلهمال في الرعاية األسرية د
  

   :) 1992(دراسة فيوليت فؤاد  .6
  بإجراء دراسة عن مدى فاعلية برنامج لتعديل) 1992" (فيوليت فؤاد"قامت 

سلوك األطفال المعاقين عقليا والمصابين بعرض داون من فئة القابلين للتعلم بمنطقـة مـصر               

ـ 50(طفال، تتراوح نسبة ذكائهم بين      ) 24(ة، وذلك على عينة مكونة من       الجديد درجـة  ) 70ـ

وتمت مجانسة المجموعتين فـي الـذكاء والعمـر         ). تجريبية وضابطة (قسموا إلى مجموعتين    

والمستوى اإلجتماعي واإلقتصادي، واسخدم البرنامج فنيات المنحى السلوكي والنمذجة لتعديل          

  : وأسفرت نتائج الدراسة عن. فقي واإلستقالليبعض أشكال السلوك التوا

وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد البرنامج، حيث تحـسن              •

أطفال المجموعة التجريبية تحسنا جوهريا في السلوك التوافقي والـسلوك اإلسـتقاللي الـذي              

  .تية والتفاعل مع البيئة التي يعيشون فيهايساعدهم على القيام باألعمال والمهام واألنشطة الحيا

 وجود فروق دالة إحصائيا بين القياس البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبيـة، إتـضح فـي                •

إستمرار التحسن في جميع أبعاد السلوك التوافقي ما عدا البعد الخاص بالنـشاط اإلقتـصادي               

  ).2002سهير محمد سالمة شاش، (
  

 ):1993( هنداوي صفاءدراسة  .7
  دراسة عن فعالية التشريط اإلجرائي لتعديل) 1993" (صفاء هنداوي"أجرت 

، ... سلوك األطفال ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة وتدريبهم على ممارسة أنشطة الحياة اليوميـة            

سنة، ونسبة   )20ـ12(طفال معاقا عقليا تتراوح أعمارهم بين     ) 40(وذلك على عينة مكونة من      

 درجة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، واسـتخدمت فـي            )35ـ25(الذكاء بين   

   :الدراسة  األدوات التالية 
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  . مقياس فانيالند للنضج اإلجتماعي•

  . مقياس السلوك التوافقي•

  . لوحة جودارد•

  . استمارة المستوى اإلقتصادي اإلجتماعي•

  . بطاقة المالحظة•

   : على المهارات التالية وتم تدريب أفراد المجموعة التجريبية

  . مهارات العناية الذاتية، والمهارات الحركية، والمهارات اللغوية، والمهارات اإلجتماعية•

مص األصابع، وقضم األظافر، الوقوع علـى األرض، خطـف          :  تعديل المشكالت السلوكية   •

  .خريناألشياء من اآلخرين، واإلنطواء، عدم القدرة على التواصل واإلندماج مع اآل

  : وتوصلت أهم نتائج الدراسة إلى

 تأكيد فعالية التشريط اإلجرائي لتعديل سلوك األطفال ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة في التدريب   •

  . على مهارات السلوك التوافقي، وتعديل المشكالت السلوكية

سهير محمد  ( ة  ظهور التحسن والتقدم في جوانب السلوك التوافقي المختلفة خالل فترة المتابع           •

  ).2002سالمة شاش، 
  

  :التعليق على الدراسات السابقة •
وآخرون فعالية أسلوب التعزيز فـي تعـديل سـلوك التفاعـل            " ويتمان"بينت دراسة   

  .المعاقين عقليا اإلجتماعي لدى األطفال

وآخرون أن أسلوب اإلنطفاء أسلوب فعال في تقليـل الـسلوك           " وولف"وكشفت دراسة   

الـسلوك  (يه، وبصفة خاصة عندما تصاحبه عملية تعزيز السلوك المناقض له           غير المرغوب ف  

  ).المرغوب

وآخرون إذ  " ويتمان"مشابهة إلى حد ما لدراسة      " أتوغ"و  " واهلي"وجاءت نتائج دراسة    

في تعديل الـسلوك غيـر المرغـوب فيـه،          ) التعزيز السلبي (أظهرت فعالية أسلوب التعزيز     

  .هوإكتساب السلوك المرغوب في

أثر البرامج التربوية الخاصة فـي توافـق األطفـال          " صالح هارون "وأظهرت دراسة   

  المعاقين عقليا في المرحلة اإلبتدائية، حيث بينت وجود زيادة في الدرجة الكلية بالنسبة للسلوك
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النمائي، وكانت هذه النتيجة دالة بعد تلقي األطفال للبرنامج مباشرة عند المجموعة التجريبيـة              

شكل دال، وإنخفاض معظم درجات اإلنحرافات السلوكية عند أفـراد المجموعـة التجريبيـة              ب

  .بصورة دالة بعد تطبيق البرنامج

فقد إهتمت بتنمية مهارة إجتماعية واحدة وهي مهارة العمل         " فاطمة وهبة   " أما دراسة   

لقبلـي والبعـدي    اإلستقاللي فقط، حيث بينت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس ا            

فيما يخص مهارة العمل اإلستقاللي ومـستوى أداء األطفـال فـي            ) قبل وبعد تلقي البرنامج   (

فيما يخص  " صالح هارون "مهارات السلوك التوافقي، وهذه النتائج مشابهة لحد ما لنتائج دراسة           

  ).مهارة العمل اإلستقاللي(هذا الجانب 

 بـين المجمـوعتين     اهناك فروق دالة إحصائي   أنه  " فيوليت فؤاد   " وبينت نتائج دراسة      

 والضابطة في تعديل سلوكات األطفال المعاقين عقليا بعد تلقيهم البرنامج، حيث أظهر             ةالتجريبي

أطفال المجموعة التجريبية تحسنا ملحوظا في السلوك التوافقي والسلوك اإلستقاللي، مع وجود            

تبعي للمجموعة التجريبية، إذ إتضح التحسن      فروق ذات داللة إحصائية بين القياس البعدي والت       

  .في جميع أبعاد السلوك التوافقي ماعدا البعد الخاص بالنشاط اإلقتصادي

عن فعالية التشريط اإلجرائي في تعديل سلوك األطفال        " صفاء هنداوي "وكشفت دراسة     

  .المعاقين عقليا، حيث أظهروا التحسن والتقدم في جوانب السلوك التوافقي

" وآخـرون، ودراسـة     " وولف"وآخرون، ودراسة   " ويتمان"كشفت كل من دراسة     وقد    

عن فعالية فنيات تعديل    " صفاء هنداوي   " ، ودراسة   "فيوليت فؤاد   " وآخرون، و دراسة    " واهلي

في التقليل من سلوك المعاقين عقليا غير المرغوب فيه،         ) التشريط اإلجرائي، النمذجة  (السلوك  

وب فيه، وذلك لتحقيق السلوك التكيفي، وهو ما تهدف إليه كـل مـن              وتحويله إلى سلوك مرغ   

  .وذلك بتطبيق برنامج تدريبي مقترح" فاطمة وهبة " ودراسة " صالح هارون"دراسة 

وأكدت كل هذه الدراسات فعالية إستخدام أساليب تعديل السلوك مع األطفال المعـاقين               

 لسلوك غير مرغوب فيه أو القضاء عليه        عقليا، والتي تهدف إلى تخفيض معدل ممارسة الطفل       

نهائيا، وكذلك إكساب الطفل سلوكا جديدا يراد تعلمه له، أو زيادة معـدل ممارسـة الـسلوك                 

  .المرغوب فيه
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  :الفصل الثاني

  ـةالتربيـة الخـاص
  مـدخـل

  

Ⅰـ لمحة تاريخية  
  

  Ⅱـ مفهوم التربية الخاصة  
  

  Ⅲـ خدمات التربية الخاصة  
  

  Ⅳـ أهداف التربية الخاصة  
  

Ⅴـ األسس التي تقوم عليها البرامج التربوية للمعاقين عقليا  
  

Ⅵـ البرامج التربوية للمعاقين عقليا القابلين للتعلم  
  

Ⅶ     ل القابلين للتعلم في     برامج التربية الخاصة المقدمة لألطفا

  "علي رملي"مركز التكيف المدرسي 
  

  خالصـة الفصـل



  :مـدخـل
إن الصفات األساسية التي يتصف بها الطفل المعاق عقليا هي أنه ال يـستطيع الـتعلم                

ستوى وسرعة الطفل العادي من نفس العمر، وذلك يعود إلى النقص في القدرات لـدى               بنفس م 

الطفل المعاق عقليا مما يؤدي بالتالي إلى البطء في عملية وطريقة تعليمه، ويالحظ أيضا بـأن                

هناك عددا من المهارات المعرفية التي يتعلمها الطفل العادي دون حاجة إلى توجيهات المعلم،              

ة للمعاقين عقليا فإن التوجيه حاجة أساسية وكذلك التدريب، لذا فإن الطفل المعـاق              ولكن بالنسب 

عقليا بحاجة ماسة لعملية التنظيم في عملية التدريب والتوجيه، لذا تحاول التربية الخاصة توفير              

أهم األساليب الوقائية والعالجية والتي يجب إتباعها في سبيل رعاية هؤالء األطفال وتـأهيلهم              

تماعيا ونفسيا، حيث تقدم لهم البرامج التربوية الخاصة التي يقوم بإعدادها المتخصصون في             إج

علم النفس وعلوم التربية وعلم اإلجتماع، والتي تراعى فيها القدرات واإلمكانات والخـصائص             

وتهدف هذه البرامج إلـى     . والسمات التي يتميز بها هؤالء األفراد في نواحي التعلم والتدريب         

اج القدرات المحدودة لدى هؤالء األفراد وتنميتها عن طريـق الـتعلم والتـدريب علـى                إخر

المهارات الشخصية واإلجتماعية واألكاديمية لمواجهة الحياة اإلجتماعيـة اليوميـة والتفاعـل            

اإلجتماعي مع اآلخرين واإلندماج في المجتمع، وبهذا تقل المـشكالت النفـسية واإلجتماعيـة              

نجـاح  << ولقد أكدت نتائج الدراسات التي تمت في هذا المجـال                   . عاقةالمترتبة على اإل  

البرامج التربوية الخاصة في تنمية المعاقين عقليا، وعالج الكثيـر مـن مـشكالتهم النفـسية                

  ).108، ص2000عال عبد الباقي إبراهيم، . (>>واإلجتماعية 
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  Ⅰ ـ لمحـة تاريخيـة:   
ة من حيث المبدأ بوجود اإلنسان واألساليب المؤديـة إليهـا، ولكـن              لقد وجدت اإلعاق     

رعاية الحاالت ذوي اإلعاقة العقلية لم تكن موجودة، وأدت التطورات السريعة في الفلـسفات              

اإلجتماعية وفي نظريات التعلم وفي المجاالت التكنولوجية إلى ثورة مستمرة جعلت العمل في             

  ).2000ماجدة السيد عبيد، (ثارة بقدر ما فيه من الصعوبة مجال التربية الخاصة فيه من اإل

وفي السنوات األخيرة من القرن الثامن عشر وخاصة بعد الثورة الفرنسية واألمريكيـة               

إستخدمت إجراءات وطرق فعالة في تعليم بعض فئات التربية الخاصة كالكفوفين والصم، وبعد             

تعليم وتدريب األطفال المعـاقين عقليـا، وكانـت    ذلك أي في القرن التاسع عشر بدأ اإلهتمام ب 

الخدمات المقدمة لهم تتمثل في الحماية واإليواء في مالجئ لحمايتهم من المجتمـع الخـارجي               

الذي يصعب التكيف معه، ولكن وبعد ظهور األفكار الديمقراطية واإلصالحية التي إجتاحـت             

ادي بتعليم األطفـال المعـاقين عقليـا        فرنسا وأمريكا فقد بدأت بالظهور بعض األفكار التي تن        

المهارات التي تمكنهم أن يصبحوا مواطنين منتجـين يعتمـدون          <<) 1998فاروق الروسان،   (

على أنفسهم، ولم تقتصر على هذا بل تجاوزت ذلك إلى العمل على تطبيع حياة األطفال غيـر                 

مكـنهم مـن حفـظ      العاديين بحيث تسير بصورة عادية بأقصى ما تمكنهم طاقاتهم وبدرجـة ت           

  ).24، ص2000ماجدة السيد عبيد، . ( >>كرامتهم اإلنسانية
جون "ولعل من أبرز الجهود الرائدة في هذا المجال تلك الجهود التي قام بها الطبيب الفرنسي   

  ) Viviane. G in Réadaptation, 1991 ( في بداية القرن التاسع عشر(Itard)" إيتارد

بفرنسا، وتعتبـر محاولـة     " أفيرون  " الذي وجد في غابة     " يكتورف"عندما حاول تدريب الطفل     

أول محاولة منظمة لتعلـيم المعـاقين عقليـا حيـث إعتمـد علـى طـرق تربويـة                            " إيتارد"

)1981,(Lambert. J. L     والتي تتضمن أساليب تـدريب الحـواس والتطبيـع اإلجتمـاعي ،

  ). 2000ماجدة السيد عبيد، ( 

مصدر إهتمام لكثير من البحوث والدراسات التي تلت        " إيتارد"تي بذلها   وكانت الجهود ال    

إدوارد "محاولته الناجحة، ومن بين هذه الدراسات تلك الدراسات التي قام بها أحد تالميذه وهو               

يدور حول محاولة وضـع بـرامج       " سجان  " ، وآان محور إهتمام دراسات      (Seguin)" سجان

ذين ثبت أنهم يتميزون بدرجة منخفضة من الذكاء، وكـان مثـل            تعليمية تتناسب مع األفراد ال    

هؤالء األطفال يوضعون جنبا إلى جنب مع المجرمين والمرضى العقليين في مؤسسات معزولة             

  ).2000ماجدة السيد عبيد، (
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إلـى         " سـجان   " هـاجر   ) 1948(ومع تغيير األوضاع السياسية فـي فرنـسا عـام             

مريكية حيث واصل فيها نـشاطه فـي مجـال تعلـيم المعـاقين عقليـا،                        الواليات المتحدة األ  

وأنشأ مع مجموعة من العلماء البارزين فيها جمعيـة المتخصـصين الطبيـين فـي المعاهـد            

ــة             ــة األمريكي ــى الجمعي ــد إل ــا بع ــي تطــورت فيم ــي والت ــف العقل ــة للتخل األمريكي

،            (American Association Of Mental Deficiency (AAMD))للـضعف العقلـي   

ــي             ــف العقلـ ــة للتخلـ ــة األمريكيـ ــرف اآلن بالجمعيـ ــبحت تعـ ــي أصـ والتـ

 (American Association Of Mental Retardation (AAMR)))    محمـد محـروس

ة الفيزيولوجية حول اإلعاقة العقلية، والتي تـتلخص        النظري" سجان"ووضع  ). 1997الشناوى،  

في أن اإلعاقة العقلية نوعان، األول سطحي والثاني حاد، النوع األول هو الـذي يلتـف فيـه                  

الجهاز العصبي المحيطي، أما الثاني هو الذي ينشأ من عيوب في الجهاز العصبي المركـزي،               

  .جي لتعليم وتدريب المعاقين عقليابوضع برنامج عال" سجان"ولتطبيق هذه النظرية قام 

في فرنسا ونظرية   " إيتارد"ولم تقتصر عملية تربية وتعليم المعاقين عقليا على محاوالت            

" ماريـا منتـسوري   "في الواليات المتحدة األمريكية، بل إمتدت إلى إيطاليا حيث قامت           " سجان"

دريب المدرسين الالزمين لهـذا     بإنشاء مدرسة لتعليم وتدريب المعاقين عقليا، وت      ) 1897(عام  

في تعليم وتدريب هؤالء األطفال على التمييز الحسي وذلـك          "  منتسوري" الميدان، وإعتمدت   

مشكلة اإلعاقة العقلية مشكلة تربوية أكثـر       " منتسوري"عن طريق تدريب الحواس، وإعتبرت      

وي اإلعاقـة   منها مشكلة طبية، ولذلك فقد صممت أجهزة خاصة لتعليم وتـدريب األطفـال ذ             

العقلية، وعددها ست وعشرين جهازا منها أجهزة تدريب القدرات البصرية وهي عبارة عـن              

أسطوانات يضعها الطفل المعاق في ثقوب على كتلة من الخشب ليتدرب على األبعاد المختلفـة         

للثقوب واألسطوانات، وفي التدريب على اإلحساس بالحرارة والبرودة إستخدمت الماء الـدافئ            

لبارد للتمييز بينهما، وفي التدريب على اللمس كانت تقدم للمعاق شيئا ناعما وآخـر خـشن                وا

  ).2000ماجدة السيد عبيد، (

ومن بين العالمات البارزة في مجال رعاية المعاقين عقليا ظهور ما يعـرف بحركـة               

ا وكـان   بفرنـس ) 1905(بوضع أول إختبار للذكاء سنة      " ألفرد بينيه "القياس النفسي، حيث قام     

محمد محروس  (الهدف منه هو إيجاد أداة يتم عن طريقها التمييز بين المعاقين عقليا والعاديين              

بمنهجها في تعليم وتدريب المعـاقين      ) 1928(عام  " ديسكودريس"، ثم جاءت    )1997الشناوى،  

  ت ـد صممـعقليا الذي إعتمد على التعليم عن طريق العمل والتأكيد على تدريب الحواس، وق
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وكـذلك أكـدت    . برنامجا لتدريب المعاقين عقليا وفقا لحاجاتهم وقدراتهم وإستعداداتهم وميولهم        

أسلوب التعليم الفردي في تعلـيم وتـدريب        على أهمية إستخدام    ) 1935" (كريستين أنجرام "

ألن هذا األسلوب يبتعد عن مقارنة الطفـل         ، )2000ماجدة السيد عبيد،    (المعاقين عقليا   

الفئة، وإنما يقوم على التعامـل مـع الطفـل           قليا مع األطفال اآلخرين من نفس     المعاق ع 

  .(Toupence. R. S,1992)بوصفه ذات خصائص فريدة 

وقد نما ميدان التربية الخاصة بشكل واضح في أواخر القرن العشرين وخاصـة فـي                 

ل ذلك النمـو فـي      أروبا والواليات المتحدة األمريكية، ودول شرق آسيا والدول العربية ويتمث         

العديد من المظاهر منها صدور التشريعات والقوانين الخاصة باألطفال غير العـاديين والتـي              

تنظم برامجهم وتحدد اإلطارات والمؤهالت الالزمة لكل فئة من فئات التربية الخاصة، وظهور             

 أدوات القياس والتشخيص الخاصة بكل فئة من فئات ذوي اإلحتياجـات الخاصـة، وإجـراء              

الدراسات واألبحاث في هذا الميدان، وعقد المؤتمرات الدولية الخاصة بفئات التربية الخاصـة             

  ).1998فاروق الروسان، (

والجزائر كغيرها من الدول فقد ساهمت باإلعتراف بحق هذه الفئة من المعـاقين فـي                 

نفتاحـا  العيش كمواطنين عاديين، وتحسين وضعيتهم عن طريق توفير مراكز إستقبال أكثـر إ            

على المجتمع وتؤهلهم لإلندماج الحقيقي فيه، والمشاركة الفعالة في جميع نشاطاته، حيث بلـغ              

مؤسسة موزعة على كافة واليـات الـوطن والتـي          ) 68(عدد المؤسسات الطبية البيداغوجية     

سنــة  ) 18 ـ  5(تستقبل األطفال ذوي اإلعاقة العقليـة والـذين تتـراوح أعمـارهم بـين      

(Tefiani.M in Poizat.D,2004).  

  

Ⅱـ مفهوم التربية الخاصة:   
   :هناك تعاريف عديدة ومتنوعة لمفهوم التربية الخاصة وسنقتصر على ذكر البعض منها

  

Ⅱتعريف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي. 1ـ :  

  مجموعة من البرامج التربوية المتخصصة والمصممة<< التربية الخاصة هي 

 األفراد المعاقين، والتي ال يستطيع معلم الصف العادي تقديمها،          بشكل خاص لمواجهة حاجات   

وتتضمن األساليب والوسائل الخاصة والمساعدة في تسهيل تعليم المعاقين وتنمية قدراتهم إلـى             

  ).18، ص2000ماجدة السيد عبيد، . (>>أقصى حد ممكن 
26  



لتربية الخاصة تعني   من خالل تعريف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي يتضح لنا أن ا          

جميع البرامج التربوية المصممة خصيصا لألطفال المعاقين ومن بينهم األطفال ذوي اإلعاقـة             

العقلية، وتتضمن األساليب والوسائل التي يستعين بها المعلم لتعليم الطفل المعاق أقـصى مـا               

  .تمكنه له قدراته وإمكاناته
  

Ⅱتعريف فاروق الروسان. 2ـ :  
ذلك العلم الذي يهتم بفئات األطفال غير العاديين، وذلـك مـن         <<  هي   التربية الخاصة 

فـاروق  . (>>حيث قياسها وتشخيصها وإعداد البرامج التربوية وأساليب التدريس المناسبة لها           

  ).15، ص1998الروسان، 

يتضح لنا أن ميدان التربية الخاصة يتضمن قيـاس         " فاروق الروسان "من خالل تعريف      

 من فئات ذوي اإلحتياجات الخاصة وذلك باستخدام أدوات القياس المناسـبة،            وتشخيص كل فئة  

ويتضمن كذلك إعداد الخطط التعليمية وأساليب التدريس المناسبة لكل فئة من فئـات التربيـة               

  .الخاصة
  

  Ⅱ تعريف نادر فهمي الزيود . 3ـ:   
تربوية لألطفال  عبارة عن نظام من الخدمات التي تقدم برامج         << التربية الخاصة هي      

نـادر  . (>>الذين يعانون من إعاقة تقلل أو تؤثر في قدرتهم على التعلم في جو تعليمي عادي                

  ).166ـ165، ص1995فهمي الزيود، 

من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن التربية الخاصة هي عبارة عـن مجموعـة مـن                   

 لهم إعاقتهم بمزاولة الدراسـة فـي        البرامج التربوية التي تقدم لألطفال المعاقين الذين ال تسمح        

  .المدارس العادية
  

من خالل ما سبق نستخلص أن التربية الخاصة هي تلك البرامج التربويـة الموجهـة                 

لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة، وتتضمن الوسائل التعليمية وأساليب التدريس التي يـستعين        

  .ك لتنمية قدراته إلى أقصى حد ممكنبها المعلم أو المربي أثناء تعليم الطفل المعاق وذل
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  Ⅲـ خدمات التربية الخاصة:   
تختلف خدمات الرعاية والتربية للمعاقين عقليا باختالف مستوياتهم العقلية وتقدم خـالل      

  : إحدى المؤسسات التالية

 .المؤسسات الداخلية •

 .مدارس التربية الخاصة •

 .فصول التربية الخاصة في المدارس العادية •

 .مدارس العاديةال •
  

Ⅲالمؤسسات الداخلية. 1ـ :  
تعتبر المؤسسات الداخلية من أقدم أشكال خدمات الرعاية والتربية المقدمـة لألطفـال               

حيث يقيم فيها هؤالء األطفال إقامة شبه دائمـة         << ،  )2000ماجدة السيد عبيد،  (المعاقين عقليا   

يش فيها المعـاقون ويتلقـون تعلـيمهم           ، وأحيانا إقامة دائمة يع    )طول األسبوع ما عدا العطل    (

، فقد تنشأ كجزء من برنامج طبي أي ملحقـة          )166، ص 1995نادر فهمي الزيود،    . (>>فيها  

محمـد محـروس    (بمستشفى حيث تدعو حالة األطفال المستفيدين إلى مباشرة طبيـة دائمـة             

ام أساسـية   ، حيث يقوم األخصائيون في مختلف التخصصات والمعلمون بمه        )1997الشناوى،  

لتوفير الحاجات المعيشية لألطفال المعاقين عقليا والعناية بهم ونظافتهم وتغذيتهم وتدريبهم على            

المهارات اإلجتماعية والترويح عنهم، وإكسابهم المعلومات األساسية عن المجتمع الذي يعيشون           

  ).2002سهير محمد سالمة شاش، (فيه 

أنها ال تخلو من المساوئ، فقد كـشفت دراسـة          ورغم ما لهذه المؤسسات من مزايا إال          

 أن خروج الطفل المعاق عقليـا مـن المؤسـسات    )1981 ((Willer Et al)وآخرون " وايلر"

الداخلية يمثل منبعا جديدا للضغوط، وفاجعة ممكنة للفرد المعاق وأسرته، فاألسر تعـاني مـن               

. لنظر عن إهتمام المجتمـع بـه  عدم قابلية الطفل المعاق عقليا للمشاركة في المجتمع بصرف ا   

إلى أن عملية خروج اإلبن المعاق عقليـا   )1989( (Boot et al)وآخرون " بوت"كما توصل 

الوالدين، وقد تستيقظ لديهما مشاعر من الذنب       من المؤسسة الداخلية قد يعيد جروح قديمة لدى         

  ).1998سميه طه جميل، (طالما غاب عنهم لفترة طويلة 

نستخلص أن المؤسسات الداخلية عبارة عن مراكز أو معاهد يقيم فيها من خالل ما سبق 

  ث يستفيد هؤالء األطفال من برامجاألطفال المعاقين عقليا إقامة دائمة أو شبه دائمة، حي
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 تربوية تتضمن عددا من المهارات كالمهارات اإلستقاللية والمهـارات اللغويـة والمهـارات             

 عدة إنتقادات لهذه المؤسسات كعزل الطفل عن مجتمعه وعـن           األكاديمية وغيرها، وقد وجهت   

الحياة الطبيعية وما ينجم عنه من إضطرابات سلوكية كالعدوانية واإلنـسحاب فـي المواقـف               

  .إلخ...اإلجتماعية، وإفساد أعمال اآلخرين
  

  Ⅲمدارس التربية الخاصة. 2ـ :  

ن التربية تختلف عن تربية يستفيد األطفال المعاقون عقليا في هذه المؤسسات بنوع م  

  ،)Regis Dévoldere in réadaptation ,2002 (العاديين التي تسمح لهم باإلندماج في المجتمع

محمد (بتعليمهم مدرسون متخصصون في هذا الميدان مما يتيح لهم فرصا أفضل للتعلم   ويقوم

  ).1997محروس الشناوى، 

بيهة بالخدمات التي تقدم في المؤسـسات       وتعتبر الخدمات التي تقدم في هذه المدارس ش         

الداخلية مع فارق جوهري واحد وهو أن األطفال في المدارس الخاصة يعودون إلى أسرهم في               

، ويوفر ذلك للطفل المعاق فرص التعليم باإلضـافة  )Jean Petit, 1972(نهاية اليوم الدراسي 

  ).2000د، ماجدة السيد عبي(إلى اإلندماج والتفاعل في الحياة العامة 

وقد وجهت عدة إنتقادات لهذه المدارس، فنظرا لمركزية مدارس التربية الخاصة فإنهـا               

تكون على مسافة بعيدة من إقامة كثير من التالميذ، األمر الذي يستهلك كثير من الوقـت فـي                  

الوصول إلى المدرسة والعودة منها، ويقلل من الوقت الذي يتمتع فيه الطفل بمالقـاة أقرانـه                

محمد محروس  (اإلندماج معهم، وبذلك يحرم الطفل من اإلختالط بأطفال عاديين من مثل سنه             و

  ).1997الشناوى، 

من خالل تعرضنا لمدارس التربية الخاصة نستخلص أن هذه المدارس تستقبل األطفال              

ذوي اإلحتياجات الخاصة ومن بينهم فئة المعاقين عقليا، وتقدم لهم مجموعـة مـن البـرامج                

بوية كل يوم ما عدا أيام العطل، وفي نهاية كل يوم دراسي يعود الطفل إلى البيت، وبـذلك                  التر

  .توفر فرص التكيف اإلجتماعي للطفل مع أفراد أسرته وأقرانه
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  Ⅲفصول التربية الخاصة في المدارس العادية. 3ـ :  

لخاصة ونتيجـة   ظهرت هذه الفصول نتيجة لإلنتقادات التي وجهت إلى مراكز التربية ا            

محمـد محـروس الـشناوى،      (لتغير اإلتجاهات العامة نحو المعاقين من السلبية إلى اإليجابية          

، وتـضم   )OMS,1980(، وتتمثل في فصول خاصة منفصلة داخل المدارس العاديـة           )1997

األطفال الذين ال تسمح إعاقتهم بمواصلة الدراسة في الفصول العادية على أن تتاح لهم فـرص            

، )2001فيوليت فؤاد إبراهيم وآخرون،     (عل اإلجتماعي مع أقرانهم العاديين لبعض الوقت        التفا

والموسيقى وكذلك في أوقات تناول الوجبات الغذائيـة        خالل بعض األنشطة التربوية مثل الرياضة       

  ).Jean Petit, 1972(وأوقات الراحة 

خرين وإحترام العـادات    وتعمد هذه الفصول إلى إكساب األطفال وسائل التعامل مع اآل           

والتقاليد السائدة في الجماعة والمشاركة في المناسبات الدينية والقومية، واإلندماج مع أقـرانهم             

فإن هذا النوع من    " عبد الرحمن سيد سليمان   "العاديين فال يشعرون بالنبذ عن العاديين، وحسب        

الذين تكون لديهم القـدرة المناسـبة       الفصول تستقبل فقط األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم،         

على التفاعل اإلجتماعي واإلعتماد على النفس في التنقل، وإقامة العالقـات اإلجتماعيـة ولـو             

  ).2001عبد الرحمن سيد سليمان، (بدرجة مقبولة أي يكونوا مستقرين إنفعاليا 

رة عن  نستخلص من خالل ما سبق أن فصول التربية الخاصة في المدارس العادية عبا              

فصول خاصة تضم األطفال غير العاديين، وتتواجد هذه الفصول داخل المدرسة العادية بحيث             

تقدم لهؤالء األطفال مجموعة من البرامج التعليمية التي تتناسب مع قدراتهم وإمكانـاتهم مـع               

إعطائهم فرصة اإلندماج مع أقرانهم العاديين في بعـض األنـشطة مثـل التربيـة البدنيـة،                 

إلخ، وذلك لتمكينهم من إكتساب مهارات التفاعل اإلجتماعي مع أقرانهم العـاديين            ...ت  الرحال

  .العاديين مجتمعبالنبذ أو العزل عن في داخل المدرسة وخارجها إذا أمكن ذلك، وعدم شعورهم 
  

  Ⅲالمدارس العادية. 4ـ :  
هو ) الخفيفة(بسيطة  أحد اإلتجاهات القائمة اآلن في تعليم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية ال            

اإلبقاء عليهم في حجرات الدراسة العادية كلما كان ذلك ممكنا، وعلى عكس ما كان متبعا عند                

ظهور حركة إنشاء فصول خاصة لألطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم، فإن هناك تراخيا فـي               

محمـد  ( العـادي    الوقت الحاضر بالنسبة لنقل الطفل ذو اإلعاقة العقلية البسيطة من الفـصل           

  ).1997محروس الشناوى، 
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وينبغي أن ال يغيب عن الذهن أن اإلندماج ليس هو الحل لكل مشكلة كما أنـه ال يعني                   

مجرد اإللتحاق المادي لألطفال المعاقين بالمدارس العادية، فهـو يتطلـب تخطيطـا وإعـدادا               

  .للمدرسين بقدر كبير من العناية وكذلك إنشاء خدمات مساندة

فريق مكون مـن المعلـم   ) األطفال المعاقين عقليا(ويقوم برعاية وتعليم هؤالء األطفال    

العادي، ومعلم التربية الخاصة وأخصائيين إجتماعيين ونفسانيين وطبيب وممرضة، باإلضـافة           

  ).2001فيوليت فؤاد إبراهيم وآخرون، (إلى كافة المصادر ذات الصلة بالمدرسة 

  : ليا في الفصل العادي يكون على النحو التاليوإدماج الطفل المعاق عق  

حيث يوضع الطفل في الفصل الدراسي العادي بحيـث يتلقـى           : حجرة المصادر • 

مساعدة خاصة بصورة فردية في حجرة خاصة ملحقة بالمدرسة العادية حسب جـدول يـومي               

وا خصيـصا   ثابت، وعادة ما يعمل في هذه الحجرة معلم التربية الخاصة أو أكثر، الذين أعـد              

 .للعمل مع المعاقين

حيث يلتحق الطفل المعاق عقليا بالفصل الدراسي العادي مع         :  الخدمات الخاصة  •

تلقيه مساعدة خاصة من وقت آلخر بصورة غير منتظمة في مجاالت معينة مثـل القـراءة أو                 

 المتنقل الذي   إلخ، وغالبا ما يقدم هذه المساعدة للطفل معلم التربية الخاصة         ...الكتابة أو الحساب  

  .يزور المدرسة مرتين أو ثالث مرات أسبوعيا

حيث يلتحق الطفل بالفصل الدراسي العادي مع تقـديم         : المساعدة داخل الفصل  • 

الخدمات الالزمة له داخل الفصل حتى يمكن للطفل أن ينجح في هذا الموقف، وقد تتضمن هذه                

إلخ، وقد يقوم ...ينة أو الدروس الخصوصية  الخدمات إستخدام الوسائل التعليمية أو األجهزة المع      

سـهير  (أو معلم الفصل العادي المتنقل      ) المتجول(بهذه الخدمات معلم التربية الخاصة المنتقل       

 ).2002محمد سالمة شاش، 

   :ولكن األخذ بهذا النظام يواجه صعوبات عديدة لعل من أهمها ما يلي 

ألن زمالءه األسوياء يدرسـون فـي        ذا النظام وراء ه  أن الطفل المعاق عقليا ال يستفيد من       •

  .مستوى دراسي أعلى بكثير من مستوى إدراكه وتحصيله

 أن األطفال المعاقين يصبحون مادة خصبة للتهكم والنبذ من طرف زمالئهم األسوياء، ممـا               •

  .يؤدي في النهاية إلى التأثير على تكامل الفصول ونظام العمل بها

  ن غير معد إعدادا كافيا لمثل هذا النوع من التعليم، وبالتالي ينقصه أن المدرس غالبا ما يكو•
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 فهم هؤالء األطفال، ويصعب عليه مع وجود األعداد الكبيرة مراعاة الفروق الفرديـة بيـنهم               

  ).2001عبد الرحمن سيد سليمان، (

ـ               و من خالل تناولنا للمدارس العادية نستخلص أنه من بين اإلتجاهات القائمـة اآلن ه

     :في الفصول العادية ويتم علـى ثالثـة أشـكال         ) درجة بسيطة (تسكين األطفال المعاقين عقليا     

حيث يلتحق الطفل المعاق عقليا بفصل عادي مع تلقيه مساعدة خاصة           : أوالـ حجرة المصادر  

من طرف معلم التربية الخاصة في حجرة المصادر الموجودة في المدرسة العادية، وذلك بإتباع            

حيث يلتحق الطفل المعاق بالفصل العادي      :  توقيت يومي ثابت، ثانياـ الخدمات الخاصة      جدول

ويتلقى دروسه مع أقرانه العاديين مع بعض المساعدة من طرف معلم التربية الخاصـة الـذي                

حيث يلتحق الطفـل    : يزور المدرسة بعض المرات في األسبوع، ثالثاـ المساعدة داخل الفصل         

 الوقت، وإذا كانت لديه مشاكل أو صعوبات فإن معلم التربيـة الخاصـة              بالفصل العادي لطول  

  .يقدم له المساعدة داخل الفصل
  

من خالل ما سبق نستخلص أن رعاية األطفال المعاقين عقليا تتطلب إعـداد البـرامج                 

التربوية المناسبة التي تتيح لهم فرص التعليم، وتنميـة المهـارات الشخـصية واإلجتماعيـة               

ية، ومهارات الحياة اليومية إلى أقصى قدر تؤهله لهـم إمكانيـاتهم وقـدراتهم، ممـا                والتربو

يساعدهم على التعليم والتوافق اإلجتماعي داخل المؤسسة التربوية أو خارجها، حيـث يتلقـى              

الطفل المعاق عقليا هذه البرامج سواء في المؤسسات الداخلية أو مدارس التربية الخاصة التـي       

 من فئات اإلعاقة على حدى، أو فصول التربية الخاصـة الملحقـة بالمـدارس               تستقبل كل فئة  

العادية حتى تتيح للطفل المعاق فرصة اإلندماج الجزئي مع أقرانه العاديين، وقد يلتحق الطفـل               

المعاق في بعض األحيان بالفصل الدراسي العادي إذا سمحت له إعاقته بذلك مثل األطفال ذوي               

  .سيطةاإلعاقة العقلية الب
  

  Ⅳـ أهداف تربية المعاقين عقليا:   
إن األهداف التربوية في أي نظام تربوي سواء كان خاصا باألسوياء أو بالمعاقين   

تتحقق عن طريق البرامج المصممة لذلك الغرض، والتي يجب أن تراعى فيها قدرات هؤالء 

  . للتأهيل والتدريبليتهم قاباألطفال وخصائصهم التعليمية وسماتهم النفسية واإلجتماعية ومدى
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أن األطفال المعاقون عقليا يمثلون مشكلة منفردة فـي         " محمد محروس الشناوى  "ويشير  

محمد (التعليم، ويحتاجون إلى تحديد الموضوعات التعليمية أو التدريبية التي بإستطاعتهم تعلمها          

تهم وقـدراتهم، ومـن     ، السيما أنهم ليسوا سواسية بالنسبة إلستطاع      )1997محروس الشناوى،   

يجب أن تتضمن برامج التربية الخاصة كيفية العمل بأسلوب تعاوني مع هؤالء األطفـال              << ثم

والتعرف على الحاجات التعليمية الفردية، وكيفية إستخدام تقنيات معينة تساعد المعـاقين فـي              

فيوليـت فـؤاد    .(>>عملية التعلم، واألنشطة التعليمية التي تكون ذات قيمة للطفل غير العادي            

  ).87، ص2001إبراهيم، 

وإن هذه البرامج يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار حاجات المتعلمين المستقبلية باإلضافة إلى               

حاجات المجتمع والتغيرات المستقبلية التي قد تطرأ عليه، آخذين بعـين اإلعتبـار بأنـه مـن          

  ).2001ني العزة، سعيد حس(الصعب أن نتنبأ بالتحديد بما يمكن أن يتعلم الفرد 

  : ويمكن حصر وتحديد أهداف تربية المعاقين عقليا فيما يلي  

تعليم المعاقين الحد األدنى من المبادئ األساسـية للمـواد الدراسـية كـالقراءة والكتابـة                 .1

 .والحساب

مساعدتهم على التكيف مع اآلخرين عن طريق تعلـيمهم بعـض المهـارات اإلجتماعيـة                .2

 .والتواصل

 اإلستقرار العاطفي في المدرسة والبيت واإلعتماد على أنفسهم ما أمكـنهم            مساعدتهم على  .3

 .ذلك

مساعدتهم على إستغالل أوقات فراغهم في نشاطات ترويحيـة تـدخل علـيهم الـسرور                .4

 ).2001سعيد حسني العزة، (واإلستمتاع 

ين كريـست (تعليمهم العادات اإلجتماعية المقبولة مثل عادات الطعام واللبـاس واإلخـراج،             .5

 ).1994مايلز، 

مساعدتهم على اإلحساس بالقيمة والفائدة وأن يصبحوا أعـضاء نـافعين فـي المجتمـع                  .6

)1978 ,Paul Juif & Dovero. F.( 

 ).Bellarin. J. L, 1994( مساعدتهم على إستغالل قدراتهم إلى أقصى حد ممكن .7

  

قدرات نستخلص من خالل ما سبق أنه من الضروري وضع برنامجا تربويا يالئم 

  األطفال المعاقين عقليا، إذ يجب مراعاة الفروق الفردية بين األفراد، حيث هناك فروق في أداء
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األطفال المعاقين عقليا مقارنة ببعضهم البعض، إذ أن كل طفل حالة خاصة ومنفردة، إذ يجب                

ادر تحديد األهداف التربوية الخاصة بكل طفل على حدى وذلك في ضوء حاجاته الخاصة ومص          

  .القوة في أدائه وجوانب الضعف فيه

وال تهدف البرامج التربوية في مثل هذه الحاالت إلى تخريج الطلبة من ذوي المستوى              

األكاديمي العالي، وإنما عادة ما تكون األهداف محدودة وال تتعدى تزويد الطفل المعاق عقليـا               

، مع قدر مناسب مـن المهـارات        بقدر مناسب من المبادئ األساسية للقراءة والكتابة والحساب       

اإلجتماعية ومهارات االستقالل الذاتي التي ال تتعدى مستوى قدراتهم العقلية حتى تكون عونـا              

  .لهم على اإلندماج في المجتمع وتحقيق الكفاية الذاتية حياتيا وإجتماعيا وإقتصاديا
  

  Ⅴـ األسس التي تقوم عليها البرامج التربوية للمعاقين عقليا:   
مثل األسس التي تقوم عليها البرامج التربوية للمعاقين عقليا في المجـال اإلجتمـاعي              تت  

  .والنفسي والتربوي والفلسفي وسنتناول هذه األسس بشيء من التفسير والتوضيح
  

  Ⅴاألسس اإلجتماعية. 1ـ :  

نعني باألسس اإلجتماعية المجتمع بما يحتويه من قـيم وتقاليـد وأعـراف وعـادات                 

أهداف وآمال في الحاضر والمستقبل، وعلى البرامج أن تأخذها بعـين اإلعتبـار،             ومشكالت و 

وتسعى المدرسة إلى مساعدة األطفال األسوياء والمعاقين عقليا للتكيف مع التراث الثقافي لهذا             

المجتمع، والتعرف على تقاليده وأعرافه والمعايير السلوكية المقبولة منه، ليتمكنوا من التكيـف             

  ).2001سعيد حسني العزة، (ي مع أفراد مجتمعهم اإلجتماع

من خالل تناولنا لألسس اإلجتماعية يتضح لنا أنه يجب على واضعي البرامج التربوية               

لألطفال المعاقين عقليا مراعاة عادات وتقاليد وأهداف وغايات المجتمع، حتى يستطيع هـؤالء             

  .ذي يعيشون فيهاألطفال تحقيق التكيف اإلجتماعي مع أفراد المجتمع ال
  

  Ⅴاألسس التربوية والفلسفية. 2ـ :  
آراء التربويين وفلسفتهم المتعلقة بأهداف التربية      << ويقصد باألسس التربوية والفلسفية       

. >>والتعليم التي تتبناها المدرسة، والتي تسعى إلى تحقيق أهداف تربوية وإجتماعية وإنسانية             

  ).101، ص2001سعيد حسني العزة، (
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ومن األسس التربوية الخاصة باألطفال المعاقين تغيير نظرة التربويين نحوهم بـسبب              

إيمانهم بحق هذه الفئات الخاصة في حياة إنسانية كريمة، وإعتبارهم طاقة يمكن اإلستفادة منها              

وإستثمارها وأن تتاح لهم فرصة المساواة مع اآلخرين، وتمكينهم من اإلستفادة مـن األنـشطة               

  ).2001فيوليت فؤاد إبراهيم وآخرون، ( المتوفرة في المجتمع والخدمات

من خالل ما سبق يتضح لنا أنه أثناء بناء برنامج تربوي لألطفال المعاقين عقليا يجـب                  

األخذ بعين اإلعتبار آراء التربويين فيما يخص مجال رعاية المعاقين عقليا، واألهداف المـراد              

  .اليب التي يجب إتباعها معهمتحقيقها لديهم، وكذلك الطرق واألس
  

  Ⅴاألسس المنطقية. 3ـ :  

يجب وضع البرامج التربوية الخاصة باألطفال المعاقين عقليا بناءا علـى خصائـصهم               

ماجـدة الـسيد    (الحقيقية، وبدون مراعاة هذه األخيرة لن تكون عملية تعليمهم وتدريبهم مفيدة            

 عليها بـرامجهم األخـذ بعـين اإلعتبـار          ، وتشتمل األسس المنطقية التي تقوم     )2000عبيد،  

سـعيد حـسني العـزة،      (المصاحبة لهم أثناء نمـوهم      ) المعوقات(مجموعة من اإلضطرابات    

   :، ومنها ما يلي)2001

  . إضطرابات في مجال اإلدراك الحسي•

  . إضطرابات في عملية التفكير العقلي•

  . إضطرابات وصعوبات حركية•

  ).التجريدية(ألمور النظرية إضطرابات في مجال إستيعاب ا• 

  . إضطرابات صحية•

  . إضطرابات نفسية•

  . إضطرابات تتعلق بالتكيف اإلجتماعي•

  ).1996رمضان محمد القذافي، . ( إضطرابات وصعوبات في الكالم والنطق•
  

من خالل ما سبق نستخلص أن عملية بناء برنامج تربوي لألطفال المعاقين عقليا تقوم                

ية، ونفسية، وتربوية وفلسفية، فاألسس اإلجتماعية تعنـي عـادات وتقاليـد            على أسس إجتماع  

  وأعراف المجتمع، وكذلك األهداف والغايات، أمـا األسس التربويـة والفلسفية فتتمثل في آراء
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 المربين فيما يخص رعاية األطفال المعاقين عقليا، وكذلك الطرق واألساليب والوسائل والمواد            

صة بمساعدة هؤالء األطفال على تسهيل إكتساب مختلف المهارات في المؤسـسة            التعليمية الخا 

التربوية، أما األسس المنطقية أو النفسية فتتمثل في مراعاة خصائص هـؤالء األطفـال، ألن               

التعرف على السمات والخصائص العامة لألطفال المعاقين عقليا يساعد واضعي البرامج على            

ة والتربويـة واإلجتماعيـة التـي تفـي بحاجـات ومطالـب             تخطيط أفضل الخدمات النفسي   

  .هؤالءاألطفال
  

  Ⅵ ـ البرامج التربوية للمعاقين عقليا القابلين للتعلم(E.M.R) :  

تهدف البرامج التربوية لهذه الفئة إلى رفع كفاءة الطفل المعـاق عقليـا مـن الناحيـة                   

ادة من البرامج التعليمية العاديـة،      اإلجتماعية والشخصية، حيث لديهم قدرة على إمكانية اإلستف       

ولكن ببطء مقارنة مع العاديين، حيث يستطيع هؤالء األطفال تعلم القراءة والكتابة والحـساب              

كجزء أساسي من برامجهم التربوية، ألن تقدمهم اإلجتماعي والمهني يحتاج إلى الحد األدنـى              

ـ                 تخدام وسـائل   من هذه المعارف فـي مثـل هـذه الموضـوعات ليـستطيع التـسوق واس

  ).2001سعيد حسني العزة، (إلخ ...المواصالت

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك فروقا فردية بين أطفال هذه الفئة األمر الذي يخلق صعوبة                 

لدى واضعي البرامج في إختيار المواد الدراسية، وهذا ما يستلزم وضع برامج عمل فردية لكل               

  ).1993شيموس هيغارتي، (طفل 
  

  Ⅵى البرامج التربوية للمعاقين عقليا القابلين للتعلممحتو. 1ـ :  
  : إن البرامج التربوية لهذه الفئة تتضمن ما يلي  

  .المهارات الحسابية ومفاهيم العدد والكم. 1

مهارات اإلتصال المتمثلة في القراءة والكتابة، وتعليم الطفل المعاق اللغة بشكل يمكنه مـن              . 2

  ).Rondal. J. A et al  ,1988(إستعمالها في التواصل 

المهارات اإلجتماعية وتشمل مهارات التفاعل اإلجتمـاعي والتكيـف األسـري وتحمـل             . 3

  .المسؤولية واإلستقاللية

المهارات الصحية وتشمل تعليم الطفل العادات الصحيحة في الطعام والنظافـة، والعنايـة             . 4

  .جسمية للطفلباألسنان وغير ذلك مما يساعد في المحافظة على الصحة ال
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مهارات السالمة واألمن وتشمل مهارات قطع الطريق واستخدام وسـائل النقـل وتجنـب              . 5

  .المخاطر العامة مثل النار والكهرباء وغيرها

المهارات الحركية وتشمل مهارات التآزر الحركي والدقة الحركية والـسرعة فـي األداء             . 6

  ).2001سعيد حسني العزة، (

ترويحية والفنية والتي تشتمل على تعليم الطفل كيفية قـضاء وقـت الفـراغ،              المهارات ال .  7

واإلستماع إلى الموسيقى، وممارسة بعض األعمال الفنية مثل الرسـم والغنـاء والموسـيقى              

  .والتمثيل

المهارات المهنية والتي تشتمل على تعليم الطفل تلك المهارات التي يحتاجها في ممارسـة              . 8

في المستقبل والتي تفسح له المشاركة في اإلنتاج وتحقيق إمكانية اإلسـتقاللية،            األعمال المهنية   

  .واإلعتماد على الذات، ويتم ذلك من خالل برامج التوجيه المهني والتدريب والتشغيل

التدريب الحسي والمهارات الحسية، وذلك من خالل التركيز على تدريب الطفل على تمييز             . 9

  .كال والروائح باإلضافة إلى تدريب حاسة اللمساألصوات واأللوان واألش

تنمية العمليات والمهارات العقلية وتشتمل على تدريب الطفل على عمليات التمييز والتذكر            . 10

ماجدة السيد  (والتخيل والتعميم وإدراك العالقات والتفكير وتنمية المفاهيم وطرق حل المشكالت           

  ).2000عبيد، 

لقول أن البرامج التربوية لألطفـال ذوي اإلعاقـة العقليـة           من خالل ما سبق يمكننا ا       

البسيطة أو القابلين للتعلم تشتمل على بعض المهارات المعرفية كالقراءة والكتابـة والحـساب              

بقدر ما تسمح به قدراتهم العقلية، كما تشمل على األنشطة اإلجتماعية والمهـارات الشخـصية               

عمال اليومية ومواجهة الحيـاة اإلجتماعيـة، وتـصريف         واألسرية من أجل تدريبهم للقيام باأل     

شؤونهم الشخصية بأقل قدر من اإلعتماد على اآلخرين، وتأهيلهم لإللتحاق باألعمال الحرفيـة             

البسيطة والوظائف الروتينية الصغيرة لتحقيق اإلكتفاء اإلقتصادي في سن الرشد، كمـا تعمـل            

ـة ومساعدتهم على التعبير اللفظي من أجـل        هذه البرامج أيضا عـلى تنمية حصيلتهم اللغوي      

  .إقامة عالقات إيجابية مع اآلخرين
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  Ⅵتنظيم البرامج التربوية للمعاقين عقليا القابلين للتعلم. 2ـ :  
تقدم المدارس والمؤسسات القائمة على تربية وتعليم المعاقين عقليا القابلين للتعلم برامج              

طبيعتها من مرحلة إلى أخرى، وذلك حسب عمـر الطفـل           تربوية تختلف في مستواها، وفي      

ودرجة نموه األكاديمي، وتوجد خمسة مستويات رئيسية من البرامج التربوية الخاصة بالمعاقين            

  : عقليا وهي كما يلي

  . برامج ما قبل المدرسة•

  . برامج المرحلة اإلبتدائية•

  .برامج المرحلة المتوسطة •

  . برامج المرحلة الثانوية•

  ).2000ماجدة السيد عبيد، ) (برامج التأهيل المهني( برامج ما بعد المدرسة •
  

  Ⅵبرامج ما قبل المدرسة. 1 ـ2ـ :  
يقبل األطفال دون السادسة، وتعتبر     << أن في هذه المرحلة     " سعيد حسني العزة    " يذكر    

 ذلك يعود إلـى     برامج ما قبل المدرسة قليلة جدا إذا ما قورنت بالبرامج المدرسية، والسبب في            

صعوبة التعرف على حاالت المعاقين عقليا القابلين للتعلم في سن مـا قبـل المدرسـة، إال إذا         

  : إقترنت إعاقتهم ببعض اإلضطرابات مثل

  . إضطرابات النطق أو الكالم•

  . أعراض جسمية واضحة كالشلل الدماغي، وضخامة الرأس أوصغره واألعراض المنغولية•

. >> األعراض فإنه يصعب التعرف على هؤالء األطفال المعاقين عقليـا          وفي حالة غياب هذه   

حوالي (، إال بعد إلتحاقهم بالمدرسة اإلبتدائية في سن التعليم          )138،  2001سعيد حسني العزة،    (

، ويواجهون صعوبات في التعلم     )1997محمد محروس الشنـاوى،    ) (ست سنوات في المعتاد   

  .الفشل في عملية التعلموالرسوب في الصفوف اإلبتدائية و

السعي وراء التعرف على    << ومن األساليب األكثر فعالية بالنسبة للطفل والمجتمع هو           

مثل هؤالء األطفال في وقت مبكر من العام الدراسي، وتزويدهم بالتعليم الخاص ومـساعدتهم              

، 2001سعيد حـسني العـزة،      . (>>على التكيف مع البرامج والوسائل والنشاطات المدرسية        

  ).139ص
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وتركز البرامج التربوية في هذه المرحلة على تنمية مهارات اإلستعداد الالزمة للمدرسة              

اإلبتدائية، ففصول الروضة لألطفال العاديين تركز أيضا على هذه المهارات ويحتاج التـدريب             

ث سنوات لتعلم   عليها سنة واحدة، في حين يحتاج األطفال القابلين للتعلم إلى فترة سنتين أو ثال             

  : هذه المهارات، ويشتمل التدريب في برامج ما قبل المدرسة على مهارات مختلفة من أهمها

  . الجلوس بهدوء واإلنتباه للمدرس•

  . تمييز المثيرات السمعية والبصرية•

  ).2000ماجدة السيد عبيد، ( إتباع التعليمات •

)        إلــخ   ...لـم، إسـتخدام المقـص     مـسك الق  (  التناسق في الحركات الدقيقـة والكبيـرة         •

)1983,  Bruner. A.(  

  .تنمية اللغة •

  ).2000ماجدة السيد عبيد، ( التفاعل مع األقران ضمن مجموعات •

إرتداء المالبـس، إسـتخدام الحمـام، إحـضار         ( تنمية مهارات العناية بالذات واإلستقاللية       •

  ).Toupence. R . S, 1992) (إلخ...اللعب

إلشارة إلى أن مرحلة ما قبل المدرسة تعتبر المرحلة المناسبة إلشتراك األهـل             وتجدر ا   

في تربية أطفالهم، كما أن األمهات يستطعن أن يكن مدرسات ناجحات ألطفـالهن فـي هـذه                 

ماجدة السيد عبيـد،    ( المرحلة خاصة أمهات األطفال الذين يعانون من إعاقة أو صعوبة معينة            

اإلهتمـام بتـدريب   <<  أن من واجـب األســرة  (Slaughter)" سلوتر " ، وترى    )2000

الطفل المعاق عقليا على تعلم أنواع من المهارات الحركية بجانب عمليتي القـبض والمـشي،               

وتؤكد في الوقت نفسه أهمية جعل التدريب في صورة لعب، ألن الجـو النفـسي المـصاحب                 

ترك الحرية ألهوائه " سلوتر " عنى رأي   لتدريب الطفل له أهمية في إستجابته للتدريب، وليس م        

ورغباته المؤقتة، والمعاق عقليا ال يستطيع التركيز على عمل ما لمـدة طويلـة، ألن تركيـز                 

إنتباهه يتوقف على رضائه النفسي الذي ينتج من شعوره بعطـف ممـن حولـه ورضـائهم                       

  ).484، ص2000إنتصار يونس، . (>>عنه 

ا قبل المدرسة نستخلص أن هذه المرحلة تـستقبل األطفـال           من خالل تناولنا لبرامج م    

المعاقين عقليا القابلين للتعلم دون سن السادسة، ولكن التعرف على حـاالت اإلعاقـة العقليـة                

   البسيطة في هذه المرحلة مهمة صعبة إال إذا صاحبت إعاقتهم بعض اإلضطرابات، وإال سوف 
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يتم التعرف على هذه الحاالت عند إلتحاقهم بالمدرسة اإلبتدائية، حيث يعانون مـن صـعوبات               

التعلم وتكرار العام الدراسي لعدة مرات، وتركز البرامج في مرحلة ما قبل المدرسة على تهيئة               

فل بمكانه  الطفل لإللتحاق بالمدرسة اإلبتدائية، وتتضمن هذه البرامج مهارات مختلفة كإلتزام الط          

وتوجيهه للمدرس، والتمييز بين المثيرات السمعية والبصرية كالتمييز بين األصوات واأللوان،           

واألشكال، وتنمية مهارة العناية بالذات واإلسـتقاللية كتنـاول الطعـام، إرتـداء المالبـس،               

 المربين  إلخ، وكذالك مهارات التفاعل اإلجتماعي وذلك بمشاركة الطفل أقرانه وكذلك         ...النظافة

  .إلخ...في مواقف إجتماعية مختلفة كاللعب، تناول الوجبات الغذائية 
  

  Ⅵبرامج المرحلة اإلبتدائية. 2 ـ2ـ :  

يلتحق معظم األطفال القابلين للتعلم بالصف األول اإلبتدائي في سن السادسة إال أنهـم                

العقليـة، حيـث    يفشلون في تعلم متطلبات هذا الصف، والسبب في ذلك هو إنخفاض قدراتهم             

، وفـي هـذه   )2000ماجدة السيد عبيـد،  (سنوات ) 6 ـ  4(تتراوح أعمارهم العقلية فيما بين 

  : الحالة تلجأ المدرسة إلى إتباع أحد األساليب الثالثة وهي

أن تترك هؤالء األطفال في الصفوف العادية مع تزويدهم بتعليم خاص عن طريـق معلـم                •

  .متخصص

جيل هؤالء األطفال في صف خـاص مـع الـسماح لهـم باإللتحـاق                أن تقوم المدرسة بتس    •

  .بالصفوف العادية في جزء من اليوم الدراسي

سـعيد  ( أن تقوم المدرسة بتنظيم هؤالء األطفال في صف خاصا بهم طيلة اليـوم الدراسـي               •

  ).2001حسني العزة، 

ذي يمكـنهم   وعلى الرغم من أن هؤالء األطفال ال يستطيعون الوصول إلى المستوى ال             

من دراسة المناهج في مستوى المرحلة اإلبتدائية، إال أنهم يستطيعون تنميـة الثقـة بـالنفس،                

وتطوير عدد من المفردات، والعادات الصحية السليمة، ويستطيعون المحافظة على سـالمتهم            

ى الشخصية أثناء أداء العمل أو اللعب، كما يستطيعون تنمية إستعداداتهم المختلفة فـي مـستو              

أطفال مرحلة الروضة من العاديين، وبشكل عام فإن برامج هذه المرحلة تعتبر إستمرار لبرامج       

مهارات التواصل، العمليـات    (مرحلة ما قبل المدرسة للتدريب على تنمية المهارات األساسية          

  ).2000ماجدة السيد عبيد، ) (اإلدراكية، اإلعتماد على النفس، والمهارات اإلجتماعية
  
  



40  
ن خالل ما سبق نستخلص أن األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم يلتحقون بالمدرسة             م  

العادية إذا لم يتم إكتشاف حالتهم في وقت مبكر، ولكنهم يفشلون في تعلم متطلبات هذا الـصف                

: وذلك بسبب تدني قدراتهم العقلية وفي هذه الحالة تلجأ المدرسة إلى إتباع أحد األساليب التالية              

أوالـ إبقاء الطفل في الفصل العادي مع تلقي مساعدة من طرف معلم متخصص لتسهيل عملية               

التعلم، ثانياـ إرسال الطفل إلى مركز التربية الخاصة لتلقي الرعاية والتـدريب هنـاك مـع                

السماح له بالزيارة للفصل الدراسي لبعض الوقت قصد مساعدته على التفاعل اإلجتماعي مـع              

ين، ثالثاـ تسجيل الطفل في قسم خاص ويتلقى دروسه من طرف معلـم التربيـة               أقرانه العادي 

وبرامج هذه المرحلة تهتم بالصحة النفسية والجـسمية للطفـل المعـاق وبعالقاتـه              . الخاصة

اإلجتماعية أيضا، أي أن هذه البرامج تؤكد على النشاطات والخبرات التي تساعد الطفل علـى               

ما تساعده على إشباع حاجاته إلى النجـاح والحـب واإلنتمـاء            تكوين مفهوم سليم عن ذاته، ك     

والشعور باألهمية مـن أجـل تحقيق الكفاية الشخصية، التي تعتبر هدفا أساسيا مـن أهـداف               

تعليم الطفل المعاق عقليا، كذلك تسعى المؤسسة التربوية إلى اإلهتمام بالنـشاطات والخبـرات              

صحية السليمة كالنظافة، إرتـداء المالبـس وتنظيـف         التي تساعد الطفل على تعلم العادات ال      

إلخ، أما بالنسبة لعالقاته اإلجتماعية فإن برامج هذه المرحلة تنمـي           ...األسنان، وتناول الطعام  

عند الطفل أساليب معاملة اآلخرين وإحترام حقوقهم ورغبـاتهم، وتقبـل نظمهـم وتقاليـدهم               

  .واإلسهام معهم في العمل وتحمل المسؤولية
  

  Ⅵاإلعدادية(برامج المرحلة المتوسطة . 3 ـ2ـ :(  
يلتحق بهذه المرحلة األطفال المعاقون عقليا الذين تتراوح أعمارهم العقلية فيمـا بـين                

  .سنوات) 8ـ6(

أما التنظيم الشائع لألطفال المعاقين عقليا في هذا السن وفي هذه المرحلة هو وضـعهم                 

الصفوف العادية وخضوعهم إلختبارات الذكاء     في صفوف خاصة وذلك بعد تكرار رسوبهم في         

  ).2001سعيد حسني العزة، ( التشخيصية 

وتركز برامج هذه المرحلة على النشاطات والجوانب األكاديمية مثل مهارات القـراءة              

والكتابة والحساب، وتنمية العمليات العقلية كالتمييز والتعميم، وإدراك العالقـات، والتفكيـر،            

  .وتكوين المفاهيم
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األهداف األساسية لتعليم القابلين للتعلم في هذه المرحلة        ) 1985" (الريحاني  " ويلخص    

  : كما يلي

 األساسية كالقراءة والكتابة والتهجئة والحساب مع األخـذ بعـين           ة تنمية المهارات األكاديمي   •

ياتـه المهنيـة    اإلعتبار أن الطفل ال يحتاج إلى هذه المهارات إال بالقدر الذي يـساعده فـي ح               

  .واإلجتماعية

 التكيف مع البيئة المادية عن طريق التعرف على طرق المواصالت والمنـاطق الجغرافيـة               •

المحيطة به، ومراكز الخدمات المختلفة التي يحتاجها كالمحالت التجارية والشرطة والحـدائق            

ماجـدة الـسيد    (ية  العامة والمصانع، ويتم تحقيق ذلك عن طريق الرحالت أو الزيارات الميدان          

  ).2000عبيد، 

 التكيف مع البيئة اإلجتماعية وذلك بتنمية قدرة الفرد وإتجاهاته نحو المـشاركة والتعـاون،               •

  .وتحمل المسؤولية وإحترام حقوق اآلخرين، وإتباع العادات والتقاليد اإلجتماعية

ـ              • صحية الـسليمة    التكيف مع البيئة الشخصية وذلك بمساعدة الفرد على تنميـة العـادات ال

والمحافظة على النظافة وتجنب مصادر الخطر سواء في التنقل أو العمل، باإلضافة إلى تنميـة    

الشعور بالنجاح واألهمية، وإحترام الذات والشعور باألمن واإلطمئنان وهذه من مظاهر الصحة            

  ).2001سعيد حسني العزة، (النفسية 

يتضح لنا أن هذه المرحلـة يلتحـق بهـا          من خالل تناولنا لبرامج المرحلة المتوسطة         

سـنوات، وهـؤالء   )  8 ـ  6(األطفال القابلين للتعلم ممن تتراوح أعمارهم العقليـة مابيـن 

األطفال يفشلون في النجاح األكاديمي واإلنتقال إلى الصفوف العليا في المدارس العاديـة ممـا               

التربوية للمعاقين عقليا فـي     يستلزم وضعهم في فصول أو مدارس خاصة، أما أهداف البرامج           

هذه المرحلة فترتكز حول اإلهتمام بالصحة الجسمية من جهة والصحة النفسية من جهة أخرى،              

باإلضافة إلى اإلهتمام بتنمية الكفاية اإلجتماعية والمهـارات األكاديميـة كـالقراءة والكتابـة              

  . المفاهيموالحساب، والعمليات العقلية كالتمييز والتعميم والتفكير وتكوين

وفي الواقع فإن هذه األهداف هي نفسها التي تحدثنا عنها في المرحلة اإلبتدائية، وسبب                

ذلك أننا ال نستطيع إعتبار العناية بالصحة النفسية والجسمية قاصرة على مرحلة معينـة دون               

فـي  أخرى، باإلضافة إلى أن الخبرات والنشاطات التربوية والتدريبية التي يمر بهـا الطفـل               



المراحل السابقة ال تكفي لتنمية الكفاءة اإلجتماعية عند الطفل أو تلبية حاجاته للحـب والتقبـل                

  .والتقدير والشعور بالنجاح مما يجعل إستمرار هذه النشاطات أمرا ضروريا
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  Ⅵبرامج المرحلة الثانوية. 4 ـ2ـ :  

رهم العقلية فيمـا بـين         يلتحق بهذه المرحلة األطفال المعاقون عقليا الذين تتراوح أعما        

ـ 8( سنة تقريبا، ويفترض أن يكـون الطفـل الذي وصل إلى هذه المرحلة قـد حقـق   ) 11 

مستوى مناسبا من التعلم، لهذا فتركز البرامج التعليمية في هذه المرحلة على المواد األكاديمية              

عمل والتأهيل المهني مثل باإلضافة إلى المهارات المرتبطة بالحياة العملية ومهارات اإلستعداد لل     

المواظبة على الحضور، واإلنصراف وتنفيذ التعليمات، والتعاون مع الزمالء، ومعرفة األدوات           

  ).2000ماجدة السيد عبيد، (واآلالت الخاصة بالمهن المختلفة والعمل في ورشات المدرسة 

  

مج هـذه   الخبرات والنشاطات التي تتضمنها بـرا     ) 1972 ((Kirk)" كيرك  " ويقترح    

 : المرحلة وهي كما يلي

الخبرات التي تزيد من كفاءة الطفل وهي المهارات األكاديمية األساسية كـالقراءة والكتابـة               •

  .والحساب مع إستخدام هذه المهارات في نشاطاته اليومية كالشراء والتنقل ومعرفة الوقت

را على أن يـشارك أفـراد        تنمية مهارات تكوين وبناء األسرة بحيث يصبح الفرد المعاق قاد          •

األسرة كعضو فعال ويتحمل ومسؤولياته في بعض النشاطات األسرية، لـذا فـإن نـشاطات               

اإلقتصاد المنزلي وتصليح األدوات المنزلية بالنسبة للذكور تعتبر من أهم النشاطات في هـذه              

  .المرحلة

ترام المـسؤولية،    التربية الحرفية والمهنية وتشمل مهارات وإتجاهات وعادات العمـل كـإح           •

  .وإتباع التعليمات والتعاون مع اآلخرين، والحصول على المعلومات المهنية

 التكيف اإلجتماعي أو المشاركة في حياة المجتمع المحلي وما يتطلبه ذلك من إنشاء العالقات               •

  .اإلجتماعية المناسبة التي تعتبر هدفا هاما من أهداف هذه المرحلة

مرحلة الثانوية تؤكد على فهم الصحة الجسمية والنفسية بما يتضمنه هذا            وأخيرا فإن برامج ال    •

الفهم من إتباع القواعد الصحية السليمة، باإلضافة إلى تقبل الذات والشعور باألمن واإلطمئنان             

  ).2001سعيد حسني العزة، (



من خالل ما سبق نستخلص أن المرحلة الثانوية تضم األفراد المعـاقين عقليـا ممـن                  

سنة تقريبا وبالطبع فإن هؤالء األفراد قد مروا بالخبرات         ) 11ـ  8(راوح عمرهم العقلي بين     يت

  والنشاطات التربوية في المراحل السابقة، ولذلك فـإن برامج هذه المرحلة تهتم إلى حد كبير
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ـ             ى  بالخبرات والنشاطات التعليمية والتدريبية التي تتصل وترتبط بواقع حياة الفرد، وتركز عل

المهارات األكاديمية واإلجتماعية التي تعلمها الفرد وتوجيهها نحو تهيئته لإلفـادة اإلقتـصادية             

وبالتالي التدريب المهني والحرفي، ولهذا فإن خبرات ونشاطات برامج هذه المرحلة يجـب أن              

تتصل بالحياة المهنية والحرفية التي تعطي للفرد فكرة ولو بسيطة عن بعض المهن والحـرف               

تي يمكنه اإللتحاق بها مستقبال، وأنواع المهارات التي تتطلبها هذه المهـن، باإلضـافة إلـى                ال

  . الحرص على مهارات التفاعل اإلجتماعي التي تعتبر هدفا رئيسيا من أهداف التربية الخاصة
  

  Ⅵالمرحلة المهنية(برامج ما بعد المدرسة . 5 ـ2ـ :(  
رض من الملتحقين ببرامج ما بعد المدرسة مـن         يفت<< أنه  " ماجدة السيد عبيد    " تشير    

المعاقين عقليا القابلين للتعلم أن يكونوا قد أنهوا الدراسة األكاديمية التي تتناسب مع قـدراتهم،               

وتدربوا على مهارات اإلستعداد المهني، وحصلوا على قدر كاف من المهارات اإلجتماعية التي            

ة، ويتم تنفيذ برامج ما بعد المدرسة عادة في ورشـات           تؤهلهم للتفاعل المباشر مع الحياة العام     

محمية تحت إشراف إدارة التأهيل المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية في معظم             

  ).92ـ91، ص2000ماجدة السيد عبيد، . (>>بلدان العالم 

العمـل  وتهتم هذه المرحلة بتعريف المعاق ببعض الحرف ومطالبها، وكيفية اإللتحاق ب            

والهيئات اإلجتماعية والعمالية التي يمكن أن يلجأ إليها للحصول على العمل، ويتم فـي هـذه                

المرحلة تدريب المعاق عقليا على مهنة أو حرفة تتناسب مع قدراته وميوله، وبعد إتمام فتـرة                

مركـز التـدريب   (التدريب يتم إلحاق المتخرج بمصانع أو مؤسسات العمل المحيطة بالمدرسة         

، ثم تقوم الجهات المعنية بمتابعته في جو العمل للتعرف على الصعوبات التي يواجهها              )لمهنيا

في تكيفه مع العمل بما في ذلك إتقان مهارات العمل، والتعامل مع الرؤساء والزمالء والرضى               

  ).2001سعيد حسني العزة، (عن العمل 

مج المهنية في مرحلة ما بعد      أن البرا ) 1975" (باين  " و  " ميرسل  " ولقد ذكر كل من       

   :المدرسة تتألف من خمسة أوجه وهي

   :  (Vocational Exploration)الكشف المهني :  الوجه األول•



وفيه يتم تعريف الطالب بمجموعة متعددة من المهن والمهارات التي تتطلبها كل مهنـة كـي                

  .يصبح على ألفة بطبيعة كل مهنة
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   : (Vocational Evaluation)هنة تقييم الم:  الوجه الثاني•

وهذا الوجه يتضمن تعريض الطالب للخبرات ومهارات العمل المختلفة وذلك بهدف التأكد على             

  .قدراته وميوله المهنية

   : (Vocational Training)التدريب المهني : الوجه الثالث •

لب، وعادة ما يـصل  ويهدف هذا الوجه إلى تطوير مهارات العمل في المجال الذي يفضله الطا    

الطالب إلى مستوى نصف المهارة، حيث يتم التدريب تحت إشراف مـدرب متخـصص فـي               

  .مجال التربية الخاصة

   : (Vocational Placement)التوظيف :  الوجه الرابع•

  .ويتعلق هذا الوجه بإيجاد عمل للطالب بعد تخرجه

   : (Follow up)المتابعة :  الوجه الخامس•

بعة بتقديم اإلرشادات والتوجيهات للمتخرج أثناء أدائه للعمل، كذلك العمـل علـى             وتتعلق المتا 

  ).2000ماجدة السيد عبيد، (مساعدته في حل الصعوبات التي قد تواجهه أثناء العمل 

من خالل تعرضنا لمرحلة ما بعد المدرسة يتضح لنا أنه في هذه المرحلة يتم تعريـف                  

ي يمكنه اإللتحاق بها، ثم تعريضه على مهـارات العمـل           الطالب بمختلف المهن والحرف الت    

المختلفة بهدف إنتقاء الحرفة أو المهنة التي تتالءم مع قدرات وميول الطالب، وبعد ذلـك يـتم                 

وتعمـل  . تدريبه على أداء هذه المهنة من طرف معلم متخصص في ميدان التربيـة الخاصـة              

ب المتخرج في مؤسسة أو مـصنع قريـب         مؤسسة التدريب المهني على إيجاد عمل لهذا الطال       

منها، وذلك حتى تتمكن من متابعته للتعرف على الصعوبات والمـشاكل التـي يعـاني منهـا                 

  .ومساعدته على حلها لمواصلته ألداء عمله في جو يسوده اإلطمئنان واألمن

  

ن من خالل ما سبق نستخلص أن البرامج التربوية للمعاقين عقليا القابلين للتعلم تتـضم               

عددا من األبعاد والمهارات، وهي المهارات اإلستقاللية وتتضمن مهـارات الحيـاة اليوميـة              

ومهارات العناية بالذات، والمهارات الحركية العامة والدقيقة، والمهارات اللغوية، والمهـارات           



 األكاديمية كالقراءة والكتابة والحساب، والمهارات المهنية واإلجتماعية، ومهـارات الـسالمة،          

  .ومهارات التسوق والشراء
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وتوجد خمسة مستويات رئيسية من البرامج التربوية الخاصة بالمعاقين عقليا القـابلين              

سنوات زمنية،  6للتعلم منها برامج ما قبل المدرسة والتي تقدم لألطفال الذين تقل أعمارهم عن              

منية وأعمارهم العقلية في هذه      سنوات ز  6وبرامج المرحلة اإلبتدائية الموجهة لألطفال البالغين       

سنوات، وبرامج المرحلة المتوسطة حيث تستقبل هذه المرحلـة  ) 6 ـ  4(المرحلة تتراوح بين 

سـنوات،  ) 8 – 6(األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم الذين تتراوح أعمارهم العقليـة بـين             

اقين الذين يتراوح عمرهم العقلي     باإلضافة إلى برامج المرحلة الثانوية الموجهة إلى الطلبة المع        

سنة تقريبا، وفي األخير نجد برامج مرحلة ما بعد المدرسة التي تساعد علـى              ) 11ـ8(ما بين   

تدريب الطالب على مهنة أو حرفة معينة وذلك لتحقيق االستقالل اإلقتصادي وإنقاص ثقل عبئه              

  .على األسرة
  

Ⅶلين للتعلم في مركز           ـ برامج التربية الخاصة المقدمة لألطفال القاب

  :) الجزائر(ببن عكنون " علي رملي " التكيف المدرسي 
يستقبل هذا المركز األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة الذين يرسبون عدة مرات في               

المدرسة العادية، نظرا للصعوبات التي يواجهونها بسبب الخصائص المختلفة التـي يتميـزون             

  .بها

امج التربوية التي يتلقاها األطفال في هذا المركز بـإختالف مـستوياتهم،            وتختلف البر 

  : حيث يتوزعون على أربع مستويات وهي

   : ويتضمن ثالث مستويات(Perfectionnement)أقسام التحسين : المستوى األول* 

  "أ " ـ مستوى     

  "ب " ـ مستوى     

  "ج " ـ مستوى     

 ويقابل هذا المـستوى سـنوات التعلـيم    (Plein air)لق أقسام الهواء الط:  المستوى الثاني*

  : اإلبتدائي حيث يشتمل على طورين



  .ـ السنة الثانية: ويشمل سنتين: الطور األول • 

  .           ـ السنة الثالثة
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  .ـ السنة الرابعة: ويشتمل ثالث سنوات:  الطور الثاني•

    ـ السنة الخامسة

  .  ـ السنة السادسة

  :  ويشمل ثالث سنوات وهي(Moyen)المرحلة المتوسطة : ى الثالث المستو*

  .  ـ السنة السابعة

  .  ـ السنة الثامنة

  .  ـ السنة التاسعة

  . ويعتبر كمستوى تأهيلي ومهني: (Atelier)أقسام الورشات : المستوى الرابع* 

كز يقـوم   يتم توجيه الطفل إلى المركز من طرف مستشار التوجيه، وفور إلتحاقه بالمر             

األخصائيين النفسانيين بإجراء مقابلة مع الطفل وأوليائه، وكذلك دراسة ملفه المدرسي، وبعـد             

ذلك تطبق عليه إختبارات الذكاء واإلختبارات التحصيلية حسب عمره وحسب ما تقتضيه حالته             

ليهـا  وذلك من أجل تحديد مستواه الذهني واألكاديمي، ومن بين إختبارات الذكاء التي يعتمد ع             

. إلـخ ...، وإختبار رسم رجل، ووكسلر    48PM، وإختبار   PM47في هذا المركز نجد إختبار      

وبعد ذلك يتم إلحاق الطفل بإحدى أقسام المركز حتى يتلقى فيه البرنامج الذي يتالءم مع قدراته                

  .وإمكاناته

تحقين بـه   إن البرامج التي يقدمها هذا المركز لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة المل             

تشبه برامج المدرسة العادية، إال أنها تختلف عنها في بعض الجوانـب وبعـض المـستويات،          

كالمستوى األول الذي يعتبر بمثابة المرحلة التمهيدية للمستويات الالحقة والذي يقابل مـستوى             

ويركز السنة األولى في نظام التعليم العادي إال أنه أطول منها حيث يتم في مدة ثالث سنوات،                 

في هذا المستوى على النمو الحسي الحركي للطفل ومبادئ أولية في الكتابة والقراءة والحساب،              

كما تختلف البرامج التربوية المقدمة في هذا المركز عن برامج التعليم العادي فـي المـستوى                

ـ              رامج الرابع الذي يشمل التعليم في الورشات الذي يهدف إلى تأهيل هذه الفئة مهنيـا، أمـا الب

المقدمة في المستويات األخرى فإنها تشبه إلى حد كبير برامج التعليم العادي، إذ أنها ما هي إال                 



محاولة لتعديل برامج المدرسة العادية لهؤالء األطفال إلى الحدود التي تمكنهم من التعلم حتـى               

  .يتكيفوا لمواقف المركز في إتساق مع قدرات ذكائهم المنخفضة

ل هذه المستوسات في األهداف العامة المرجوة منها والتـي تتمثـل            وتشترك برامج ك    

  :أهمها فيما يلي
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  . تعليم الطفل المبادئ األساسية للمواد الدراسية كالقراءة والكتابة والحساب•

مقرر برامج مركز التكيـف     . ( تنمية المهارات اإلجتماعية الالزمة عند الطفل لتحسن توافقه        •

   )."علي رملي " المدرسي 

 تحقيق الطفل النمو الحسي الحركي بإستعمال الوسائل الملموسة وعـدة أنـشطة مـن أجـل          •

  .مساعدته على التكيف مع البيئة

 تنمية القدرات والعمليات العقلية المختلفة لدى الطفل من ذاكرة، إنتباه وإدراك وغيرها إلـى               •

  .أقصى ما تسمح به طبيعته

  .ر أقصى قدر ممكن من المثيرات تنمية األداء الذهني للطفل بتوفي•

  . مساعدة الطفل على تحقيق التكيف واإلندماج في المجتمع•

 تنمية عادات التفكير الصحيحة لدى الطفل بواسطة التـدريب علـى المالحظـة واإلنتبـاه،                •

  .والمقارنة والتحليل البسيط

التكيـف المدرسـي       مقرر برامج مركز    . (  الوصول به إلى اإلستقاللية في الجوانب المختلفة       •

  " ). علي رملي " 

ج " ونهتم في هذا البحث بالبرامج التربوية التي تتلقاها عينة بحثنا وهي برامج مستوى                

من المستوى األول، وبرامج السنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة من المستوى الثـاني،              " 

 من أنشطة هذه البـرامج ال يمكـن         )مادة(وتجدر اإلشارة إلى أن الوقت المخصص لكل نشاط         

تحديده بالدقة التي قد تكون في برامج التعليم العادي، حيث يتوقف ذلك على قـدرات هـؤالء                 

األطفال وخصائصهم التعليمية ومدى قابليتهم لتلقي هذا المضمون، إذ يخصص لهم وقتا كافيـا              

  . مضمون هذه األنشطةللتدريب على األنشطة المختلفة حتى يتم إستيعاب وإكتساب محتوى أو

  : التالية) المواد(وتشمل المستويات السالفة الذكر على األنشطة التعليمية   

  ).قراءة، تعبير، كتابة( اللغة العربية •  



  . التربية الرياضية•  

  . التربية اإلسالمية•  

  ).األناشيد( التربية الموسيقية •  

  ).رسم وأشغال يدوية( التربية التشكيلية •  
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  .لتربية البدنية والرياضية ا•  

  . التربية المدنية والخلقية•  

  ).فقط" ج " في المستوى ( التربية النفسية الحركية •  

  ).في السنة الثانية، الثالثة والرابعة( دراسة الوسط  •

  ).في السنة الثانية، الثالثة والرابعة( التربية اإلجتماعية •  

  ).ة الرابعة فقطاللغة الفرنسية في السن( لغة أجنبية •  

وفيما يلي نتناول أهم المحاور التي تتضمنها األنشطة المذكورة أعاله فـي المـستويات      

  .األربعة التي تتناولها دراستنا، وكذلك أهم الوسائل المستعملة لبلوغ الهدف التعليمي
  

  Ⅶج '' المستوى . 1ـ'' :  
درجة بسيطة في مركـز      (المقدم لألطفال المعاقين عقليا   " ج  " يشمل برنامج المستوى      

  : التالية) المواد(على األنشطة " علي رملي " التكيف المدرسي 

 تتم فيها مراجعة جسم اإلنسان بالتفصيل مع التذكير بالحواس،: تربية نفسية حركية .1

وتقديم تمرينات في التوازن وفي تنمية الحواس، والعالقة بين الحركة والحواس، كذلك تنظـيم              

 .ام األسبوع والفصول والتطرق إلى األشهر والساعةالزمن ومراجعة أي

 ،...)على، حول، قرب، بجانب(يضم المفاهيم المتعلقة بالفضاء مثل : تنظيم الفضاء .2

  .مع إضافة بعض المبادئ األولية في الرياضيات أكبر من، أصغر من، وأطول من

لمدروسـة فـي    تـتم فيهـا مراجعـة الحـروف ا        : قراءة وكتابة، تعبير وتمارين إمالئية    . 3

، مع إضافة الحروف الهجائية الباقية بالحركـة والمـد، مـع            ")ب  " مستوى  (المستوىالسابق  

تركيب وإتمام الجمل فالفقرة بالتدرج، باإلضافة إلى إجراء تمارين إمالئية تابعة لنشاط القراءة             



لق بالـدخول   تهدف إلى تقوية الفهم واإلنتباه، أما التعبير الشفهي فتتضمن مواضيعه كل ما يتع            

  .المدرسي والمحيط المدرسي واإلجتماعي، واألعياد والمناسبات المختلفة والفصول

  تتضمن مراجعة الخطوط بأنواعها مع إضافة الخط المعقد، كـذلك:تربية رياضية. 4

 10إلـى 0مراجعة األشكال مع دراسة مضلعات، وقياس األطوال إلى جانب مراجعة العد مـن            

  .لعشرات، وآليات الجمع والطرح البسيطوالدخول إلى اآلحاد وا
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 تتضمن أركان اإلسالم، سورة الفاتحة والمعـوذتين، سـورة اإلخالص،         :التربية اإلسالمية . 5

 .الكوثر، والمسد

  .تتضمن أنشودات قصيرة مثل دق الجرس: األناشيد. 6

 مها عبارة تقترح هذه النشاطات بالتعاون مع المربية، ويكون معظ:النشاطات الحرة . 7

  .عن زيارات ورحالت مختلفة، أو ألعاب جماعية أو فردية

 تتضمن الرسم والتدريب على رسم الخطوط المختلفة والتلوين، والتعرف          :التربية التشكيلية . 8

ببعض المفاهيم واألدوات والمواد وكيفية إستعمالها، والتعــرف أكثــر عــلى األلـوان              

مقـرر بـرامج مركـز التكيـف المدرسـي            ( والرسـم   وإستعمالها في اإلنجازات التـشكيلية    

  ").علي رملي " 

من خالل ما سبق يمكننا القول أن برنامج هذا المستوى يسعى إلى تمكين الطفـل مـن                   

، والوصول به إلـى مـستوى       )تعبير، قراءة، كتابة، حساب   (إكتساب وسائل التعلم والتواصل     

الموالية، وعلى إستعمالها في اإلتصال بالبيئة، باإلضـافة        يجعله قادرا على التعلم في المرحلة       

إلى تمكينه من إستكمال النمو النفسي الحركي والوصول إلى اإلندماج في المجتمـع، وكـذلك               

تمكينه من حفظ مجموعة من السور التي تغرس فيه الروح الدينيـة، وتنـشئته علـى القـيم                  

قيم مجتمعه، باإلضافة إلى إكتسابه العادات      اإلسالمية، وتجعله يشعر بأنها جزء من شخصيته و       

الصحيحة التي تنمي فيه روح التعاون، والتضامن، وإحترام الغير، والمحافظة على الـصحة،             

إلخ والتي تتيح له إقامة عالقة سوية مع الجماعات التي يعـيش            ...والنظافة واآلداب والصدق    

 وجعلـه سـبيال لتنميـة المهـارات         فيها، كما تهدف أيضا إلى تربيته على حب العمل اليدوي         

  .إلخ...الحركية بواسطة األلعاب والنشاطات التي تقوم على التركيب والتفكيك والبناء والتشكيل
  

  Ⅶالسنة الثانية. 2ـ :  



) المواد(يتلقى الطفل ذو اإلعاقة العقلية البسيطة في هذا المستوى مجموعة من األنشطة               

  : وهي كالتالي

  : يشمل نشاط التربية اإلسالمية على خمس محاور وهي: التربية اإلسالمية. 1

يتضمن مراجعة السور المقدمة في المستوى األول وإضـافة سـور أخـرى             :  القرآن الكريم  •

، وآيـات عديـدة     )سورة الفيل، سورة قريش، سورة الماعون، سورة الكافرون، وسورة القدر         (

  .ن، واألمانة والصدقتدعم بعض المواضيع كاإلستئذان، وبر الوالدين واإلحسا
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يتضمن بعض األحاديث القصيرة التي تدعم مواضيع مختلفـة كالتعـاون           :  الحديث الشريف  •

  .ومساعدة الغير

  .تتضمن قواعد اإلسالم:  العقيدة•

  .تتضمن الصلوات المفروضة وكيفية الوضوء:  العبادات•

  .، آداب األكل وغيرهاتشمل اآلداب المختلفة كالتحية، الصدق، آداب الزيارة:  السلوك•

  : تنقسم إلى ثالث محاور وهي: اللغة العربية .2

يتضمن مفاهيم عامة منها ما يتعلق بالمكان والزمان ومنها ما يتعلق باأللوان            : التعبير الشفهي  •

األلفاظ، الصيغ، وأدوات المعاني، والتراكيب األساسية      (والصفات، ويتضمن كذلك اللغة وتشمل      

  .، باإلضافة إلى المحاور والموضوعات المبرمجة في كتاب القراءة) والفعليةكالجملة اإلسمية

  : تشتمل على قسمين: القراءة •

قسم المراجعة وتراجع فيه الحروف واألصوات، وقسم التدريب على القراءة وتقدم فيه نصوص             

  .قصيرة وتمارين

  .وفيها الخط واإلمالء وتمارين كتابية:  الكتابة•

إضافة إلى مراجعة ما تم تقديمه في المـستوى األول تتـضمن التربيـة          : ياضيةالتربية الر . 3

  : الرياضية المحاور التالية

وتتجنب أي ) الوصل، الفصل (حيث تستعمل أدوات المنطق     :  المنطق ،المجموعات والعالقات  •

  .دراسة نظرية للمفاهيم

وكتابة، والقيام بعملية الجمع    مواصلة العد حتى مئة قراءة وتسمية       :  األعداد والحساب العددي   •

  .والطرح



تدرس فيها المستقيمات المتوازية، الشريط، التعامد، إضافة إلـى األشـكال           :  مفاهيم هندسية  •

  .الهندسية المختلفة

، واألوزان بإستعمال   )م، دم، سم  (يشرع في قياس األطوال بإستعمال      :  القياس والنظام المتري   •

 التعرف على الساعة والوقت، هذا إلى جانب نـشاط الحـساب            الكيلوغرام، وبالنسبة للزمن يتم   

الذهني الذي يعمل على تدريب الطفل على الدقة في التفكير والسرعة في مواجهـة المـسائل                

  .اليومية إلى جانب تنمية وتقوية اإلنتباه والقدرة على التحليل
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التمكن من التحكم في حركة     تتضمن الرسم واألشغال اليدوية، تهدف إلى       : التربية التشكيلية . 4

  .اليد والتآزر الحسي الحركي، وتطوير بعض التقنيات التشكيلية المكتسبة

تتضمن عددا من األنشودات مثل المقطع الثاني من نشيد قسما، الطـائر            : التربية الموسيقية . 5

  .إلخ...الصغير، النجار

ا ما تترك فيها الحرية للطفـل       تتضمن حركات بسيطة ولكن غالب    : التربية البدنية والرياضية  . 6

  ").علي رملي " مقرر برامج مركز التكيف المدرسي ( الزائدة للتنفيس وإخراج الطاقة

من خالل ما سبق نستخلص أن الطفل ذو اإلعاقة العقلية البسيطة في مستوى السنة الثانية تقدم                

ذي يهدف إلى تـدريب     التربية اإلسالمية ال  ) مادة(أوالـ نشاط   : له مجموعة من األنشطة منها    

إلـخ  ...الطفل على ممارسة العادات الحسنة كاإللتزام بالصدق واإلهتمام بالنظافـة، والتعـاون           

وتعويده على اإلنسجام واإلندماج في الوسط اإلجتماعي على أساس تبادل المنـافع واإلحتـرام              

لمبنيـة علـى    المتبادل، إضافة إلى تهذيب سلوكه الشخصي واإلجتماعي وفق القيم اإلسالمية ا          

اللغة العربية الذي يتضمن ثالثـة      ) مادة(نشاط  : إلخ، ثانيا ...الحرية والمساواة والحق والخير     

محاور أساسية وهي التعبير الشفهي، القراءة والكتابة والتي تهدف إلـى مواصـلة تـصحيح               

مكتسبات الطفل اللغوية السابقة، وتدريبه على معرفة الحـروف واألصـوات والنطـق بهـا               

التربية الرياضية التي تهدف إلى     ) مادة(نشاط  : ثالثا. لمضمون الكالم  ابتها، والفهم اإلجمالي  وكت

إكساب الطفل معارف جديدة في المجموعات والعالقات والمنطق، وكذلك إتقان عملية الجمـع             

والشروع في آليات الطرح، وكذلك ممارسة القياس ومعرفة بعض وحدات قيـاس األطـوال،              

التربية التشكيلية ويهدف هذا النشاط إلى تحكم الطفل في حركة          : رابعا. واألوزانالزمن، السعة   

 التربية الموسيقية ويهدف هذا النشاط إلى مساعدة الطفل         :خامسااليد والتآزر الحسي الحركي،     

على التغلب على صعوبات النطق والتلفظ ببعض الكلمات وجعله يثق فـي قدراتـه ونفـسه،                

ئة في الغناء كالسرعة والصراخ، وأخيرا نجد نشاط التربيـة الرياضـية            وإصالح العادات السي  



الذي يسمح بنمو جسم الطفل، وتطوير الجوانب النفسية الحركية ويـسهل عمـل الطفـل فـي            

  .األنشطة المدرسية األخرى سواء في مجال بذل الجهد أو في مجال اإلنتباه والتفكير
  

  Ⅶالسنة الثالثة. 3ـ :  
  : ذا المستوى عددا من النشاطات وهييتلقى الطفل في ه  

مع نشاط التربية اإلسالميـة للسنة الـسابقة       ) المادة(يشترك هذا النشاط    : التربية اإلسالمية . 1

  في المحاور الرئيسية التي يتناولها من قرآن كـريم وحـديث شـريف، وعقيـدة وعبـادات،                
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وسلوك وآداب عامة، تستهل هذه المحاور بمراجعة ما تم تلقيه في السنة السابقة ليـشرع فـي                 

تقديم المواضيع الجديدة التي ال تخرج في إطارها العام عما سبق تناوله، إال أنها تتميز بـشيء                 

  .من التفصيل وطول اآليات والسور

 تابة، تعبير، التي سبقيتضمن هذا النشاط ثالثة محاور قراءة، ك: اللغة العربية. 2

ليات التعبير  وتناولها في السنوات السابقة، إال أن هناك عناصر جديدة لم يتم تناولها من قبل كأ              

وصـحتها  ) الخط(الكتابي الذي يضاف إلى نشاط الكتابة التي يصبح الهدف منها التجويد فيها             

  .وليس فقط التمرين عليها) الكتابة(

  هذا النشاط نفس محاور السنتين السابقتين، إال أنه يختلفيتناول: التربية الرياضية. 3

عنهما في التركيز أكثر على الحساب، وتناول المسائل كتطبيقات للعمليات، إسـتعمال األدوات             

  .والتقنيات الهندسية إلنشاء األشكال الهندسية والتوسع في القياس والنظام المتري

شاط جديد بالنسبة للطفل في هـذا المـستوى،         إن نشاط دراسة الوسط هو ن     : دراسة الوسط . 4

ويرمي إلى تنمية جملة من القدرات لدى الطفل وإحداث تغيير إيجـابي فـي بعـض مواقفـه                  

  : وسلوكاته، وهي تنطلق أساسا من إهتماماته من حيث

حيث يستخلص الطفل ضرورة المحافظة على جسمه وحواسه بالنظافة المـستمرة           :  جسمـه •

  .وادثوتجنب األخطار والح

حيث يكتشف الطفل أنواع األغذية الضرورية التي يجب تناولها لنمو جسمه نمـوا             :  أغذيتـه •

  .طبيعيا ووقايته من األمراض

 حيث يستخلص الطفل ضرورة اللباس للمحافظـة علـى جـسمه مـن المـؤثرات              : لباسـه •

 التـي   الخارجية، ويتمكن من إختيار لباسه حسب الفصول، ومن خالل ذلك يكتسب الخبـرات            

  .تسهل تفاعله وتكيفه مع الوسط



يستنتج الطفل من خالل مضمون هذا الجزء ضرورة التنقل للتعامل مع المحـيط             :  الحركـة •

  .وضمان حاجياته، وكذلك التعرف على خصائص بعض األشياء الموجودة في البيئة الفيزيائية

الوسط اإلجتماعي الذي يعيش    هذا النشاط كذلك جديد على الطفل، يهتم ب       : التربية اإلجتماعية . 5

فيه الطفل بأبعاده المختلفة اإلجتماعية، اإلقتصادية، الثقافية، والعالقات التي تـربط ببعـضها             

  .والقواعد التي تنظم سير المجتمع وتحافظ على تماسكه وإنسجامه
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الطفـل  تضم كل من نشاطي الرسم واألشغال اليدوية، وتهدف إلى تمكين           : التربية التشكيلية . 6

من التحكم أكثر في حركة اليد والتآزر الحركي، وتمكينه مـن إسـتخدام المهـارات التقنيـة                 

الضرورية إلنجاز أعمال ذات بعدين أو ثالثة أبعاد وتجسيد الطفل لتخيالته وتصوراته وبعض             

  .المفاهيم واألفكار

ت المـستويات   تتضمن عددا من األنشودات أطول نوعا ما من أنـشودا         : التربية الموسيقية . 7

  .السابقة

مقرر برامج مركـز    (تترك فيه الحرية للطفل إلختيار النشاط المفضل عنده         : التربية البدنية . 8

  ").علي رملي " التكيف المدرسي 

يرمي إلى تعلـم    ) السنة الثالثة (من خالل ما سبق يمكننا القول أن برنامج هذا المستوى           

السوي سواء في محيط األسرة، أو فـي المحـيط          الطفل الطاعة واإلنضباط والتحلي بالسلوك      

المدرسي، أو في المحيط اإلجتماعي، والتشبث بالفضائل األخالقية وبعض الخـصال الحميـدة             

كالصدق واألمانة والكرم والوفاء بالوعد، وكذلك ترغيب الطفل في الكد واإلجتهاد، كما يهدف             

 يجري حوله، وعلى المساهمة فيـه       أيضا إلى جعل الطفل قادرا على فهم الحوار البسيط الذي         

بلغة صحيحة وإستخدام الصيغ وأدوات الربط إستخداما مناسبا، وإكتـساب لغـة المجموعـات       

الوصل، الفـصل،   (وتوظيف العالقات في التصنيف والترتيب وإستعمال بعض أدوات المنطق          

ن، الـسعات،   ، والتحكم في آليات الجمع والطرح ومعرفة وحدات قياس األطوال، األوزا          )النفي

والزمن ويسعى كذلك هذا البرنامج إلى إكساب التلميذ مجموعة من السلوكات اإليجابية المطابقة             

لقيم مجتمعه حتى يتمكن من اإلندماج في وسطه بسهولة، كما يهدف نشاط التربية التشكيلية إلى               

  .جعل الطفل يتحكم أكثر في حركة اليد والتآزر الحسي الحركي
  



  Ⅶابعةالسنة الر. 4ـ :  
  : يتضمن برنامج هذا المستوى على مجموعة من النشاطات وهي  

يحتوي هذا النشاط على نفس محاور السنوات السابقة، ولكن تختلف من           : التربية اإلسالمية . 1

حيث المواضيع، إذ تزداد تعقيدا نوعا ما، كما ترتكز على الجوانب العملية في حياة الفرد كقيمة                

  .الوقت والمحافظة عليه

تختلف محاور هذا النشاط عما قدم في السنوات السابقة من حيـث إضـافة              : اللغة العربية . 2

  بطريقـة ) الـصورة (المطالعة والتوسع في التعبير الكتابي، واإلستغناء عن الـسند البـصري     
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 تدريجية وإستبداله بالقصص والمحادثة وغيرها، وذلك بإستغالل الرصيد المعرفي الذي أصبح           

طفل، إلى جانب إضافة نشاط المحفوظات المقررة في كتاب القراءة لهذه السنة بهـدف              عليه ال 

  .تقوية قدرة الطفل على الحفظ وطالقة اللغة

يتناول هذا النشاط نفس المحاور المتناولة في السنوات السابقة، إال أنـه            : التربية الرياضية . 3

صر األطوال، األوزان وحتـى     هناك توسع على مستوى موضوعاتها، حيث يوسع مثال في عنا         

  .السعات، وكذلك نفس األمر بالنسبة للعمليات الحسابية

  : يشتمل هذا النشاط على ثالثة أبعاد أساسية وهي: دراسة الوسط. 4

الذي يسمح للطفل بإكتشاف الظواهر الفيزيائية للعـالم الطبيعـي، وتحليلهـا      :  البعد الفيزيائي  •

يرة للعالم الفيزيائي، وإستخالص أهمية بعض العناصر       وإستخالص الخصائص والقوانين المس   

  .الطبيعية كالماء

  .الذي يسمح للطفل بالتعرف على الكائنات الحية:  البعد البيولوجي•

الذي يسمح للطفل بتصور وإنجاز بعض األشياء من جهة وإدراك بعـض            : البعد التكنولوجي  •

  ).كالكهرباء(العناصر من جهة أخرى 

 تعتبر مضامين هذا النشاط إمتداد لما تلقاه الطفـل في السنـة: تماعيةالتربية اإلج. 5

السابقة، وتهدف إلى جعل الطفل قادرا على إكتشاف بعض العالقات اإلجتماعية بينه وبين أفراد              

ــة       ــواهر اإلجتماعي ــض الظ ــى بع ــه إل ــارة إهتمام ــساته، وإث ــه ومؤس   مجتمع

مل الجماعي لغرس روح التعاون فيه، وذلـك        واإلقتصادية التي يعيشها، وكذلك تدريبه على الع      

  .من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التكيف اإلجتماعي

 يعتبر مضمون برامج التربية التشكيلية بشقيها الرسم واألشغـال: التربية التشكيلية. 6



 اليدوية في السنة الرابعة إمتدادا طبيعيا لبرامج السنوات السابقة، حيث يسعى إلى تنمية مهارات             

الطفل وإثراء معارفه وتوسيعها بما يتماشى مع النمو النفسي الحركي والعقلي والوجداني فـي              

  .هذه المرحلة

  .تتضمن عددا من األناشيد المشوقة والجذابة: التربية الموسيقية. 7

  .تترك فيه الحرية للطفل إلختيار النشاط الذي يريد ممارسته: التربية البدنية والرياضية. 8

يعتبر هذا النشاط نشاطا جديدا بالنسبة للطفل، ويتلقى فيه المبادئ األولية في            : الفرنسيةاللغة  . 9

  ").علي رملي " مقرر برامج مركز التكيف المدرسي (اللغة الفرنسية 
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من خالل تناولنا لبرنامج السنة الرابعة المقدم لألطفال ذوي اإلعاقة العقليـة البـسيطة              

، يمكننا القول أن هذا البرنامج يرمي إلـى         "علي رملي   " لمدرسي  المتواجدين بمركز التكيف ا   

مراقبة سلوك الطفل بكيفية مباشرة لتعديل غير المالئم منه، ودعم مكتسباته اللغويـة وإثرائهـا               

باستمرار، وتربية الطفل على المساهمة في الحفاظ على األمالك العامة، وعلى العمل الوقـائي              

ريبه على المشاركة في األعمال الجماعية كالتطوع، التنظيـف،         في مجال الصحة واألمن، وتد    

إلخ، وجعل الطفل قادرا على إكتشاف بعض العالقات اإلجتماعية بينه وبين أفـراد             ...التشجير

مجتمعه، وترسيخ معلوماته المكتسبة في كل من الحساب العـددي، والمجموعـات والقيـاس،              

ما فيها اإلنسان إلدراك أهمية التغذية للحفاظ على        وإكسابه معارف حول تغذية الكائنات الحية ب      

الحياة، والتعرف على مختلف طرق التنقل، باإلضافة إلى مساعدة الطفل على التكيف واإلندماج            

  .في الوسط المدرسي واإلجتماعي
  

  Ⅶالوسائل واألساليب. 5ـ :  
ء تقـديم   أثنـا " علي رملـي    " يعتمد معلم التربية الخاصة في مركز التكيف المدرسي           

البرامج التربوية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة على عدة وسائل التي مـن شـأنها أن                

تسهل للطفل عملية اإلكتساب، وبالتالي بلوغ األهداف التعليمية المنتظرة مـن هـذه البـرامج،            

ن هـذه   وتبقى القيمة البيداغوجية للوسائل متعلقة بطريقة إستعمالها واإلستفادة منها، ومـن بـي            

الوسائل مجموعة من الصور الثابتة، أشياء ومجسمات، القصص، الجوالت والرحالت، المذياع           

  .وغيرها من الوسائل

أما األساليب التي يتخذها معلم التربية الخاصة في هذا المركز فتتنوع بتنوع المواقـف                

ض، ويعتمد عموما   التعليمية، وتنوع األنشطة المقدمة، وإختالف أفراد هذه الفئة بعضهم عن بع          



على التكرار حيث يصعب على هذه الفئة من األطفال اإلكتساب بـسهولة نظـرا للـضعف أو              

العجز الذي يعانونه في عدة جوانب، كما يلجأ أيضا إلى إستخدام أسلوب التعزيـز مـن أجـل                  

ـ               ديم تحفيز الطفل على بذل المجهود لتحقيق النجاح، فقد يلجأ إلى إستخدام التعزيز اإليجابي كتق

إلخ، أو التعزيز السلبي، أو النمذجة وغيرها من األساليب التي          ...الحلوى أو الطباشير أو المدح    

تعمل على تقوية ظهور اإلستجابات المرغوب فيها، كما يستخدم أيضا األساليب التي تعمل على           

إضعاف ظهور اإلستجابات غير المرغوب فيها كالعقاب مثال كأن يحرم الطفـل مـن تنـاول                

  اكهة عند تناول الغذاء، أما العقاب الجسدي فنادرا ما يلجأ إليـه، كمـا يـستعمل األسـلوب                 الف
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 القصصي في نشاطات التربية اإلسالمية وأسلوب الممارسة العملية أين يطلـب مـن الطفـل               

تطبيق ما تلقاه في نشاط معين أمام مرأى زمالءه في الصف، كما يعتمـد علـى أسـلوب أو                   

في نشاط التعبير، حيث يقوم الطفل بمحادثة زميله ويجيبه هـذا األخيـر،              " هيا نتحدث " طريقة

ويتم من خالل ذلك بناء حوار بين األطفال من شأنه تحسين مستوى لغتهم ويكـسبهم قواعـد                 

محادثة الغير، كما ينطلق المعلم من الوضعيات الملموسة أثناء تقديم نشاط الرياضيات للوصول             

ستيعاب المفاهيم الرياضية، واإلرتقاء به شيئا فشيئا إلى فهم المجـرد           بالطفل إلى القدرة على إ    

  .منها حسب ما تسمح به قدراته

 ويعتمد معلم التربية الخاصة في تقديمه لألنشطة المختلفة على أسلوبي التبسيط وتمديد            

لفئة المدة، حيث يقوم بتبسيط المادة التعليمية إلى أقصى قدر ممكن حتى تكون في متناول هذه ا               

من األطفال، ويمدد مدة تقديمها حسب ما يقتضيه الموقف التعليمي، فأحيانـا يكتـسب الطفـل                

الموضوع المقدم في الوقت المخصص له، بينما يتطلب إكتسابه لموضوع أخر وقتـا أطـول               

بكثير مما هو مخصص له، رغم الصفة المبسطة التي يتخذها تقديمه أو التـي يتـصف بهـا                  

 ذلك فمن الصعب جدا إعداد جدول زمني لألنشطة المختلفة التي يمكـن             الموضوع ذاته، وعلى  

  .تقديمها في اليوم الدراسي في المركز

وفيما يخص الطرق المتبعة في تقويم الطفل في هذا المركز فإنها ال تختلف عموما عن                 

تلك الطرق المتبعة في المدارس العادية، حيث تجرى إختبارات قبل نهاية الفـصل الدراسـي               

  .وتتضمن أسئلة حول البرنامج المتلقى
  

يستقبل األطفال  " علي رملي   " نستخلص من خالل ما سبق أن مركز التكيف المدرسي            

القابلين للتعلم الذين فشلوا في مواصلة الدراسة في المدرسة العادية، حيث تقدم لهؤالء األطفال              



وذلك حسب عمـر الطفـل      إلى آخر،   ) مرحلة(برامج تربوية تختلف في محتواها من مستوى        

  .ودرجة نموه األكاديمي

ويستعين معلم التربية الخاصة في هذا المركز أثناء تقديمه للـدروس بمجموعـة مـن               

إلخ لتوضيح المعاني للتالميـذ أو      ...الوسائل التعليمية كالمجسمات، والصور الثابتة، والقصص     

وتهـدف البـرامج   . ت وغيرهاشرح األفكار أو التدريب على المهارات أو تعويدهم على العادا       

التربوية في مثل هذه الحاالت إلى تزويد الطفل المبادئ األساسية للقراءة والكتابة والحساب مع              

تحقيق قدرا معينا مـن الـسلوك       قدر مناسب من اإلستقاللية والمهارات اإلجتماعية حتى يستطيع         

  .التكيفي
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  : خـالصـة الفصـل  
وم التربية الخاصة يشير إلـى مجموعـة البـرامج    من خالل ما سبق نستخلص أن مفه    

التربوية التي تقدم لفئة ذوي اإلحتياجات الخاصة، واألساليب والوسائل المساعدة فـي تـسهيل              

وقد تراعي هذه البرامج القدرات واإلمكانيات المحـدودة        . تعليم أفراد هذه الفئة وتنمية قدراتهم     

ئص والسمات التي يتميز بها هؤالء األفـراد فـي          للمعاقين ومن بينهم المعاقين عقليا، والخصا     

نواحي التعلم والتدريب، مما يجعل لهذه البرامج سمات ومظاهر تميزها عن غيرها من برامج              

  .تعليم األطفال العاديين

ونظرا للمستوى المحدود لألطفال القابلين للتعلم في القيام بالعمليات العقليـة المتنوعـة               

قدرة على الفهم وإدراك العالقات، والقدرة على التـصور والتخيـل           والضرورية للتعلم مثل ال   

وإستدعاء الصور الذهنية، ونقص القدرة على التذكر، باإلضافة إلى عدم قدرتهم على التركيـز              

لفترات طويلة فإنهم يحتاجون إلى طرق متميزة وتقنيات تعليمية ذات مواصفات خاصة، وإلـى              

ير من عمليات اإلعادة والتكرار مما يستدعي إعداد مدرسيهم         كثرة إستخدام األشياء الحسية، وكث    

  .وبيئتهم المدرسية إعدادا خاصا يتناسب وحجم وطبيعة العمل ومستوى الدارسين

وتهدف البرامج التربوية الخاصة إلى إخراج القدرات المحدودة لدى هـؤالء األطفـال             

واإلجتماعية لمواجهة الحيـاة    وتنميتها عن طريق التدريب على المهارات الشخصية واألسرية         

اإلجتماعية اليومية، والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين ممن يعيشون بينهم، واإلندماج في المجتمع            

  .وبهذا تقل المشكالت النفسية واإلجتماعية المترتبة على اإلعاقة العقلية
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 :الفصل الثالث

  اإلعاقـة العقليـة
  مـدخـل

  

Ⅰـ لمحة تاريخية  

  

Ⅱـ مفهوم اإلعاقة العقلية  

  

Ⅲـ أسباب اإلعاقة العقلية  

  

Ⅳـ تصنيف اإلعاقة العقلية  

  

  Ⅴـ تشخيص اإلعاقة العقلية  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :مـدخـل  
خيرة اإلهتمام العالمي بمشكلة اإلعاقـة العقليـة، وتـدعو جميـع            يتزايد في اآلونة األ     

المؤتمرات العلمية المهتمة بالطفل وتربيته إلى التصدي لهذه المشكلة باعتبارهـا مـن أكبـر               

المشكالت التي تعوق نمو الطفل، كما توصي ببذل الجهود وتضافرها من أجل عالج المعاقين              

  .تماعية واإلندماج في المجتمع الذي يعيشون فيهعقليا وتأهيلهم لمواجهة الحياة اإلج

عدد المعاقين عقليا ليس بالقليل حيث      << ويرجع اإلهتمام بهده المشكلة من جهة إلى أن           

أو % 7من عدد السكان في المجتمع، وتزداد هذه النسبة حتـى تـصل             % 3تصل نسبتهم إلى    

، )19ص  ،  2000الباقي إبـراهيم،    عال عبد   . (>>أكثر في المناطق الفقيرة والمكتظة بالسكان       

ويترتب على ذلك زيادة المشكالت التربوية، واإلجتماعية واإلقتصادية سواء على نطاق األسرة            

أو المجتمع، ومن جهة أخرى فإن هذا اإلهتمام يرجع إلى اإلقتناع المتزايـد فـي المجتمعـات                 

حياة، وفي النمو بأقـصى مـا       المختلفة بأن المعاقين كغيرهم من أفراد المجتمع لهم الحق في ال          

تمكنهم قدراتهم وطاقاتهم، باإلضافة إلى تغيير النظرة المجتمعية إلى هؤالء األفراد، والتحـول             

من إعتبارهم عالة إقتصادية على مجتمعاتهم إلى النظر إليهم كجزء من الثروة البشرية، ممـا               

  .يحتم تنمية هذه الثروة واإلستفادة منها إلى إقصى حد ممكن

د صاحب هذا اإلهتمام العالمي باإلعاقة العقلية إجراء عدد كبيـر مـن الدراسـات               وق  

واألبحاث العلمية على المستوى العالمي والمحلي أيضا، والتي كشفت النقاب عن العديـد مـن               

العوامل المسببة لهذه اإلعاقة وحددت طرق الوقاية منها، كما أشارت إلى وسائل العالج لكثير               

أمدتنا بأنسب الطرق والفنيات التي يجب إسـتخدامها فـي تعلـيم وتـدريب              من الحاالت، كما    

  .المعاقين عقليا من جميع الفئات خالل مراحل النمو المختلفة للفرد
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  Ⅰـ لمحـة تاريخيـة:   
اإلعاقة العقلية ظاهرة قديمة قدم البشر أنفسهم، فالمالحظ أن النـاس يتوزعـون فـي                  

ا طبيعيا بين طرف تزداد لديه الصفة أو القدرة زيادة كبيرة، وطـرف             صفاتهم وقدراتهم توزيع  

آخر تنقص لديه الصفة أو القدرة نقصانا كبيرا، وفيما بين الطرفين يتـوزع النـاس توزيعـا                 

  ).1997محمد محروس الشناوى، (إعتداليا 

 ذوي  ولو عدنا إلى تاريخ المعاقين عقليا لوجدنا أن النظرة تجاه هذه الفئة وغيرهم مـن                

اإلحتياجات الخاصة مرت بتغيرات جذرية على مر العصور، وتدرجت من القسوة والقتل فـي              

فقديما كان ينظر إلـيهم علـى       << العصور القديمة إلى النظرة اإلنسانية في العصور الحديثة،         

أنهم عالة وعبئا ثقيال على المجتمع وال يرجى نفع ورائهم، وأنهم يحملون أرواحا شريرة فـإن                

، ومن ثم دعا إلـى نبـذ        هبإقامة مجتمع خال من العجز    " أفالطون  " تهم السجن، فلقد نادى     مكان

، 2002سهير محمـد سـالمة شـاش،        . (>>المعاقين عقليا وطردهم ونفيهم إلى خارج البالد        

فقد طالب بإيجاد قانون يحدد المواليد الذين يجب تربيتهم، والذين يجب           " أرسطو  " أما  ). 57ص

وفي إسبرطة ظل األشخاص المعاقون عقليا      ). Mirabail, 1979(ثل المعاقين   التخلي عنهم م  

يعاملون بال أدنى رحمة أو شفقة حتى ال تنحدر دولتهم التي كانت تقوم على إحتـرام القـوة،                  

، ثم جاءت تعـاليمهم المـسيحية       "أورتاس  " حيث كانوا يقومون بإلقاء المعاقين عقليا في نهر         

 والرعاية رحمة بهم، وأصبح المعاقون عقليا يزودون بالمالبس والطعام          لتوفر للمعاقين الحماية  

  ).2002سهير محمد سالمة شاش، (والمأوى 

ويمكن إعتبار الحضارة اإلسالمية منذ بدايتها هي الوحيدة التي أشفقت علـى األطفـال              

عة ، حيث جاءت الـشري )Cohler. C, 1967(والراشدين المعاقين وأعطتهم الحماية والرعاية 



اإلسالمية لترسي مبادئ المساواة واإلحترام وتكافؤ الفرص بين األفراد، وحق كل مـنهم فـي               

الحياة والمشاركة في تحمل المسؤولية حسب إستعداداته وبصرف النظـر عـن أي دواعـي               

  .تمييزية راجعة لإلعاقة العقلية أو غيرها

،          (Jean Itard)"جون إيتـارد  " أما في العصر الحديث فقد ظهرت مجهودات كل من 

في تعليم " إيتارد " ، ففي نهاية القرن الثامن عشر بدأ )(Edouard Seguin" إدوارد سجان " و

، حيث وضع   )1798(بفرنسا عام   " أفيرون  " طفل ضعيف العقل وجده أحد الصيادين في غابة         

يا، وتعليمه الكالم   برنامجا لمدة خمس سنوات لرعاية هذا الطفل، ومحاولة إعادة تنشئته إجتماع          

  ،)2000ار يونس، ـإنتص( إلخ ...والسلوك المقبول في األكل والنظافة والتحكم في اإلخراج 
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 وبعد ذلك توقف عن العمل وتوصل خالل هذه الفترة إلى تعليمه أشكاال بسيطة من اللغة وتفهم                

" إدوارد سـجان     " كان تلميذه " إيتارد  " وعلى الرغم من فشل جهود      . بعض الكلمات واألشياء  

(Seguin)               قد تابع جهوده في تربية وتعليم المعاقين عقليا والتي أسفرت عن إنشاء أول مؤسسة 

لرعاية المعاقين عقليا وتعليمهم في باريس، ثم في والية ماسوشتس بالواليات المتحدة األمريكية             

  ).1997محمد محروس الشناوى، (بعد هجرته إليها 

 إكتسبها المعاقون عقليا في أوربا في منتصف القـرن التاسـع            رغم تلك المكاسب التي     

<< عشر فإن نكسة ألمت باإلتجاهات نحو هؤالء األشخاص، وتقلبت اآلراء ضدهم وذلك نتيجة              

للمعدالت العالية للجريمة، وفساد األخالق، وارتفاع معدل الفقر بين المعاقين عقليـا، وتبلـور              

، فقد قيل أنـه  (Eugenics Scare Movement) ن النسلاإلتجاه الجديد في التفكير في تحسي

ليس من حق المعاقين عقليا أن يقيموا عالقات زواجية وإنه من الواجب تطهيرهم وعزلهم عن               

، وأدت هذه الصيحة إلـى إصـدار        )60، ص 2002سهير محمد سالمة شاش،     . (>>المجتمع  

أمريكية، كذلك إنتشرت المعاهـد     قوانين تجيز تعقيم األشخاص المعاقين عقليا في عدة واليات          

اإليوائية التي كانت تبعد المعاقين عن المناطق الحضارية المزدحمة، وكان التعقيم أمر شـائعا              

فيها، وبذلك فقد دفعت حقوق األشخاص المعاقين عقليا إلى المؤخرة بينما تركز اإلهتمام علـى               

  ).1997محمد محروس الشناوى، (حقوق المجتمع األكبر 

إال أنه هناك الكثير من المربين والعلماء       ) حركة تحسين النسل  (ور هذه الحركة    رغم ظه   

الذين بذلوا جهودا كبيرة في إعداد مجموعة من الطرق والبرامج الخاصـة بتعلـيم وتـدريب                

 الذي أكد على أهمية األخذ بعين اإلعتبار نسبة ذكاء          "Zazzo"المعاقين عقليا، ونذكر من بينهم      

، وهناك أيـضا  )Zazzo, 1971( في تعليمهم وإعادة تربيتهم (I . Q) عقليا األطفال المعاقين



 التي فتحت مدرسة لألطفال ذوي اإلعاقة العقليـة،  (Maria Montesory)" ماريا منتسوري"

وإعتمدت على مجموعة من الوسائل واألجهزة في تدريب هؤالء األطفال على مختلف القدرات             

" كرستين أنجـرام    " ، و   (Decroly)" دكرولي  " بينهم أيضا   الحسية، الحركية والعقلية، ومن     

(Ingram)دينكان "  و "(Duncan) 2000ماجدة السيد عبيد، ( وغيرهم.(  

ومن بين العالقات البارزة على طريق رعاية المعاقين عقليا بزوغ ما يعـرف بحركـة          

قيـاس            القياس النفسي وبصفة خاصة قياس الذكاء، حيث ظهـرت الـصورة األولـى مـن م               

، )1911(وعـام  ) 1908(، تبعها ظهور طبعات معدلة عـام  )1905(عام " بينيه   وسيمون  " 

  عميقا حيث قدم وسائل موثوقا فيها لتقدير العمر العقلي للطفـل، ومـع             " بينيه  " وقد كان تأثير    
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ختصون النفسانيون والمختصون بالتعليم مضطرين إلى تـصنيف   ظهور هذا اإلختبار أصبح الم    

  ).1997محمد محروس الشناوى، ( أو معاقون نالناس على أنهم عاديو

وهكذا تغيرت النظرة للمعاقين عقليا، وأصبحت المجتمعات تظهر إهتماما بهم على نحو              

يب البسيط بل أصبحت   أو آخر، ولم تعد الخدمات المقدمة لهم تقتصر على مجال الرعاية والتدر           

تهدف إلى تعليمهم وإعدادهم ألعمال نافعة، ولم تعد النظرة اإلجتماعية حيالهم مركـزة علـى               

،       تجوانب عجزهم وإنما أصبحت تأخذ في اإلعتبار ما يتوفر لـديهم مـن قـدرات وإمكانـا                

معـاقين  وظل اإلهتمام حتى منتصف القرن العشرين تقريبا مركزا على تجميع األطفـال ال      << 

عقليا في مدارس ومعاهد مستقلة خاصة بهم بعيدا عن مدارس األطفال العاديين، وتعليمهم وفقا              

لمناهج خاصة بهم عن طريق معلمين مدربين متخصصين حتى يمكـن تفـادي الـصعوبات               

سهير محمد  . (>>والمشكالت التي يمكن أن تنجم عن وضعهم مع العاديين في نفس المدارس             

  ).62ص،2002سالمة شاش،

ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت مجموعـة مـن البحـوث التـي                  

محمـد محـروس    (أوضحت أن المعاقين عقليا ال تزداد إستفادتهم في فصول التربية الخاصة            

، ومع تزايد اإلنتقادات الموجهة لنظام العزل بدأت التوجيهات فـي التربيـة             )1997الشناوى،  

الوصل "  العزل إلى الدمج مع األطفال العاديين، فهي تربية تقوم على            الخاصة تتحول من إتجاه   

بين مجتمع العاديين وغير العاديين، وتسعى إلى دمـج المعـاقين فـي المجتمـع،               " ال الفصل   

سهير محمد سـالمة شـاش،      (وإندماجهم فيه كأعضاء وظيفية وإنتمائهم إليه كمواطنين فعالين         

، وظهرت أوال في الدول اإلسـكندنافية       )اإلدماج(التطبيع  ، ونتيجة لذلك ظهرت فلسفة      )2002



ومنها إنتقلت إلى الواليات المتحدة األمريكية، والقت ترحيبا كبيرا أدى إلى إنتشارها إلى أقطار              

  ).1997محمد محروس الشناوى، (كثيرة 
  

  Ⅱـ مفهوم اإلعاقة العقلية:   
التي تعبر عن مفهوم اإلعاقـة      ظهرت في اللغة العربية العديد من المصطلحات الحديثة         

العقلية ومنها مصطلح النقص العقلي، ومصطلح الضعف العقلي، ومصطلح التخلف العقلي، كما            

ظهرت في اللغة العربية بعض المصطلحات القديمة والتي تعبر عن مفهوم اإلعاقـة العقليـة،               

محمـد  ( البليـد    والتي قل إستخدامها في الوقت الحاضر ومنها مصطلح الطفل الغبي أو الطفل           

  ، ومهما يكن أمر هذه المصطلحات التي تعبر بطريقة مـا عـن مفهـوم              )1998السيد عالوة،   
  

63  
 اإلعاقة العقلية فاإلتجاه الحديث في التربية الخاصة يميل إلى إستخدام مصطلح اإلعاقة العقلية،             

لعقلية وتغييرها  وتبدو مبررات إستخدام ذلك المصطلح مرتبطة بإتجاهات األفراد نحو اإلعاقة ا          

نحو اإليجابية، إذ يعبر مصطلح اإلعاقة العقلية عن إتجاه إيجابي في النظر إلى هذه الفئة، فـي                 

  .)2000، فاروق الروسان(حين تعبر المصطلحات القديمة أو غيرها عن إتجاه سلبي نحو هذه الفئة 

ذلك يعـود إلـى     إن تحديد المعنى الصحيح لإلعاقة العقلية يعتبر من األمور الصعبة، و            

كون الظاهرة موضوعا يجمع بين إهتمامات العديد من ميادين العلم والمعرفة، كعلـوم الـنفس               

والتربية والطب واإلجتماع والقانون، ويعود السبب في ذلك إلى تعدد الجهـات العلميـة التـي       

 ساهمت في تفسير هذه الظاهرة وأثرها في المجتمع، وعلى ذلك فليس من المستغرب أن نجـد               

  : تعريفات مختلفة لهذه الظاهرة، وقد يكون من المناسب إستعراض تلك التعريفات
  

 Ⅱالتعريفات الطبية. 1ـ :  
 وهي التي ترى أن التشخيص يبدأ عادة من عيادة الطبيب وبصفة خاصة تلك الحاالت                

حمن عبد الر (الكلينيكية ذات المظهر الخارجي المتميز، أو ذات الخصائص البيولوجية المميزة           

ومن بـين هـذه     . ، وقد ركزت هذه التعاريف عن أسباب اإلعاقة العقلية        )2001سيد سليمان،   

  : التعاريف نذكر ما يلي
  

  Ⅱتعريف تريد جولد . 1ـ1ـ(Tred Gold) )1938:(   



حالة يعجز فيها العقل عن الوصول إلى       << اإلعاقة العقلية بأنها    " تريد جولد   " عرف     

  ).27، ص2000عال عبد الباقي إبراهيم، . (>>تمال ذلك النمو مستوى النمو السوي، أو إك

يرى أن حالة اإلعاقة العقلية تنـشأ       " تريد جولد   " من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن          

من عيب أو نقص في الجهاز العصبي المركزي نتيجة إلصابة عضوية في المخ، بحيث تلـك                

  .اإلصابة ذات أثر واضح على ذكاء الفرد
  

  Ⅱتعريف جيرفيز . 2ـ1ـ)Jervis) (1952 :(  
حالة من النمو العقلي المتوقف أو غير المكتمل ناتجـة عـن            <<  اإلعاقة العقلية هي      

محمد محـروس الـشناوى،   . (>>مرض أو إصابة قبل المراهقة، أو ناشئة عن أسباب وراثية    

  ).35، ص1997
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ية هي عجز في النمو العقلـي       من خالل هذا التعريف أن اإلعاقة العقل      " جيرفيز  " يشير    

وذلك نتيجة لعدة أسباب كانت وراثية أو بيئية، إال أنه أهمل آثار اإلعاقة العقلية علـى النمـو                  

  .اإلجتماعي للفرد
  

  Ⅱالتعريفات السيكومترية. 2ـ :  
وهي تلك التعريفات التي تهتم بمقارنة الفرد المعاق عقليا بمجموعـة معياريـة مـن                  

أو مقارنة أدائه بمستوى أداء معين مثل نسبة الذكاء والعمر العقلي، وكـذلك             األفراد العاديين،   

  ).2001عبد الرحمن سيد سليمان، (بإعتبار المتوسطات وغيرها من المعالم اإلحصائية 

وظهرت التعريفات السيكومترية لإلعاقة العقلية نتيجة للتطور الواضح في حركة القياس             

وضع القواعد األولى مـن أجـل تعريـف         ) 1905(حاول سنة   الذي  " بينيه  " النفسي على يد    

اإلعاقة العقلية عن طريق المستوى العقلي، وقد ظهر بذلك مقياس ستانفورد بينيه للذكاء، ومن              

)         1949(ثم ظهرت مقاييس أخرى للقـدرة العقليـة منهـا مقيـاس وكـسلر للـذكاء سـنة                   

)1981 ,L  Lambert. J. .(لتعاريفونذكر البعض من هذه ا:   
  

  Ⅱأنجرام كريستين تعريف . 1ـ2ـ(Christine Ingram)) 1953(:  



الطفل الذي ال يستطيع التحصيل الدراسي في نفس مستوى         <<  الطفل المعاق عقليا هو       

، ويطلق علـى هـذا الطفـل    )75 ـ  50(زمالئه في الفصل الدراسي، وتقع نسبة ذكائه بين 

  ).29، ص2000 إبراهيم، عال عبد الباقي. (>>مصطلح بطيء التعلم

ويتضح من خالل هذا التعريف أنه ال يصلح إال لفئة واحدة من فئات المعـاقين عقليـا                   

  .ويهمل الفئات األخرى، كما أنه ال يوضح أسباب اإلعاقة وال وقتها
  

  Ⅱتعريف سبتز . 2 ـ 2ـ(Spitz)) 1963 :(  
 70دد بنسبة ذكاء أدنى من      حالة من النمو العقلي المتأخر، تح     << اإلعاقة العقلية هي       

  ).40، ص1997محمد محروس الشناوى، .(>>على إختبار فردي مقنن للذكاء 
قد إعتمد في تشخيصه لإلعاقة العقليـة علـى         " سبتز  " من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن          

  .ماعـيجتنسبة ذكاء الفرد فقط، بينما أهمل بعدا هاما جدا في تشخيص هذه الحالة أال وهو البعـد اإل
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  Ⅱالتعريفات اإلجتماعية. 3ـ :  
ظهرت التعريفات اإلجتماعية لإلعاقة العقلية نتيجة لإلنتقادات المتعددة لمقاييس القدرة             

العقلية وخاصة مقياس ستانفورد بينيه، ومقياس وكسلر في قدرتها على قياس القـدرة العقليـة               

 وصدقها وتأثرها بعوامل عرقية وثقافيـة       للفرد، فقد وجهت إنتقادات إلى محتوى تلك المقاييس       

، األمر الـذي أدى إلـى ظهـور المقـاييس           )1998فاروق الروسان،   (وتحصيلية وإجتماعية   

وتركز . اإلجتماعية والتي تقيس مدى تفاعل الفرد مع المجتمع واستجابته للمتطلبات اإلجتماعية          

ة للمتطلبـات اإلجتماعيـة     التعاريف اإلجتماعية على مدى نجاح أو فشل الفرد في اإلسـتجاب          

ونذكر ). 2000فاروق الروسان،   (المتوقعة منه مقارنة مع نظرائه من نفس المجموعة العمرية          

   :البعض من هذه التعاريف وهي كالتالي
  

  Ⅱتعريف دول . 1 ـ3ـ(Doll)) 1941 :(  
شخص غير كفء إجتماعيا، وال يـستطيع أن يـسير          << : الشخص المعاق عقليا هو      

ه، وهو أقل من األسوياء في القدرة العقلية وتخلفه يحدث منذ الوالدة أو فـي سـن                 أموره وحد 

  ).P12, 1981 , J. L. Lambert. (>>مبكرة 



قد إهتم بدراسة اإلعاقة العقلية من حيـث        " دول  " من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن          

 للفـرد والتوافـق     آثارها على النمو اإلجتماعي للفرد، وإعتبر مدى الـصالحية اإلجتماعيـة          

  .اإلجتماعي معيارا أساسيا للتعرف على الشخص المعاق عقليا
  

  Ⅱتعريف ساراسون . 2 ـ3ـ(Sarason)) 1953 :(  
حالة يظهر فيها عدم التوافق اإلجتماعي وتصاحب بقصور في         << اإلعاقة العقلية هي       

  ).28، ص2000عال عبد الباقي إبراهيم، . (>>الجهاز العصبي المركزي 

من خالل هذا التعريف أن اإلعاقة العقلية هي حالة عجز في النمـو             " ساراسون  " شير  ي  

العقلي مع قصور في السلوك التكيفي، إال أنه لم يحدد مستوى األداء الـذهني لألفـراد الـذين                  

  .يعانون من اإلعاقة العقلية، وكذلك الفترة التي تحدث فيها

ت الطبية التي أخذت في إعتبارها األسـباب        ونتيجة لإلنتقادات التي وجهت إلى التعريفا     

والمرحلة العمرية التي حدثت فيها اإلعاقة وصلة ذلك بالجهـاز العـصبي،            ) وراثية أو بيئية  (

  وكذلك تلك اإلنتقادات التي وجهت إلى التعريفات السيكومترية والتي تعتمد على معيار القـدرة              
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ضافة إلى تلك اإلنتقـادات التـي وجهـت إلـى           العقلية وحدها في تعريف اإلعاقة العقلية، باإل      

  التعريفات اإلجتماعية والتي تعتمد على معيار الصالحية اإلجتماعية وحدها في تعريف اإلعاقة

السيكومتري واإلجتماعي معا في تعريف اإلعاقة العقلية       العقلية، جاءت أول محاولة لتوحيد المعيار       

بنته الجمعية األمريكية للتخلف العقلي، ويـشير        والذي ت  )1959((Heber)" هيبر  " وهي تعريف   

اإلعاقة العقلية تمثل مستوى األداء الوظيفي الذي يقل عـن متوسـط            << تعريف هيبر إلى أن     

الذكاء بإنحراف معياري واحد، ويصاحبه خلل في السلوك التكيفي ويظهر في مراحل العمـر              

  ).P14, 1978, J. L . Lambert. ( >>16النمائية منذ الميالد وحتى سن 

، )1973( في عـام     (Grossman)" جروسمان  " وقد عدل التعريف السابق من طرف         

تمثل اإلعاقة العقلية مـستوى مـن       << :وظهر تعريف جديد لإلعاقة العقلية ويشير إلى ما يلي        

األداء الوظيفي العقلي والذي يقل عن متوسط الذكاء بإنحرافين معياريين، ويصاحب ذلك خلـل              

.   >>18لسلوك التكيفي، ويظهر في مراحل العمر النمائية منذ الميالد وحتى سـن             واضح في ا  

  ).18، ص1981عبد الرحيم فتحي السيد ، (

، )1973" (جروسـمان  "وتعريف ) 1959" (هيبر " وتبدو الفروق واضحة بين تعريف   

 : ويمكن تلخيص تلك الفروق في النقاط الرئيسية التالية



التي تمثل الحد الفاصل بين األفراد العاديين واألفـراد المعوقين         ) كاءنسبة الذ (كانت الدرجة    •

 على مقياس وكسلر أو مقياس ستانفورد بينيه، فـي حـين            84 أو   85" هيبر  " حسب تعريف   

التي تمثل الحد الفاصل بين األفراد العاديين والمعـاقين حـسب           ) نسبة الذكاء (أصبحت الدرجة 

 . نفس المقاييس السابقة على69 أو 70" جروسمان " تعريف 

، في  15.86% (Heber)تعتبر نسبة األفراد المعاقين عقليا في المجتمع حسب تعريف هيبر           • 

  .%2.27حين تعتبر نسبة األفراد المعاقين عقليا في المجتمع حسب تعريف جروسمان 

سنة، في حين أصبح    16هو سن    (Heber)" هيبر  " كان سقف العمر النمائي حسب تعريف       • 

فـاروق  (سـنة   18 هو سـن     (Grossman)" جروسمان  " ف العمر النمائي حسب تعريف      سق

  ).2000الروسان، 

 قد إشتمل وضم جميع     (AAMD)نالحظ أن تعريف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي          

المعايير والمحكات التي تسمح بتشخيص وتقييم اإلعاقة العقلية، وهذا ما جعله أكثر التعريفـات              

  .اط التربية الخاصةقبوال في أوس
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  Ⅲـ أسباب اإلعاقة العقلية:   
ترجع اإلعاقة العقلية إلى العديد من العوامل واألسباب، وال شك أن معرفة هذه العوامل                

تساعد على تحديد إجراءات الوقاية من اإلعاقة لمنع حدوثها أو التقليل منها، كما تـساعد فـي                 

والرعاية الالّزمة في الوقت المناسب تبعا لظـروف        عالج الكثير من الحاالت وتقديم الخدمات       

  .كل حالة وإحتياجاتها

" يانيت  " وقد إختلف العلماء في تحديدهم للعوامل التي تؤدي إلى اإلعاقة العقلية، فيشير             

(Yannet)      هناك أكثر من مائة عامل ذكرت فيما كتب عـن العوامـل            <<  في هذا الصدد أن

وهناك دراسات حديثة تقلل من نسبة مسؤولية عامل الوراثة فـي           المؤدية إلى اإلعاقة العقلية،     

  ).24، ص2001إيمان فؤاد محمد كاشف، . (>>حدوث اإلعاقة العقلية 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه من النادر أن ترجع أإلعاقة العقلية إلى سبب واحد، فغالبا ما                  

، وذلـك  ) Ajuriguerra,1980(ترجع إلى تفاعل سببين أو أكثر سواء كانت وراثية أو بيئية 

يرجع على طبيعة العالقة الموجودة بين العرض والسبب، فيمكن أن يكون نفس العرض نتيجة              

 حيـث يمكـن أن يكـون    (Micro Cephalie) ألسباب مختلفة ومثال ذلك صغر حجم الدماغ

 :أصلها وراثي أو مرضي، وبالموازاة يمكن أن ينتج عن سبب واحد أعراض مختلفـة مثـال               



 أثناء فترة الحمل، وقد يتعـذر علينـا أحيانـا           (Rubella)إلصابة بفيروس الحصبة األلمانية     ا

التفريق بين األسباب والنتائج، فمثال الوالدات المبكرة يمكن أن تكون هي العامل الـسببي فـي          

ظهور عدة إضطرابات في الطفولة األولى، وفي المقابل هناك حاالت أخرى يمكن أن تكـون               

  ).Lambert. J. L, 1978(ة نتيجة إلضطرابات جينية هذه األخير

  : وتنقسم األسباب المؤدية إلى اإلعاقة العقلية إلى ثالث أقسام أساسية وهي كما يلي  

  .(Prenatal Causes)ـ أسباب ما قبل الوالدة 

  .(Parinatal causes)ـ أسباب أثناء الوالدة 

  .(Postnatal Causes)ـ أسباب ما بعد الوالدة 
  

  Ⅲأسباب ما قبل الوالدة. 1ـ :  
قد تحدث اإلعاقة العقلية أثناء تكوين الجنين في بطن أمه وقبل والدته بـسبب بعـض                  

  .العوامل التي تؤدي إلى تلف في أنسجة المخ أو إعاقة نموه نموا طبيعيا
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  : ويمكن تقسيم أسباب ما قبل الوالدة إلى قسمين وهي

  .لوراثيةأي العوامل ا:  العوامل الجينية•

  .أي العوامل البيئية التي تحدث أثناء فترة الحمل:  العوامل غيرالجينية•
  

  Ⅲوكذلك يمكن تقسيم هذه العوامل إلى: العوامل الجينية. 1 ـ1ـ :  

  .عوامل جينية مباشرة• 

  . عوامل جينية غير مباشرة•

 : عوامل جينية مباشرة  . أ
لعقلية تحدث نتيجة لـبعض العيـوب       اإلعاقة ا << أن  " عال عبد الباقي إبراهيم     " تشير  

المخية الموروثة عن طريق الجينات التي يرثها الطفل عن والديه، والتي تحمل الفئات الوراثية              

وهذا ال يعني أن أحد الوالدين معاقا عقليا، فقد يحمل األب أو األم أحد الجينات المتنحية                . للفرد

(Genes Recessive)عال عبـد  . (>>ة دون أن يتصف بها  التي تحمل صفات اإلعاقة العقلي

  ).42، ص2000الباقي إبراهيم، 



 كروموزوما نصفها من األب ونصفها اآلخر مـن األم،          46ففي الخلية المخصبة يوجد       

 األول  : على ثالثـة أشـكال     (Génotype)وتوجد هذه الجينات وما تحمله من جينات وراثية         

  ).1998فاروق الروسان، (الث الجينات المتنحية الجينات السائدة، والثاني الجينات الناقلة والث

أن الطفل قد يرث اإلعاقة العقليـة مـن والديـه    " Penrose " وفي هذا الصدد يرى   

وأجداده عن طريق جينات سائدة تؤدي إلى إعاقة عقلية سائدة، وتظهر في جميع األجيال بنسبة               

، وقد يرث الطفل اإلعاقة     )1996كمال إبراهيم مرسي،    (حسب قانون ماندل في الوراثة      % 50

العقلية من والديه وأجداده عن طريق الجينات الوراثية المتنحية التي يحملها الفرد العادي دون              

، وتظهر نتيجة   ةأن تظهر عليه صفاتها، وال تظهر في جميع األجيال حسب قوانين مندل الوراثي            

ين، وتسبب تلف الدماغ والجهاز     إلضطرابات بيوكيمياوية تنتقل من الوالدين أو أحدهما إلى الجن        

  ).1999صالح حسن الداهري وآخرون، (العصبي 
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 :  عوامل جينية غير مباشرة . ب
قد يرث الجنين من أحد والديه أو كليهما صفات تؤدي إلى إضطرابات أو عيوب فـي                

ـ                ذي تكوين المخ، فيكون الذي إنتقل وراثيا في هذه الحالة هواإلضطراب أو الخلل التكـويني ال

، ومن أمثلـة هـذه اإلضـطرابات        )2000عال عبد الباقي إبراهيم،     (يؤدي إلى اإلعاقة العقلية     

  : التكوينية ما يلي
  
  : إضطرابات الكروموزومات أو المورثات .1

حيث يحدث إضطراب أثناء عملية التكوين وانقسام الخاليا يتنج عنه شذوذ في توزيـع              

ود كروموزوم زائد في الخلية يؤدي إلى عيب        الكروموزومات، ويكون هذا الشذوذ في شكل وج      

في تكوين المخ، فتحدث اإلعاقة العقلية التي يطلق عليها الخلـل الكرومـوزومي والمعروفـة               

، والمعروف أن الطفل العـادي      )1997محمد محروس الشناوى،     ((Mongolism)بالمنغولية  

يكـون لديـه               ) ليالمنغـو ( كروموزوم، أما الطفـل المـصاب بهـذه الحالـة            46يكون لديه   

 ويحدث له اإلنقسام الثالثـي، ويكـون        21 كروموزوم، حيث هناك شذوذ في الكروموزوم        47

  .Goupil. G), 1990) (زوج(العدد ثالث كروموزومات بدال من إثنين 



  
  : إضطرابات التمثيل الغذائي أو اإلضطرابات األيضية .2

 والبناء نتيجة لطفـرة غيـر عاديـة         وهي اإلضطرابات التي تحدث أثناء عمليتي الهدم      

للجينات، تؤدي إلى إختفاء نشاط إنزيم معين أو إنعدام وجود هذا اإلنزيم، ويترتب علـى ذلـك      

تمثيل خاطئ في بعض أنواع الغذاء والتي تترتب عنها إضطرابات عديدة مثل حاالت الفينيـل               

طراب فـي تمثيـل      وكذلك إض  (Glactosemia) وحاالت الجالكتوسيميا    (PKU)كيتونيوريا  

  .إلخ...الدهون
  

  : (Glactosemia)الجالكتوسيميا  •
مرض وراثي ناتج عن جينات متنحية، يصاب به الطفل إذا إنتقل إليه جينـان              << وهو    

طفريان من والديه، فيحدث خلل في التمثيل الغذائي بسبب نقص اإلنزيم الذي يحول الجالكتوز              

طفل ويؤدي إلـى تلـف خاليـا الـدماغ والجهـاز              إلى جلوكوز، فيتراكم الجالكتوز في دم ال      

  في" عال عبد الباقي إبراهيم     " ، وتشير )26، ص 2001إيمان فؤاد محمد كاشف،     . (>>العصبي  
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 هذا الصدد أن حالة اإلعاقة العقلية التي تسببها هذه اإلضطرابات تـصاحبها نوبـات صـرع                

تعالج هذه الحـاالت بإتبـاع نظـام        ، و )2000عال عبد الباقي إبراهيم،     (وبعض أمراض الكبد    

  ).1997محمد محروس الشناوى، (غذائي يبتعد عن سكر الجالكتوز 
  

  : (PKU)الفينيل كيتونيوريا  •
 ينتقـل   (PKU)مرض الفينيـل كيتونيوريـا      << أن  " محمد محروس الشناوى    "يشير  

لعامـل  وراثيا كصفة متنحية يحكمها عامل متنحى مما يجعل ظهورها يتوقف على وجود هذا ا             

محمد محـروس الـشناوى،     .(>>لدى كال األبوين، أي يكون كل منهما حامال للصفة المتنحية           

  ).95، ص1997

مرض يصيب األطفال ويؤدي إلى اإلعاقـة العقليـة،          << (PKU)الفينيل كيتونيوريا     

حيث يؤدي إنعدام وجود بعض اإلنزيمات الالزمة لتمثيل األحماض األمينيـة الموجـودة فـي               

 البروتينية، وتحويلها إلى ما يفيد الجسم إلى تراكم هذه األحماض في الدم فتتحول ـ في  األغذية

، وهو حمض سـام ذو أثـر   (Pyrovic Acid)غياب اإلنزيم الخاص ـ إلى حمض البروفيك  

  ).43،ص2000عال عبد الباقي إبراهيم،. (>>متلف لخاليا المخ 



حالة عند الميالد أو بعده بقليل يـساعد        ومن الجدير بالذكر أن اإلكتشاف المبكر لهذه ال         

على إمكانية إيقاف التأثير الضار لهذا الحمض على المخ، عن طريق إعطاء الطفـل وجبـات                

  ).1997محمد محروس الشناوى، (غذائية عالجية، التي تمنع تفاقم الحالة وتدهورها 
  

 : (Tay Sach's Disease)مرض تاي ساكس  •
ت طفرية متنحية تسبب خلال في التمثيل الغـذائي         مرض وراثي ناتج عن جينا    << هو  

، حيث يؤدي إنعـدام أو نقـص        (Hixosaminidase)ناتجا عن نقص إنزيم هكسوسامينيديز      

إنزيم هكسوسا مينيديز الالزم لتمثيل الدهون وتحويلها إلى ما يفيد الجسم إلى ترسـيب المـادة                

ذه المادة الدهنية لها تأثير متلـف        في خاليا المخ، وه    (Gangliosides)الدهنية جانجليوسيدس   

المـرض  " للدماغ في الجهاز العصبي وتسبب اإلعاقة العقلية الشديدة، ويسمى هذا المـرض             

، 1998محمد السيد عـالوة،     . (>>يؤدي إلى موت الطفل قبل سن الثالثة من العمر          " المميت  

   ).44ص
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   (RH):حيث العاملاإلضطرابات في خاليا الدم أو إختالف مكونات الدم من  .3
ويحدث هذا اإلضطراب عندما تختلف مكونات دم األم عن دم الجنين من حيث العامل               

(RH)                وهذا العامل هو أحد مكونات الدم، وعندما يختلف دم الزوجين من حيث هذا العامـل ،

ويرث الجنين دم أبيه فيختلف بذلك دم الجنين عن دم األم، فتتكون في دم األم جسيمات مضادة                 

ه، فإذا تسربت بعض هذه الجسيمات المضادة إلى دم الجنين فإنها تهاجم خاليا الدم في الجنين                ل

وهذه الحالة إذا إكتشفت ةعقب الوالدة مباشرة يمكن عالجها فورا          . وتكون ذات أثر متلف للمخ    

  ).2000عال عبد الباقي إبراهيم، (عن طريق نقل الدم من وإلى الطفل 
  

Ⅲالبيئية(لجينية العوامل غير ا. 2 ـ1ـ :(  
ويقصد بها كل العوامل البيئية التي تؤثر على الجنين منذ لحظة اإلخصاب حتى نهايـة               

  : مرحلة الحمل وأهمها ما يلي
  
  : إصابة األم بأمراض معدية أثناء فترة الحمل  . أ



قد تتعرض األم الحامل للعدوى قبل ميالد الطفل، تنتقل هذه العدوى بطريقة مباشرة إلى              

  : نين في بطن أمه، ومن بين هذه األمراض نجد ما يليدماغ الج

 : داء المقوسـات. 1

إصابة األم الحامل بداء المقوسات يـؤدي إلـى         << إلى أن   " فاروق الروسان   " يشير  

مـن الحـاالت، وحـاالت      % 85حاالت مختلفة من اإلعاقة كاإلعاقة العقلية التي تمثل حوالي        

ماغ واإلعاقة البصرية، إذ يؤدي فيروس هذا المرض        إستسقاء الدماغ، وحاالت صغر حجم الد     

  ).89، ص1998فاروق الروسان، . (>>إلى تلف في الجهاز العصبي المركزي للجنين 

 : (Syphilis)مرض الزهري  .2

إن إصابة األم الحامل بمرض الزهري يؤدي إلى إنجاب أطفـال مـصابين بحـاالت               

 البصرية، وحـاالت أخـرى مـن اإلصـابات          اإلعاقة كاإلعاقة العقلية أو اإلعاقة السمعية أو      

  الجسمية، حيـث يغـزو فيـروس الزهـري الجنـين فـي األسـابيع األولـى مـن نمـوه                    

)1978 , J. L. Lambert.(  
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 : (Rubella)الحصبة األلمانية  .3

الحصبة األلمانية تعتبر من أكثر األمـراض       << أن  " محمد محروس الشناوى    " يذكر  

محمـد محـروس    . (>> على الجنين عند إصابة األم الحامل بهـا          المعدية التي يمكن أن تؤثر    

األم الحامل التـي    << إلى أن   " إيمان فؤاد محمد كاشف     " وتشير  ). 108، ص 1997الشناوى،

تصاب بالحصبة األلمانية خالل الشهور الثالثة األولى من الحمل قد تنجب طفال معاقا عقليا أو               

إيمـان فـؤاد    . (>>الطفل أو عتامة عدسة العين      مصابا بالصمم، أو تحدث تشوهات في قلب        

  ).27، ص2001محمد كاشف، 
  
 :  تعرض األم الحامل لألشعة السينية . ب

يعتبر تعرض األم الحامل لألشعة السينية ومختلف مصادر اإلشـعاع مـن العوامـل               

 أو حـاالت أخـرى مـن اإلعاقـة          ،Goupil.G), 1990(الرئيسية لإلصابة باإلعاقة العقلية     

 أو السرطان أو صغر حجم الدماغ التي غالبا مـا           (Leokemia) كمرض اللوكيميا    واألمراض

  ).1998فاروق الروسان،(تصاحبها اإلعاقة العقلية 



  
  : تناول األم الحامل للعقاقير واألدوية. ج

تعتبر العقاقير واألدوية والمشروبات الكحولية سببا رئيسيا من أسباب اإلصابة باإلعاقة           

، ويعتمد األمر على نوع     )1998رمضان محمد القذافي،    ( أخرى من اإلعاقة     العقلية أو حاالت  

تلك العقاقير واألدوية والمشروبات الكحولية وحجمها، ومن األدوية التي تـؤدي إلـى إتـالف               

الخاليا الدماغية نجد األسبرين، وبعض المضادات الحيوية، واألنسولين، والحبـوب المهدئـة            

  .)1997محمد محروس الشناوى، (
  

  : سوء التغذية. د  
تعتبر التغذية السيئة لألم الحامل عامال رئيسيا من عوامل اإلصابة باإلعاقة العقليـة أو                

مظاهر أخرى من اإلعاقة كالنقص الواضح في مظاهر الطول والوزن مقارنة مـع األطفـال               

والكربوهيدرات العاديين، وذلك ألن جسم األم يحتاج إلى العديد من المواد األساسية كالبروتين،             

  ).1998فاروق الروسان، (والفيتامينات والمياه المعدنية الالزمة لنمو الخاليا الدماغية للجنين 
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   : (Endocrine Disorder)إضطرابات الغدد الصماء . ه
حيث تؤدي هذه اإلضطرابات إلى نقص أو إنعدام إفراز هذه الغدد وخاصة إفراز الغدة                

 ويؤدي نقص هذا الهرمون أو إنعدامـه        (Tyroxine)مون الثيروكسين   الدرقية، حيث تفرز هر   

في الجسم إلى قصور في نمو المخ ويولد الطفل معاقا عقليا، وتظهر عليه بعـض األعـراض                 

الجسمية أهمها قصر القامة الواضـح، ويطلـق علـى هـذه الحالـة القـصاع أو القزامـة                   

(Cretinism)      بإعطاء الطفل خالصة الغدة الدرقية لمـدة        ، ويمكن عالج الحالة إذا اكتشفت مبكرا

  ).2000عال عبد الباقي إبراهيم، (طويلة من العمر
من خالل ما سبق يمكننا القول أن اإلعاقة العقلية تنتج عن مجموعة من األسباب التـي                  

تؤثر على الفرد في مراحل نموه، ومن بينها أسباب ما قبل الوالدة وهي عبارة عن مجموعـة                 

التي تؤثر على الجنين قبل قدومه لهذا العالم وتسبب في إعاقته العقليـة، ويمكـن               من العوامل   

 عوامل جينية وعوامل غير جينية، فالعوامل الجينيـة يمكـن           :تقسيم هذه العوامل إلى قسمين      

 حيث يرث الطفل اإلعاقة العقلية من       :عوامل جينية مباشرة      أوال   :تقسيمها كذلك إلى قسمين     



ده سواء عن طريق الجينات الوراثية السائدة أو المتنحية التـي يحملهـا الفـرد               والديه أو أجدا  

 وهي وراثة نوع مـن      :عوامل جينية غير مباشرة      العادي دون أن تظهر عليه صفاتها، ثانيا        

المرض أو الخلل أو اإلضطرابات الكيماوية التي تنتقل إلى الجنين من أحد والديه أو كالهمـا،                

أما العوامل  .  وتصيب جهازه العصبي وتعيق نموه وتؤدي إلى إعاقته العقلية         وتسبب تلفا لدماغه  

غير الجينية فهي العوامل البيئية التي تؤثر على الجنين قبل الوالدة مثل إصـابة األم بإحـدى                 

األمراض المعدية كالحصبة األلمانية أو مرض الزهري وخاصة في الشهور األولى من الحمل،         

  .إلخ...لألشعة السينيةأو تعرض األم الحامل 

  

  Ⅲأسباب أثناء الوالدة. 2ـ :  
تعتبر الوالدة مرحلة من مراحل حياة الطفل تتأثر بالمرحلة التي قبلها وتترك بـصماتها                

على الطفل في مرحلة حياته التالية، فإذا تمت الوالدة طبيعيا مرت بـسالم دون مـشاكل، وإذا                 

  : عاقة العقلية ومن بين هذه العوامل نجد ما يليحدثت والدة عسيرة يمكن أن يؤدي ذلك إلى اإل
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  Ⅲنقص أو إنقطاع األكسجين عن المخ. 1 ـ2ـ :  
قد يحدث أثناء الوالدة الجافة أو العـسيرة أن         << أنه  " عال عبد الباقي إبراهيم     " تذكر    

، ينقطع وصول األكسجين إلى دم الجنين مما يؤثر على كمية األكسجين التي تصل إلى المـخ               

ومن المعروف طبيا أن المخ ال يستطيع أن يقوم بوظائفه دون كمية مناسبة من األكسجين، وأن                

إنقطاع األكسجين عنه ولو لفترة قصيرة يؤدي إلى تلف بعض خالياه، ويصاب الطفل باإلعاقة              

  ).46، ص2000عال عبد الباقي إبراهيم، . (>>العقلية 
  

  Ⅲإصابة الدماغ. 2 ـ2ـ :  
اب الجنين بالصدمات الجسدية أثناء عملية الوالدة بسبب طول عمليـة           قد يحدث أن يص     

فـاروق  (الوالدة أو إستخدام األدوات الخاصة بالوالدة إلخراج الجنين في حالة الوالدة العسيرة             

، وفي بعض الحاالت يؤدي الضغط الشديد لهذه األدوات على دماغ الجنـين             )1998الروسان،  



عال عبد الباقي إبـراهيم،     ( أثناء عملية الوالدة باإلعاقة العقلية       إلى إصابة المخ، فيصاب الطفل    

2000.(  

نستخلص من خالل ما سبق أن اإلعاقة العقلية ترجع إلى عدة أسباب ومن بينها أسباب                 

أثناء الوالدة، وهي تلك األسباب التي تحدث أثناء فترة الوالدة والتي تؤدي إلى اإلعاقة العقليـة                

، ومن بينها نقص أو إنقطاع األكسجين أثناء عملية الوالدة والذي يـؤثر             وغيرها من اإلعاقات  

على كمية األكسجين التي تصل إلى المخ، وهذا ما يسبب في تلف بعض خالياه ويـؤدي إلـى                  

إصابة الطفل باإلعاقة العقلية، كما نجد أيضا سبب آخر أال وهو إصابة دماغ الطفل أثناء عملية                

خيرة، أو إستخدام بعض األدوات الخاصة بالوالدة إلخراج الجنـين          الوالدة بسبب طول هذه األ    

  .أثناء الوالدة العسيرة
  

  Ⅲأسباب ما بعد الوالدة. 3ـ :  
قد يولد الطفل والدة طبيعية ومع هذا يكون عرضة لإلصابة باإلعاقة العقلية إذا تعرض                

، ومن بين هـذه     لمرض أو حادثة تؤذي دماغه وجهازه العصبي في مرحلة الرضاعة والطفولة          

  : األسباب نجد ما يلي

  

  
  
75  

  Ⅲإلتهاب المخ. 1 ـ3ـ :  
هذا اإللتهاب ينتج عن دخول فطريات أو طفيليات أو         << إلى أن   "إنتصار يونس   " تشير    

فيروسات أو بكتيريا إلى المخ فتتلف خالياه وتسبب اإلعاقة العقلية أو أي أنواع أخـرى مـن                 

  ).428 ص،2000إنتصار يونس، . (>>اإلعاقة 
  

  Ⅲشلل المخ. 2 ـ3ـ :  
ينتج هذا الشلل عن تلف يصيب المخ أو أجزاء فيه تتصل بحركة الجسم، ومن أكثرهـا                  

، (Ataxia)شـلل إختالجـي     : خطورة حالة الشلل التي تصيب قشرة اللّحاء وهي أربعة أنواع         

 إيمان فؤاد محمـد كاشـف،     (، شلل حلزوني    (Spastic)، شلل تشنجي    (Rigid)شلل تصلبي   

2001.(  
  



  Ⅲإلتهاب السحايا. 3 ـ3ـ :  
دخول نوع من البكتيريا إلى سحايا الدماغ فتـسبب إلتهابهـا،           << هو مرض ناتج عن       

فـاروق  . (>>بكتيريا اإلنفلونزا، بكتيريا الـسل، الحمـى الـشوكية          : ومن أهم هذه البكتيريا   

  ).94ـ93، ص1998الروسان، 

اب السحايا من العوامل الرئيسية في تلف وإصابة        وتعتبر إصابة الطفل باإللتهابات وخاصة إلته     

الجهاز العصبي، وقد يؤدي ذلك إلى وفاة الطفل أو إصابته باإلعاقـة العقليـة وغيرهـا مـن                  

  .اإلعاقات
  

  Ⅲأمراض الطفولة. 4 ـ3ـ :  
يمكن أن تنشأ عن عدوى تصيب الجهاز العصبي وبذلك يزداد الضغط داخل الجمجمـة                

لحصبة والحمى الشوكية، وإلتهاب الغدة النكفية، والسعال الـديكي         مثل مرض شلل األطفال، وا    

فإذا أهمل عالجها أدت إلى إعاقة عقلية ومضاعفات خطيرة مثل التـشنجات ومـشكالت فـي                

  ).1997محمد محروس الشناوى، (اإلدراك 
  

  Ⅲالصدمات(الحوادث . 5 ـ3ـ :(  
 حـوادث اإلختنـاق   تلعب اإلصابات دورا هاما في تلف الجهـاز العـصبي، وتعتبـر        

(Asphyxia)          والسقوط واإلرتطام أكثر أنواع اإلصابات حدوثا، وعندما يكون اإلختناق جزئيا   
                                                         76   

 ويستمر لفترة من الوقت فإن المخ ينتفخ، ويؤدي هذا اإلنتفاخ إلى نقص الدم الذاهب إلى المخ                

عنه اإلفتقار لألكسجين، ونفس الشيء بالنسبة للنزيف الذي يحدث داخـل الجمجمـة             مما ينتج   

وحلقات الدم، فقد يؤدي إلى نقص األكسجين الواصل للمخ وهـذا مـا يـؤدي إلـى اإلعاقـة                       

  ).1997محمد محروس الشناوى، (العقلية 
  

  Ⅲالتلوث البيئي. 6 ـ3ـ :  
الرصاص يعتبر أكثر الملوثات    << د أن   في هذا الصد  " إيمان فؤاد محمد كاشف     " تذكر    

الكيميائية التي لها عالقة باإلعاقة العقلية، فإنتشار مركبات الرصاص بصورة مختلفة وبـشكل             

كبير حولنا يعمل بشكل مباشر في مرحلة نمو الطفل على الحد من ذكائه، فهي تـؤثر تـأثيرا                  

  ).29، ص2001ف، إيمان فؤاد محمد كاش. (>>مباشرا على الجهاز العصبي للطفل 



من خالل ما سبق يتضح لنا أنه في بعض األحيان يولد الطفل طبيعيا ثم يصاب باإلعاقة                

وذلك بسبب تعرضـه     قبل سن المراهقة     العقلية بعد مولده، وفي السنوات األولى من حياته         

لبعض الحوادث أو األمراض ذات األثر المتلف لخاليا المـخ، أوإصـابة الجهـاز العـصبي                

  .ركزي للطفلالم
  

نستخلص من خالل تعرضنا ألسباب اإلعاقة العقلية أنه هناك العديـد مـن األسـباب                 

 : أسباب ما قبل الوالدة التي تنقسم إلى قسمين        :والعوامل المؤدية لإلعاقة العقلية، ومن بينها أوال      

عتين وعوامل غير جينية، فالعوامل الجينية تنقسم بدورها إلـى مجمـو          ) وراثية(عوامل جينية   

رئيسيتين منها عوامل جينية مباشرة حيث يرث الطفل اإلعاقة العقلية من والديه أو أجداده عن               

طريق الجينات الوراثية السائدة أو عن طريق الجينات الوراثية المتنحية، وعوامل جينية غيـر              

مباشرة والتي تتمثل في وراثة مرض أو خلل أو إضطرابات كيمياوية من طرف أحد الوالدين               

فتتمثل في مجموعة عوامل تحدث قبـل الـوالدة         ) بيئية(أو كليهما، فأما العوامل غير الجينية       

كإصابة األم ببعض األمراض أثناء فترة الحمل مثل مرض الحصبة األلمانيـة، الزهـري، أو               

 أسباب أثنـاء عمليـة   :إلخ، ثانيا...تعرض األم لألشعة السينية خالل الشهور األولى من الحمل     

 ثالثا أسباب ما بعد الوالدة مثل إصابة الطفل بإلتهاب السحايا أو شلل المخ، أو التعرض                الوالدة،

  .إلخ...لبعض الحوادث أو الصدمات
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  Ⅳـ تصنيف اإلعاقة العقلية:   
هناك عددا من المحكات التي يمكن أن نصل في ضوئها إلى عدد من التصنيفات التـي                  

  : قة العقلية ومن أهمها ما يلييمكننا اللجوء إليها عند تناول اإلعا
  

  Ⅳأسباب اإلعاقة(التصنيف حسب مصدر اإلعاقة . 1ـ :(  
   :وهنا يعد مصدر اإلعاقة العقلية هو األساس الذي يقوم عليه هذا التصنيف ومنها  

  

  Ⅳاإلعاقة العقلية األولية. 1 ـ1ـ :  



 عوامل داخلية أي    وتعرف اإلعاقة العقلية بأنها إعاقة أولية إذا كان مصدرها يرجع إلى            

عادل عبـد  (إلخ ... (PKU)وراثية بيولوجية كما هو الحال في المنغولية أو الفينيل كيتونيوريا

  ).2002اهللا محمد، 
  

  Ⅳاإلعاقة العقلية الثانوية .2 ـ1ـ:   
ويطلق على اإلعاقة العقلية أنها إعاقة ثانوية إذا كانت ترجع إلـى أسـباب بيئيـة أي                   

، والتي تحدث أثناء فترة الحمـل أو أثنـاء فتـرة            )1981 الريحاني،   سليمان(عوامل خارجية   

 أو عدوى ميكروبية أو نـوع مـن         ةالوالدة أو بعدها، وقد تكون اإلصابة نتيجة لحادثة جسماني        

  ).1997عبد الرحمن العيسوي، (التسمم 

فقد ويهدف هذا التصنيف إلى وضع المعاقين عقليا في فئات تبعا لمنشأ اإلعاقة العقلية،                

تنشأ هذه اإلعاقة نتيجة لعوامل وراثية ويطلق عليها اإلعاقة العقلية األولية، وقد تنـشأ نتيجـة                

  .لعوامل بيئية مكتسبة ويطلق عليها اإلعاقة العقلية الثانوية
  

  Ⅳالتصنيف حسب توقيت حدوث اإلعاقة. 2ـ :  
  : ويعتمد هذا التصنيف على الترتيب الزمني لحدوث اإلعاقة ومنها ما يلي  

  

  Ⅳإعاقة عقلية تحدث في مرحلة قبل الوالدة .1 ـ2ـ:(Prenatal)  
وتتمثل في الحاالت التي تحدث فيها اإلعاقة العقلية ألسباب فيزيولوجيـة ومرضـية،              

  ،(RH)وإضطرابات كيميائية تنتقل إلى الجنين من الوالدين أو أحدهما مثل العامل الريزيـسي              
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اطي الكحول، وإصابة األم بـأمراض فيروسـية معديـة           وعدم إنضباط السكر في الدم، وتع     

  ).2002سهير محمد سالمة شاش،(إلخ ...كالحصبة األلمانية والزهري 
  

  Ⅳإعاقة عقلية تحدث أثناء الوالدة . 2 ـ2ـ(Intra Natal) :  
ويحدث ذلك بسبب حاالت الوالدة غير الطبيعية كما هو الحال في الوالدات العـسيرة،                

حدوث إصابات في الجمجمة من جراء إستخدام  أجهزة الـوالدة إلخـراج             حيث يترتب عليها    

، كذلك فقد يتعرض الجنين إلى اإلختناق بـسبب نقـص           )2002عادل عبد اهللا محمد،     (الجنين  



سـهير محمـد    (األكسجين أثناء الوالدة مما يؤدي إلى تلف أو ضمور خاليا المخ نتيجة لذلك              

  ).2002سالمة شاش، 
  

  Ⅳقلية تحدث بعد الوالدة إعاقة ع. 3 ـ2ـ(Post Natal) :  
تحدث إصابة هذه الحاالت في الفترة النمائيـة كتعـرض الفـرد لـبعض األمـراض                  

كاإللتهابات السحائية أو إضطرابات في الغدد الصماء، واإلصابات المباشـرة للـدماغ نتيجـة              

  ).2002عادل عبد اهللا محمد، (للحوادث والصدمات، أو الحرمان الثقافي والبيئي 

ويعتمد هذا التصنيف على زمن حدوث اإلعاقة وما يمكن أن يؤدي إلى ذلك من أسباب،                 

ومن هذا المنطلق يمكن تصنيف اإلعاقة العقلية  بناءا على عوامل قبل الـوالدة أو أثناءهـا أو                  

فقد تكون اإلصابة نتيجة لعوامل جينية تترك آثارا مباشرة على الجنـين مـن خـالل                . بعدها

الجينات التي تحملها كروموزومات الخلية الجنسية، وقد يرجع ذلـك أيـضا إلـى              المورثات و 

أسباب قد تحدث بعد عملية اإلخصاب وتكوين الجنين ومنها تعـرض األم الحامـل لمـرض                

وقـد  . إلـخ ...الزهري، أو الحصبة األلمانية، أو تعاطي الكحول والعقاقير أثناء فترة الحمـل             

ض الصدمات مما يؤدي إلى إصابة دماغه، وأحيانا أخرى قـد           يصاب الجنين أثناء الوالدة ببع    

يتعرض لإلختناق نتيجة لنقص األكسجين مما يسبب إصابته باإلعاقـة العقليـة، وأحيانـا قـد                

يتعرض الطفل بعد الوالدة إلى السقوط أو اإلرتطام أو بعض األمـراض كإلتهـاب الحـسايا،                

  .بته باإلعاقة العقليةالتي تؤدي إلى إصاإلخ ...الحصبة، إلتهاب الدماغ
  

  Ⅳالتصنيف حسب المظاهر اإلكلينيكية. 3ـ :  
يعتمد تصنيف اإلعاقة في ضوء هذا المنظور على تلك المظاهر الجسمية التي تصاحب               

  : حاالت اإلعاقة العقلية ويندرج ضمن هذا التصنيف الحاالت التالية
79  

  .(Mongolism- Down's Syndrome) حاالت المنغولية أو عرض داون •

  .(Macrocephaly) حاالت كبر الدماغ •

  .(Microcephaly)حاالت صغر الدماغ • 

  .(Cretinism) حاالت القصاع أو القزمية •

  .(RH Factor) حاالت العامل الريزوسي •



  .(Phenyl Ketonuria) حاالت الفينيل كيتونيوريا •

  .(Glacto Cemia)حاالت الجالكتوسيميا • 

  ).1997محمد محروس الشناوى، (  . (Tay Sachs) حاالت تاي ساكس •

فلإلعاقة العقلية أنماط إكلينيكية متعددة، والتصنيف اإلكلينيكي يعتمد على وجود بعـض              

الخصائص الجسمية والتشريحية، والفيزيولوجية والمرضية المميزة بجانـب اإلعاقـة العقليـة            

  .سهالوالتي تجعل التعرف اإلكلينيكي على حاالت اإلعاقة أمرا 
  

  Ⅳالتصنيف المتعدد األبعاد. 4ـ :  
يعد هذا التصنيف األكثر إنتشارا وإستخداما ألنه يعتمد على مـستوى األداء الـوظيفي                

وحـديثا  . الذهني، وعلى درجة النمو والنضج باإلضافة إلى درجة القصور في السلوك التكيفي           

اإلعاقة العقلية وهو أكثـر      تصنيفا لفئات    (AAMD)أعلنت الجمعية األمريكية للضعف العقلي      

  .التصنيفات شموال وتكامال ظهر حتى اآلن

  : ووفقا لهذا التصنيف يتم تقسيم حاالت اإلعاقة العقلية إلى الفئات التالية  
  

  Ⅳالخفيفة(اإلعاقة العقلية البسيطة . 1 ـ4ـ :(  
 (Moron)ويطلق على هذه الفئة من المعاقين عقليا فئة البليد أو المأفون أو المـورون                 

 (EMR)، وأحيانــا يطلــق علــيهم فئــة القــابلين للــتعلم )1998ســهير كامــل أحمــد، (

)1973, UNESCO(     المجموعة الكبرى من المعاقين عقليـا حـوالي        << ، وتشمل هذه الفئة

   :وهم يتصفون بالخصائص التالية ) 44، ص2002سهير محمد سالمة شاش، . (>>% 85
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، 75  70 إلـى    55  50ذكاء األفراد ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بين        تتراوح نسبة   

سنوات إلى أقـل مـن      7ويتوقف النمو العقلي في سن الرشد عند مستوى طفل عادي في سن             

  ).215، ص1999سهير كامل أحمد، (سنة تقريبا 12
  



  :  النضج والنمو . ب
ر عليهم أعراض واضـحة  أصحاب هذه الفئة أي حاالت اإلعاقة العقلية البسيطة ال تظه 

لتدل على اإلعاقة العقلية، فمن ناحية النمو الجسمي تكون الفروق بين ذوي اإلعاقـة البـسيطة               

وبين األسوياء أقل بكثير من الفروق بينهم في نواحي النمو العقلي، أما بدايات النمو الحركـي                

 في الجلـوس والحبـو      فإنها تكون متأخرة عند هؤالء األطفال حيث يتأخر الطفل المعاق عقليا          

والوقوف والمشي والكالم، كما تتأخر القدرة على القفز والجري والتوازن الحركـي، ويحتـاج      

الطفل إلى تدريبات لتنمية التوازن الحركي والقدرات الحركية بصفة عامة، كما نجد بعـضهم              

 يعانون من ضعف بسيط في السمع والبصر الذي ينعكس على الوظائف اإلدراكيـة، وهنـاك              

حاالت مصاحبة بنسب متباينة لإلضطرابات العضوية كالعجز الجسمي والـصرع أو بعـض             

  ).2000عال عبد الباقي إبراهيم، (اإلضطرابات النمائية 

بصعوبة إحتفاظه بإنتباهه في نـشاط      ) درجة بسيطة (وكذلك يتميز الطفل المعاق عقليا        

، )2001إيمان فؤاد محمد كاشف،     (ي  معين لفترة طويلة أو بالدرجة التي يستطيعها الطفل العاد        

وتتصف أيضا حاالت اإلعاقة العقلية البسيطة بأنها سريعة النسيان، وضعف قدرتها في إكتساب             

  ).1999سهى أحمد أمين، (المفاهيم وتكوين الصور الذهنية والحركية 

وتكشف إعاقة هؤالء األطفال عن طريق إختبارات الذكاء عنـد إلتحـاقهم بالمدرسـة                

)1978, J. L. Lambert( ، >>    وهؤالء األطفال يكتسبون اللغة مع بعـض التـأخر، ولكـن

معظمهم يحققون القدرة على إستخدام الكالم ألغراض الحياة اليومية، وكذلك اإلشـتراك فـي              

بجمل << ، إال أنهم يعبرون )69، ص1997محمد محروس الشناوى،    . (>>المقابلة اإلكلينيكية   

سهير محمـد سـالمة شـاش،       .(>>، ويعانون من عيوب النطق      قصيرة غير سليمة التركيب   

  ).45، ص2002
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إن األطفال المصابين باإلعاقة العقلية الخفيفة قابلين للتعلم ويمكـن أن يـستفيدوا مـن                 

، وإن كانوا يتقدمون    )UNESCO ,1973(البرامج التعليمية العادية أو برامج التربية الخاصة        

طء فيدرسون كل مستوى في سنتين أو ثالثة إال أنهم يستطيعون تعلم القراءة والكتابة ومبادئ               بب



الحساب، وفي أواخر المراهقة يكونوا قد إكتسبوا مهارات أكاديمية إلى مستوى الصف الخامس             

، غير أنه تظهر الصعوبات الرئيسية عـادة فـي          )2002سهير محمد سالمة شاش،   (اإلبتدائي  

ل األكاديمي خاصة في القراءة والكتابة، ولكن يمكن تقديم مساعدة كبيـرة لهـم              مجال التحصي 

بواسطة أساليب تعليمية مصممة لتطوير مهاراتهم، ومن الممكن للقادرين مـنهم أن يحـرزوا              

<<  مـن    ا، حيث يتمكنو  )UNESCO ,1983(مستوى كاف من التعلم واإلعتماد على النفس        

سهير محمد سالمة شـاش،     .(>>لئ إستمارة طلب وظيفة     وقصص قصيرة، وم  قراءة كلمات وجمل    

  ).45، ص2002
  

  : الكفاية اإلجتماعية والمهنية. د  
القـصور فـي الكفايـة      << من أهم المظاهر اإلجتماعية لدى الطفل المعـاق عقليـا             

اإلجتماعية، والعجز عن التكيف مع البيئة التي يعيش فيها، ويصعب عليـه إقامـة عالقـات                

بية مع اآلخرين، ويالحظ على هذا الطفل ميله إلى مشاركة األصغر منه سنا في              إجتماعية إيجا 

  ).90، ص2000عال عبد الباقي إبراهيم، . (>>أنشطتهم وألعابهم 

ويعتبر تعليم األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم في فصول التربيـة الخاصـة التـي                 

مل التي تساعد على تحقيق التكيف اإلجتماعي       تراعي قدراتهم وإمكاناتهم المحدودة من أهم العوا      

سهى أحمد  (لهؤالء األفراد، وذلك بتدريبهم وتوجيههم بما يتفق مع قدراتهم وإمكاناتهم المحدودة            

  ).1999أمين، 

التـسوق  << فـي المراهقـة     ) درجة بسيطة (ويستطيع هؤالء األطفال المعاقون عقليا        

وعلى أيام األسبوع، ولكنهم يفشلون فـي التعـرف         والتعامل بالنقود، والتعرف على المواقيت،      

على أسماء الشهور أو فصول السنة، وأغلبهم يكتسبون نوعا من اإلستقاللية في رعاية أنفسهم              

تناول الطعام، اإلغتسال، إرتداء المالبس، التحكم في التبول والتبرز، وكـذا فـي المهـارات               (

، 2002سهير محمد سالمة شـاش،      . ( >>العملية المنزلية، وإن كان معدل نموهم بطيء جدا       

  ويمكن تدريب أصحاب هذه الفئة على بعض األعمال اليدوية والحرفية البسيطة التي           ). 46ص
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 تؤهل الفرد للحصول على العمل وبذلك يحقق اإلكتفاء اإلقتصادي واإلعتماد على نفـسه فـي               

  ).2000عال عبد الباقي إبراهيم، (سن الرشد 

لفئة اإلعاقة العقلية البسيطة أو الخفيفة يتضح لنا أن هذه الفئـة تـضم              من خالل تناولنا      

، وقد يصل األطفال في هـذه       75ـ70 إلى   55  50األفراد الذين تتراوح نسب ذكائهم ما بين        



 فال يستطيعون    القراءة، الفئة إلى مستوى الصف الخامس إبتدائي، ولكن تتأخر لديهم القدرة على          

كالعاديين، حيث   من حيث المظهر     رة، وتبدوا مالمح هؤالء األفراد      القراءة إال في سن متأخ    

ال تظهر عليهم عالمات اإلعاقة العقلية بوضوح ويمكن لهؤالء األفـراد أن يعتنـوا بأنفـسهم                

ويستطيعون التحرك بأمان في البيئة التي يعيشون فيها، ويمكنهم التنقل بين األمـاكن العائليـة               

دة، ولكن يحتاجون إلى مراقبة ومتابعة الكبار في بعـض شـؤونهم            المعروفة لديهم دون مساع   

 المهنية والحرفيـة    لومعامالتهم مع اآلخرين، ويمكن تدريب هؤالء األطفال على بعض األعما         

البسيطة التي تعينهم على مواجهة الحياة اإلجتماعية والعملية، حيث يمكـن اإللتحـاق بـبعض        

قتصادي لهم في سن الرشد، وتقليـل إعتمـادهم علـى           الوظائف الصغيرة لتحقيق اإلكتفاء اإل    

اآلخرين في تصريف شؤونهم الخاصة، ويتمتع أفراد هذه الفئة بنمو جسمي قريب من العادي،              

أما النمو اإلجتماعي وإن كان أقل من العادي إال أنهم يمكنهم تحقيق قدر كبيـر مـن التكيـف                   

عية منذ الطفولة، ويتأخر النمو الحركي لدى اإلجتماعي إذا ما تم تدريبهم على المهارات اإلجتما      

هؤالء األفراد في بداية العمر ولكنه يكون أقل بطئا من النمو العقلي لـديهم، ومـع التـدريب                  

الحركي يستطيع هؤالء األفراد تحقيق نجاح في المهارات الحركية قد يقتـرب مـن مـستوى                

 على األنشطة الحركية حيث يحققون      العاديين في هذه الناحية، لذا ينصح بتدريب هؤالء األفراد        

  .فيها نجاحا يعوضهم عن الفشل الذي يالقونه في مجال التعليم األكاديمي
  

  Ⅳاإلعاقة العقلية المتوسطة. 2 ـ4ـ :  
، وتـشير     )UNESCO ,1973(يطلق على هذه الفئة من األطفال فئة القابلين للتدريب            

من جملة المعـاقين    % 10فال تشمل حوالي    أن هذه الفئة من األط    " سهير محمد سالمة شاش     " 

   :ويتصفون بالخصائص التالية) 2002سهير محمد سالمة شاش، (عقليا 
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، 55  50 إلـى    40  35بـين   << تتراوح نسبة الذكاء لهذه الفئة من المعاقين عقليا         

. >>سنوات  9 أقل من    سنوات إلى 6ويتوقف النمو العقلي عند مستوى نمو طفل عادي في سن           

  ).47، ص220سهير محمد سالمة شاش، (
  

  :  النضج والنمو . ب
بالنسبة للنمو الجسمي ألفـراد     << في هذا الصدد أنه     " عال عبد الباقي إبراهيم     " تذكر  

هذه الفئة فإنهم يقعون دون األسوياء من حيث الطول والوزن والصحة العامة، وتظهر عنـدهم               

، 2000عال عبد البـاقي إبـراهيم،       . (>>هات العظام واألسنان    التشوهات الجسمية منها تشو   

، أما فيما يخص النمو الحركي فإنه يتأخر كثيرا، كما يتسمون بعدم التوازن الحركـي               )92ص

وصعوبة القبض على األشياء ويتأخر لديهم التحكم في اإلخراج، ويحتاج هؤالء األفـراد إلـى               

 وتظهر لديهم عيوب حسية حركية مثل قلة الـسمع،          تدريبات مكثفة لتنمية المهارات الحركية،    

وضعف البصر وأحيانا توجد حاالت لها شلل األطراف أو مرض الرعاش أو الصرع، أو لديها               

). 2002سهير محمد سـالمة شـاش،       (عجز جسمي أو عصبي وذلك نتيجة لتلف خاليا المخ          

صيلهم فـي هـذا المجـال       وأفراد هذه الفئة بطيئون في تطوير وفهم إستخدام اللغة ويكون تح          

  . إكتساب بعض المبادئ البسيطة لإلتصالن، حيث يستطيعو)Mériau. G  ,2003(محدودا 
  
  : التعلم والتدريب. ج

أفراد هذه الفئة يكون تقدمهم في الـتعلم المدرسـي محـدودا، إذ نجـد نـسبة مـنهم                            

ــة وا      ــراءة والكتاب ــادئ الق ــضرورية لمب ــة ال ــارات األولي ــتعلم المه ــساب            ت لح

)1980, World Health Organization(  فيمكن أن يتعلموا القليل من الكلمات ويقومـون ،

، ويستطيعون القيام بعملية الـضرب      )2002سهير محمد سالمة شاش،     (ببعض عمليات الجمع    

)1974,  Lauria. A.R .(  

رات األساسية حتى   والبرامج التعليمية توفر لهؤالء األطفال فرصا إلكتساب بعض المها        

الوصول إلى مستوى الصف الثاني أو الثالث إبتدائي، فيستطيعون التواصل والتحدث مع وجود             

  ، كمـا تـوفر لهـم      )2002سهير محمد سالمة شـاش،      (أخطاء في النطق والمفردات والنحو      
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عمال  التدريب على بعض المهارات اليدوية البسيطة كالتنظيف والطبخ باإلضافة إلى بعض األ           

  ).2000عال عبد الباقي إبراهيم، (في الورشات المحمية 
  

  : الكفاية اإلجتماعية. د  
يبدو على أفراد هذه الفئة القصور في النضج اإلجتماعي وسوء التكيف، إال أنـه عـن                  

طريق اإلشراف والتدريب يمكنهم تعلم مهارات العناية بالذات وحماية أنفسهم مـن األخطـار،              

لمقبول في التغذية والنظافة وإرتداء المالبس، ويستطيعون التعـرف علـى           وإكتساب السلوك ا  

األشياء بإستعماالتها ويسمونها، ويتعرفون على إخوتهم وأقـاربهم ويميـزون بـين الـصباح              

والمساء، ولكنهم يفشلون في معرفة المواقيت بالساعة أو معرفـة أيـام األسـبوع أو أسـماء                 

م يستطيعون التنقل في البيئة المحيطة بالمنزل ويتـسوقون         الشهور، ومع ذلك فإن الكثيرين منه     

  ).2002سهير محمد سالمة شاش، (

ونظرا ألن نموهم العقلي ال يصل إلى المستوى الذي يمكّنهم من حسن التصرف ومـن                 

تحمل المسؤولية كاملة تجاه أنفسهم، فإن ذلك يجعلهم في حاجة إلى رعاية اآلخرين، ونادرا ما               

  ).1997محمد محروس الشناوى، ( حياتيا كامال عندما يكبرون يحققون إستقالال

من خالل تناولنا لفئة اإلعاقة العقلية المتوسطة نستخلص أن هذه الفئة تـشمل األفـراد                 

، ويصعب على هؤالء األطفـال تعلـم        55  50 إلى   40  35الذين تتراوح نسب ذكائهم بين      

كلمات البسيطة مثل كتابة اإلسم أو التعرف علـى         القراءة والكتابة، ولكن يمكن تعليمهم بعض ال      

  .إسم الشارع أو بعض العبارات اإلرشادية أو التحذيرية، ويتطلب هذا جهدا كبيرا

الطعـام  : ويحتاج هؤالء األفراد إلى التدريب على جميع مهارات العناية بالنفس مثـل             

  .والشراب وعادات النظافة الشخصية

ل اليدوية البسيطة وإلحاقهم ببعض الوظائف الروتينية       ويمكن تدريبهم على بعض األعما      

ذات الطبيعة التكرارية في أماكن محمية، وذلك لتحقيق قدر من اإلكتفاء اإلقتصادي واإلعتمـاد              

على النفس في سن الرشد، ويحتاج هؤالء األفراد إلى متابعة ورعاية الكبار فـي كثيـر مـن                  

  .شؤونهم
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  Ⅳالشديدةاإلعاقة العقلية . 3 ـ4ـ :  
من المعاقين عقليا وهم الـذين يطلـق علـيهم فئـة            % 4  3تشمل هذه الفئة حوالي       

  : المعتوهين ويتصفون بالخصائص التالية
  

 :األداء العقلي  . أ
 ويتوقف النمو العقلـي     40  35 إلى   25  20تتراوح نسبة ذكاء أفراد هذه الفئة بين        

سهير محمد سالمة شاش،    (سنوات  6من  سنوات إلى أقل    3عند مستوى نمو طفل عادي في سن        

2002.(  

  :  النضج والنمو . ب
عادة ما تكون اإلعاقة العقلية لدى هـذه الفئـة          << أنه  " رمضان محمد القذافي    " يذكر  

مصحوبة بمضاعفات صحية أخرى مثل نوبات الصرع، وتأخر النمو الحركي، وإضـطرابات            

، 1998رمضان محمد القـذافي،     (. >>السمع والرؤية، وإضطرابات التوافق الحسي الحركي       

، وتتميز هذه الفئة بضعف الكالم الذي تشوبه عيوب واضحة ووجود صعوبات كبيرة             )137ص

في النطق مع ضآلة الحصيلة اللغوية، وعدم القدرة على التعبير بالجمـل، وتـسمية األشـياء                

  ).2002سهير محمد سالمة شاش، (المألوفة بصعوبة 
  

  : التعلم والتدريب. ج
ب تعليم أفراد هذه الفئة المواد األساسية كالقراءة والكتابة والحساب ومع ذلك يمكن             يصع  

لطفـي بركـات أحمـد      (تدريبهم على العناية بنظافة أنفسهم والقيام بحاجاتهم اليومية البسيطة          

، كتعلم المشي وضبط عمليات اإلخراج وإرتداء المالبس والنظافة والتغذية،          )1971وآخرون،  

سهير محمـد   (لى النفس في الحاجات األساسية، وإحداث قليل من السلوك المستقل           واإلعتماد ع 

  ).2002سالمة شاش، 

وهكذا فإن أفراد هذه الفئة يحتاجون إلى رعاية مباشرة من طرف اآلخرين مدى الحياة،                

نظرا ألن نموهم العقلي ال يصل بهم إلى المستوى الذي يمكنهم من تحمل مـسؤولياتهم نحـو                 

  .أنفسهم
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  : الكفاية اإلجتماعية. د  
يعانون من قصور شـديد     << أن أفراد هذه الفئة     " محمد رمضان محمد القذافي     " يذكر    

في السلوك التكيفي، إذ أنهم يشكلون عبئا على أسرهم بسبب عدم قدرتهم على المـساهمة فـي                 

طاعتهم تلبية جميع   النشاط اإلنتاجي، وعدم قدرتهم على العناية بأنفسهم بشكل مقبول، وعدم إست          

متطلبات حياتهم اليومية، ولحاجتهم الدائمة إلى وجود مرافق لهم يكـون علـى مقربـة مـنهم      

  ).138، ص1998محمد رمضان القذافي، . (>>بإستمرار 

ويعاني أطفال هذه الفئة من عجز في إصـدار أحكـام صـحيحة وإتخـاذ قـرارات                   

األساسية كالنظافة والتغذيـة وضـبط عمليـة        إلخ، كما يتميزون بالفشل في العادات       ...بأنفسهم

اإلخراج، وعدم القدرة على النطق، والفشل في إدراك الزمان والمكان، فال يستطيعوا التمييـز              

سهير محمـد سـالمة شـاش،       (بين الليل والنهار، وإذا خرجوا من بيتهم ضلوا طريق العودة           

2002.(  

ديدة أن هذه األخيرة تـضم األفـراد        نستخلص من خالل تناولنا لفئة اإلعاقة العقلية الش         

، وتعاني نسبة كبيرة منهم مـن التلـف         40  35 إلى   25  20الذين تتراوح نسب ذكائهم بين      

العصبي للمخ، وتتأخر لديهم القدرة على المشي والكالم ويحتاجون إلى تدريب خاص إلخـراج              

م على بعـض مهـارات      الكلمات والتعبير عن حاجتهم إلى المساعدة والحماية، ويمكن تدريبه        

إلخ، وال يستطيع هـؤالء األفـراد       ...العناية بالنفس كالطعام والشراب، وضبط عملية اإلخراج      

اإلعتماد على أنفسهم إال في حدود ضيقة، ويحتاجون إلى رعاية ومراقبة شـبه دائمـة طيلـة                 

  .حياتهم

الكبار مثلما  وما يالحظ على هؤالء األفراد أنهم يصادقون األطفال الصغار، ويتعلقون ب            

  .يتعلق الصغار تماما، ويلتصقون بشدة باألشخاص الذين يعرفونهم
  

  Ⅳاإلعاقة العقلية العميقة. 4 ـ4ـ :  
  

   :األداء العقلي  . أ
لطفـي  (سنوات  3، والعمر العقلي أقل من      25  20نسبة ذكاء أفراد هذه الفئة أقل من        

  ).1971بركات أحمد وآخرون، 
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 من الفهم المحدود للطلبات والتعليمات وضعف القـدرة علـى           وأفراد هذه الفئة يعانون     

تنفيذها، وهؤالء األطفال لديهم مشاكل ملحوظة تتعلق باإلدراك ومرتبطة بالعجز العقلي الشديد            

مما يشكل صعوبة بالغة في التعليم وإكتساب الخبرات، ومعظم هـؤالء األطفـال ال يمكـنهم                

  ).1997محمد محروس الشناوى، (م الحركة أو مقيدون بدرجة بالغة في حركته
  

  :  والنموج النض . ب
تكون إعاقة هذه الفئة مصاحبة لتدهور في الحالة الصحية والتـآزر الحركـي والنمـو               

الحسي الحركي، وفي أغلب الحاالت يمكن التعرف على سبب عضوي وراء اإلعاقة، وينتـاب              

خاص إضطرابات النمو   الكثير منهم حاالت الصرع، أو ضعف السمع أو البصر وتكثر بشكل            

، وأفراد هذه الفئة يكون لديهم فهم اللغة وإستخدامها محدود،         )2002سهير محمد سالمة شاش،     (

  .وقاصر في أحسن األحوال على األوامر الرئيسية، والتعبير عن بعض المتطلبات البسيطة
  
  : التدريب. ج

، أو قـضاء    وحتى وقت قريب كان معظم هؤالء األطفال عاجزين عن إطعام أنفـسهم           

حاجتهم، ولكن اإلستخدام الواسع لتقنيات تعديل السلوك أدى إلى تعلـم الـبعض مـنهم لهـذه                 

، كما أن الغالبية العظمى لهذه الفئة يحتاجون إلى         )2002سهير محمد سالمة شاش،     (المهارات  

ـ                ة البقاء في مؤسسات خاصة توفر لهم الرعاية الالّزمة، وقد يصبح الفرد ذوي اإلعاقـة العقلي

العميقة قادرا من خالل اإلشراف المناسب والتوجيه على أن يأخذ دورا صـغيرا فـي المهـام                 

  ). 1997محمد محروس الشناوى، (المنزلية 
  
  : الكفاية اإلجتماعية. د  
إن أفراد هذه الفئة ال يحسنون السيطرة علـى سـلوكهم فـي كثيـر مـن األحيـان،                              

، وقدرة هؤالء   )1998محمد رمضان القذافي،    (يا أو صحيا     يستطيعون العناية بأنفسهم جسم    وال

األطفال على العناية باحتياجاتهم األساسية تكون قليلة جدا أو منعدمة، وهـم يحتـاجون إلـى                

مساعدة أو متابعة دائمة، ويكونوا معتمدين على اآلخرين إلطعامهم وقضاء حاجاتهم وإبقـائهم             

، وغالبا ما تكـون مـدى حيـاة         "المعتمدون في الحياة    "على قيد الحياة، ولهذا يطلق عليهم فئة        

سـهير  (المعاقين ذوي المستوى العميق قصيرة جدا، فنادرا ما نجد البالغين من هذا المـستوى               

  ).2002محمد سالمة شاش، 
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من خالل تناولنا لفئة اإلعاقة العقلية العميقة نستخلص أن هذه الفئة تشمل األفراد الذين                

سنوات، ومعظـم هـؤالء األفـراد       3، والعمر العقلي ال يتجاوز      20ئهم عن   ال تزيد نسب ذكا   

مصابون بالتلف العصبي للمخ، وكثير منهم ال تنمو لديهم القدرة على المشي، ويقضون حياتهم              

، وال يـستطيعون إطعـام      )البصرية والـسمعية  (راقدي الفراش، وتنتشر بينهم اإلعاقة الحسية       

. ج، ويحتاجون إلى مراقبة كاملة ورعاية مستمرة مدى حياتهم        أنفسهم وال يتحكمون في اإلخرا    

الطعام والشراب  : وقد أمكن حديثا تدريب هؤالء األفراد على بعض مهارات العناية بالنفس مثل           

وطلب الحماية عند الشعور بالخطر، وذلك من خالل إستخدام البرامج التدريبية الحديثة التـي              

  .يم المعاقين عقلياتستخدم فنيات تعديل السلوك في تعل
  

نستخلص من خالل تناولنا لتصنيفات اإلعاقة العقلية أنه على الرغم من تباين خصائص               

األفراد ذوي اإلعاقة العقلية إال أن هذه اإلعاقة غالبا ما تؤثر فـي مجـاالت النمـو العقلـي،                   

قلية فـإن   فمن الناحية الع  . والجسمي، والحركي، واإلنفعالي واإلجتماعي، واللغوي والشخصي     

هؤالء األفراد كمجموعة يعانون من عجز عن اإلنتباه والقابلية للتشتت، وعدم اإلفادة من التعلم              

العارض، وضعف الذاكرة قصيرة المدى، وضعف القدرة على التمييز من جهة والتعميم ونقل             

ركية ومن الناحية الجسمية الح   . أثر التعلم من جهة أخرى، وضعف القدرة على التفكير المجرد         

فاألشخاص المعاقون عقليا وإن كان نموهم يسير وفقا للتسلسل الطبيعي إال أن لديهم ضعفا عاما           

أو تأخرا من حيث سرعة النمو ومعدله، وقد تصاحب اإلعاقة العقلية وخاصة اإلعاقة الـشديدة               

غـوي  أما بالنسبة للنمو الل   . والعميقة تشوهات مختلفة في الرأس أو الوجه أو في أطراف الجسم          

فاإلعاقة العقلية غالبا ما تؤثر سلبا على القدرة التواصلية وتقود إلى ضعف أو تـأخر لغـوي،                 

فلغتهم تتسم بعدم النضج وكالمهم غالبا ما يكون مضطربا من حيث الطالقة أو النطق، وفـي                

قـة  وأخيرا فـإن لإلعا   . حاالت اإلعاقة العقلية الشديدة والعميقة فقد ال تتطور القدرات الكالمية         

العقلية تأثيرات متباينة على مظاهر النمو الشخصي، واإلجتماعي، واإلنفعالي، ومن أهم تلـك             

التأثيرات تدني مستوى الدافعية ومفهوم الذات والسلوكات النمطية، وتوقع الفـشل واإلخفـاق،             

  .واإلنسحاب اإلجتماعي وغير ذلك

وك التكيفي، والتصنيف التربوي هناك تصنيفات أخرى لإلعاقة العقلية منها التصنيف حسب السل

وكلها تدور حول تلك األسس التي ذكرت من قبل، وذلك بطريقة ما أو بأخرى، ولكـن لـيس                  

   مهما كان دقيقا ال يمكن أن يعكسأو تصنيفالمهم ذكر تصنيفات اإلعاقة العقلية، إذ أي تعريف 
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تربوية مع كل إكتساباته وضعفه     واقع الشخص ذوي اإلعاقة العقلية داخل العملية التعليمية أو ال         

وتأخره وقدراته، هذا هو الشخص الذي يهمنا ويجب معرفته وفهمه ثـم محاولـة مـساعدته                

  .وتربيته
  

  Ⅴ ـ تشخيص اإلعاقة العقلية:   
إن تعدد فئات اإلعاقة العقلية وتعدد األسباب والعوامل المؤدية إليها، ثم تعـدد مظـاهر                 

لمظاهر والمالمح من حالة إلى أخرى يجعـل مـن عمليـة            اإلعاقة ومالمحها وإختالف هذه ا    

تشخيص هذه اإلعاقة عملية صعبة ومعقدة، وال يمكن أن نعتبرها مجرد قياس لمستوى الـذكاء               

أو مجرد التعرف على العمر العقلي للفرد، فدرجة الذكاء أو العمر العقلي بعـد مـن األبعـاد                  

بعاد أخرى متعددة يجب أن تؤخـذ بعـين         األساسية للتعرف على وجود هذه اإلعاقة، وهناك أ       

اإلعتبار عند تشخيص هذه اإلعاقة، وال يجوز أن نعتمد على نسبة الذكاء وحـدها فـي هـذا                  

الصدد، هذا باإلضافة إلى أن تشخيص حالة إعاقة عقلية يعني وضع طفل أو مجموعـة مـن                 

ل من نوع خاص،    األطفال ضمن فئة معينة من األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة وتأهي           

ولكي يمكن إنتقاء أنواع البرامج العالجية والتأهيلية المناسبة لهؤالء األطفال يجب أن يتم بناءا              

  .على تشخيص دقيق
  

  Ⅴاألركان األساسية لعملية تشخيص اإلعاقة العقلية. 1ـ :  
يتضح مفهوم تشخيص اإلعاقة العقلية من خالل معرفـة األركـان األساسـية لعمليـة                 

  : إلعاقة العقلية، وهذه األركان هيتشخيص ا
  

  Ⅴالهدف من التشخيص. 1 ـ1ـ :  
ينبغي أن يكون الهدف من تشخيص اإلعاقة العقلية التعرف على قدرات الطفل، وتحديد               

نواحي ضعفه وقصوره من أجل إختيار أنواع الخدمات والبرامج العالجية والتأهيلية الالزمة له             

.  يمكن أن يـصل إليهـا بقدراتـه وإمكاناتـه المحـدودة            لتحقيق أقصى درجة من النمو التي     

والتشخيص الجيد لإلعاقة العقلية يقدم معلومات دقيقة تفيد في عالج الطفل وتربيتـه وتأهيلـه               

  ).2000عال عبد الباقي إبراهيم، (للعيش في المجتمع، والتكيف مع البيئة التي يعيش فيها 
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  Ⅴالتبكير بعملية التشخيص. 2 ـ1ـ :  
جب على الوالدين والمربين المبادرة بالتشخيص المبكر لحاالت اإلعاقة العقلية حيـث            ي  

، )1998سهير كامـل أحمـد،      (يمكن إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمساعدتهم في الوقت المناسب         

والتبكير بعملية التشخيص يساهم في إنقاذ حاالت عديدة من التدهور وتوقف تفاقمها، مثل حالة              

 حيث يحتاج األمر إلى عملية نقل الدم من وإلى الطفل خالل األسابيع             (RH)سي  العامل الريزي 

األولى من الميالد، وفي حالة إستسقاء الدماغ يلزم األمر إجراء عملية جراحية فورية لوقـف               

  .الضغط على المخ
  

  Ⅴتكامل عملية التشخيص. 3 ـ1ـ :  
قبل فريق من المختصين،    ينبغي أن تتم عملية التشخيص ضمن برنامج متكامل يعد من             

بحيث يشمل جوانب النمو الجسمية والحسية والحركية والعقلية واإلنفعالية واإلجتماعية حتـى            

يمكن إظهار جوانب القصور والضعف بدقة، مما يساعد على تقديم الخدمات العالجية والتأهيلية      

نفس الوقت، بحيث ال نهتم     المتكاملة الالزمة لإلرتقاء بالطفل وتنميته في جميع نواحي النمو في           

  .بناحية أو أكثر دون النواحي األخرى
  

  Ⅴشمول التشخيص. 4 ـ1ـ :  
ينبغي أن تعتمد عملية التشخيص على عدة محكات تمثل األبعـاد المتعـددة لإلعاقـة                 

الذكاء، السلوك التكيفي، الحالـة الـصحية العامـة، الحالـة           : العقلية، ومن أهم هذه المحكات    

عـال عبـد    (الة اإلنفعالية، وبذلك يكون التشخيص شامال لكل مظاهر اإلعاقة          اإلجتماعية والح 

  ).2000الباقي إبراهيم، 

من خالل ما سبق يتبين لنا أن لتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية يستلزم درايـة كاملـة                  

باألركان األساسية لعملية التشخيص، حيث يجب أن يتم التشخيص مبكرا وهذا ما يساعد علـى               

لعالج الالزم في الوقت المناسب دون تأخير، وتتم عملية التشخيص من طـرف فريـق               تقديم ا 

متكامل من المتخصصين، وتشمل جميع جوانب النمو وذلك إلظهار العجز أو الضعف الـذي              

يعاني منه الفرد، وينبغي أن يشمل التشخيص جميع مظاهر اإلعاقة العقلية كالـذكاء والـسلوك             

ل بمجموعة من البرامج العالجية قصد تحقيق قدر معين من السلوك           التكيفي، وذلك لتزويد الطف   

  .التكيفي حسب ما تسمح له قدراته وإمكاناته
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  Ⅴأبعاد التشخيص. 2ـ :  
يعتبر موضوع تشخيص اإلعاقة العقلية من الموضوعات التي تنطوي على عـدد مـن                

 القرن التاسع عشر بدأ تشخيص      األبعاد الطبية والسيكومترية واإلجتماعية والتربوية، ففي بداية      

حاالت اإلعاقة العقلية من وجهة النظر الطبية وذلك بالتركيز على أسـباب اإلعاقـة العقليـة                

المؤدية إلى تلف الخاليا الدماغية، ولكن في أوائل القرن العشرين ومع ظهور مقاييس الـذكاء               

اإلعاقة العقليـة مـن     المعروفة كمقياس ستانفورد بينيه ومقياس وكسلر ظهر تشخيص حاالت          

وجهة النظر السيكومترية، وأصبح التركيز على القدرات العقلية وقياسها، وقد تمثل هذا اإلتجاه             

في إستخدام مصطلح نسبة الذكاء كداللة على إستخدام المقاييس الـسيكومترية فـي تـشخيص               

رن العشرين فقـد    حاالت اإلعاقة العقلية، وقد إستمر هذا اإلتجاه حتى أواسط الخمسينات من الق           

ظهر إتجاه جديد في قياس وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية أال وهو اإلتجاه اإلجتمـاعي، فقـد       

ظهر هذا اإلتجاه نتيجة لإلنتقادات التي وجهت إلى المقاييس السيكومترية، والتي خالصـتها أن          

 الفرد على   مقاييس الذكاء وحدها غير كافية في تشخيص حاالت اإلعاقة العقلية، إذ أن حصول            

درجة منخفضة على مقاييس الذكاء ال تعني بالضرورة أن الفرد معاقا عقليا وخاصة إذا أظهر               

الفرد قدرة على التكيف اإلجتماعي واإلستجابة بنجاح للمتطلبات اإلجتماعية، ولذا ظهر البعـد             

 عادة ببعد   الجديد في تشخيص حاالت اإلعاقة العقلية أال وهو البعد اإلجتماعي والذي يعبر عنه            

  ).1996فاروق الروسان، ( السلوك التكيفي 

كما ظهر في السبعينات من القرن العشرين اإلتجاه التربوي التحـصيلي فـي قيـاس                 

وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية، والذي يعتبر إتجاها مكمال لعملية قياس وتـشخيص حـاالت              

وانب التحصيلية للمعـاقين عقليـا،   اإلعاقة العقلية، ويهدف هذا اإلتجاه إلى قياس وتشخيص الج  

ولكن وفيما بعد ظهر اإلتجاه الجديد في قياس وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية ويعبر عن هذا               

اإلتجاه باإلتجاه التكاملي، حيث يجمع هذا األخير بين اإلتجاه الطبي واإلتجـاه الـسيكومتري،              

اس وتشخيص حـاالت اإلعاقـة      واإلتجاه اإلجتماعي واإلتجاه التربوي، حيث تتطلب عملية قي       

العقلية وفق اإلتجاه التكاملي تكوين فريق مشترك من األخصائيين في مختلـف التخصـصات              

إلخ، تكون مهمته إعداد تقرير مشترك عن حالة الطفـل          ...كالطب وعلم النفس، وعلوم التربية    

فـاروق   (المحول ألغراض التشخيص، ومن ثم ألغراض اإلحالة إلى المكان المناسب فيما بعد           

  ).2000الروسان، 
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من خالل ما سبق يتضح لنا أنه لكي يتحقق الهدف األساسي من عملية التشخيص وهو                 

تقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة للفرد في الوقت المناسب يجب أن يتم التشخيص مـن خـالل                

  : األبعاد اآلتية
  

 :  البعد الطبي•
ي والحركـي، والفحوصـات الطبيـة       ويتضمن قياس وتشخيص مظاهر النمو الجـسم      

المخبرية كإجراء التحاليل لمكونات الدم والبول والسائل النخاعي الشوكي، وفحـص لوظـائف           

إلخ، حيث يقارن الطبيب بين مظاهر النمو الحركي والجسمي للطفل العـادي            ...الغدد الصماء 

  .كإطار مرجعي ومظاهر النمو الحركي والجسمي لدى الطفل المحول إليه
  

 : البعد السيكومتري• 
بإسـتخدام مقـاييس الـذكاء      ) الذكاء(ويتضمن قياس وتشخيص مظاهر القدرة العقلية       

المعروفة مثل مقياس ستانفورد بينيه أو مقياس وكسلر للذكاء أو اإلختبارات المصورة، وذلـك              

بهدف تحديد نسبة ذكاء المفحوص ومن ثم تحديد موقعه على منحنى التوزيع الطبيعي للقـدرة               

  . العقلية
  

   :البعد اإلجتماعي• 
ويتضمن قياس وتشخيص مظاهر السلوك التكيفي والتي تبدو في مدى إستجابة الفـرد             

في مراحل العمـر المختلفـة ومـن المقـاييس      (Social Demands)للمتطلبات اإلجتماعية 

فين للكفايـة   مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي، مقياس كين ولي         : المناسبة

، )Social Competency Scale By cain & Levine ,1963(اإلجتماعية المعروف بإسم 

وغيرها من المقاييس، وتهدف هذه المقاييس إلى تحديد مستوى أداء السلوك التكيفي اإلجتماعي             

  .للفرد على المهارات التي تتضمنها تلك المقاييس مقارنة مع األفراد العاديين
  

 : ويالبعد الترب
والمقصود بهذا البعد تحديد مدى قدرة الطفل على التعلم، ومعدل نموه اللغوي والقدرة 

  على التعبير اللفظي والحصيلة اللغوية لدى الطفل، وإن كان الطفل قد بلغ سن المدرسة يجب
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 أن تتضمن عملية التشخيص وصف أدائه التحصيلي ونسبة التحصيل والمستوى العام للطفـل             

ومن المقاييس التي تعتمد في البعد التربوي نجد مقياس المهارات اللغويـة            . ء الدراسة بين زمال 

للمعاقين عقليا، مقياس المهارات العددية للمعاقين عقليا، ومقياس مهارات الكتابة للمعاقين عقليا،            

وتهدف هذه المقاييس إلى تحديد أداء المفحوص على كل المهـارات مقارنـة مـع األطفـال                 

  .نالعاديي
  

  Ⅴمعايير التشخيص. 3ـ :  
إن تعريف اإلعاقة العقلية الذي تبنته الجمعية األمريكية للتخلف العقلي والـذي مـازال                

ينص على أن هناك ثالث معايير أو محكات        " جروسمان  " معموال به حتى اآلن والذي إقترحه       

  :عقلية وهي كالتاليرئيسية لتشخيص حالة الطفل على أنها حالة إعاقة 

  .أن يكون األداء الذهني للطفل دون المتوسط بإنحرافين معياريين على األقل • 

  . أن يصحب ذلك إنخفاض في السلوك التكيفي في عدد من المجاالت على األقل•

محمـد محـروس الـشناوى،      (سنة  18 أن تكون هذه اإلعاقة قد حدثت قبل بلوغ الطفل سن            •

1997.(  

  

يص اإلعاقة العقلية أنه يجب على الوالـدين        نستخلص من خالل تناولنا لموضوع تشخ       

والمربين المبادرة بالتشخيص المبكر لحاالت اإلعاقة العقلية، حتى يمكـن إتخـاذ اإلجـراءات              

الالزمة لمساعدتهم في الوقت المناسب، ويجب الحرص وتوخي الدقة في تـشخيص حـاالت              

ا يعتبر أمرا يغيـر مـستقبل       اإلعاقة العقلية ألن الخطأ في تشخيص حالة طفل بأنه معاقا عقلي          

حياته، ويجب أن يتم التشخيص من خالل اإلتجاه التكاملي من طرف مجموعة من المختصين،              

  :حيث ال تشخص الحالة على أنها حالة إعاقة عقلية إال بعد إستيفاء ثالثة شروط أساسية وهـي                

ر في الـسلوك    إنخفاض مستوى ذكاء الفرد عن المتوسط بإنحرافين معياريين أو أكثر، وقصو          

  .التكيفي، وأن يكون ذلك قد حدث قبل السن الثامنة عشر من العمر
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  : خالصـة الفصـل  
أثنـاء  (اإلعاقة العقلية هي حالة إنخفاض في األداء العقلي العام يظهر في مرحلة النمو                

ألداء ويرافقه عجز في السلوك التكيفي، ويعتبر إنخفـاض ا ) سنة18الفترة من الميالد حتى سن   

العقلي ملحوظا إذا كان بمقدار إنحرافين معياريين عن المتوسط، أما العجز في السلوك التكيفي              

فهو يعني إفتقار الفرد إلى الكفاية الالزمة لتحمل المسؤولية اإلجتماعية، والتمتع باإلسـتقاللية             

  .الذاتية المتوقعة من مجموعة عمرية وثقافية مماثلة لحالته

عاقة العقلية وذلك تبعا لتعدد مستوياتها وتعدد األسباب المؤديـة إليهـا،            وتتعدد فئات اإل    

وتعدد المظاهر المميزة لحاالت هذه اإلعاقة والتي تختلف بدورها تبعا لدرجة اإلعاقة ووقـت              

حدوثها والحالة اإلكلينيكية لها، حيث تتصف بعض الحاالت بمظاهر ومالمح جـسمية معينـة              

  .تتميزها عن غيرها من الحاال

وتهدف تصنيفات اإلعاقة العقلية إلى تحديد البرامج العالجية لكل فئة وفقا لما يحتاجـه                

  .أفرادها، وما يتناسب مع خصائصهم العقلية والجسمية واإلنفعالية واإلجتماعية
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 :صل الرابعالف

  تعديـل السلـوك
  مـدخـل

  

    Ⅰـ مفهوم السلوك  
  

    Ⅱـ مفهوم تعديل السلوك  
  

    Ⅲـ أهمية وأهداف تعديل السلوك  
  

    Ⅳـ إستراتيجيات تعديل السلوك  
  

Ⅴ      ـ تطبيقات نظريات التعلم في ميدان تعديل سلوك األطفال  

                المعاقين عقليا
  

    Ⅵـ أساليب تعديل السلوك  
  

    Ⅶـ مجاالت تعديل السلوك لدى المعاقين عقليا  
  

 خـالصـة الفصـل



  

   :مـدخـل  
تي تهتم بها الدراسات النفسية، وذلك ألن نسبة        تعد اإلعاقة العقلية إحدى أهم المجاالت ال        

" محمد محـروس الـشناوى      " المعاقين عقليا تمثل عبئا كبيرا على المجتمعات الحديثة، ويذكر          

من مجموع السكان في العالم، وتزداد هـذه        % 3أن نسبة المعاقين عقليا تقدر بحوالي       ) 1997(

، ويمثل هذا العـدد الكبيـر مـشكلة    )1997 محمد محروس الشناوى، (النسبة في الدول النامية     

تتطلب العناية والرعاية السريعة ألن هذا العدد في ازدياد دائم، لذا إهتم بها عـدد كبيـر مـن                   

الباحثين في المجاالت المختلفة لما لها من إرتباط بالكفاءة العقلية لألفراد الذين يعتمـد علـيهم                

اقين عقليا تمثل تحديا علميا من جميع الجوانـب،  المجتمع في بناءه وتطويره، إذن فالعناية بالمع  

فتمثل على سبيل المثال تحديا للعلوم السلوكية التي تراكمت فيها البيانات عن األفراد األسـوياء               

  .وخصائصهم ورعايتهم، فكيف يمكن اإلستفادة من هذا كله في ميدان اإلعاقة العقلية ؟

ها األسس العلمية التي أحدثت تطورات فقد وجدت حديثا أساليب وإجراءات تربوية تدعم        

ملموسة في ميدان التربية الخاصة على صعيد تربية األطفال المعاقين، ومن بينهم األطفال ذوي              

أنه قـد تبـين فـي       " جمال الخطيب   " اإلعاقة العقلية وتعرف بأساليب تعديل السلوك، ويشير        

ما تضمنت عملية تعليمهم توظيـف      البحوث العلمية أن هؤالء األطفال قادرون على التعلم إذا          

  ).1999سهى أحمد أمين، (األساليب المنظمة الفعالة 
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  Ⅰ ـ مفهوم السلوك:   
    : هناك تعاريف عديدة ومتنوعة لمفهوم السلوك وسنقتصر على ذكر البعض منها  

  Ⅰتعريف نوال محمد عطية. 1ـ :  
 مـا يـصدر مـن الكـائن            كـل << الـسلوك بأنـه     " نوال محمد عطيـة     " تعرف     

بوجه عام، نتيجـة التفاعـل بينـه وبـين البيئـة وموضـوعاتها                     اإلنسان والحيوان   الحي  

  ).119، ص2001نوال محمد عطية، . (>>المختلفة 

نستخلص من خالل هذا التعريف أن السلوك هو كل ما يصدر من الكائن الحـي فـي                   

نسان يتميز بوجوده داخل مجال إجتماعي معين يتفاعل معه بكل ما           البيئة التي يتواجد فيها، واإل    

  .فيه من أشخاص ومواد وموضوعات
  

  Ⅰتعريف المعجم الموسوعي في علم النفس. 2ـ :  
إرتكاسات فرد من األفراد منظور إليه في وسط وفي وحدة زمن معينة           <<  السلوك هو     

،  2000ترجمـة وجيـه أسـعد،       / مي  نوبير سيال . (>>على إثارة أو مجموعة من التنبيهات       

  ).1347ص

يتضح لنا من خالل هذا التعريف أن السلوك هي إستجابات الفرد لمثير أو مجموعة من                 

  .المنبهات التي يتلقاها في البيئة التي يتواجد فيها وفي فترة زمنية معينة
  

  Ⅰتعريف عبد الرحمن عيسوي. 3ـ :  
التغيير الذي يطرأ على الفـرد      << وك هو   إلى أن السل  " عبد الرحمن عيسوي    " يشير     

تبعا لضرورات التفاعل اإلجتماعي، وإستجابة لحاجة المرء إلى اإلنسجام مع مجتمعه ومسايرة            

، 1992عبـد الـرحمن عيـسوي،       . (>>العادات والتقاليد اإلجتماعية التي تسود هذا المجتمع        

  ).20ـ19ص

ن السلوك هو التغيير الذي يطرأ      يتضح لنا أ  " عبد الرحمن عيسوي    " من خالل تعريف      

  .على الفرد لإلستجابة لمثير أو عدة مثيرات في المواقف التي يتواجد فيها
  

من خالل التعاريف السابقة نستخلص أن السلوك هو كل ما يصدر من الفرد في فتـرة                

  زمنية معينة من إستجابات لمثير أو مجموعة من المنبهات في البيئـة التـي يتواجـد فيهـا،                  
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وبعبارة أخرى السلوك هو كل تغيير يطرأ على الفرد حتى يستطيع أن يواجه مواقف متعـددة                

  .بإستجابات ناجحة إجتماعيا
  

  Ⅱ ـ مفهوم تعديل السلوك:   
   : هناك تعاريف عديدة ومتنوعة لمفهوم تعديل السلوك وسنقتصر على ذكر البعض منها  

  

  Ⅱتعريف خولة أحمد يحي. 1ـ :  
شكل من أشكال العـالج     << فإن تعديل السلوك يشير إلى      " مد يحي   خولة أح " حسب     

النفسي، يهدف إلى تحويل السلوك غير المرغوب فيه إلى سلوك مرغوب فيـه وفـق قواعـد                 

. >>معينة، ويكون موضوع اإلهتمام الرئيسي في تعديل السلوك هو السلوك الظاهر المالحـظ     

  ).165ـ164، ص2000خولة أحمد يحي، (

هذا التعريف يتضح لنا أن تعديل السلوك هو نوع من العالج النفسي، ومركز             من خالل     

إهتمامه هو السلوك المشاهد، ويهدف إلى تغيير السلوك غير المرغوب فيه أي غير المقبـول               

  .إجتماعيا إلى سلوك مرغوب فيه
  

  Ⅱتعريف ماجدة السيد عبيد. 2ـ :  
عملية محو تعلم وإعادة    << لوك تعتبر   أن عملية تعديل الس   " ماجدة السيد عبيد    "  تشير    

تعلم، وتتضمن عملية محو تعلم السلوك غير المرغوب فيه وذلك بالعمل علـى إطفـاء هـذا                 

السلوك، وكذلك إعادة التعليم وإعادة التنظيم اإلدراكي للمتعلم، وإعادة تنظيم سلوكه، والتعلـيم             

ماجـدة الـسيد عبيـد،     . (>>يت  من جديد ألنماط سلوكية تحل محل األنماط السلوكية التي مح         

  ).113، ص2000

نستخلص أن عملية تعديل السلوك هي عمليـة        " ماجدة السيد عبيد    " من خالل تعريف      

محو تعلم وإعادة تعلم، حيث يتم محو السلوك المتعلم غير المرغـوب فيـه، وتعلـيم الطفـل                  

عمال مبادئ وأسـس    السلوكات المرغوبة فيها التي تحل محل السلوكات التي محيت وذلك بإست          

  .نظريات التعلم

أو " خولـة أحمـد يحـي       " وما نالحظه من خالل هاذين التعريفين سواء في تعريف            

  هو إهمال جزء من عملية تعديل السلوك أال وهو تثبيت الـسلوك            " ماجدة السيد عبيد    " تعريف  
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فيه إلى سـلوك    المرغوب فيه ألن عملية تعديل السلوك تتضمن تغيير السلوك غير المرغوب            

  .مرغوب فيه، وكذلك تثبيت السلوك المرغوب فيه لدى الفرد وذلك للمحافظة على إستمراريته
   

  Ⅱتعريف كازدين. 3ـ :  
عملية تتضمن اإلستمرار في الـسلوك      << تعديل السلوك على أنه     " كازدين  "  يعرف    

فـاروق  . (>>المرغوب فيه، وتحويل السلوك غير المرغوب فيه إلى سلوك مرغـوب فيـه              

  ).51، ص2000الروسان، 

أعم وأشمل من التعريفين الـسابقين      " كازدين  " من خالل ما سبق نستخلص أن تعريف          

ألنه أشار إلى أن عملية تعديل السلوك تتضمن جانبين أال وهمـا اإلسـتمرار فـي الـسلوك                  

  .المرغوب فيه، وتغيير السلوك غير المرغوب فيه إلى سلوك مرغوب فيه
  

التعاريف السابقة يمكن القول أن تعديل السلوك هو نوع من أنـواع العـالج              من خالل     

النفسي، ومركز إهتمامه هو السلوك القابل للمالحظة، ويقوم أساسا على مبادئ التعلم في تكوين              

مهارات وأساليب السلوك الجديدة، والمحافظة على إستمرارية السلوكات المرغوبة، وإختـزال           

  .دات السلوكية غير المرغوبةوكف اإلستجابات والعا
  

  Ⅲـ أهمية وأهداف تعديل السلوك:   
تتمثل أهمية تعديل السلوك لدى األسرة والمدرسة بوصفه الطريقة أو الوسيلة التربويـة               

التي تعمل على تحقق أهداف تربية األطفال والطلبة وفق أسس ومبادئ تربوية معينة، وعلـى               

 المهمات التربوية لألسرة والمدرسـة تعتمـد علـى          ذلك فليس من المستغرب القول بأن معظم      

أساليب تعديل السلوك، إذن فبرامج تعديل السلوك هي الطرائق التي يتم مـن خاللهـا تحقيـق              

وعلى ذلك كله تهدف برامج تعـديل       . األهداف التربوية والتعليمية خالل مراحل النمو المختلفة      

  : السلوك إلى

 .مدى لدى الطفلتحقيق األهداف التربوية بعيدة ال• 

 ).2000فاروق الروسان، (   تحقيق األهداف التربوية قصيرة المدى لدى الطفل • 

تعلم الطفل سلوكات جديدة مناسبة مثل التدريب على المهارات اإلجتماعية وجوانب الـسلوك             • 

 ).243، ص1998محمد محروس الشناوى وآخرون، (التكيفي 

 .فل زيادة السلوكات المرغوب فيها لدى الط•
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 خولة (تغيير أشكال السلوكات غير المرغوب فيها وتقليل فرص ظهورها لدى الطفل • 

  ).2000أحمد يحي، 
  

من خالل ما سبق نستخلص أن أهمية تعديل السلوك تتجلى في وصفه الوسـيلة التـي                  

تستعين بها األسرة أو أي مؤسسة تربوية لتحقيق األهداف التي ترمي إليها، وتهـدف بـرامج                

ديل السلوك إلى تكوين سلوكات جديدة لدى الطفل، وكذلك تغيير السلوكات غير المرغـوب              تع

فيها إلى سلوكات مرغوب فيها، والعمل على إستمرارية السلوكات المرغوب فيهـا وتثبيتهـا،              

  .وذلك لتحقيق األهداف التربوية سواء كانت قصيرة المدى أو بعيدة المدى
  

  Ⅳ ـ إستراتيجيات تعديل السلوك:   
تعتبر إستراتيجيات تعديل السلوك األسس التي تبنى عليها برامج تعديل السلوك، فنجاح              

أو فشل برامج تعديل السلوك تعتمد إلى حد كبير على مدى تحديـد تلـك اإلسـتراتيجيات، إذ                  

توضح هذه األخيرة الخطوات العلمية المنظمة التي يجب إتباعها لضمان نجاح برامج تعـديل              

  .السلوك

أن من بين اإلستراتيجيات التي تسير وفقها عمليـة تعـديل           " خولة أحمد يحي    " ير  وتش  

  : السلوك ما يلي

  .أو غير المرغوب فيه تحديد السلوك الحالي المرغوب فيه• 

  . تحديد السلوك النهائي المرغوب فيه•

  .تحديد أساليب جمع البيانات والمعلومات عن السلوك الحالي والسلوك النهائي• 

  .ديد أسلوب أو أساليب تعديل السلوك تح•

  ).2000خولة أحمد يحي،   (   تقويم إكتساب الطفل أو الطالب للسلوك  •
  

  Ⅳتحديد السلوك الحالي المرغوب فيه أو غير المرغوب فيه. 1ـ :  
تعد إستراتيجية تحديد السلوك الحالي اإلستراتيجية األولى فـي بنـاء بـرامج تعـديل                 

يد السلوك سواء كان مرغوبا فيه أو غير مرغوب فيه بطريقة إجرائيـة             السلوك، وفيها يتم تحد   

  قابلة للقياس، بحيث ال يكفي ذكر أشكال السلوك القابلة للمالحظة والتي يمكن قياسـها بإحـدى                
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فـاروق  (أدوات القياس مثل المالحظة أو إختبارات القياس، وإنما يجب تحديد السلوك إجرائيا             

  ).2000الروسان، 

على ثالث طرق يتحدد مـن خاللهـا        ) Kazdin, 1980" (كازدين  " لى ذلك يؤكد    وع  

  : السلوك الحالي وهي

، ويقـصد  (Frequency Measures)طريقة عدد المرات التي يظهر فيها السلوك الحالي . 1

  .بذلك عدد مرات ظهور السلوك في فترة زمنية معينة

  ).(Duration Measuresالسلوك الحاليطريقة تحديد الفترة الزمنية التي يظهر فيها . 2

طريقة تحديد السلوك في فترات زمنية متباينة، ويقصد بذلك قياس السلوك في فترات زمنية              . 3

متباينة، إذ ال يكفي مالحظة السلوك في موقف واحد وإنما في عدد من المواقف، وذلك بهـدف                 

  ).Alan. E.Kazdin , 1980(التأكد من حدوث السلوك وتكراره في مواقف متعددة 

من خالل ما سبق نستخلص أن إستراتيجية تحديد السلوك الحالي تعتبر الخطوة األولى               

في عملية تعديل السلوك سواء كان سلوك الفرد مرغوبا فيه أو غير مرغوب فيه، ويتم تحديـد                 

 السلوك إجرائيا وبطريقة قابلة للمالحظة والقياس، وهناك ثالث طرق لتحديد الـسلوك الحـالي            

تحديد الفتـرة الزمنيـة     : حساب عدد المرات التي يتكرر فيها السلوك المراد تعديله، ثانيا         : أوال

مالحظة تكرار السلوك في فترات زمنية متباينة للتأكـد         : التي يظهر فيها السلوك الحالي، ثالثا     

  .من ظهور هذا السلوك في مواقف متعددة
  

  Ⅳب بعد التعديلتحديد السلوك النهائي أو السلوك المكتس. 2ـ :  
وفي هذه اإلستراتيجية يتم تحديد السلوك الهادف المراد تحقيقه في نهاية برامج تعـديل                

السلوك، وفي هذه المرحلة يطلب من المشرفين على تعديل سـلوك الفـرد تحديـد األهـداف                 

 السلوكية، أو السلوك النهائي المرغوب تحقيقه والذي يجب أن يصاغ بعبارات سلوكية إجرائية            

  ).2000فاروق الروسان، (قابلة للقياس ومحدودة 

إذن فعملية تحديد السلوك النهائي أو الهدف النهائي من برامج تعـديل الـسلوك تعـد                  

إستراتيجية أساسية في إستراتيجيات برامج تعديل السلوك، ومن الضروري قياس ذلك السلوك            

أو فشل برامج تعديل الـسلوك أو       النهائي بالطرق المناسبة لذلك، وذلك للحكم على مدى نجاح          

قبـل بـدء    (مدى إنجاز السلوك النهائي، وللحكم على مدى التغيير الذي حدث للسلوك الحالي             

  ).بعد نهاية برنامج تعديل السلوك(وللسلوك النهائي ) برنامج تعديل السلوك
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  Ⅳتحديد أساليب جمع البيانات والمعلومات. 3ـ :  
ات والمعلومات عن السلوك الحالي أو السلوك النهائي العمود         تعد إستراتيجية جمع البيان     

الفقري في إستراتيجيات تعديل السلوك، وبناءا على أهمية المعلومات والبيانات التي يتم جمعها             

  : ال بد من تحديد أساليب جمع تلك المعلومات والبيانات وأهمها
  

  Ⅳالمالحظة . 1 ـ3ـ(Observation) :  
ألساليب العلمية التي يتم بها جمع البيانات والمعلومات عن الـسلوك           تعد المالحظة من ا     

المالحظ سواء كان مرغوبا فيه أو غير ذلك، وقد تكون المالحظة مقصودة أو غير مقـصودة،                

ولكن المالحظة المقصودة هي المالحظة التي يمكن توظيفها فـي عمليـة جمـع المعلومـات                

موضوعيا غير متحيز في مالحظته للسلوك، وقادرا       والبيانات، ويشترط في المالحظ أن يكون       

على تسجيل المعلومات وتبويبها وتصنيفها وتحليلها ومن ثم تفسيرها، ويمكن للمالحظ إستخدام            

أدوات تساعده في جمع البيانات والمعلومات مثل أجهزة أوأدوات التصوير، أو غرف المراقبة             

  .(One way Mirror)ذات اإلتجاه الواحد 
  

  Ⅳدراسة الحالة. 2 ـ3ـ :  
أسلوب دراسة الحالة من األساليب المعروفة في جمع البيانات والمعلومات عن السلوك              

الحالي وفيها يتم جمع البيانات والمعلومات عن الفرد، وتشمل عددا من الجوانب ذات العالقـة               

حالة إلـى   إلخ، وتهدف دراسة ال   ...بالسلوك الحالي كالجوانب األسرية والمدرسية واإلجتماعية     

  .جمع المعلومات التي تساعد في تشخيص السلوك الحالي وتحديد أسبابه
  

  Ⅳالمقاييس واإلختبارات .3 ـ3ـ:   
تعد المقاييس واإلختبارات من األساليب العلمية لجمع البيانات والمعلومـات وتتـصف              

ختبـار  ، وإ (TAT)بالصدق والثبات، ومنها اإلختبارات التحصيلية، وإختبار تفهم الموضـوع          

  ).2000فاروق الروسان، (رسم الرجل وغيرها من اإلختبارات 

من خالل تناولنا إلستراتيجية تحديد أساليب جمع البيانات والمعلومات تتضح لنا أهميـة         

هذه اإلستراتيجية في تعديل وبناء السلوك اإلنساني، فعملية تعديل السلوك تتطلب جمع معلومات     

  رغوب تعديله وكذلك السلوك النهائي وذلك بإتبـاع األسـاليب         وبيانات عن السلوك الحالي الم    
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 العلمية التي تتصف بالصدق والثبات، ومن بين هذه األساليب اإلختبارات والمقاييس، وكـذلك             

  .المالحظة وأسلوب دراسة الحالة
  

  Ⅳأساليب تعديل السلوك/تحديد أسلوب . 4ـ  :  
 لتعديل السلوك اإلستراتيجية الرابعـة فـي        تعتبر إستراتيجية إختيار األسلوب المناسب      

الترتيب الهرمي إلستراتيجيات تعديل السلوك، فعلى المشرف على برامج تعـديل الـسلوك أن              

يختار األسلوب الذي يعمل على تقوية ظهور السلوك المرغوب فيه، وعلى ذلك تتضمن هـذه               

 س أي ←قوية العالقة بين م اإلستراتيجية التعرف على أساليب تعديل السلوك التي تعمل على ت   

ماجـدة  ( س   ←بين المثيرات واإلستجابات، واألساليب التي تعمل على إضعاف العالقة بين م            

  ).2000السيد عبيد، 

إذن فمن خالل تناولنا لهذه اإلستراتيجية يتضح لنا أن قبل الشروع في عمليـة تعـديل                  

 المناسبة لتعديل الـسلوك الحـالي،       السلوك فعلى المشرف على هذه العملية أن يختار األساليب        

 تعمل  أو األساليب التي  وذلك بإختيار األساليب التي تعمل على محو السلوك غير المرغوب فيه،            

، فهل يختار أسلوب التعزيز اإليجابي أو التعزيز        وزيادة أشكال السلوك المرغوبة فيها    على تثبيت   

  .اب أو المحو إلى غير ذلك من األساليب، أو أسلوب العق)التقليد(السلبي، أو أسلوب النمذجة 

  

Ⅳتقويم بـرامج تعـديل      (تقويم إكتساب الطفل أو الطالب للسلوك     . 5ـ

  :) السلوك
يتوقف أسلوب تعديل السلوك على تقويم ما يحدث من سلوكات بطريقة منظمة، والتقويم               

  ).1999ى أحمد أمين، سه(يتم تبعا للخطوات المتتابعة ثم يأتي في األخير تقويم النتيجة النهائية 

قبل وبعد إستخدام   (إذن فهذه اإلستراتيجية تتضمن وصف السلوك الحالي والنهائي للفرد          

  ).أساليب تعديل السلوك
  
من خالل ما سبق نستخلص أن عملية تعديل السلوك تتم مـن خـالل مجموعـة مـن                    

وب فيـه، وكـذلك     اإلستراتيجيات، حيث يتم تحديد السلوك الحالي المرغوب فيه أو غير المرغ          

وعمليـة  . السلوك النهائي، ويجب أن يكون السلوك قابل للمالحظة والقياس ويتم تحديده إجرائيا 



  تعديل السلوك تستلزم جمع معلومات وبيانات عن السلوك المرغوب تعديله، ويتم ذلـك عـن              
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سلوك ال تتوقف    طريق األساليب العلمية والمتمثلة في المقاييس واإلختبارات، وعملية تعديل ال         

على الخطوات السابقة فقط وإنما هناك إستراتيجية هامة جدا وهي إستراتيجية تقـويم فعاليـة               

برنامج تعديل السلوك، إذ يتم قياس السلوك الحالي ثم يقدم برنامج تعديل السلوك على مدى عدد            

  .من األيام أوالجلسات وقد تتبع ذلك مرحلة تقويم البرنامج فيما بعد
  

Ⅴ قات نظريات التعلم في ميدان تعديل سلوك األطفال المعـاقين          ـ تطبي

   :عقليا
في هذا الصدد أن نظريات التعلم يمكـن أن تـصلح           " محمد محروس الشناوى    " يشير  

  ).1997محمد محروس الشناوى، (كنماذج لتفسير تعلم األطفال المعاقين عقليا 
  

  Ⅴتطبيق النظرية الشرطية الكالسيكية. 1ـ :  
في التعلم  ف من الرواد األوائل في ميدان علم النفس التجريبي، وتنص نظريته            يعد بافلو   

، وتبدو قيمة هذه    )2000فاروق الروسان،   (على إرتباط إستجابة ما بمثير ما وتربطها عالقة طبيعية          

النظرية في تفسير بعض أشكال التعلم البسيطة سواء لدى األطفال العاديين أو لـدى األطفـال                

يا والتي ال تتطلب الكثير من العمليات العقلية، إذ يكفي لحدوث هذا النوع من التعلم               المعاقين عقل 

ن بين تلـك    وجود مثيرات محددة ترتبط بإستجابات محددة أيضا، ومن ثم حدوث عملية اإلقترا           

المثيرات، حيث تكتسب تلك المثيرات بعد عملية اإلقتران إستمرار إستجابات ليست لهـا فـي               

األصل، وهذا ما يحدث لدى األطفال العاديين وخاصة في الطفولة المبكرة وكذلك لدى األطفال              

  .المعاقين عقليا

من أشكال الـسلوك    وتبدو تطبيقات هذه النظرية في تعلم األطفال المعاقين عقليا الكثير             

مثل مهارات الحياة اليومية أو مهارات القراءة، ومهارات األرقام الحسابية، وكذلك تعلم كـف              

  .اإلستجابات غير المرغوب فيها مثل النشاط الزائد أو مص األصابع

ومن التطبيقات العملية للنظرية الشرطية الكالسيكية في تعلم األطفال المعاقين عقليا تلك              

والتي تتعلق بظاهرة تبليل الفـراش      ) Azrin, 1971 & 1973) (أزرن(لتي أجراها   التجارب ا 

(Bed Wetting)    وكيفية توظيف اإلشراط الكالسيكي في تعديل سـلوك األطفـال العـاديين 

والمعاقين عقليا، حيث تفسر حالة تبليل الفراش بفشل الطفل في اإلستجابة لمثير محدد أال وهو               



  الوقت المناسب، وعلى ذلك يتم تعديل هذه العادة الـسلوكية غيـر            في   (Waking)اإلستيقاظ  
  

105  
صـوت الجـرس    ( المرغوبة وفقا إلجراءات التعلم الشرطي وذلك بالبحث عن مثير شرطي           

يمكن أن يعمل على إيقاظ الطفل في الوقت الذي يبلل نفسه، إذ يعمل البلل في هـذه             ) الكهربائي

 للجرس، وبتكرار ذلك عددا من المرات يـصبح صـوت           الحالة على إيصال التيار الكهربائي    

الجرس أو الصدمة الكهربائية مثيرا شرطيا يعمل على إيقاظ الطفل قبل حدوث عملية البلل فيما               

  .بعد

ويمكن إستخدام نفس التقنيات السابقة سواء كانت على شكل صوت الجرس الكهربـائي               

ف أشكال السلوك غير المرغوبة فيهـا       أو الصدمات الكهربائية كمثيرات شرطية تعمل على وق       

لدى األطفال المعاقين عقليا مثل سلوك مص األصابع أو قضم األضافر، أو أشـكال الـسلوك                

  ).2000فاروق الروسان، (العدواني 

من خالل ما سبق نستخلص أن هذه النظرية يستفاد منها في تطبيق األسس التي يـستند                  

ة المعاقين عقليا، حيث يستخدم مبدأ الفعل المـنعكس         عليها اإلشراط الكالسيكي في مجال رعاي     

الشرطي لتكوين العادات السلوكية المرغوب فيها، وانطفاء العادات غيـر المرغـوب فيهـا،              

ويحدث اإلنطفاء في حالة عدم مالزمة المثير غير الشرطي للمثير الشرطي أي دون تـدعيم،               

ئ بمعنى أنها يقل ظهورهـا تـدريجيا   ومع تكرار ذلك عدة مرات فإن اإلستجابة الشرطية تنطف 

  .إلى أن تزول

والسلوك غير السوي أو غير التكيفي يمكن تعديله بواسطة أسلوب اإلشـراط المـضاد                

وهو عبارة عن تدريب على تعلم اإلستجابة المتعارضة، فاإلستجابة الشرطية المـراد تعـديلها              

) كمثير محايـد (شتراط هذا المثير  واستبدالها والتي صدرت عن المثير الشرطي يتم إقتران أو إ         

يستدعي إستجابة غير شـرطية     ) شيء مضايق أو منفر أو مقزز أو مقيئ       (بمثير غير شرطي    

متعارضة، ومن خالل تكرار عملية اإلقتران المتالزم يمكن للمثير الشرطي إستدعاء اإلستجابة            
  .والمرادة  أو المتعارضة الجديدةالمضادةالشرطية 

  

  Ⅴنظرية السلوكية اإلجرائيةتطبيقات ال. 2ـ :  
تعتبر هذه النظرية من أوسع نظريات التعلم إستخداما في مجال اإلعاقة العقليـة، وقـد                 

) Skinner. B. F , 1938" (سـكينر  " تطورت النظرية من أعمال عالم الـنفس األمريكـي   

م كما أثرت   وتجاربه المعملية، وقد أصبحت النظرية مع الوقت ذات تأثير كبير في مجال التعلي            



  في ميادين أخرى كاإلرشاد والعالج النفسي وتعديل السلوك، وقد كانت أكبر األعمال طموحـا              
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"         بيجـو   "  في تطبيق هذه النظرية في مجـال اإلعاقـة العقليـة األعمـال التـي قـام بهـا                    

)1966 ,Pijou ( اإلعاقة العقلية في صورة تراكيب إجرائيةالذي حاول أن يفسر .  

وأصحاب هذه النظرية ال يؤيدون فكرة تصنيف حاالت اإلعاقة العقليـة وال يركـزون                

على األسباب التي أدت إليها، فإنهم ينظرون إلى حاالت اإلعاقة العقلية على أنها حاالت تمثـل                

ذلك السلوك المحدود أو األداء الضعيف بسبب الخطأ في التعلم السابق للشخص أو النقص في                

، بمعنى أن الفرق في األداء بين الطفل العادي والطفل          )1997محروس الشناوى،   محمد  (التعلم  

المعاق عقليا يرجع إلى ذلك النقص في كل من التعلم والخبرة، وقد فسرت هذه النظرية ذلـك                 

واإلستجابات المناسبة  ) المثيرات(النقص بصعوبة ربط الطفل المعاق عقليا بين األحداث البيئية          

اسبة، ولذا فحسب هذه النظرية يلعب التعزيز دورا مهما فـي تعـديل سـلوك               في المواقف المن  

  ).2000فاروق الروسان، (األطفال المعاقين عقليا وبالتالي زيادة فرص التعلم والخبرة لديهم 

ــذكر    ــك ي ــى ذل ــاءا عل ــاكميالن " وبن ــازدين " و ) Macmillan, 1985" (م "      ك

)1981 ,Kazdin (   تي تمثل توظيف هذه النظرية فـي تعـديل سـلوك           عددا من اإلجراءات ال

  : األطفال المعاقين عقليا، والتي تبدو في النقاط التالية

تسهيل تعليم األطفال المعاقين عقليا للمهمات التعليمية وذلك بالبحث عن المعززات المناسـبة             • 

المعـززات  لهم، بحيث يعمل المعلم على البحث عن المعزز المناسب لكل منهم، إذ تختلف هذه              

  . من فرد آلخر

 تسهيل تعليم األطفال المعاقين عقليا للمهمات التعليمية وذلك بتحليلها إلى مهمـات تعليميـة               •

فرعية بإتباع أسلوب تحليل المهمات التعليمية ومن ثم تعزيزها حتى يمكن للطفل المعاق تعلـم               

  .المهمة التعليمية ككل

مهمات التعليمية وذلك من خـالل توظيـف أسـاليب           تسهيل تعليم األطفال المعاقين عقليا لل      •

التعزيز اللفظي أو اإلجتماعي، والتي تبدو في جذب إنتباه الطفل للمهمة التعليمية وإشعاره بأنه              

موضع إهتمام وذلك بمناداة الطفل بإسمه، والتواصل البصري بين المعلم والطفل، إذ أثبتت هذه              

محمـد  (ه الطفل وتركيزه علـى المهمـة التعليميـة          األساليب أهميتها وقدرتها على جذب إنتبا     

  ).1997محروس الشناوى، 

تسهيل عملية تعليم المعاقين عقليا لبعض المهارات وذلك بإستخدام أسلوب تسلـسل الـسلوك              • 

(Chaining Behavior)    ،والذي يبدو في ربط اإلستجابات معا لتـشكيل الـسلوك النهـائي ،



  عددا من مهارات الحياة اليومية المتعلمة وفق هذا األسـلوب         " ماكميالن  " و  " كازدين  " ويذكر  
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  . كمهارات إرتداء المالبس، والمهارات األكاديمية والمهارات الشرائية

تسهيل تعليم األطفال المعاقين عقليا للمهمات التعليمية وذلك بإستعمال أسلوب التعزيز السلبي،   • 

ية إستخدام توظيـف هـذا األسـلوب اإلجرائـي          أهم) 1949" (كوفمان  " و  " هلهان  " ويذكر  

 بإسـتخدام أسـلوب   في تدريب األطفال المعاقين عقليا على المشاركة الصفية         ) التعزيز السلبي (

  ).2000فاروق الروسان، (لصدمة الكهربائية إذا لم يشارك الطفل في الصف ا

ستعماال فـي   من خالل ما سبق نستخلص أن النظرية اإلجرائية تعتبر النظرية األكثر إ             

ميدان تعديل سلوك األطفال المعاقين عقليا، وهذه النظرية تفسر اإلعاقة العقلية على أنها ظاهرة              

تمثل نقصا في التعلم والخبرة، وبالتالي يلعب التعزيز دورا هاما في تعـديل سـلوك األطفـال                 

  .المعاقين عقليا وهكذا تزداد لديهم فرص التعلم والخبرة

عاية المعاقين عقليا من هذه النظرية في تطبيق األسس التي يستند           وتظهر إفادة مجال ر     

عليها اإلشراط اإلجرائي في المواقف التعليمية واإلجتماعية، بهدف تقويـة وتثبيـت الـسلوك              

  .المرغوب فيه أو إضعاف السلوك غير المرغوب فيه
  

  Ⅴتطبيقات النظرية اإلرتباطية. 3ـ :  
الذي ساهم  ) 1930" (إدوارد ثورندايك   "  األمريكي   تنسب هذه النظرية إلى عالم النفس       

في تفسير ظاهرة التعلم بنظريته المعروفة باسم النظرية اإلرتباطية أو تحت إسم آخـر وهـو                

  ).2000فاروق الروسان، (نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ 

  : وتبدو قيمة هذه النظرية في ميدان اإلعاقة العقلية في عدد من النقاط هي  

القدرة على تكوين عـدد مـن اإلرتباطـات         << فسير هذه النظرية القدرة على التعلم بأنها         ت •

العصبية بين المثيرات واإلستجابات، إذ يعتمد عدد تلك اإلرتباطات على قدرة الفـرد العقليـة،               

ويعني ذلك من الناحية النظرية أن األطفال الموهوبين أكثر قدرة علـى تكـوين اإلرتباطـات                

ن المثيرات واإلستجابات مقارنة مع األطفال العاديين، وأن األطفال العـاديين أكثـر             الناجحة بي 

قدرة على تكوين اإلرتباطات الناجحة بين المثيرات واإلستجابات مقارنة مع األطفال المعـاقين             

عقليا، ويمكن تفسير حدوث عملية التعلم لدى األطفال المعاقين عقليا بقدرتهم على بنـاء تلـك                

ات العصبية الناجحة في المواقف التعليمية، كما يمكن تفسير صعوبة حـدوث عمليـة              اإلرتباط



. >>التعلم لديهم بفشلهم في بناء تلك اإلرتباطات العصبية الناجحة فـي المواقـف التعليميـة                

  ).162، ص2000فاروق الروسان، (
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ا لعدد مـن المهـارات       يمكن توظيف هذه النظرية وقوانينها في تعليم األطفال المعاقين عقلي          •

إرتداء المالبس، مهـارات    (، ومهارات الحياة اليومية     )القراءة، والكتابة، والحساب  (األكاديمية  

  : كما يلي) إلخ...الطعام والشراب، مهارات النظافة

توظيف المعززات اإليجابية والتي تعمل على تكوين اإلرتباطـات القويـة بـين المثيـرات           . أ

مة المعلم في تحديد المثيرات واإلستجابات في المواقف التعليمية، ومن          واإلستجابات، وتبدو مه  

ثم ربط تلك المثيرات واإلستجابات معا والعمل على تقوية تلك الروابط بالمعززات الماديـة أو               

كما تبدو مهمة المعلم في تقديم المواقف التعليمية المناسبة للقـدرة           . اللفظية اإلجتماعية المناسبة  

فل، وذلك تجنبا لحاالت الفشل واإلحباط لدى الطفل المعاق عقليا، حيث يعمل الفشل             العقلية للط 

  .واإلحباط على إضعاف العالقة بين المثيرات واإلستجابات

توظيف قانون اإلستعمال في تقوية اإلرتباطات بين المثيرات واإلستجابات فـي المواقـف             . ب

ى التـدريب المكثـف والمـوزع والممارسـة     التعليمية، وهنا تبدو مهمة المعلم في التركيز عل 

والتكرار في تقوية تلك اإلرتباطات والعكس صحيح، ويعني ذلك مطالبة المعلم الطفل المعـاق              

عقليا بتكرار وممارسة المهارات األكاديمية أو مهارات الحياة اليومية في المناسبات المختلفـة             

  .موتعزيزها حتى تثبت تلك اإلرتباطات ومن ثم يحدث التعل

أخذ المعلم بعين اإلعتبار قانون اإلهمال، ويعني ذلك أنه إذا لم يكرر أو يمـارس الطفـل                 . ج

المعاق عقليا المهمة التعليمية فسوف تضعف العالقة بين المثيرات واإلستجابات في المواقـف             

  .التعليمية وبالتالي لن يحدث التعلم

تباطـات العـصبية بـين المثيـرات        توظيف قانون اإلستعداد للتعلم في تسهيل حدوث اإلر       . د

واإلستجابات، وعلى معلم الطفل المعاق عقليا اإلستفسار عن مدى قـدرة الطفـل وإسـتعداده               

  ).2000فاروق الروسان، (الجسمي والعقلي ألداء المهمة التعليمية 

من خالل ما سبق نستخلص أن النظرية اإلرتباطية تفسر القدرة على التعلم سواء لـدى                 

عاديين أو المعاقين عقليا بالقدرة على تكوين اإلرتباطـات العـصبية الناجحـة بـين               األفراد ال 

ويمكن تطبيق قوانين هذه النظريـة فـي مجـال          . المثيرات واإلستجابات في المواقف المختلفة    

رعاية المعاقين عقليا، وذلك في عدد من المهارات األكاديمية ومهارات الحياة اليومية، ولكـي              



إلخ ...عاق عقليا مهارة معينة كمهارة المشي، أو الجري، أو القراءة، أو الكتابة             يتعلم الطفل الم  

فعلى المعلم أن يراعي إستعداد الطفل للتعلم والذي يبدو في النضج الجسمي والعقلي، وكـذلك               

  العمل على تقوية اإلرتباطات بين المثيرات واإلستجابات، وتكرار ممارسة الطفـل للمهـارات            
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  .ة في مناسبات مختلفة وتعزيزها حتى تثبت هذه المهارات لدى الطفل التعليمي

  

  Ⅴالمعرفيةتطبيقات نظرية بياجيه اإلرتقائية . 4ـ:   
ينصب اإلهتمام في النظرية السلوكية على الظروف أو المواقف البيئية بشكل أساسـي             

رفية فإنهم يأخـذون    بإعتبارها العوامل التي تحكم السلوك، أما أصحاب النظرية اإلرتقائية المع         

موقفا مغايرا لموقف السلوكية، حيث يركزون على العمليـات التـي يؤديهـا الفـرد، ومـن                          

ثم فـإنهم يعـزون للـشخص المـتعلم القـدرة علـى أن يقـوم بتعميمـات وإسـتدالالت،            

ئة، ولكنهم  وإكتشافات وتحويالت، كذلك فإن أصحاب النظرية المعرفية يضعون أهمية على البي          

"            مـاكميالن   " و  " مييـرز   " ويقـول   . يدافعون على أن النمو العقلي ينحو منحنى موجها ذاتيا        

)1976 ,Meyers & Macmillan (  ،في هذا الصدد أن النمو يعتمد على الخبرة والممارسـة

التي يمر بها المـتعلم     وليس من الضروري أن تسرع به، وإنما غياب البيئة المناسبة للمرحلة            

ويتميز النمو بوجود مراحل تحدث في تتابع واضح، كل مرحلـة تمهـد لمـا بعـدها                 . سيعيقه

محمد محروس  (وتمتص فيما بعدها، وتختلف فترات النمو بين األطفال ألسباب طبيعية وثقافية            

  ).1997الشناوى، 

لية بين الطفل والبيئـة،     كعملية طبيعية تفاع  << أن النمو العقلي يحدث     " بياجيه  " ويرى    

الذكاء علـى أنـه عمليـة    " بياجيه " وأن كل خبرة هي التي يتعامل فيها الطفل بتكيف، ويحدد    

تكيفية يكون فيها الطفل مجبرا على التكيف للواقع الموقفي، بينما تكون البيئة في نفس الوقـت                

ى محمـد رفقـي ،      عيـس .  (>>حالة من التعديل عن طريق البناء الذي يفرضه الطفل عليها           

  ).46، ص1981

  وقد حاول بعض الباحثين ربـط نظريـة بياجيـه بميـدان اإلعاقـة العقليـة ومـنهم                   

وقـد الحـظ هـذان      ) Woodward ,1963" (ودوارد  " ، و   )Inhelder ,1968" (إنهيلدر  " 

تنطبق على األشخاص المعاقين عقليـا،      " بياجيه  " الباحثان على أن مراحل النمو التي إقترحها        

يث يمرون بنفس المراحل ولكن بمعدالت أبطأ، وبذلك فإن معايير أعمار كل مرحلة تحتـاج               ح

، ويجب  )بمعنى أنه كلما زادت درجة اإلعاقة إزداد المعدل بطئا        (إلى تعديل تبعا لدرجة اإلعاقة      



أن ال نقلل من أهمية إعداد بيئة تسمح للطفل المعاق بتفاعالت إجتماعية والتفاعل مع األشـياء                

  .مناسبة للمرحلة التي يمر بهاال
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المخطط التالي للمضاهاة بين أقصى مستوى للنمو مـع         ) 1968" (إنهيلدر  " وقد إقترح   

   :مستوى التصنيف

  .حاالت شديدي وعميقي اإلعاقة يثبتون عند المرحلة الحس حركية• 

  .مليات حاالت متوسطي اإلعاقة يثبتون عند المرحلة الحدسية من مرحلة ما قبل الع•

  . حاالت بسيطي اإلعاقة يثبتون عند مرحلة العمليات العيانية•

  : وفيما يلي بعض التطبيقات المباشرة لنظرية بياجيه في مجال اإلعاقة العقلية
 إن الطفل مستعد دائما لتعلم شيء ما، ولكن من المهم أن نقدر تجهز الطفل لتعلم مهمة معينة،           •

 .تأخرا عن الالزمحيث ال يجب أن ندفعه مبكرا أو م

عند إختيار األهداف واألنشطة التعليمية علينا أن نهيئ فرص التحكم في الواقـع الطبيعـي،               • 

لكي نتوقع ماذا سيحدث إذا حدثت متغيرات معينة، وأن نجعله يضيف ويرتب مجموعات تبعـا               

  ).إلخ...الطول، اللون، الوظيفة، (ألبعاد مختلفة 

 محتوى معينا في مستويات صفية مناسـبة، وأن تخطـط            يجب تخطيط المنهج بطريقة تضع     •

الخبرات بعناية وترتيب داخل المجاالت، ويجب أن يعكس المنهج العام فكرة أن أنماط السلوك              

عندما تنسق ويعاد ربطها خالل أنشطة معينة بإستخدام موضوعات فإنها يمكن أن            ) أ(من نوع   

محمد محروس  (وهكذا  ) ج(األنماط من نوع    ، وهذه بدورها تؤدي إلى      )ب(تولد أنماط سلوكية    

  ).1997الشناوى، 

من خالل تناولنا للنظرية اإلرتقائية المعرفية نستخلص أن مراحل النمو التي إقترحهـا                 

تنطبق على األشخاص المعاقين عقليا الذين يمرون بنفس المراحل ولكـن بمعـدالت      " بياجيه  " 

مرية خاصة باألطفال المعاقين عقليا، وأصحاب هذه       أبطأ، حيث كل مرحلة نمو تقابلها معايير ع       

النظرية يهتمون كذلك بإعداد بيئة تسمح للطفل بالتفاعل اإلجتماعي وكذلك التفاعل مع المواقف             

  .التي يتعرض لها
  



  Ⅴتطبيقات نظرية التعلم بالتقليد. 5ـ :  
جة لمالحظـة   يتمثل اإلطار النظري لهذه النظرية في حدوث التعلم كتغير في األداء نتي             

سلوك اآلخرين وتقليدهم، ولذا ظهرت مصطلحات تعبر عن هذا النوع من التعلم مثـل الـتعلم                

  بالتقليد، والتعلم بالنمذجة، والتعلم بالمالحظة، ومما يدل على ذلك تعلم األطفال والكبار لكثيـر             
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  ).2000فاروق الروسان، ( من أنواع السلوك بهذه الطريقة 

أمرا حيويا في التدريب على بعض المهـارات        << علم بالمالحظة يعتبر    وبالطبع فإن الت    

والمهام، فليس من المعقول أن يسمح لطبيب تحت التدريب أن يتعلم الجراحة من خالل الخبرة               

الشخصية أو المحاولة والخطأ، وكذلك ال يمكن أن نعلم طفال السباحة بأن نتركه يسبح في الماء                

محمـد  . (>>سبق الممارسة نوع من التعلم المبني علـى المـشاهدة           ، البد إذن أن ي    ...بمفرده

  ).386، ص1993محروس الشناوى، 

ويمكن القول أن األطفال المعاقين عقليا يتأثرون بما يشاهدونه من سـلوكات اآلخـرين                

على النحو الذي يتأثر به األسوياء، وقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت علـى األطفـال               

ا المقيمين في معاهد أنهم يقلدون الجوانب الثقافية التي الحظوها قبل دخولهم إلـى          المعاقين عقلي 

  . الخاصةتالمعهد فيما يتعلق بإرتداء المالبس، واللغة والالزما

وبما أن طريقة النمذجة تعمل على تسهيل تعلم أشكال السلوك الجديـدة لـدى الطفـل                  

إلنتباه للطالب الذين يظهرون سلوكات مرغوبة      المعاق عقليا، فينبغي على المدرسين أن يلفتوا ا       

وأن يتخذوا منهم نماذج لباقي الطالب في حجرة الدراسة، ويمكن أن يستخدم المعلـم أسـلوب                

محمد محـروس الـشناوى،     " (أنا أحب طريقة خالد في العمل بهدوء        " النمذجة بأن يقول مثال     

هارات المتعلمة والضرورية لـدى     ، وتعمل هذه الطريقة على تغطية عددا كبيرا من الم         )1997

المعاقين عقليا كمهارات الحياة اليومية مثل مهارات تنـاول الطعـام، والـشراب، والنظافـة               

إلخ، ومهارات السالمة مثل قطع الطريـق وإسـتخدام وسـائل           ...الشخصية، وإرتداء المالبس  

 ذلـك مـن     المواصالت كالسيارات والحافالت، ومهارات إستخدام األدوات المنزليـة وغيـر         

  ).2000فاروق الروسان، (المهارات 

من خالل ما سبق نستخلص أن نظرية التعلم بالنمذجة أو التقليد تعتبر من بين النظريات                 

التي شاع إستخدامها في ميدان اإلعاقة العقلية، ويعود السبب في ذلك إلى تعلم الكثير من أشكال                

واء كانت سلوكات غير مرغوب فيها، أو       السلوك من طرف المعاقين عقليا عن طريق التقليد س        



سلوكات مرغوب فيها، ولذلك فعلى المشرفين على رعاية هؤالء األطفال اإلبتعاد قدر اإلمكان             

عن إصدار السلوكات غير المرغوب فيها، ألن المربي أو المعلم يعتبر النموذج األول لتقليـد               

  .سلوكاته من طرف الطفل
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  Ⅴلم اإلجتماعيتطبيقات نظرية التع. 6ـ :  
، وتعد إمتداد للتعلم بالتقليد أو النمذجة، إذ تشترك هذه          "روتر  " تنسب هذه النظرية إلى       

النظريات في التركيز على أهمية التفاعل اإلجتماعي بين الفرد ومجتمعه، ويعني ذلك أن التعلم              

نت مؤسساته علـى    وفق هذه النظرية يتم من خالل التفاعل اإلجتماعي، إذ يعمل المجتمع أيا كا            

  .)2000فاروق الروسان، (تعزيز أو عقاب السلوك الصادر من الفرد 

ويمكن توظيف هذه النظرية في ميدان اإلعاقة العقلية وذلك لبناء البيئة اإلجتماعية التي             

يتم فيها التدريس، إذ يجب أن يعمل معلم التربية الخاصة على توفير كل الفرص أمام الطفـل                 

ي ينجح في القيام بمهمات مهما كانت بسيطة، وذلك لتوفير خبرة النجاح لديـه              المعاق عقليا لك  

وتعزيزها حتى يتعلم الطفل ويختبر فكرة النجاح، األمر الذي سيدفعة للقيام بأشكال أخرى مـن               

وكذلك يجب علـى المـسؤولين علـى    . السلوكات الناجحة فيما بعد وفي مهمات تعليمية الحقة   

يا تجنب الفرص التربوية التي يفشل فيها الطفل وذلك إلبعـاد خبـرة             رعاية الطفل المعاق عقل   

 الـتعلم، إذ أن خبـرة الفـشل         الفشل لديه، خاصة وأن معظم أشكال التعلم لديه فاشلة في بدايـة           

ومن ثم ظهور أشكال السلوك العدواني لديـه        المتكررة تؤدي إلى اإلنسحاب في المواقف التعليمية،        

  ).2000، فاروق الروسان(بسبب ذلك 

من خالل تعرضنا لنظرية التعلم اإلجتماعي نستخلص أن قيمة هذه النظرية تبـدو فـي              

تفسيرها ألشكال التعلم لدى األطفال العاديين والمعاقين عقليا، إذ يتعلم كل مـنهم مـن خـالل                 

التفاعل اإلجتماعي، ويسعى المتعلم إلى تعلم أشكال السلوك المقبولة إجتماعيا واإلبتعـاد عـن              

شكال السلوك غير المقبولة إجتماعيا، ولذلك فعلى المشرفين على رعاية الطفل المعاق عقليـا              أ

  .أن يضعوا أمامه فرص النجاح للقيام بمهمات معينة، وتجنب كل الفرص التي تؤدي إلى الفشل
  

من خالل ما سبق نستخلص أن نظريات التعلم لها عالقة وثيقة بميدان تعديل الـسلوك،                 

هوم التعلم في إحداث تغير في سلوك الفرد تحـت شـروط الممارسـة والتكـرار                إذ يتمثل مف  



والخبرة، ويمكن تفسير ذلك التغير بعدد من نظريات التعلم، وفي الوقت نفسه فإن مفهوم تعديل               

السلوك يكمن في إحداث تغير في سلوك الفرد ويتمثل في تثبيت أشكال السلوك المرغوب فيها،               

السلوك غير المرغوب فيها أو تحويلهـا إلـى أشـكال الـسلوك             وخفض معدل حدوث أشكال     

المرغوب فيها وفق عدد من اإلستراتيجيات، ويعني ذلك أن كال من الموضوعين أي موضوع              

  تعديل السلوك وموضوع التعلم يدرسان التغير في السلوك اإلنساني، ويهدف كل منهمـا إلـى               
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اني إعتمادا على توظيف كـل منهمـا للمفـاهيم          إحداث ذلك التغير المطلوب في السلوك اإلنس      

  .األساسية والمبادئ واإلستراتيجيات التي يتضمنها موضوع التعلم
   

  Ⅵ فنيات تعديل السلوك(ـ أساليب تعديل السلوك (:   
تنقسم أساليب تعديل السلوك إلى قسمين رئيسيين، إذ يشمل القسم األول أساليب تعـديل                

ظهور اإلستجابات المرغوب فيها، في حين يشمل القسم الثـاني          السلوك التي تعمل على تقوية      

جمـال  (أساليب تعديل السلوك التي تعمل على إضعاف ظهور اإلستجابات غير المرغوب فيها             

  ).2000مثقال القاسم وآخرون، 
  

Ⅵأساليب تعديل السلوك التي تعمل على تقوية ظهور اإلستجابات         . 1ـ

  : المرغوب فيها
ند تطبيقها إلى زيادة معدل تكرار السلوك المرغوب فيه، ويندرج          وهي أساليب تهدف ع   

  : تحت هذا القسم األساليب التالية
  

Ⅵالتعزيز اإليجابي. 1ـ 1ـ :  
تستخدم برامج التعزيز اإليجابي لهدف تكوين السلوك المرغوب فيه لدى الفرد أو تقوية             

، ويجـب تقـديم     )1982 عبد الرحمن عيـسوي،   (هذا السلوك إذا كان موجودا بدرجة محدودة        

المعززات في أعقاب اإلستجابة المرغوبة مما يؤدي إلى تعزيـز هـذه اإلسـتجابة ومعـاودة                

" ماجدة السيد عبيـد  " و " جمال مثقال القاسم  " ، ويشير   )2001حسن حسين زيتون،    (ظهورها  

ح المعزز  يجب اإلنتباه إلى الفروق الفردية عند تقديم المعززات، فقد ينج         << وآخرون إلى أنه    

جمال مثقـال القاسـم وآخـرون،       . (>>مع فرد معين وال ينجح مع آخر لذا فال يعتبر معززا            

  : ومن بين هذه المعززات نجد ما يلي). 181، ص2000



  
  (Primary Positive Reiforcement) : المعززات األولية. أ

نـسان مثـل الطعـام      ويقصد بالمعززات األولية تلك المعززات المرتبطة بالحاجات األولية لإل        

وقـد إسـتخدمت    . )1990 محمد زياد حمدان،  (والشراب وتسمى أحيانا بمعززات غير شرطية       

  األطعمة والعصائر وغيرها في إحداث تغير في سلوك األشخاص المعـاقين عقليـا كالكعـك،              
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، وعلى سبيل المثـال     )1998محمد محروس الشناوى،    (الحلوى، العلك، العصائر وما يشابهها      

قطع الحلوى لزيادة معدل تكرار اإلبتسامات لدى )  Hopkins ,1986 ("هوبكنز " قد إستخدم ف

األطفال المعاقين عقليا، وفي تلك الدراسة تم تحديد مستوى األداء القاعدي للطفل عنـد بدايـة                

برامج تعديل السلوك وبعدها، إذ تضمن البرنامج تقديم الحلوى للطفل في كل مرة يقابل فيهـا                

رين ويبتسم لهم، وعندما تحقق السلوك النهائي تم تقليل تلك المعززات المادية لتحل محلها              اآلخ

معززات إجتماعية كاإلهتمام من قبل اآلخرين، حيث أثبتت تلك المعززات قدرتها في تحقيـق              

  ).2000فاروق الروسان، (السلوك المستهدف 
  

 : المعززات اإلجتماعية. ب
تداح وإبداء اإلهتمام، وكذلك اللمسات الدالة على الرضـا مثـل           يشتمل هذا األسلوب على اإلم    

الضرب على الكتف أو المصافحة كتعبير على التقدير، وتعبيرات الوجه مثل اإلبتسام والتعبير             

وقد إستخدمت أساليب العزيز اإلجتماعي بشكل كبير       ). 1988واطسون،  . س. ل(عن السرور   

 المعاقين عقليـا مثـل الوالـدين والممرضـات          من طرف من يقومون بتعديل سلوك األطفال      

التعزيز اإلجتماعي لتكوين سلوك اإلبتسام لدى      ) Hopkins, 1968(وقد إستخدم   . والمدرسات

األطفال المعاقين عقليا الذين كانوا يبدون دائما في حزن وإكتئاب، ومن بين األسـاليب التـي                

تمام الذي يلقاه هؤوالء األطفال نتيجة      إستخدمت لهذا الغرض أي لزيادة اإلبتسام هو زيادة اإله        

إذا إبتسمت تحدث معي وإذا بـدا       " تقول  ) على مالبسه (سلوكهم، وقد حمل أحد األطفال الفتة       

، وكان هذا الطفل مسبوقا بطفل آخر يلفت إنتباه األطفـال إلـى هـذه               "عليك الحزن فتجاهلني    

األسلوب إلى زيادة ملحوظـة فـي       الالفتة المكتوبة على مالبس الطفل، وقد أدى إستخدام هذا          

كانـت  " إذا إبتسمت فتجاهلني     " :سلوك اإلبتسام، وعندما إستبدلت الالفتة بعبارة أخرى تقول         

النتيجة إنخفاض اإلبتسام مما يدل على الضبط القوي الذي يحققه اإلهتمام اإلجتمـاعي علـى               

  ).1998محمد محروس الشناوى، (السلوك 



لتي تعقب اإلستجابات لها عدة مميزات كمعـززات إيجابيـة          إن المعززات اإلجتماعية ا     

  : ومنها

سهولة تقديم هذه المعززات، إذ يمكن لآلباء والمعلمين إستخدام هذه المعززات مع األطفـال              • 

مقارنة مع المعززات األولية، وعلى ذلك فعليهم مراعاة تقديم مثل هذه المعززات مباشرة بعـد               

  ).2000فاروق الروسان، ( فردي أو جماعي السلوك المرغوب فيه إما بشكل
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إن تقديم المعززات اإلجتماعية مثال اإلمتداح ال تحدث لـه المـضاعفات التـي تـصاحب                • 

  .المعززات األخرى مثال الطعام، وال تستغرق وقتا طويال

 إن المعززات اإلجتماعية مثل اإلمتداح وتوجيه اإلهتمام للفرد إنها أحـداث تحـدث طبيعيـا                •

تكرر في مواقف كثيرة في الحياة اليومية، وبالتالي فإنه يمكن اإلبقاء على الـسلوكات التـي                وت

تلقى التعزيز اإلجتماعي ونقلها إلى خارج غرفة التدريب أو مركز التأهيل أكثر ممـا يحـدث                

  .بالنسبة للسلوكات التي تكون بإستخدام معززات أخرى

ت اإلجتماعية هو أن اإلمتـداح والموافقـة،   والقيد الوحيد الموجود في إستخدام المعززا      

بمعنـى أنهـا تكتـسب      (وإستخدام التعبيرات اإلجتماعية على الوجه ال تعمل كمعززات ثانوية          

، )قيمتها التعزيزية من خالل التعلم عن طريق اإلقتران الشرطي مع معززات أولية مثل الطعام             

ات اإلجتماعية ألنهم لم يتعلموهـا،      وبالتالي نجد أن بعض األشخاص ال يستجيبون لهذه المعزز        

غير أنه من الممكن إكساب األشخاص الذين نعمل معهم القيمة التعزيزية لهذه المعززات عـن               

  ).1997محمد محروس الشناوى، (طريق مزاوجتها مع معززات أولية مثل األطعمة 
  

 ): اإلرتجاع( أو (Feed Back)التغذية الراجعة  . ج
لفرد على نتيجة سلوكه أوال بأول وقبل اإلنتقـال إلـى           وهو أسلوب يقوم على تعريف ا     

غيره من السلوكات، ويهدف هذا األسلوب إلى إحداث وعي لدى الفرد بسلوكه وما يحدثه هـذا                

السلوك من أثر في البيئة المحيطة، ويظهر ذلك في ردود أفعال اآلخرين على ذلك الـسلوك أو                 

  ).2000اسم وآخرون، جمال مثقال الق(في تقبله الشخصي لذلك السلوك 

وتعد معرفة الفرد المعاق عقليا لنتائج أدائـه أو عملـه معـززا قويـا يعمـل علـى                            

تقويــة الــسلوك المرغــوب فيــه، وبــصفة خاصــة حــاالت اإلعاقــة العقليــة البــسيطة            

            "شـورز   " و" جينـز   " ، ومن األمثلة في هذا الجانب ما قـام بـه            )2000فاروق الروسان،   (

)1969,Jens & shares  (  حيث حاوال زيادة إنتاجية العمل لدى الراشدين من المعاقين عقليـا



يقومون بها يوميـا، وقـد   ) أي تجميع إنتاج معين ينتج أوال في شكل أجزاء(في مهمة تجميعية    

، غيـر أن    إستخدم الباحثان أسلوب التغذية الراجعة بتقديم معلومات شفهية حول معدالت العمل          

هذه الطريقة لم تحقق نتيجة طيبة، فقام الباحثان بإستخدام أسلوب التوضيح بالرسم على لوحات              

  .لتوضيح ذلك مما أدى إلى تحسن معدالت األداء بشكل ملحوظ
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وإن ما يتميز به أسلوب التغذية الراجعة هو أنه أسلوب سهل نسبيا في تقديمه سواء كان               

  ).1997محمد محروس الشناوى، (ة في صورة لفظية أو مكتوب
  

  : (High Probability reinforcers)المعززات األكثر إحتمالية. د  

ويقصد بذلك تلك المعززات التي تعمل على ظهور سلوك آخر أقل إحتمالية مقارنة مع                

السلوك األول، إذ يظهر األطفال والطلبة أشكاال من السلوك ذات أفضلية لـديهم مقارنـة مـع                 

السلوك األخرى األقل تفضيال، وفي هذه الحالة يشترط اآلباء والمربـون قيـام الفـرد               أشكال  

بالسلوك األقل إحتماال ليحصل على األكثر إحتماال كمعزز للسلوك األقل إحتماال، ويشار إلـى              

  .(Premak Priciple)" مبدأ بريماك " هذا المبدأ بـ 

دام قاعدة بريماك حيث تمكـن أن       مثاال جيدا على إستخ   ) 1985" (باتمان  " وقد عرض     

يزيد من عمل شابين معاقين عقليا في موقعين مختلفين، وكان هدف التجربة هو زيادة الوقـت                

، وكذلك  )ذات تفضيل منخفض لديهما   (الذي يمضيه كل منهما في أعمال ال تلقى تفضيال كبيرا           

حديق في الفضاء أو الكالم     الت(إنقاص الوقت الذي يمضيانه أثناء فترات العمل بدون إنتاج مثال           

، وبعد المالحظة لألداء في مهام متنوعة أمكن إستخدام العمل في المهام التي تلقى              )مع اآلخرين 

تفضيال عاليا لكل منهما في تعزيز العمل في مهام أقل تفضيال، وأدى ذلك إلى خفض الوقـت                 

الية تعتبر طريقة مفيدة ألنها   األكثر إحتم  توهكذا فإن إستخدام السلوكيا   . الذي يضيع أثناء العمل   

وعلى سبيل المثال فإن اإلشتراك في برامج الترويح والجلوس مـع           . متاحة في معظم المواقف   

األصدقاء أثناء أوقات الطعام  في مؤسسات اإلقامة الداخلية  يمكن أن نقرنه مع أداء الـسلوك                 

  ).1998محمد محروس الشناوى، (الذي نود أن نزيد من ظهوره 
  

 :(Tokens Reiforcers)لمعززات الرمزية ا. ه  



تعتبر المعززات الرمزية معززات ذات طابع خاص فهي تشتمل على تجميع لنقـاط أو                

نقود أو قطع بالستيكية ملونة أو بطاقات أو ما يشابه ذلك، بحيث يمكن لمن يجمع عددا معينـا                  

. إلخ...اإلشتراك في رحلة  منها أن يستبدل بها معززات أخرى مثل الطعام أو الهدايا أو فرصة             

محمد محروس (وقد شاع إستخدام هذا األسلوب بشكل واسع في برامج العالج والتأهيل والتعليم   

، وتعد هذه المعززات معززات قوية وذات فعالية عالية تدفع إلى المزيد مـن         )1997الشناوى،  

  .تكرار السلوك المرغوب فيه
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لعديد من الدراسات المتعلقة باألطفال العاديين أو       وقد إستخدمت المعززات الرمزية في ا       

غير العاديين، وفي البيت والمدرسة والعمل، وأثبتت فعاليتها وذلك لسهولة تقـديمها وتبـديلها              

  ).2000 فاروق الروسان،(بمعززات أخرى حقيقية وذات قيمة بالنسبة للفرد 

قين عقليـا لتكـوين     وقد إستخدمت أساليب التعزيز الرمزي في برامج رعايـة المعـا            

السلوكات المرغوبة مثل ترتيب السرير الذي ينام عليه الفرد، وارتـداء المالبـس المناسـبة               

لألنشطة المختلفة، واإلستحمام بشكل منتظم وتصفيف الشعر، وحضور برامج معالجة الكالم أو            

هـا مـن    التدريب المهني في المواعيد المحددة لها، واإلشتراك في األلعـاب الجماعيـة وغير            

وقد أوضحت األساليب التقويمية ألثر هذا األسلوب في إحـداث التعـديل            . األنشطة المرغوبة 

داخلية أن هـذا    ) مؤسسات  (المرغوب في سلوكيات األطفال المعاقين عقليا المقيمين في معاهد          

مثـل  (األسلوب ذو نتيجة فعالة في تعديل السلوك وبصفة خاصة في مجال الرعايـة الذاتيـة                

  ).1997محمد محروس الشناوى، (، والسلوكات اإلجتماعية )ة الشخصية النظاف

من خالل ما سبق نستخلص أن المعززات اإليجابية بأنواعها المختلفة تعتبر مـن بـين                 

األساليب األكثر فعالية في تعديل سلوك األفراد العاديين وغير العاديين، وال ينكر أحد قيمة هذه               

  .لتربوية خاصة إذا ما وظفت بطرقة جيدةالمعززات في تحقيق األهداف ا
  

  Ⅵالتعزيز السلبي. 2 ـ1ـ :  
يكرهـه  التعزيز السلبي هو عبارة عن تقوية سلوك من خالل إزالة مثير مؤلم أو مثير                 

 ويمكـن  ،) Richelle. M & Rénay. Droz ,1985(الفرد بعد حدوث الـسلوك المرغـوب فيـه   

عاديين وغير العاديين، إذ يمكن للطفل أن يوقـف         توظيف أسلوب التعزيز السلبي مع األطفال ال      

األحداث المؤلمة بالهرب أو تجنب األحداث غير المرغوب فيها، ويتطلـب أسـلوب التعزيـز               



السلبي تحديد السلوك غير المرغوب فيه حتى يمكن إستخدام األسلوب األنـسب مـن أشـكال                

على توظيف التعزيـز الـسلبي فـي    وكثيرة هي األمثلة . التعزيز السلبي إليقافه أو التقليل منه  

مواقف الحياة اليومية واألكاديمية مثل تشجيع األطفال المعاقين عقليا أو األطفال العاديين علـى              

الحديث أمام اآلخرين وذلك بتجنب المواقف اإلنطوائية، وخاصة إذا صاحبت تلـك المواقـف              

  ). كالصدمة الكهربائية أو األحداث المزعجة(مثيرات مؤلمة 

 الدراسات التي إستخدمت أسلوب التعزيز السلبي في تعديل السلوك تلك الدراسـة             ومن  

التي تهدف إلى تعديل سلوك األطفال ) Greene et al, 1969(وزميله " جرين " التي أجراها 

  المعاقين عقليا نحو العمل المنظم، وقد صممت التجربة بحيث تعمل صورة التلفزيون المشوشة             
                                                          118  

كمثير مؤلم يمكن تجنبه إذا إستمر األطفال في األعمال الموكلة إليهم وفق معدل مقبول، أما إذا                

إنخفض أداء األطفال في ذلك العمل فتظهر الصورة التلفزيونية المشوشة، وعلى ذلـك عمـل               

  ).2000فاروق الروسان، (لمؤلم بالعمل المنظم األطفال المعاقين عقليا على تجنب ذلك المثير ا

من خالل ما سبق يمكن القول أن التعزيز السلبي يشير إلى زيادة قوة اإلسـتجابة بعـد                 

حدوثها، ويتطلب التعزيز السلبي وجود أحداث مؤلمة أو غير مرغوب فيها والتي يمكن إزالتها              

  .ل الفردأو التخلص منها بعد حدوث اإلستجابة المرغوب فيها من قب
  

  Ⅵالنمذجة . 3 ـ1ـ(Modeling) :  
عالء الدين (ويعنى بها تغيير سلوك الفرد نتيجة مالحظة سلوك شخص آخر أو النموذج          

، وتعتبر النمذجة من أقوى اإلستراتيجيات التي تستخدم إلحـداث اإلسـتجابات            )1999كفاني،  

  .الصحيحة بدال من السلوك غير المرغوب فيه

 أن أسلوب النمذجة يمكن أن يعدل الـسلوك عـن           (Bandura)" ا  باندور" وقد أوضح     

طريق نماذج حسنة السلوك، ويستخدم هذا األسلوب عادة فـي التـدريب علـى اإلسـتجابات                

اإلجتماعية مثل التحية والكالم وارتداء المالبس وترتيب غـرف النـوم، ومهـارات القـراءة               

  ).1999 أحمد أمين، سهى(إلخ ...والكتابة والحساب، والمهارات الرياضية

ومن الدراسات التي إستخدمت أسلوب النمذجة في تعديل سلوك األطفال المعاقين عقليا            

والتي إستخدمت هذا )  Gladstone et al,1977(وزميله" جالدستون  " تلك الدراسة التي أجراها

ه الدراسة  األسلوب في تعلم مهارات الحياة اليومية مثل مهارة تنظيف األسنان، وقد توصلت هذ            



إلى فعالية هذا األسلوب في تعديل سلوك األطفال المعاقين عقليا وخاصة عنـدما يـدعم ذلـك                 

  ).2000فاروق الروسان، (بمعززات إجتماعية 

من خالل تعرضنا ألسلوب النمذجة يتبين لنا أن هذا األسلوب يعد من بـين األسـاليب                

ا والمتمثلة في ظهور أشكال الـسلوك       التي يسهل تطبيقها من أجل تحقيق األهداف المرجوة منه        

المرغوب فيها، وخاصة عندما تضبط إستراتيجيات هذا األسلوب والمتمثلة في تحديد الـسلوك             

  .النموذج وتعلمه بالتقليد من طرف المتعلم ومكافأته على ذلك
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  Ⅵاإلعادة وتمثيل األدوار. 4 ـ1ـ :  
 ممارسة السلوك الظاهر تحت ظروف      <<يشير هذان األسلوبان في تعديل السلوك إلى          

إصطناعية أو طبيعية، ويمكن إستخدام األسلوبين معا عن طريق نمذجة السلوكات الـصحيحة،             

. >>وإعطاء الفرصة لألفراد لتكرار اإلستجابات المناسبة تحت ظروف إصـطناعية متنوعـة             

  ).135، ص1999سهى أحمد أمين، (

لظاهر عن أسلوب النمذجة في أنه اليعتمـد        ويختلف أسلوب الممارسة النشطة للسلوك ا       

  .التعلم فيه على على المالحظة وحدها، ويطلق عليه أحيانا أسلوب النمذجة بالمشاركة

" سـترين   " ومن التجارب التي أجريت في مجال تمثيل األدوار تلك التـي قـام بهـا                  

)1975 ,Strain (          يدي اإلعاقـة   الذي تمكن من زيادة سلوك اللعب الجماعي لدى األطفال شـد

العقلية في مرحلة الروضة، وقد إشتمل أسلوب تمثيل األدوار علـى قيـام األطفـال بـأدوار                 

مثال المعزة  (الشخصيات الموجودة في بعض القصص، حيث كان يقوم المدرس بقراءة القصة            

 ، وأثناء قراءته يقوم طفل بتمثيل الدور الذي يحدده المدرس، ويشتمل ذلك على            )وأبنائها والذئب 

إصدار األصوات والقيام بحركات مناسبة، وبعد اإلنتهاء من القصة كان المدرس يعطي للطفل             

الفرصة لإلشتراك في لعب جماعي، وقد أوضحت المالحظات أن تمثيل األدوار أثنـاء قـراءة      

القصة أدى إلى زيادة أنشطة اللعب الجماعي بين كل األطفال المشاركين وعددهم ثمانية أطفال،              

  .وى أسلوب تمثيل األدوار تقريباوثبتت جد



 والميزة التي يشتمل عليها إستخدام أسلوب اإلعادة هو أنه يزيد مـن فـرص تعزيـز                

السلوك المناسب، وكذلك يسمح للقائم على التدريب أن يضبط كثير من الظروف التـي تحـيط                

  ).1997محمد محروس الشناوى، (بأداء اإلستجابة وتسهيل عملية التعلم 

تناولنا لهذا األسلوب يتبين لنا أنه أسلوب فعال في تعـديل سـلوك األطفـال               من خالل     

المعاقين عقليا حيث تعطى للطفل فرصة نمذجة السلوكات المرغـوب فيهـا تحـت ظـروف                

إصطناعية، ويجب على المعلم أن يحرص على تكرار اإلسـتجابة المناسـبة وذلـك لتثبيتهـا                

  .والمحافظة على إستمراريتها
  

Ⅵيل السلوك تشك. 5 ـ1ـ:   
التشكيل هو اإلجراء الذي يتضمن التدعيم اإليجابي للسلوك الذي يقترب مـن الـسلوك              

  النموذجي أو االسلوك النهائي، ويجد السلوك قدر من التدعيم كلما إقترب خطوة مـن الـسلوك                
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  .المطلوب تعلمه، وحتى يتم تعلم السلوك بالكامل

 على توفير التدعيم في حال إقتراب السلوك أو         وتعلم السلوك في أسلوب التشكيل يعتمد     

اإلستجابة من السلوك المطلوب، ويتوقف التدعيم في الحال الذي تبتعد فيهـا اإلسـتجابة عـن                

ويتطلب تعلم السلوك عن طريق التشكيل تحديد السلوك النهائي، كمـا           . السلوك المطلوب تعلمه  

بة للفرد المتعلم على أن تقـدم بإسـتمرار         يتطلب تحديد نقطة البداية، وتوفير المدعمات المناس      

وإتساق كلما تقدم المتعلم خطوة في إتجاه السلوك المستهدف، أو إستمرار التدعيم لسلوك البداية              

  .ثم السلوك الذي يليه ألن ذلك من شأنه أن يدفع بعملية اإلكتساب إلى األمام

ن عمليات مختلفة  فإن     وعندما تكون المهارة أو السلوك المطلوب تعلمه معقدا أي يتضم         

المعلم يعتمد على تقسيم المهارة أو السلوك إلى أجزاء أو مراحل، وعلى المعلم أن يـدعم كـل            

جزء أو مرحلة من مراحل تعلم المهارة حتى ينتقل إلى الجزء أو المرحلة التالية، وكـأن كـل                  

عـالء   ((Chaining)جزء أو مرحلة يمثل حلقة في سلسلة ولذا تسمى هذه العملية بالتسلـسل             

  ).1999الدين كفاني، 

ويمكن توظيف هذا األسلوب بشكل واضح مع األطفال غير العاديين ومن بينهم األطفال             

المعاقين عقليا وذلك لسهولة تطبيق هذا األسلوب وفعاليته، ومن المهارات التي يمكن توظيـف              

 والمهـارات األكاديميـة     هذا األسلوب فيها مهارات العناية الذاتية، ومهارات الحياة اليوميـة،         

  ).2000فاروق الروسان، (والمهارات اإلجتماعية 



نستخلص من خالل تناولنا ألسلوب تشكيل السلوك أن هذا األخير يعتبر مـن أسـاليب               

تعديل السلوك المعروفة والتي يمكن توظيفها مع األطفال غير العاديين، ففي هذا األسلوب يـتم               

قق السلوك النهائي المتوقع منه، وبعبارة أخرى فـإن هـذا           تعديل سلوك الفرد تدريجيا حتى يح     

األسلوب يتضمن تحليل الهدف السلوكي إلى مجموعة من الخطوات الفرعيـة أو مـا يـسمى                

بأسلوب تحليل المهمات، ثم يتم تعزيز كل خطوة فرعية ناجحة حتى يقترب الفرد من الـسلوك                

كي هو تنظيف الفرد ألسنانه يمكن تحليل هذا        النهائي المتوقع تحقيقه، مثال إذا كان الهدف السلو       

الهدف إلى خطوات فرعية، تبدأ بالتوجيه نحو المغسلة وتنتهـي بتنظيـف األسـنان بطريقـة                

صحيحة، ويقوم المربي بتعزيز كل خطوة ناجحة من سلم تسلسل المهارات الفرعية حتى يصل              

  .الفرد إلى آخر خطوة أال وهو السلوك النهائي
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 Ⅵاليب تعديل السلوك التـي تعمـل علـى إضـعاف ظهـور             أس. 2ـ

  : اإلستجابات غير المرغوب فيها
وهي أساليب تهدف عند تطبيقها إلى خفض معدل تكرار السلوك غير المرغوب فيـه،              

  : ويندرج تحت هذه األساليب
  

  Ⅵالعقاب. 1 ـ2ـ :  
تـب عليـه    العقاب يشتمل على تقديم أو إبعاد حادث ما في أعقاب إستجابة ما مما يتر             

، وبعبارة أخرى فالعقاب هو     )2001عبد الحميد شاذلي،    (نقصان إحتمال حدوث هذه اإلستجابة      

تقديم مثير مؤلم غير مرغوب فيه أو سحب مثير إيجابي مرغوب فيه مـن أجـل تعـديل                  << 

  ).119، ص2000ماجدة السيد عبيد، . (>>سلوك الفرد بتقليل هذا السلوك أو حذفه 

ابا إال إذا أدى إلى خفض السلوك، وحتى يكون أسلوب العقاب فعاال فال بد              وال يكون العقاب عق   

  : وهي) 1987" (السرطاوي " من مراعاة األمور التالية عند تطبيقه والتي ذكرها 

  . عندما يعاقب المربي الطفل فإنه يجب عليه أن يوضح له سبب العقاب•

يل السلوك، وذلـك بعـد أن تفـشل          يجب أن يلجأ المربي إلى العقاب كأسلوب أخير في تعد          •

  .أساليب تعديل السلوك األخرى



 يجب أن ال يكون العقاب هو النمط المميز للمربي، أي يجب أن ال يتبعه بإستمرار ألن هـذا                   •

  .سيؤدي إلى كراهية الطفل له

 على المربي أن ال يكتفي بمعاقبة السلوك غير المالئم بل عليه أن يعـزز ويكـافئ الـسلوك            •

  ).2000جمال مثقال القاسم وآخرون، ( في نفس الوقت المالئم
  

  ): غير المرغوبة(إستخدام األحداث المنفرة   . أ
ويعتمد هذا األسلوب على إستخدام األشياء المكروهة أو غير المرغوبة كلمـا أصـدر              

) التأنيب أو التـوبيخ   (الفرد السلوك غير المرغوب فيه مثل العقاب الجسدي أو العقاب اللفظي            

وهذا األسلوب الذي يعرف بإسم العقاب اإليجـابي يـستخدم          ). 1999رحمن عيسوي،   عبد ال (

  .بصورة أقل من أسلوب إستبعاد األحداث المرغوبة والذي يعرف بإسم العقاب السلبي
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وقد أجريت الكثير مـن الدراسـات التـي إسـتخدمت أسـلوب العقـاب اإليجـابي                            

"            سـيمونز   " و  " لوفـاس   " قليـا ومـن بينهـا دراسـة         لتعديل سلوك األطفـال المعـاقين ع      

)1969 ,Lovaas & Simmons (   حيث إستخدما أسلوب الصدمة الكهربائية للقـضاء علـى

سلوك إيذاء الذات لدى األطفال المعاقين عقليا واألطفال الذين لديهم حالة الذاتية، وقـد حـاول                

سلوب اإلنطفاء وذلك من خالل عدم توجيه اإلنتباه، حيـث كـان            الباحثان في البداية إستخدام أ    

مثال خربشة الوجه، ضرب الرأس فـي       (يترك لألطفال فرصة اإلنخراط في سلوك إيذاء الذات         

بدون توجيه اإلنتباه نحوهم، غير أن هذه الطريقة لم ينتج عنهـا            ) إلخ...الحائط، قضم األضافر  

ا حدث نقص تدريجي، وعنـدما إسـتخدم الباحثـان         إنخفاض كبير في هذا السلوك الضار وإنم      

أسلوب الصدمة الكهربائية فإن سلوك إيذاء الذات قد إنخفض على الفور، وقد إسـتمر العـالج                

بهذا األسلوب لعدد قليل من الجلسات وإستخدم فيه عدد قليل من الصدمات ثم توقف بعد ذلـك                 

  ).1998محمد محروس الشناوى، (
  
  : بية المرغوبةإستبعاد األحداث اإليجا . ب

أي التي  (يشتمل العقاب على أسلوب آخر تستبعد فيه بعض األشياء واألحداث المرغوبة            

والتي ( في أعقاب سلوك غير مرغوب ومن األساليب المستخدمة في هذا الصدد            ) يحبها الفرد 



أسلوب الحرمان لبعض الوقت من التعزيـز وأسـلوب ثمـن           ) تعرف بأساليب العقاب السلبي   

وفي أسلوب الحرمان لبعض الوقت من التعزيز فإنه يتم إستبعاد جميع      . ة أو ثمن الخطأ   اإلستجاب

المعززات لفترة من الوقت وذلك في أعقاب السلوك غير المرغوب، وفي المعتاد يطلـب مـن                

الفرد المخطئ أن يغادر الصف لبعض الدقائق، أو أن يجلس بعيدا عن النشاط الذي كان يشترك              

ن اإلستجابة فقد إستخدم في صور متنوعة مع ألطفـال المعـاقين عقليـا،              أما أسلوب ثم  . فيه

ويتشمل هذا األسلوب عادة على سحب النجوم أو البطاقات من الفرد نتيجة للسلوك الذي قام به                

  ).1997محمد محروس الشناوى، (

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت فعالية هذا األسلوب في تعديل سلوك األطفـال                

) al Hebert. Jakson et, 1976(وزميلـه  " جاكـسون  " لمعاقين عقليا ومن بينهم دراسـة  ا

تعديل سلوك األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بإستخدام أسلوب عـزل            << والتي هدفت إلى    

الطفل المعاقب من الغرفة الصفية، وتتمثل أشكال السلوك غير المرغوب فيهـا لـدى هـؤالء                

  األطفال اآلخرين، وتكسير األلعاب وغيرها، وقد تم إعالم األطفـال         األطفال في دفع وضرب     
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. >> بسبب معاقبتهم وقد نجح هذا األسلوب في تعديل سلوك األطفال غير المقبول إجتماعيـا               

  ).194، ص2000فاروق الروسان، (
  

  : (Over Correction)التصحيح الزائد . ج  
ب العقاب الفعالة في تعديل وبنـاء الـسلوك         يعد أسلوب التصحيح الزائد نوعا من أسالي        

المرغوب فيه، وعند إستخدام هذا النوع من العقاب يعمل المربي على المطالبة مـن المـتعلم                

بتكرار السلوك الصحيح عددا من المرات وذلك بهدف بناء سلوك جديد مرغوب فيه مخـالف               

ة الكثيرة على توظيف أسلوب     ومن األمثل . تماما للسلوك غير المرغوب فيه والذي تمت معاقبته       

  : التصحيح الزائد

 مطالبة الطفل الذي يرمي النفايات في غير مكانها بجمع كل النفايات في المدرسة ووضـعها                •

  .في المكان الصحيح لرمي النفايات

  . مطالبة الطفل الذي يخطئ في القراءة بقراءة الجملة نفسها عشر مرات مثال•

 درس معين من دروس الحساب بحل كل التمارين الحـسابية           في مطالبة الطفل الذي يخطئ   • 

  ). 2000فاروق الروسان، (المتعلقة بذلك الدرس 



من خالل ما سبق يتضح لنا أن أسلوب العقاب هو أسلوب فعال في تقليل ظهور أشكال                  

 السلوك غير المرغوب فيها، وتبدو أهميته في إعتباره أسلوبا تربويا التكاد تخلو مؤسسة تربوية             

من تطبيق نظام العقاب بأشكاله المختلفة من أجل ضبط السلوك اإلنساني وتوجيهه نحو المسار              

  .المرغوب فيه تربويا

ويعرف العقاب على أنه تلك األحداث المؤلمة التي يتلقاها الفرد بعد ظهور اإلستجابات               

لمفضلة عند  ا(غير المرغوب فيها، كما يبدو العقاب أيضا في سحب المعززات المرغوب فيها             

وتمكن آلية العقاب فـي      .لدى الطفل بسب ظهور اإلستجابات غير المرغوب فيها لديه        ) الطفل

  :الشكل التالي

  

              .     عقاب       ـ أحداث مؤلمة←س ←              م 

               ـ سحب المعززات المرغوب فيها بسبب        

  .     ير المرغوب فيها             تكرار اإلستجابة غ        
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  Ⅵالمحو(اإلنطفاء . 2 ـ2ـ :(  
غياب (محو السلوك غير المتوافق وذلك بإغفاله       << وفي هذا األسلوب يحاول المعالج        

). 185، ص 2000جمال مثقـال القاسـم وآخـرون،        . >>حتى ينطفئ ذلك السلوك     ) التعزيز

عند حدوث اإلستجابات غير المناسـبة    ويشتمل أسلوب اإلنطفاء عادة على توقف توجيه اإلنتباه         

  .والتي تم تعزيزها بشكل غير مناسب في البيئة الطبيعية

وقد بينت كثير من الدراسات أن أسلوب اإلنطفاء أسلوب فعال في تقليل السلوك غيـر                 

الـسلوك  (المرغوب فيه، وبصفة خاصة عندما تصاحبه عمليـة تعزيـز للـسلوك المنـاقض               

  ).1998شناوى، محمد محروس ال) (المرغوب

لمسنا أهمية هذا األسلوب في تعـديل الـسلوك         ) المحو(أثناء تناولنا ألسلوب اإلنطفاء       

اإلنساني، إذ يعتر أسلوبا فعاال في خفض أشكال السلوك غير المرغوب فيها وخاصـة عنـدما                

  .تصاحبه عملية التعزيز للسلوك المراد تحقيقه
  

السلوك تنقسم إلى قسمين، فاألول يتضمن      من خالل ما سبق نستخلص أن أساليب تعديل           

األساليب التي تعمل على تقوية ظهور أشكال السلوك المرغوب فيها وتثبيتها ومن بـين هـذه                



أما . األساليب التعزيز اإليجابي، التعزيز السلبي، النمذجة، إعادة تمثيل األدوار وتشكيل السلوك          

مل على إضعاف العالقـة بـين المثيـرات    القسم الثاني فيتضمن أساليب تعديل السلوك التي تع  

واإلستجابات غير المرغوب فيها، أي إضعاف ظهور أشكال السلوك غير المرغوب فيها، ومن             

بين أساليب تعديل السلوك التي تعمل على إضعاف العالقة بين المثيرات واإلسـتجابات نجـد               

  .العقاب بأنواعه وأشكاله وكذلك أسلوب المحو

ات المرغوب فيها وإضعاف اإلستجابات غير المرغـوب فيهـا أو           وتعد تقوية اإلستجاب    

عدم ظهورها من األهداف التربوية الرئيسية التي تسعى إليها مؤسسات التنـشئة اإلجتماعيـة              

  .كاألسرة، والمدرسة والمجتمع
  

  Ⅶ ـ مجاالت تعديل السلوك لدى المعاقين عقليا:   
ة نفسها، إذ يظهر السلوك اإلنساني في       تتعدد مجاالت تعديل السلوك بتعدد مجاالت الحيا        

إلخ، وفي كل هـذه المجـاالت وغيرهـا         ...كل من األسرة، المدرسة، ومكان العمل، والمتجر      

  يتفاعل اإلنسان مع غيره ويؤدي ذلك التفاعل إلى ظهور أشـكال الـسلوك المرغوبـة فيـتم                
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سوف نتناول بإختصار هذه    و.  تعزيزها، أو ظهور أشكال السلوك غير المرغوبة فتتم معاقبتها        

  :المجاالت
  

  Ⅶمجال الرعاية الشخصية. 1ـ :  
المهارات التي تساعد األفراد علـى األداء       ) الذاتية(تشتمل سلوكيات الرعاية الشخصية       

في أنشطة مثل قضاء الحاجة، تناول الطعـام، إرتـداء          ) أي معتمدين على أنفسهم   (اإلستقاللي  

  .تمام بالصحةالمالبس، النظافة الشخصية، واإله

ويعتمد التدريب في هذه األنشطة على أساليب تعديل السلوك مثـل أسـلوب التعزيـز،          

  .والنمذجة، وفي السلوكات المركبة أو الصعبة يمكن اإلعتماد على أسلوب تشكيل السلوك
  

  Ⅶمجال التنبيه الذاتي وإيذاء الذات. 2ـ :  
طوا في سلوكات ليس لهـا جـدوى        من الشائع أن نجد األطفال المعاقين عقليا قد إنخر          

وتؤدي إلى إستثارة ذاتية، ومن أكثر هذه السلوكات شيوعا سلوك إيذاء الـذات مثـل ضـرب                 

الرأس في الحائط، والعض والخدش، ولهذا يحاول المسؤولون على رعاية الطفل التخلص من             



ب بنوعيهـا   وإن أهم األساليب التي تستخدم في هذا المجال هي أساليب العقـا           . هذه السلوكات 

، وكذلك إشغال الطفل بأنشطة أكثر فائدة،       )إيقاف التعزيز (السلبي واإليجابي وأسلوب اإلنطفاء     

وقد إستخدمت أيضا أساليب متنوعة مثل اإلبعاد عن المدرب أو المدرس الذي يعمل مع الطفل               

لتصحيح كذلك إستخدام أسلوب ا   . لفترة معينة، أو العزل بعيدا عن اآلخرين لفترة قصيرة أيضا         

الزائد والممارسة اإليجابية لكبح سلوك اإلستثارة الذاتية، ويمكن إستخدام التعزيز فـي عـالج              

بعض الحاالت عن طريق تعزيز السلوك المضاد للسلوك الذي نـود أن نوقفـه أو نقللـه، أو                  

بتعزيز عدم إتيان السلوك غير المرغوب فيه بالتنبيه الذاتي بمعنى أن نكـافئ الطفـل عنـدما                 

  .وقف عن هذا السلوك الضاريت
    

  Ⅶمجال المشكالت التي تظهر في حجرة الدراسة. 3ـ :  
هناك العديد من المشكالت تتولد عن سلوكات يأتي بها األطفال عند حـضورهم إلـى                 

فصول التربية الخاصة مثل التحدث مع اآلخرين، وعدم اإلنتباه، وعدم إلتزام الطفـل بمكانـه               

  شتت إنتباه الطفل عن الدرس، وقد إستخدم الباحثون أساليب تعديل          وغيرها من السلوكات التي ت    
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السلوك للتقليل من هذه السلوكات غير المرغوب فيها مثال البطاقات الملونة التي تعطى للطفـل    

عندما يقلل من تشتت إنتباهه، وهناك مشكالت أخرى مثل زيادة النشاط والعدوان على اآلخرين              

، وقد إستخدمت أساليب متنوعة فـي       )مثل أكل القمامة  (وكية األخرى   وبعض اإلضطرابات السل  

تعديل هذه السلوكات، فالسلوك العدواني يمكن التقليل منه أو محوه عن طريق أساليب العقاب،              

وكذلك بعض اإلضطرابات السلوكية يمكن أن تفيد فيها أساليب معينة مثل التـصحيح الزائـد،               

لقذرة في فمه يتم تعديله عن طريـق الطلـب مـن الطفـل              فمثال سلوك وضع الطفل األشياء ا     

محمـد محـروس    (إستخراج ما في فمه ثم غسل الفم واألسنان بالفرشاة لعدد كبير من المرات              

  ).1997الشناوى، 
   

  Ⅶمجال التحصيل الدراسي. 4ـ :  
تعمل برامج التعليم في مجال اإلعاقة العقلية على مساعدة األطفال على زيادة إنتبـاههم                

وتقليل التشتت، وكذلك تخزين المادة التعليمية وتكرارها حتى يتم تعلمهـا، ومـن المعتـاد أن                

يستخدم المدرس أسلوب التعزيز اإليجابي بشكل واسع في عملية التعليم كما يمكـن إسـتخدام               

أسلوب التعزيز السلبي أيضا في هذا الجانب، وأساليب التدعيم تعمل على تحسين أداء األطفال              



اجبات التي تعطى لهم، كما تساعد إلى حد كبير في تحسين سلوكاتهم فيما يتصل بالتعلم               في الو 

"          ربينـو   " و  " هيـسلوب   " و  " دالتـون   " وقـد إسـتخدم     . مثل زيادة اإلنتباه وتقليل التشتت    

)1973, Hislop & Robino,Dalton ( بطاقات التعزيز)   فـي تجربـة   ) بونـات التعزيـز

فال المعاقين عقليا، وإتضح من هذه التجربة أن األطفال الذين إستخدم معهـم             أجروها على األط  

هذا األسلوب قد تفوقوا بفروق دالة في درجاتهم في الحساب والقراءة والكتابة على مجموعـة               

  .مقارنة لم تستخدم معها البطاقات
  

  Ⅶمجال اللغة والنطق. 5ـ :  
زيز اإليجابي وتشكيل السلوك بشكل     تستخدم أساليب تعديل السلوك وخاصة أسلوب التع        

كبير في مجال التدريب على اللغة والنطق وفي عالج عيوب الكالم، وإذا صـحبت اإلجابـة                

ويعتبر مجال التـدريب علـى      . الصحيحة بمكافأة فإن الطفل يكتسب السلوك المطلوب بسرعة       

الخاصة وكذلك برامج   الكالم وعالج عيوبه من البرامج الهامة التي تشتمل عليها برامج التربية            

  .التأهيل
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  Ⅶمجال السلوك اإلجتماعي. 6ـ :  
يشمل هذا المجال على تدريب األطفال المعاقين عقليا على سلوكات التفاعل اإلجتماعي              

مثل الكالم مع اآلخرين، إلقاء التحية على اآلخرين والرد على التحية، واإلبتـسام عنـد لقـاء                 

نشطة مثل أنشطة اللعـب والعمـل والتعـاون مـع الغيـر             اآلخرين، مشاركة اآلخرين في األ    

وفي المعتاد يستخدم أسلوب التعزيز لمساعدة الطفل إلكتساب هذه السلوكات، كما           . ومساعدتهم

  .يستخدم أسلوب النمذجة وكذلك أسلوب تمثيل األدوار
  

  Ⅶمجال العمل. 7ـ :  
مور الهامة التي تؤثر فـي      تعتبر السلوكات التي يقوم بها الفرد داخل بيئة العمل من األ            

مدى توافقه المهني وإستمراره في العمل، ويحتاج المعاقون عقليا وكثيرا من فئات المعاقين إلى              

تدريب خاص على سلوكات العمل وبشكل مناسب لطاقتهم حتى يمكنهم أن يتعلمـوا مـا هـو                 

 اآلخـرين،   متصل بأداء العمل، والمحافظة على السالمة الشخصية، والمحافظة على سـالمة          

والتعاون مع الغير، وتقبل التعليمات والتعامل مع المشرفين والرؤساء وغيرها، ويفيد في هـذا              



الجانب إستخدام أساليب تعديل السلوك إلكتساب هؤالء األفراد السلوكات المرغوبة فيهـا فـي              

س محمـد محـرو   (إلخ  ...ميدان العمل مثال أساليب التعزيز والنمذجة وأسلوب تشكيل السلوك        

  ).1998الشناوى، 
  

من خالل تناولنا لمجاالت تعديل السلوك يتبين لنا أن أساليب تعديل الـسلوك تـستخدم                 

بشكل واسع في مجال رعاية وتعليم وتأهيل حاالت اإلعاقة العقلية، حيث تعتبر أكثر مالءمـة               

قـدرات  لهم عن غيرها من أساليب العالج أو التدريب التي تستلزم اإلستبصار أو إسـتخدام ال              

وقد تنوعت المجاالت المتصلة بحياة المعاقين عقليا التي يستلزم فيها إستخدام           . العقلية المعرفية 

أساليب تعديل السلوك ومنها الرعاية الشخصية، إيذاء الذات، التحصيل الدراسي، اللغة والنطق،            

ـ            راد تعـديل     السلوك اإلجتماعي، والعمل، إذ يحاول المسؤولون على رعاية وتأهيل هؤالء األف

سلوكاتهم  وذلك باإلعتماد على أساليب تعديل السلوك وتوظيفها بطريقة علمية منظمـة حتـى               

  . يتمكن هؤالء األفراد من تحقيق أقصى قدر ممكن من السلوك التكيفي
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  : خالصـة الفصـل  
نستخلص من خالل ما سبق أن عملية تعديل السلوك تتضمن تثبيت السلوك المرغـوب                

. للمحافظة على إستمراريته، وتحويل السلوك غير المرغوب فيه إلى سلوك مرغوب فيـه            فيه  

وعلى ذلك فإن عملية تعديل السلوك تتضمن مجموعة من اإلسراتيجيات التي يتم من خاللهـا               

المرغوب فيه أو غيـر المرغـوب       (تعديل السلوك المستهدف ومن بينها تحديد السلوك الحالي         

د اإلجرائي للسلوك النهائي، وكـذلك تحديـد أسـاليب جمـع البيانـات              إجرائيا، والتحدي ) فيه

والمعلومات عن السلوك المراد تعديله، وكذلك تحديد أسلوب تعديل السلوك المناسب، ويقـصد             

بذلك تحديد األسلوب الذي يعمل على تقوية العالقة بين المثيرات واإلستجابات مثـل أسـلوب               

إلـخ      ...بي، أو أسلوب تشكيل السلوك، أو أسـلوب النمذجـة    التعزيز اإليجابي، أو التعزيز السل    

أو إختيار األسلوب الذي يعمل على إضعاف العالقة بين المثيـرات واإلسـتجابات كالعقـاب               

واإلنطفاء، وكل هذه األساليب مستوحاة من نظريات التعلم، وفي األخير يتم تقويم مدى فعاليـة               

  . فترات مناسبة وذلك بمقارنة النتائج بخط البدايةبرامج تعديل السلوك حيث يتم التقويم في



وقد تعددت مجاالت تعديل السلوك لدى األطفال المعاقين عقليا بتعدد مجـاالت الحيـاة                

  .نفسها ومن بينها الرعاية الشخصية، إيذاء الذات، الكالم والنطق، والتحصيل الدراسي، العمل
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Ⅰـ األساس النظري لمفهوم السلوك التكيفي  
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Ⅲلوكية ال ابات اإلضط



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مـدخــل
 لم تعد عملية قياس وتشخيص اإلعاقة العقلية تقتصرعلى البعـد الـسيكومتري نتيجـة                    

، "وكسلر"ومقياس  " ستانفورد بينيه "لإلنتقادات التي وجهت إلى مقاييس الذكاء التقليدية كمقياس         

خيص اإلعاقة  وإنما أصبح البعد اإلجتماعي أحد األبعاد الرئيسية لإلتجاه التكاملي في قياس وتش           

العقلية، حيث يتضمن ذلك البعد قدرة الفرد أيا كان على اإلسـتجابة للمتطلبـات اإلجتماعيـة                

 .المتوقعة ممن يماثلونه في العمر الزمني والبيئة الثقافية
         وتشير اإلعاقة العقلية إلى تدني األداء العقلي للطفل حيث يكون دون المتوسط، وعادة             

خلل في السلوك التكيفي وذلك من خالل سنوات النمو، حيث اليصل الطفل            ما يكون مصحوبا ب   

إلى المعايير السلوكية المتوقعة من أقرانه من نفس العمر، وذلك في مجالين على األقـل مـن                 

مجاالت السلوك التكيفي والتي تتحدد في التواصل، والعناية بالنفس، والمهـارات الشخـصية،             

جيه الذاتي، والمهارات األكادمية، والمهارات المهنيـة، وقـضاء         والمهارات اإلجتماعية، والتو  

 .أوقات الفراغ



        وقد تقوم مؤسسات أو معاهد التربية الخاصة بتقديم برامج تربوية وتدريبية تتالءم مـع              

قدرات وإمكانات األطفال المعاقين عقليا، وتحاول تعديل سلوكاتهم قصد تحقيق قدر معين مـن              

ي، وعلى الرغم من أن البعض قد إعتاد على قياس نجاح البرامج المعدة لهـؤالء               السلوك التكيف 

األطفال بإستخدام محكات مثل التحصيل الدراسي، إال أنه في الواقع فمن األكثر أهمية أن نوجه               

القياس إلى المهارة اإلجتماعية والقدرة على التكيف مع البيئة وكـذلك إمكانيـات االسـتقالل               

 .المعيشي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
131  

     Ⅰـ األساس النظري لمفهوم السلوك التكيفي:  
        يعتبر مفهوم السلوك التكيفي من المصطلحات الحديثة التي دخلت في ميـدان التربيـة              

الخاصة في أواسط الخمسينات من القرن الماضي، حيث بدأ اإلهتمام بالجوانـب اإلجتماعيـة              

حيث تحدث عـن النـضج اإلجتمـاعي        ) 1941(عام  ) DOLL( "  دول "للسلوك منذ تعريف    

والذي أدى به إلى إعداد مقياس خاص بهذا الغرض عرف بمقياس فانيالند للنضج اإلجتماعي،              

 ليضع السلوك التكيفي كمعيار أساسي بجانب األداء الذهني عند تشخيص           "هيبر"ثم جاء تعريف    

 من قبـل الجمعيـة األمريكيـة        معموال به  "  هيبر "حاالت اإلعاقة العقلية، وقد إستمر تعريف       

 (Grossman)"  جروسمان   "حتى أصدرت تعريفها الذي وضعه      ) (AAMDللضعف العقلي   

، وهو التعريف الذي اليزال معموال به حتى اآلن ويشبه إلى حد            )1983،  1977،    1973(في  

 قد جعل اإلنخفاض في األداء الـذهني عـن المتوسـط     "جروسمان"إال أن   " هيبر"كبير تعريف   

بإنحرافين معياريين على األقل، مما جعل حجم المشكلة يبدو في وضعه الصحيح بعد أن كـان                

  .يؤدي إلى المغاالة في حاالت المعاقين عقليا في المجتمع" هيبر"تعريف 



        أما البدايات المنظمة إلستخدام هذا المصطلح فتعود إلى العلوم البيولوجية، ومن أوائـل             

" دارون" الفرد على التكيف بالمعنى البيولوجي عالم البيولوجيا المعـروف         من أشاروا إلى قدرة   

 ، حيث عرفـت نظريتـه بإسـم نظريـة النـشوء      Meyer. F et al), (1967) 1859(عام 

واإلرتقاء، ويشير التكيف إلى مدى قدرة الكائن الحي على المواءمة بينه وبين العالم الطبيعـي               

ثم ظهر هذا المفهوم فـي العلـوم        ). 2000ي محمد جبل،    فوز(الذي يعيش فيه من أجل البقاء       

اإلجتماعية للداللة على مدى قدرة الفرد على التكيف مع العوامل والمتغيرات اإلجتماعية، كما             

ظهر هذا المفهوم في العلوم النفسية للداللة على مدى قدرة الفرد على التكيف بالمعنى النفـسي                

يف النفسي داللة على الصحة النفسية السوية، في حين         والصحة النفسية، وإعتبرت مظاهر التك    

إعتبرت مظاهر سوء التكيف النفسي داللة على اضطرابات الشخصية في تكيفها مع الذات ومع              

الظروف والعوامل اإلجتماعية واإلقتصادية، حيث إعتبرت اإلضطرابات النفسية داللـة علـى            

الخاصة فقد إعتمد هذا المفهوم متغيرا أساسيا       أما في التربية    . سوء تكيف الفرد بالمعنى النفسي    

في تعريف اإلعاقة العقلية، حيث إعتبر فشل الفرد في التكيف اإلجتماعي واإلستجابة للمتطلبات             

اإلجتماعية مظهرا من مظاهر اإلعاقة العقلية والتي قد ترجع إلى قصور في القـدرة العقليـة                

  ).2000فاروق الروسان، (للفرد 

  
132  

Ⅱ-ومعاييره التكيف :  
  

Ⅱمفهوم التكيف. 1ـ:  
         يعتبر مفهوم التكيف من المفاهيم الهامة التي شاع إستخدامها إال أنه لم يستقر بعد على               

تعريف محدد له، فقدإستخدم بمعان متعددة كالتوافق في المجال البيولوجي أو التوافق في مجال              

د في المفهوم يرجع إلى تباين رؤية البعض        الصحة النفسية والعقلية، ويمكن القول أن هذا التعد       

فليس من المـستغرب أن نجـد مفـاهيم         . له مع زيادة وكثرة إستخدامه في العديد من الميادين        

   :مختلفة للتكيف بإختالف وجهات النظر إليه، وسنعرض البعض منها
  

Ⅱمفهوم التكيف من وجهة النظر البيولوجية. 1ـ1ـ:  
لتالؤم في األصل مفهوما بيولوجيا، وكان حجر الزاويـة فـي           كان مفهوم التكيف أو ا            

، )2000مصطفى القمـش وآخـرون،      () 1859( " دارون  لتشارلس "نظرية النشوء واإلرتقاء    



تلـك  << فمن وجهة النظر البيولوجية فإن الكائنات الحية القادرة على التكيف البيولوجي هـي              

لظروف التي تواجهها، وخاصة الظروف الصحية      الكائنات القادرة على المواءمة والتالؤم مع ا      

والبيولوجية، وتوفر الشروط الالزمة لبقائها مثل شروط التغذيـة والمـاء والهـواء ومقاومـة           

  ). 49، ص2000فاروق الروسان، (>> األمراض والظروف المناخية 
 وهـوتغير الظـروف     (Assimilation) التمثـل    :األول<<         ويكون التكيف بـشقيه     

ارجية بما يالئم البنى العقلية لدى األفراد أي ما يالئم المكونات الداخلية للكائنـات الحيـة،                الخ

 التأقلم أو التالؤم وهو تغيير التراكيب المعرفية الموجودة في البنى العقلية لـدى              :والشق الثاني 

  ).24ـ23، ص1998حسن منسي، (>> األفراد بحيث تناسب الخبرات والمؤثرات الخارجية 

       من خالل ما سبق يتبين لنا أن التكيف بالمعنى البيولوجي يعني قدرة الكائن الحي على                

تعديل وتكييف الظروف البيئية وفقا لحاجاته األولية، ولهذا السبب إبتدع اإلنسان كل العوامـل              

           .والظروف التي تعمل على تكيفه بنجاح مع البيئة التي يعيش فيها
  

Ⅱالتكيف من وجهة النظر النفسيةمفهوم. 2 ـ1ـ :   
        لقد إستعار علماء النفس المفهوم البيولوجي عن المواءمة وإستخدموه تحت إسم التوافق            

(Adjustment)           فالسلوك اإلنساني يفسر كعملية تكيف للمطالب والضغوط وهذه المذاهب هي ،  
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ألفراد، وتـؤثر فـي التكـوين النفـسي         أساسا إجتماعية أو نابعة من العالقات المتبادلة بين ا        

مـصطفى فهمـي،    (والوظيفي للفرد ويتضمن التكيف رد فعل الفرد للمطالب المفروضة عليه           

1987.(  

تلك العملية الديناميكية المـستمرة التـي يهـدف بهـا           <<         فالتكيف في علم النفس هو      

البيئة،وبناءا على ذلك نستطيع    الشخص إلى أن يغير سلوكه ليحدث عالقة أكثر توافقا بينه وبين            

. >>أن نعرف هذه الظاهرة بأنها القدرة على تكوين العالقات المرضية بـين المـرء وبيئتـه                 

  ).8محمد مصطفى أحمد، بدون سنة، ص(

        من خالل تناولنا لمفهوم التكيف من الوجهة النفسية نستخلص أن التكيـف هـو تغيـر                

سه ومع البيئة التي يعيش فيها، والبيئة تشمل كل المؤثرات          سلوك الفرد لكي يحقق توافقا مع نف      

  .واإلمكانيات والقوى المحيطة بالفرد والتي يمكنها أن تؤثر على جهوده
  

Ⅱمفهوم التكيف من وجهة النظر اإلجتماعية. 3 ـ1ـ:       



ـ              رد         تعتبر العلوم اإلجتماعية من أكثر العلوم التي ركزت على موضوع التكيف بين الف

والمجتمع، ولذا ظهرت مصطلحات تعبـر عـن ذلـك مثـل مفهـوم التكيـف اإلجتمـاعي            

Social Adjustement)( عملية إجتماعية تقوم << ، وهذا اإلتجاه يقوم أساسا على أن التكيف

على مسايرة الفرد لمعايير المجتمع ولمواصفاته الثقافية، وذلك من خالل القدرة علـى القيـام               

محمـد مـصطفى    . (>>تجابات متنوعة تالئم المواقف المختلفة، وتشبع حاجاته ورغباتـه          بإس

  ).18 سنة، صنأحمد، بدو
يتضح لنا من خالل تناولنا لمفهوم التكيف من وجهة النظـر اإلجتماعيـة أن التكيـف                         

ـ            سات اإلجتماعي هو توافق الفرد مع تغيرات المؤسسات اإلجتماعية كاألسرة والمدرسة ومؤس

إلخ، حيث يغير الفرد سلوكه كي ينسجم مع غيره من األفراد خاصة باتبـاع              ...العمل واإلنتاج 

فالتكيف إذن هو تغير في سلوك الفرد بما يناسب ما يحدث           . التقاليد والخضوع الالزم للجماعة   

 في البيئة من تغيرات، ويكون ذلك عن طريق اإلمتثال للبيئة والتحكم فيها أو إيجاد حل وسـيط                

بينه وبينها، ومن صور التكيف اإلجتماعي أن يغير الفرد سلوكه بما يناسب الظروف والمواقف              

الجديدة، أو يقلع عن سلوك إعتاده إلى سلوك آخر حين يتضح له أن الـسلوك األول الجـدوى                  

  . منه، أو يغير الفرد البيئة التي يتواجد فيها
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ديناميكية يقوم بها الفرد بـصفة مـستمرة فـي                  نستخلص مما سبق أن التكيف عملية       

محاوالته لتحقيق التوافق بينه وبين نفسه أوال، ثم بينه وبين البيئة التي يعيش فيها، تلك البيئـة                 

التي تشمل كل ما يحيط بالفرد من مؤثرات عديدة، ولكي يحقق الفرد التوافق يجـب أن يقـوم                  

  .يق اإلستقرار النفسي والتكيف اإلجتماعيبتغيير سلوكه لمواجهة المؤثرات المختلفة لتحق
  

     Ⅱمعايير التكيف. 2ـ:  
        يوصف اإلنسان أنه سوي أو غير سوي وذلك من خالل ماإتفق عليه من أن سلوكه أو                

ما يقوم به من نشاط يكون مقبوال أو غير مقبول إجتماعيا، واإلنسان غير المتكيف هو المخالف                

وطالمـا أن الـسواء   . Herbert.A & Carroll) ,1966(يـع  للقانون والعنيـد وغيـر المط  

والالسواء يدخل في نطاق التكيف وسوء التكيف، لذلك فإنه يجب اإلشارة هنا إلى المعايير التي               

  : فيما يلي"أحمد عزت راجح " يمكن أن يتحدد من خاللها التكيف والتي عززها 
  



Ⅱالمعيار اإلحصائي. 1 ـ2ـ:   
من ال ينحرف كثيرا عـن المتوسـط،        << يار أن الشخص السوي هو              ويرى هذا المع  

وبعبارة أخرى السوي هو المتوسط وهو الذي يمثل الشطر األكبر من مجموعة النـاس وفـق                

المنحنى اإلعتدالي، ومن مميزات هذا المعيار أنه يراعي ما بين اإلنحراف من تدرج، فيميـز               

 سوء التكيف، ولكن يجب اإلشارة هنا إلى أنه وفقا          بين الحاالت الخفيفة والمتوسطة والعنيفة من     

لهذا المعيار نجد أن من هم على مستوى عال من الذكاء والصحة يعتبرون أيضا من الـشواذ،                 

أحمـد عـزت    . (>>إال أن علماء النفس قصروا الشذوذ على اإلنحراف من الناحية الـسلبية             

  ).12،ص 1973راجح، 
خص السوي هو الشخص المتوسط، وتحتـل فئـة         إذن فالمعيار اإلحصائي يرى أن الش     

األسوياء الجزء األكبرمن منحنى التوزيع اإلعتدالي، أما الشخص غير المتكيف فينتمـي إلـى              

  . منطقة دون المتوسط في هذا المنحنى
 

Ⅱالمعيار المثالي. 2 ـ2ـ:   
وهذا المعيار يرى أن السوي هو الكامل المثالي أو ما يقرب منه، وهـذا مـا يقـصده                  

  ).1973 أحمد عزت ٍراجح،(لمحللون النفسانيون حين يقولون أنه ليست هناك شخصية سوية ا
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فحسب هذا المعيار الشخص السوي هو الشخص الكامل المثالي غير أن هـذا المعيـار     

اليكون له وجود من الناحية اإلحصائية كالذكاء مثال، وهذا ما يشير إلى أنه اليوجد إنسان كامل            

  .  التكيف
  

Ⅱالحضاري(المعيار الثقافي. 3 ـ2ـ(:   
المتكيف مع المجتمع، أي من إسـتطاع       << وهذا المعيار يرى أن الشخص السوي هو        

، 1973أحمـد عـزت راجـح،     ( .>>أن يتماشى مع قيم المجتمع وقوانينه ومعاييره وأهدافـه          

  ). 13ص

تـى وإن كانـت   إن هذا المعيار يرى السواء هو اإلمتثال التام لقوانين المجتمع وقيمه ح 

فاسدة تتطلب من الفرد العمل على إصالحها وتغييرها بدال من التكيف لها، وهذا عيـب مـن                 

  .عيوب هذا المعيار



  

Ⅱالمرضي(المعيار الباثولوجي. 4 ـ2ـ(:  
الشخصيات الشاذة تتسم بأعراض إكلينيكية معينة كالمخاوف       << ويرى هذا المعيار أن     

كالهلوسـات  (، وإرتفاع مستوى القلق عنـد العـصابيين         الشاذة والوساوس واألفكار المتسلطة   

، وإضطرابات التفكير واللغة واإلنفعال عند الذهانيين والنزعات اإلجرامية         )واإلعتقادات الباطلة 

 ).13، ص1973أحمد عزت راجح،(>> واإلنحرافات الجنسية في الشخصية السيكوباتية 

ة التي تظهر عليهـا أعـراض       إن هذا المعيار يرى أن الشخصية الشاذة هي الشخصي        

إكلينيكية معينة، وما نالحظه من هذا المعيار هو عدم تحديد الدرجة التي يجب أن يصل إليهـا                 

  .إنحراف السلوك أو اضطراب اإلنفعال مثال حتى يمكن إعتباره شذوذا

من المعايير إال أنه    "  أحمد عزت راجح     " مع ما أورده     "محمود محمد الزيني    "  ويتفق  

 فهو يـشير إلـى أن       "أحمد عزت راجح    "  هناك معايير أخرى غير تلك التي أوردها         يرى أن 

   :معايير التكيف تتمثل فيما يلي

  .المعيار المثالي •

  ).المرضي(المعيار الباثولوجي •

  المعيار اإلحصائي •

  .المعيار القانوني •

  . المعيار التكاملي أو الطبنفسي •
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عايير المثالية والباثولوجية واإلحـصائية      في الم  "أحمدعزت راجح "وهو بذلك يتفق مع     

   :ويختلف معه في المعيارين القانوني والتكاملي، وفيما يلي نورد تفسيرا لكل منهما

 

      Ⅱالمعيار القانوني. 5 ـ2ـ:  
 ويرى هذا المعيار أن الشخصية السوية هي التي يسلك صاحبها على نحو ما يقره 

  .)1974محمود محمد الزيني، ( مع القانون القانون والعكس مع من يتصادم سلوكه

ومن خالل هذا المعيار يتبين لنا أن الشخص السوي أو المتكيف هو الـشخص الـذي                

 .للقانونيمتثل 
  

Ⅱالطبنفسي(المعيار التكاملي. 6 ـ2ـ(:  



سوء التكيف أو إعتالل الشخصية اليرجع لعامل واحد ذاتـي  << ويرى هذا المعيار أن     

 عوامل متفاعلة ذاتية جسمية، نفـسية،عقلية، وبيئيـة ماديـة وإقتـصادية             أو بيئي، ولكن لعدة   

وإجتماعية مع إختالف األهمية النسبية لكل عامل في كل حالة على حدى وأن كل عامل يـؤثر            

 ،  1974محمود محمد الزيني،  . (>>في اآلخر،فالعامل الذاتي يؤثر في البيئي والعكس صحيح         

  )245ص

يار يمكن القول أن سوء التكيف اليرجع لعامل واحد فقـط           من خالل تعرضنا لهذا المع    

  .ذاتي أو بيئي، وإنما يرجع إلى تفاعل هذه العوامل فيما بينها حيث كل عامل يؤثر في اآلخر
  

نستخلص من خالل تناولنا لهذه المعايير أن سوء التكيف هو اإلنحراف عن المتوسـط،              

الجـسمية، العقليـة والعوامـل البيئيـة الماديـة          ويكون نتيجة لتفاعل العوامل الذاتية النفسية،       

  .واإلقتصادية واإلجتماعية
  

Ⅲـ اإلضطرابات السلوكية:   
أجمعت نظريات علم النفس أن سنوات الطفولة هي أساس تكوين الشخـصية الراشـدة              

والمتوافقة، ومن ثم فإذا كانت سنوات الطفولة سوية كان الشخص في مراهقته ورشده ناضـجا               

عكس تساهم مشكالت الطفولة في نشأة اإلضطرابات النفسية والعقلية واإلنحرافات          ومنتجا، وبال 

  ).2002، سهير محمد سالمة شاش(السلوكية في المراهقة والرشد 
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Ⅲمفهوم اإلضطرابات السلوكية. 1ـ:  
        تعددت التعريفات التي تناولت اإلضطرابات السلوكية كون كل عالم قد يتجه في إتجـاه              

 وإعتمد على معيارا محددا لتعريفه، وكذلك قد إختلفوا في التسميات لهذا الميـدان حيـث                محدد

أكثـر التـسميات   ) 1972" (دنيـر  " أطلقوا عليه عدة مسميات أو عدة مـصطلحات، ويـذكر     

   :المستخدمة على نطاق واسع والمتعارف عليها وهي

  .سوء التكيف •

  .سوء التكيف اإلجتماعي •

  .ديداإلضطراب اإلنفعالي الش •

  .مشكالت التكيف •



  .المرض العقلي •

  .الجنوح •

  .اإلعاقة اإلنفعالية •

 .اإلعاقة اإلجتماعية •

 .صراعات األطفال •

 . اإلضطرابات السلوكية •
  

إن الناظر إلى التسميات السابقة يجدها مشتقة من نوع المعيار المستخدم لتحديد السلوك             

 الـسلوكية هـو مـصطلح       الشاذ، وأكثر المصطلحات المستخدمة بعد مصطلح اإلضـطرابات       

اإلضطرابات اإلنفعالية، حيث يعتبره بعض المختصين مصطلحا مرادفا لمصطلح اإلضطرابات          

 .)2000وآخرون،  جمال مثقال القاسم( السلوكية واإلنفعالية 

  :وفيما يلي نتعرض لبعض تعريفات اإلضطرابات السلوكية وهي
 

Ⅲتعريف زينب السماحى.1 ـ1ـ   : 
إضطراب سلوك الطفل   << اإلضطراب السلوكي للطفل بأنه     " احى   زينب السم  "تعرف  

بدرجة تخرج عن السلوك العادي بما يعوق حياته العادية ويؤثر على حياته اإلجتماعية ويحتاج              

لمساعدة عالجية، ومن هذه اإلضطرابات العدوان المتكرر والعنف والتبول الالإرادي والسلوك           

  ).181، ص2002اش، سهير محمد سالمة ش. (>>اإلنسحابي 
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يتضح لنا أن اإلضطراب السلوكي هـو إنحـراف         "  زينب سماحى    "من خالل تعريف    

سلوك الطفل عن السلوك العادي بدرجة تعيق حياته العادية وتؤثرعلىحياته اإلجتماعية، ومـن             

هذه اإلضطرابات العنف والعدوان والسلوك اإلنسحابي وسلوك التمرد والعـصيان والعـادات            

إلخ، وفي هذه الحالة يحتاج الطفل إلى تدخل إرشادي وعالجي لتعديل           ...تية غير المقبولة  الصو

  .السلوك غير المرغوب فيه إلى سلوك مرغوب فيه
  

Ⅲتعريف وودي. 2 ـ1ـ:  
ذلك الطفل الـذي ال يـستطيع أن        << الطفل المضطرب إنفعاليا بأنه     "  وودي   "يعرف  

يا مما يؤدي إلى تدهور تقدمه الدراسي والتأثير على         يتكيف مع معايير السلوك المقبولة إجتماع     



جمـال مثقـال القاسـم      . (>>زمالئه في الفصل، كذلك تدهور عالقاته الشخصية مع اآلخرين          

  ).18، ص2000وآخرون، 

من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن الطفل المضطرب سلوكيا هو ذلك الطفـل الـذي                

اعية، مما يؤثر على حياته العادية سواء في جانـب          يعاني من سوء التكيف مع المعايير اإلجتم      

  .التحصيل الدراسي أو عالقاته مع الزمالء وكل المحيطين به
  

Ⅲتعريف المبرت وباور. 3 ـ1ـ:  
الذي يتراوح معدل إنخفاض سلوكه بـين المتوسـط         << الطفل المضطرب إنفعاليا هو     

 قدرته علـى أداء واجباتـه       والحاد، وأن هذا اإلنخفاض في السلوك يعمل بدوره على تخفيض         

الدراسية بفاعلية، كذلك في تفاعله مع اآلخرين مما يؤثر على خبراته اإلجتماعيـة والتربويـة               

    :ويجعله عرضة لواحدة أو أكثر من النماذج السلوكية الخمسة التالية بشكل واضح

ية أو بالـصحة     عدم القدرة على التعلم التي ال ترتبط بالعوامل العقلية أوالحـسية أو العـصب              •

  .العامة، وإنما ترتبط بالمشاكل السلوكية

عدم القدرة على بناء عالقات شخصية مرضية مع األقران والمدرسـين واإلحتفـاظ بهـذه               • 

  .العالقات

  . أنماط غير مالئمة أو غير ناضجة من السلوك والمشاعر في الظروف العادية•

 .مزاج من الشعور بعدم السعادة والحزن واإلكتئاب• 

 ميل لظهور أعراض جسمية مثل مشاكل في النطق والكالم وآالم فـي الجـسم ومخـاوف                 •

  ).18ـ17، ص2000جمال مثقال القاسم وآخرون، . (>>مرتبطة بمشاكل شخصية أومدرسية 
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نستخلص أن الطفل المضطرب سلوكيا هـو       " باور  " و  " المبرت  " من خالل تعريف    

توسط، مما يؤثر على تحصيله الدراسي وإقامة عالقات        ذلك الطفل الذي ينحرف سلوكه عن الم      

  .إجتماعية مع أفراد البيئة التي يعيش فيها
  

من خالل ما سبق نستخلص أن اإلضطرابات السلوكية هي مجموعة من السلوكات غير             

العادية والتي تنحرف عن المتوسط، يظهرها الطفل بصورة واضحة ومتكررة وتكـون غيـر              

ية، حيث تصبح هذه السلوكات غير مقبولة إجتماعيا وتؤدي إلـى سـوء             مالئمة لمرحلته العمر  

تكيف الطفل، ويحتاج هذا األخير إلى تدخل إرشادي وعالجي من طرف المختـصين لتعـديل               

  .سلوكه



  

Ⅲخصائص اإلضطراب السلوكي. 2ـ:   
   :أورد الباحثون خصائص متعددة تميز اإلضطراب السلوكي ومن بينها ما يلي

  

Ⅲارالتكر. 1 ـ2ـ:   
إن اإلضطراب السلوكي عبارة عن سلوك متكرر ومتواصل، وهو السلوك الذي تنتهك            

فيه الحقوق الرئيسية لآلخرين والمعايير والقواعد اإلجتماعية، فظهور السلوك الـشاذ مـرة أو              

مرات قليلة ال يدل على وجود مشكلة عند الطفل ألنه قد يكون سلوكا عارضا وقد يختفي تلقائيا                 

  .ن الطفل أو والديهأو بجهد م
  

Ⅲعدم المالءمة. 2 ـ2ـ:   
السلوكي يكون غير متناسب مع المرحلة العمرية للطفل، فالسلوك الذي          إن اإلضطراب   

يعتبر عاديا في مرحلة عمرية معينة يصبح من عالمات سوء التكيف فـي مرحلـة عمريـة                 

ن العمر ولكنها تصبح من     أخرى، فثورات الغضب تعتبر عادية بالنسبة لطفل الثانية أو الثالثة م          

عالمات سوء التكيف في العاشرة من عمر الطفل، وبعض األعراض تعتبر أمرا عاديا بالنسبة              

لألطفال الصغار دون الخامسة من العمر، ولكنها تعتبر من عالمات إضـطراب الـسلوك إذا               

  .ظهرت عند الكبار
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Ⅲعدم المقبولية اإلجتماعية. 3 ـ2ـ:  

لوكية عبارة عن سلوكات غير مقبولة إجتماعيـا، فالطفـل الـذي            إن اإلضطرابات الس  

ينغمس في األنشطة التي تؤدي إلى نتائج سلبية سواء له أو لغيره يعارضها أولئك الـذين مـن                  

حوله، وتنتج عنها عقوبات إجتماعية رادعة من جانب المحيطين به في البيئة التي يعيش فيهـا                

إلخ، فلذلك يحاول المربين واألولياء وجميع المحيطين       ...سواء في البيت، أوالمدرسة، أوالشارع    

  .بالطفل تعديل هذه السلوكات المضطربة

Ⅲإعاقة النمو والتوافق. 4 ـ2ـ:  



إن السلوك الضطرب يتدخل في إعاقة النمو النفسي أو اإلجتماعي للطفل مما يؤدي إلى              

كفـاءة الطفـل فـي      إختالف سلوك الطفل ومشاعره عن سلوك أقرانه، وتدخله في الحد مـن             

التحصيل الدراسي وفي إكتساب خبرات جديدة، كما يتدخل في إعاقة إستمتاع الطفل بالحياة مع              

نفسه ومع اآلخرين، كما يؤدي إلى المعاناة النفسية وضـعف عالقـات الطفـل اإلجتماعيـة                   

   ).2002سهير محمد سالمة شاش، (
  

ي عبارة عن سلوك شاذ يتميز      نستخلص من خالل ما سبق أن اإلضطرابات السلوكية ه        

بالتكرار حيث يميل الطفل إلى تكراره لفترة طويلة، ويساهم اإلضطراب السلوكي فـي إعاقـة               

النموالنفسي واإلجتماعي للطفل بحيث يؤدي إلى تدهور تحصيله الدراسي وعالقاته اإلجتماعية           

ك وتحويله إلى سلوك    مع اآلخرين، لذلك يحاول المسؤولون على رعاية الطفل بتعديل هذا السلو          

  .إيجابي مرغوب فيه، وذلك باإلعتماد على تقنيات تعديل السلوك
  

Ⅲأسباب اإلضطرابات السلوكية لدى المعاقين عقليا. 3ـ:  
التختلف المشاكل السلوكية لدى فئة المعاقين عقليا عنها لدى األطفال العاديين، ويـرى             

راب السلوك اليرجـع إلـى اإلضـطرابات    العاملون في مجال العناية بالمعاقين عقليا أن إضط   

العضوية المصاحبة لحاالت اإلعاقة بقدر ما تعود إلى الظروف اإلجتماعية والبيئية المحيطـة             

  :بالطفل، ومن أهمها ما يلي

 حيث يحرم اآلباء الطفل من التمتـع بالحريـة المناسـبة للنمـو النفـسي       :الحماية الزائدة• 

 التي تؤدي إلى التدريب على الشعور باإلستقاللية والمبادرة         واإلنفعالي، ومن ممارسة النشاطات   

  .وإتخاذ القرارات، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالنقص والتبعية
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 تحديد األهل ألهداف أعلى من قدرات الطفل الحقيقية ومستواه األدائي الحالي وإسـتعداداته              • 

مستويات أبنائهم المعاقين عقليا، ويدفعونهم     الذهنية، حيث قد يغالي بعض اآلباء أحيانا في تقدير          

إلى ممارسة نشاطات أعلى مما تؤهلهم لهم قدراتهم وإمكاناتهم ظنا منهم أن ذلك يـؤدي إلـى                 

تقوية الدافع إلى التحصيل، وعلى العكس مما يتوقعه اآلباء فإن مثل هذه الممارسات الخاطئـة               

د تؤدي إلى تقوية الشعور بالرفض والنزوع       غالبا ما تقود إلى الشعور بالفشل واإلحباط، كما ق        

  .للعدوان لدى هؤالء األطفال كرد فعل معارض لسلوك اآلباء

على الرغم من تقبل كثير من األسر لمشكلة وجود طفال معاقا عقليا بينهم ورضاهم بقـضاء                • 

هار اهللا وقدره وما قسمه لهم، فإن أسرا أخرى قد ترفض الطفل المعاق عقليا مما يؤدي إلى إظ                



مشاعر الرفض والكراهية وعدم التقبل له بشكل شعوري أو الشعوري، ويبدو هذا السلوك في              

شكل تقييد حرية الطفل في الحركة واإلتصال، وفي عزله عن اآلخرين ومنعه مـن محاولـة                

مصادفتهم أو اإلجتماع بهم، وفي إهماله وعدم العناية به أو حرمانه وعدم توفير الحماية لـه،                

 مشاعر اإلحتقار نحوه وغير ذلك من األمور التي تدفع بالطفل إلى مبادلة اآلخـرين               وفي إبداء 

 .نفس الشعور مصحوبا بردة فعل إنفعالية عنيفة

قد يحاول اآلباء مواساة الطفل بتقريبه منهم والحنان عليه بشكل خاص، إال أن ذلك قد يؤدي                • 

 بسبب ما يحظى من منزلة مميزة لـدى     إلى إثارة باقي اإلخوة وأفراد األسرة ضده والحقد عليه        

والديه، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى نزوع اإلخوة للعدوان تجاه الطفل المعاق عقليا بسبب إعتراض       

مبدأ التمييز، كما قد يشعر اإلخوة بالحقد على أخيهم المعاق عقليا ألن وجوده بينهم يبعث على                

لتي يمارسها زمالئهم اآلخرين خوفا     الخجل ويضايقهم، ويمنعهم من ممارسة بعض النشاطات ا       

من مالقبتهم بأخيهم المعاق، وهذا ما يؤدي بالطفل إلـى اللجـوء إلـى العـدوان أو الـسلوك         

  .اإلنسحابي كرد فعل معارض لسلوك إخوته

 إن عدم رغبة األسرة في تحمل مسؤولية أعباء العناية بالطفل المعاق عقليا أحيانا قد تـدفع                 • 

ى إيوائه بإحدى المؤسسات، ونظرا لبقاء الطفل لفترة طويلة في مؤسسات           باألهل إلى العمل عل   

يسودها اإلهمال واإلزدحام، وفي جو بعيد عن محيط األسرة وفقير من وسائل اإلستثارة فـإن               

هذا يؤثر سلبا على قدرته على التفاعل مع اآلخرين كما يؤثر بشكل ضار على عمليات النمـو                 

  .)1996 رمضان محمد القذافي،(العقلي 
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نستخلص من خالل ما سبق أن أسباب اإلضطرابات السلوكية لدى األطفال المعاقين 

عقليا ال تختلف عنها لدى األطفال العاديين، وأن هذه اإلضطرابات ال ترجع إلى اإلضطرابات 

العضوية المصاحبة لحاالت اإلعاقة العقلية بقدر ما ترجع إلى الظروف البيئية واإلجتماعية 

محيطة بالفرد، ومن بين هذه األسباب الحماية الزائدة للطفل المعاق عقليا من طرف أولياءه ال

التي قد تؤدي بالطفل إلى الشعور بالنقص والتبعية وعدم تحمل المسؤولية، وقد يلجأ بعض 

اآلباء إلى الطلب من إبنهم المعاق عقليا إنجاز بعض النشاطات التي قد تكون أعلى من قدراته 

ناته، وهذا ما يؤدي إلى فشل الطفل وبالتالي لجوءه إلى العدوان أو بعض اإلضطرابات وإمكا

وأحيانا قد نجد بعض األسر ترفض تقبل الطفل . األخرى كرد فعل معارض لسلوك األولياء



المعاق عقليا وتعمل على نبذه وعزله عن اآلخرين، وهذا ما يؤدي بالطفل إلى إصدار ردة فعل 

وفي بعض األحيان قد تلجأ األسرة إلى وضع الطفل في . العدوان والصراخإنفعالية عنيفة ك

إحدى المؤسسات الداخلية لكي تنقص من ثقل عبئه عليها، وهذا ما يؤثر سلبا على عالقاته 

  .اإلجتماعية ونموه العقلي
   

Ⅳـ السلوك التكيفي:   
  

Ⅳمفهوم السلوك التكيفي. 1ـ:   
قلي من الجهات العلمية التي أدخلت مفهوم السلوك تعتبر الجمعية األمريكية للتخلف الع

التكيفي في مجال اإلعاقة العقلية، وتعود البدايات في ذلك إلى الرواد األوائل الذين ساهموا في 

 ) Heber, 1959" (هيبر"ظهور هذا المفهوم في تعريف اإلعاقة العقلية وقياسها، ومن أولئك 

 ) Nihira, 1976" (نهيرا"و ) Leland, 1973("ليالند"و) Grossman, 1973" (جروسمان"و
الذين أشاروا إلى تعديل تعريف اإلعاقة العقلية التقليدي المبني على المعيار السيكومتري، وإدخال 

 .مفهوم السلوك التكيفي في تعريف اإلعاقة العقلية
  :و هناك تعاريف عديدة تناولت مفهوم السلوك التكيفي ومنها ما يلي

Ⅳبارو وباال وآخرونتعريف س. 1ـ1ـ)Balla et al,  (Sparrow:  
أداء األنـشطة اليوميـة المطلوبـة للكفايـة الشخـصية           <<         يقصد بالسلوك التكيفـي     

  ).238، ص1997محمد محروس الشناوى، . (>>واإلجتماعية 

نستخلص من خالل هذا التعريف أن السلوك التكيفي هو قدرة الفرد على إنجاز األنشطة              

  لمطلوبة منه لتحقيق المسؤولية الشخصية واإلجتماعية كإرتداء المالبس، تناول الطعام،اليومية ا
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 .إلخ...النظافة، التفاعل مع اآلخرين

Ⅳ1968تعريف ليالند . 2 ـ1ـ) , :(Leland   

القـدرة علـى اإلسـتجابة للمتطلبـات        <<  السلوك التكيفـي بأنـه       " ليالند   "يعرف  

  ). 55، ص2000، فاروق الروسان. (>>اإلجتماعية

 نستخلص أن السلوك التكيفي يبدو في تحمـل المـسؤولية            "ليالند" من خالل تعريف    

الشخصية، والتي تعني قدرة الفرد على تحمل كل ما يتعلق بأموره الشخصية والنجاح في إتخاذ               

دوار القرار المناسب فيها، وتحمل المسؤولية اإلجتماعية والتي تعني قدرة الفرد على القيام باأل            



اإلجتماعية المتوقعة منه بنجاح، وتحمل المسؤولية المترتبة على قيامه بتلك األدوار، كما تعني             

  .النضج اإلجتماعي واإلنفعالي عند إتخاذ القرار المناسب
  

Ⅳ1976تعريف نهيرا . 3 ـ1ـ), (Nihira:  
بيئتـه  مدى فاعلية الفرد في التكيف مـع        << التكيفي على أنه     السلوك " نهيرا" يعرف  

  .)56، ص2000فاروق الروسان، . (>>الطبيعية واإلجتماعية 

من خالل هذا التعريف نستخلص أن السلوك التكيفي هو قدرة الفرد على التكيـف مـع                

 " نهيـرا " مطالب البيئة الطبيعية واإلجتماعية، ويتضمن مفهوم السلوك التكيفـي حـسب رأي         

  .حمل المسؤولية اإلجتماعيةوت) الشخصية(وهما اإلستقاللية الذاتية  بعدين
  

  :من خالل تناولنا لتعريفات السلوك التكيفي يبدو لنا أن هناك عناصر مشتركة فيها وهي

 مدى قدرة الفرد على تحمل مسؤولياته الشخصية وخاصة مهـارات الحيـاة اليوميـة مثـل           •

سـتقاللية  إلخ، والمهـارات اإل   ...مهارات تناول الطعام، والصحة الشخصية، وارتداء المالبس      

  .األخرى كالتنقل والتعامل بالنقود واستخدام اللغة

مدى قدرة الفرد على تحمل مسؤولياته اإلجتماعية المتوقعة منه، وخاصـة فـي المراحـل               • 

العمرية المتقدمة وما تتطلبه من مسؤوليات إجتماعية وتتمثل في التفاعل مع اآلخرين، والقيـام              

  .بعمل ما يمكنه من االستقالل المعيشي
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Ⅳمظاهر السلوك التكيفي. 2ـ: 

تضمنت مقاييس السلوك التكيفي عددا من مظاهر السلوك التكيفي المقبولـة إجتماعيـا،           

  :والتي تظهر بدرجات متباينة لدى األطفال المعاقين عقليا وهي كما يلي
  

  :(Independent Functioning Skills) المهارات اإلستقاللية •

ة اليومية ومنها مهارات تناول الطعام والـشراب، واسـتخدام          ويقصد بها مهارات الحيا   

، والنظافة الشخصية، واإلهتمام بالمظهر العام ووسائل المواصالت        )قضاء الحاجة (المرحاض  

  ).1997محمد محروس الشناوى، (



  :(Physical & Motor Skills) المهارات الجسمية والحركية •

والسمع، ومهارات التـوازن الجـسمي      ويقصد بها مهارات إستخدام الحواس كالبصر       

  .والمشي والركض، والتحكم في حركة اليدين واستعمال األطراف
 
  :(Money Skills) مهارات التعامل بالنقود •

ويقصد بها مهارات معرفة القطع النقدية المعدنية والورقية والتمييـز بينهـا ومعرفـة              

  ).2000فاروق الروسان، (ة أهميتها وتنظيمها وتوفيرها، والمهارات الشرائية البسيط
 
  :(Language Skills) المهارات اللغوية •

ويقصد بها مهارات اللغة اإلستقبالية والتعبيرية والمتمثلة في استقبال وفهم وتنفيذ اللغـة       

  .، ومهارات النطق والتعبير اللفظي والكتابي والقراءة)المهارات اللغوية اإلستقبالية(
  

  :(Number & Time Skills) مهارات األرقام والوقت •

ويقصد بها مهارات معرفة األرقام والتمييز بينها وقراءتها وكتابتها، ومعرفـة الوقـت             

  ).1997محمد محروس الشناوى، (وأيام األسبوع واألشهر والسنوات 
  

   (Vocational Skills) :المهارات المهنية •

نة، والنـسيج   ويقصد بها المهارات المهنية البسيطة مثل مهـارات التنظيـف والبـست           

  .والخياطة والنجارة، والمهارات المتعلقة بالمحافظة على أدوات العمل ومواعيده وتعليماته
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  : (Self-Direction Skills) مهارات التوجيه الذاتي •

ويقصد بها المهارات المتعلقة بتوجيه الفرد لذاته وخاصة مهارات المبادرة واسـتغالل            

  ).2000فاروق الروسان، (أوقات الفراغ 
 
  : (Responsibility Skills) مهارات تحمل المسؤولية •

ويقصد بها مهارات المحافظة على الممتلكات الشخصية وتحمل الفرد المـسؤولية فـي             

  ).1997محمد محروس الشناوى، (إنجاز األعمال الموكلة إليه 
  



  :(Socialization Skills) مهارات التنشئة اإلجتماعية •

اعل اإلجتماعي مع اآلخرين مثل مهارات التعاون مع اآلخرين         ويقصد بها مهارات التف   

ومساعدتهم، وتقدير واحترام مشاعر اآلخرين، والرغبة في اللعب مع اآلخرين، وطلـب اإلذن             

فهمي محمد سيد،   (باستخدام لعب وأدوات اآلخرين، والتحدث مع الزمالء وكل من يحيطون به            

ه في المدرسة وأسماء جيرانه، وعنوانه ومكـان        ، ومعرفة الطفل ألفراد أسرته وزمالء     )1998

عمل والديه، والمشاركة في النشاطات الجماعية، والنضج اإلجتماعي المتمثـل فـي تناسـب              

  ).2000فاروق الروسان، (السلوك مع المواقف اإلجتماعية 
  

نستخلص من خالل ما سبق أن السلوك التكيفي يعكس مهارة الـشخص فـي الوفـاء                

ية الذاتية والمطالب اإلجتماعية التي تتطلبها بيئته، والسلوك التكيفي يتـضمن           بحاجات اإلستقالل 

عددا من المهارات ومن أبرزها مهارات اإلستقاللية والتي يقصد بها قدرة الفرد على اإلنجـاز               

الناجح للمهام واألنشطة التي تتطلبها بيئته اإلجتماعية، وكذلك مهارات المـسؤولية الشخـصية             

وقدرته ) وعادة تحت إشراف ما   (ة الفرد في إنجاز األنشطة التي يمكن إنجازها         ويقصد بها رغب  

على تحمل المسؤولية الفردية لسلوكه الشخصي، وتنعكس هذه القدرة في اتخاذ القرار واختيار             

السلوكات المالئمة حسب المواقف، وهناك أيضا مهارات المسؤولية اإلجتماعية والتي يقصد بها   

قبل المسؤولية كعضو من الجماعة في المجتمع، وأن يقوم بالسلوكات المناسبة           قدرة الفرد على ت   

في صورة هذه التوقعات اإلجتماعية، وينعكس ذلك في مستويات التوافق اإلجتماعي والنـضج             

  .اإلنفعالي، وكذلك في صورة تقبل لمستوى من المسؤولية المؤدية إلى إستقاللية جزئية أو كلية
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Ⅳلسلوك الالتكيفيمظاهر ا. 3ـ:  
تتضمن مقاييس السلوك التكيفي عددا من مظاهر السلوك الالإجتماعي، وهي مظـاهر            

  .غير مقبولة إجتماعيا يصدرها األطفال المعاقين عقليا

وقد أوردت الجمعية األمريكية للتخلف العقلي في دليلها الخاص بمقياس السلوك التكيفي            

ا تقدير الكفاءة اإلجتماعية للمعاقين عقليا تتمثـل فـي          أن اإلنحرافات السلوكية التي يكشف عنه     

   :المجاالت التالية

  :(Violent and Destructive Behavior) السلوك المدمر والعنيف •



الدفع البدني أو الشد، أو     << أن هذا السلوك يتضمن      " سهير محمد سالمة شاش   " تشير  

ذاء الحيوانات، أو تـدمير الممتلكـات       البصق، أو إلقاء األشياء على اآلخرين، أو العض، أو إي         

سـهير  . (>>الشخصية وممتلكات اآلخرين أو الممتلكات العامة، أونوبات الغضب اإلنفعاليـة           

  ).183، ص2002محمد سالمة شاش، 
  
  :(Anti Social Behavior)) السلوك الالإجتماعي( السلوك المضاد للمجتمع •

كاذيب والقصص المبـالغ فيهـا،      ويتضمن ذلك مضايقة اآلخرين ونشر اإلشاعات واأل      

وإزعاج اآلخرين باألسئلة، والتدخل في شؤون اآلخرين وإفساد أعمالهم وعدم إحترام مشاعرهم            

وممتلكاتهم، مثل رفع صوت الراديو أو التلفزيون، والحديث بصوت عال، واستخدام ممتلكـات             

  .اآلخرين بدون إستئذان وعدم الحفاظ عليها
  

 :(Rebilious Behavior) سلوك التمرد والعصيان •

        ويتضمن ذلك تجاهل األنظمة والتعليمات والقواعد المنظمة للعالقات داخل المؤسسة أو           

 المعهد، ويتمرد الطفل كثيرا وال يلتزم بالواجبات، والهروب من المنزل أو المدرسـة، وسـوء              

  ).2000روسان، فاروق ال(التصرف في المجالس العامة وذلك بمقاطعة وعرقلة نشاط اآلخرين 
  

 :(Untrusted Behavior) سلوك ال يوثق به •

        ويتضمن ذلك أخذ ممتلكات اآلخرين دون إستئذان، والكذب والغش في اللعب، والكذب            

  .في المهمات الموكلة إليه
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  :(Withdrawal Behavior) السلوك اإلنسحابي •

  .في المواقف اإلجتماعية        ويتضمن ذلك الجمود والخجل والكسل واإلنسحاب 
  

 :(Stereotype Behavior) السلوك النمطي •

        ويتضمن ذلك أشكال السلوك المتكرر على وتيرة واحدة كفرقعة األصـابع وتحريـك             

اليدين أو القدمين والحركات الجسمية المتكررة، والجلوس ووضع الركبتين تحت الـصدر، أو             

  ).2002سهير محمد سالمة شاش، (لى األرض قطع الغرفة ذهابا وإيابا واإلستلقاء ع



  
  ):Inappropriate Interpersonal Manners (العادات الشخصية غير المقبولة •

        ويتضمن ذلك الحديث في وجوه اآلخرين والنفخ في وجوههم واإلقتراب منهم كثيـرا،             

  .ومعانقتهم والتعلق بهم
 

  :(Unacceptability Of  Vocal Habits) العادات الصوتية غير المقبولة •

        ويتضمن ذلك الحديث بالصوت المنخفض أو العالي مع اآلخرين، والضحك بشكل غير            

  ).2000فاروق الروسان، (مناسب، وتقليد أصوات اآلخرين بسخرية 
  

  :(Self-Abusive Behavior) سلوك إيذاء الذات •

ط، أو الشد أو العض أو القـرص،                ويشمل أي نوع من اإليذاء البدني بالضرب أو الخب        

ووضع اليد في بعض األماكن وجرحها، وقد يضع أشياء معينة في عينيـه أو أذنيـه أو أنفـه                   

  .وكثيرا ما يضعها في فمه
 

  :(Hyperactivity) النشاط الزائد •

  .        ويقصد بذلك أشكال السلوك المتمثلة في الحركة الزائدة أوالكالم أوالجري أوالقفز
 

  :(Psychological Disturbancies) ابات النفسية اإلنفعاليةاإلضطر •

        وتشمل عدم اإلستجابة المناسبة في وقت النقد أو الفشل أواإلحباط، ومحاوالت جـذب             

  .إنتباه اآلخرين بشدة، وادعاء المرض، ومظاهر عدم اإلستقرار اإلنفعالي
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  :(Use Of  Medications) إستعمال األدوية •

سهير محمد سـالمة    ( ويتضمن ذلك إستخدام مهدئات أو أدوية وعقاقير ضد التشنجات                 

  ).2002شاش، 

        من خالل تناولنا لمظاهر السلوك الالتكيفي يتضح لنا أن مقـاييس الـسلوك التكيفـي               

تتضمن عددا من هذه المظاهر، وهي عبارة عن سلوكات غير مقبولة إجتماعيا، ومن بينها نجد               

إلخ، وكذلك الـسلوك المـضاد      ...ية كالصراخ الحاد والبكاء، وتكسير األثاث، والضرب      العدوان

 بل  مللمجتمع ويتضمن مضايقة اآلخرين واإليقاع بهم، والتآمر عليهم وإفساد نشاطاتهم أو ألعابه           



إلخ، وسلوك التمرد والعصيان الذي يتضمن مخالفة األنظمة والتعليمات ومعاكسة          ...وإزعاجهم

 به كأخـذ    قمن مظاهر سلوك عدم التكيف أيضا نجد السلوك التشككي الذي ال يوث           اآلخرين، و 

ممتلكات اآلخرين بدون إذن والكذب والغش وغيرها من مظاهر السلوك الالتكيفي التي تحرص             

  .مؤسسات التنشئة اإلجتماعية على تعديلها وتحويلها إلى سلوكات تكيفية
  

س السلوك التكيفي التتـضمن مظـاهر الـسلوك                 من خالل ما سبق نستخلص أن مقايي      

التكيفي فقط، وإنما تتضمن عددا من مظاهر السلوك الالتكيفي التي يصدرها األطفال المعـاقين              

عقليا، وهي عبارة عن سلوكات شاذة غير مقبولة إجتماعيا، ولذلك تحاول معظـم مؤسـسات               

كات غير المرغوب فيها وتحويلها     التربية الخاصة التي تستقبل هؤالء األطفال تعديل هذه السلو        

إلى سلوكات مرغوب فيها وتثبيتها للمحافظة على إستمراريتها، وذلك مـن خـالل تزويـدهم               

  .ببرامج تربوية وتدريبية التي تعتمد على فنيات تعديل السلوك المستمدة من نظريات التعلم
  

Ⅳتقدير السلوك التكيفي. 4ـ:  
وقت مبكرـ بمطالب داخلية تتمثل في حاجاته، ومطالب         يواجه الفرد في حياته ـ ومنذ  

خارجية تفرضها عليه بيئته، ولكي يحيا حياة طيبة فعليه أن يفي بكال النوعين مـن المطالـب                 

وبأساليب مناسبة، وهذه اإلستجابة للمطالب الداخلية والخارجية هي التي يطلق عليها الـسلوك             

  .التكيفي

كيفي أمرا هاما في مجال الصحة النفسية للطفل، وكـذلك فـي                    ويعتبر تقدير السلوك الت   

تشخيص حالة اإلعاقـة العقليـة فـي        << بعض الجوانب التشخيصية، وعلى سبيل المثال فإن        

  الوقت الراهن لم يعد يتحدد عن طريق نسبة الذكاء وحدها، وإنما أصبح مـن الـضروري أن                
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، وقـد حـدد الـدليل    Goupil. G ) ,1990(. >> نضع في إعتبارنا السلوك التكيفي للطفل 

)      1987(التشخيصي واإلحصائي الذي نـشرته الجمعيـة األمريكيـة للطـب النفـسي عـام                

ـ  Rالطبعة الثالثة المعدلة(  Ⅲ ـDSAM ( معايير لتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية، ومن بين

 فاعلية الـشخص    هذه المعايير وجود عيوب مصاحبة أو جوانب قصور في األداء التكيفي مثل           

في الوفاء بالمعايير المتوقعة ممن هم في نفس عمره ومجتمعه الثقافي في مجاالت متعددة مثل               

المهارات اإلجتماعية، والمسؤولية، والتخاطب ومهارات المعيشة اليومية واإلستقاللية الشخصية         

  ).1997محمد محروس الشناوي، (والكفاية الذاتية 



 لسلوك التكيفي على أحكام ومالحظات أحد الوالدين أو المدرسين أو                 ويعتمد في تقدير ا   

  Goupil. G) , 1990(القائم على رعاية الفرد موضوع الدراسة سواء كان طفال أو راشدا 

        ويمكن إستخدام مقاييس السلوك التكيفي التي يتم تقنينها بشكل جيد في مجموعة متنوعة             

  :من اإلستخدامات منها

  . والضعف في السلوك لدى الفرد أو الجماعة على مجاالت القوةالتعرف• 

توفير أساس موضوعي للمقارنات بين تقديرات الفرد عبر الزمن لتسجيل ومتابعـة تطـوره              • 

  .وتحسنه وكذلك لتقويم جدوى برنامج التدريب

 أو مقارنة تقديرات السلوك التكيفي للفرد نفسه تحت ظروف ومواقف مختلفة مثال في البيـت           • 

  .المدرسة

  .مقارنة تقديرات األشخاص القائمين بتقدير السلوك التكيفي مع بعضهم• 

توفير طريقة مقننة لتداول المعلومات بين المؤسسات فيما بينها، وفي داخل المؤسسة الواحدة             • 

  ).1997محمد محروس الشناوى، (
  

أساسيا في تشخيص حاالت            من خالل ما سبق يتضح لنا أن السلوك التكيفي يعتبر بعدا            

اإلعاقة العقلية، ولذلك أعدت مقاييس مقننة لتقديره، ويعتمد في تقدير الـسلوك التكيفـي علـى         

أحكام ومالحظات األشخاص الذين يحيطون بالفرد كاآلباء والمدرسين، واألخصائي النفـسي،           

  .إلخ...واألخصائي اإلجتماعي

ي في إستخدامات عديدة مثل التعرف على نقـاط                 ويمكن إستخدام مقاييس السلوك التكيف    

الضعف والقوة في سلوك الفرد، ومتابعة تطور تحسن الطفل في مجاالت متنوعة مثال معرفـة               

مدى تحسن مهارات اإلعتماد على النفس في الحياة اليومية لدى الطفل، أو معرفة مدى تعـديل                

  فة مدى فعالية برامج التربية الخاصة     وتستخدم كذلك هذه المقاييس لمعر    . السلوكات الشاذة لديه  
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المقدمة لألطفال المعاقين عقليا، أو مقارنة السلوك التكيفي للفرد تحت ظروف ومواقف مختلفة             

  .مثال قبل إلتحاق الطفل بمراكز أو مؤسسات التربية الخاصة وبعد إلتحاقه بها
  

Ⅳـ 4ـ مقياس السلوك التكيفي الخاص بالجمعية األمريكية للتخلف . 1 

  (AAMR Adaptive Behavior Scale):العقلي 
ظهر مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي نتيجة لإلنتقـادات التـي                

ة لظهـور  وجهت إلى مقاييس الذكاء التقليدية في قياس وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية، ونتيج           



 الذي تبنته الجمعية األمريكية للتخلـف       " جروسمان  "و"  هيبر   "تعريف اإلعاقة العقلية من قبل      

فاروق الروسان،  (العقلي، والذي يؤكد على بعد السلوك التكيفي باإلضافة إلى بعد القدرة العقلية             

ك التكيفـي   مقياس الـسلو Nihira et al), 1969( وزمالئه" نهيرا " ، ولذلك فقد أعد )1998

، G. (Goupil , 1990 ( في تعريف اإلعاقة العقليةوذلك بهدف قياس وتشخيص البعد اإلجتماعي

محمـد محـروس   ) (1974(وقد ظهرت الطبعة الثانية للمقياس بعد المراجعة والتنقـيح عـام       

 Adults,  ABS,(AAMD(وظهر المقياس في صورتين األولى للكبـار  ). 1997الشناوى، 

، ثم جمعت Public School Version), ABS,(AAMD رة المدرسية العامة والثانية الصو

وهي الصورة المدرسـية    ) 1981(الصورتان في صورة واحدة بعد مراجعة لهذا المقياس عام          

، ويتـألف المقيـاس مـن             )1998فاروق الروسـان،  (العامة بعد حذف الفقرات غير المناسبة       

ـ 95 ،           (Adaptive Behavior)اهر الـسلوك التكيفـي    فقرة تغطي قسمين، األول يشمل مظ

 )            (Maladaptive Behaviorوالثـــاني يـــشمل مظـــاهر الـــسلوك الالتكيفـــي 

)2001, Lessas. J. F  &  (Francine Lussier  ويتضمن القسم األول من المقياس تـسع ،

 للبقاء وللمحافظةعلى اإلستقاللية    مجاالت سلوكية ويقيس المهارات األساسية والعادات الالزمة      

  :، وهذه المجاالت هي)1998فاروق الروسان،(الشخصية في الحياة اليومية 

 .(Independent Functioning)الوظائف اإلستقاللية  •

 .(Physical Development)النمو الجسمي  •

 .(Economic Activity)النشاط اإلقتصادي  •

 .(Language Development)النمو اللغوي  •

 .(Number & Time)األرقام والوقت  •

 .(Vocational Activity)النشاط المهني  •
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 .(Self-Deriction)التوجيه الذاتي  •

 .(Responsibility)تحمل المسؤولية  •

  ).1997محمد محروس الشناوى، (    . (Socialization)التنشئة اإلجتماعية  •

  ا بالسلوك غير المتكيف المتصل كما يتضمن القسم الثاني إثنا عشرة مجاال تهتم أساس

  :بإختالالت السلوك وهي

 .(Vidend & Destructive Behavior)السلوك العدواني  •

 .(Anti Social Behavior)السلوك المضاد للمجتمع  •



 .(Rabellious Behavior)السلوك التمردي  •

 ).Untrust Worthing Behavior) (عدم الثقة(السلوك التشككي  •

  Behavior) . (Withdrawalي السلوك اإلنسحاب •

 .(Stereotype Behavior)السلوك النمطي  •

 .(Inappropriate Interpersonal Manners)العادات الشخصية غير المناسبة  •

 .(Unacceptability Of Vocal Habits)العادات الصوتية غير المقبولة  •

 .(Self-Abusive Behavior)السلوك اإليذائي للذات  •

 .(Hyperactive Tendencies)الزائد الميل للنشاط  •

 .(Psychological Distrubance)السلوك العصابي  •

 .(Use Of Medications)إستخدام العقاقير واألدوية  •

يعتبر هذا المقياس من أكثر مقاييس السلوك التكيفي شهرة وفاعلية في عمليـة قيـاس               

ول العـالم كالواليـات             وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية، فلقد تـم تقنينـه فـي عـدد مـن د               

، واليابـان   Magerotte) ,1977(، وبلجيكـا    Lambert) ,1975,1981(المتحدة األمريكية   

(Tomiyasy,1977) 1977(، والهنــد, (Upadhayaومــصر ،) 1975(القهــاتي (( ،

، والكيالني والروسـان    )1983(، وداوود والبطش    )1983(وجرار) 1981(الروسان(واألردن

، والقريـوتي وجـرار     )1985(جـرار   ( والبحرين   ،))1996،  1994(روسان  ، وال )1985(

  ).1998فاروق الروسان،  ())1989(

ويمكن أن يعبأ مقياس السلوك التكيفي بواسطة أفراد متنوعين بعد فتـرة معينـة مـن                

 :التدريب، ويمكن الحصول على المعلومات حول الفرد المفحوص بإحدى الطرق التالية

  .يكون القائم بتسجيل المعلومات على صلة ومعرفة بالفرد المفحوص: الطريقة األولى• 
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وهي طريقة المقابلة وهي أكثر إستخداما مع الوالدين، وفيهـا يقـوم القـائم              :  الطريقة الثانية  •

 .بالمقابلة بإكمال المقياس بناءا على المعلومات التي يقدمها األبوين

، حيث يمكن اإلستفادة من أكثر مـن شـخص يـدلي            طريقة الطرف الثالث  : الطريقة الثالثة • 

بمعلومات حول الفرد المفحوص، وذلك للحصول على المعلومـات المطلوبـة ويـشمل ذلـك              

  ).1997محمد محروس الشناوى، (الوالدين، والممرضات، والمربين وغيرهم 

اس من خالل ما سبق يتضح لنا أنه بناءا على إعتبار البعد اإلجتماعي من بين معايير قي               

وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية ظهرت الصورة األولى من مقياس السلوك التكيفي الذي يقيس             



 وزمالئه، وينقسم هذا المقياس إلى قسمين، فاألول يـشمل مظـاهر            "نهيرا  " هذا البعد من قبل     

الــسلوك التكيفــي كالوظــائف اإلســتقاللية، والنــشاط اإلقتــصادي، ومهــارات التنــشئة 

خ، أما القسم الثاني فيشمل مظاهر السلوك الالتكيفي كالسلوك العدواني والسلوك           إل...اإلجتماعية

التشككي والسلوك اإلنسحابي وغير ذلك، ونال هذا المقياس ترحيبا من طـرف العديـد مـن                

المربين والباحثين ولذلك تم تقنينه على بيئات مختلفة كبلجيكا واليابان والهند، وكـذلك الـدول               

  .ردن والبحرينالعربية كمصر واأل
  

Ⅳمقاييس فانيالند للسلوك التكيفي. 2 ـ4ـ  
: (Vineland Scales For Adaptive Behavior)  

 من بين األوائل الذين نادوا باألخذ بعين اإلعتبار السلوك التكيفي           (Doll)  "دول" يعتبر

  :ا يليتعريف اإلعاقة العقلية كم) 1941(عند تشخيص حاالت اإلعاقة العقلية، حيث قدم دول 

 :لكي نعرف شخصا ما على أنه معاقا عقليا يلزم توافر ستة عناصر هي<< 

 يرجع إلى نقص عقلي. 2       عدم النضج اإلجتماعي .1

 يتضح عند البلوغ . 4     بسبب توقف في النمو العقلي   .1

  .>>وهو بالضرورة غيرقابل للشفاء . 6        له أصل بنيوي . 5

  ).238، ص1997محمد محروس الشناوى، (

فانيالنـد  "  بإعداد مقياس خاص بالمهارات اإلجتماعية عرف بمقيـاس           "دول" قد قام   و

، ويغطي هذا المقياس الفئة العمرية من الميالد حتى البلوغ، وقـد إشـتمل              "للنضج اإلجتماعي   

المساعدة الذاتية العامة، المساعدة الذاتية في      : فقرة وتغطي ثمانية مجاالت وهي    ) 117(المقياس  

طعام، إرتداء المالبس، التوجيـه الـذاتي، المهنـة، التخاطـب، الحركـة، والتنـشئة               تناول ال 

  .اإلجتماعية
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  وقد أعد مقياس فانيالند في صورة جديدة قام بإعدادها مجموع

 " ، وقام بإعدادها  )1984(وعدل اإلسم إلى مقاييس السلوك التكيفي       " دول  " ة من تالميذ    

وتشتمل المقاييس في صـورتها الجديـدة       " سيكشيتي  " و  " اال  ب"                    و                      "سبارو

 Class room)بصورة غرفة الدراسة على صورتين إحداهما للسلوك الخاص بالمدرسة وتعرف 

Edition) وصورة خاصة بالمقابلة ،(Interview Edition)وتضم المقاييس المجاالت التالية ،:  

 ).التعبيري واإلستقبالي والكتابي(التخاطب  •

 ).الشخصية، المنزلية، المجتمعية(مهارات المعيشة اليومية  •



 .)المواقف  مهارات التعامل مع الفراغ،الشخصية، اللعب في وقتالعالقات (التنشئة اإلجتماعية  •

 ).الكبرى، الصغرى(المهارات الحركية  •

 .السلوك غير المتكيف •

س أو الخدمـة    ويقوم بتطبيق المقياس أشخاص مؤهلون من المتخصصين في علم الـنف          

اإلجتماعية أو غيرهم ممن حصلوا على تدريب خاص ولديهم خبرة في القياس النفسي وتفسير              

ويـتم  . اإلختبارات ومهارات المقابلة، وكذلك الخبرة في إستخدام مقـاييس الـسلوك التكيفـي            

الحصول على المعلومات من المقابلة مع شخص راشد يكون أكثر ألفة ومعرفة بسلوك الشخص    

، وإذا كان الفرد يعيش مع أسرته فإن أقرب األفراد          )المفحوص(لوب تقدير سلوكه التكيفي     المط

فـإن  ) مؤسسة(للحصول على معلومات منه هو أحد الوالدين، أما إذا كان الفرد يقيم في معهد               

المعلومات تؤخذ من أكثر األشخاص معرفة بالفرد ممن يقومون على رعايتـه، وفـي بعـض       

محمد محـروس   (الفاحص إلى أكثر من شخص ليحصل على المعلومات المطلوبة          يحتاج  الحاالت قد   

  .)1997الشناوى، 

 يعتبر من بين     "دول" من خالل تعرضنا لمقاييس فانيالند للسلوك التكيفي يتضح لنا أن           

األوائل الذين تفطنوا لضرورة البعد اإلجتماعي في قياس وتشخيص حاالت اإلعاقـة العقليـة،              

 قام بإعداد مقياس لقياس المهارات اإلجتماعية ويسمى بمقياس فانيالند للنـضج            وبناءا على ذلك  

اإلجتماعي، وبعد ذلك قامت مجموعة من تالميذه بمراجعة هذا المقياس وإعداد صورة جديـدة              

، وتشتمل هذه المقاييس على صورتين، األولـى        )1984(وأطلق عليها مقاييس السلوك التكيفي      

تعرف بصورة غرفة الدراسة والثانية خاصة بالمقابلة، وكـل هـذه       خاصة بالسلوك المدرسي و   

  .المقاييس تشمل على مهارات السلوك التكيفي ومهارات السلوك الالتكيفي
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Ⅳمقياس السلوك التكيفي لألطفال. 3 ـ4ـ  
: (Adaptive Behavior Inventory For Children(ABIC))          

 ليقيس السلوك  Mercer & Lewis),1978 " (ويسل" و "  ميرسير "أعد هذا المقياس 

شهرا في سـتة مجـاالت        11سنة و 11سنوات و 5التكيفي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين       

.  األسرة، والرفاق، والمجتمع، والمدرسة، والكسب واإلستهالك، والمحافظة على الـذات          :هي

سؤاال مقسمة إلـى    242شتمل على   ويطبق هذا المقياس عن طريق المقابلة مع أحد الوالدين، وي         



قسمين، فالقسم األول يشمل أسئلة عامة لكل المفحوصين، أما القسم الثاني فيشمل أسئلة متدرجة              

  .)1997محمد محروس الشناوى، (حسب العمر حيث توجه لكل طفل األسئلة المناسبة لعمره 

ن هذا المقيـاس    يتضح لنا أ  ) ABIC(من خالل تناولنا لمقياس السلوك التكيفي لألطفال        

. شـهرا 11سـنة و  11سـنوات و  5يقتصر على فئة األطفال فقط والذين تتراوح أعمارهم بين          

ويتضمن هذا المقياس ستة مجاالت منها مهارات المحافظة على الذات كحماية الفرد لنفسه من              

األخطار، ومهارات الكسب واإلستهالك مثال مهارات تناول الطعام والشراب، والمهارات التي           

تطلبها البيئة المدرسية كالكتابة والقراءة واللغة، والمهارات األجتماعية كتفاعل الطفل مع أفراد            ت

أسرته ورفاقه وإلتزام الفرد بعادات وتقاليد المجتمع، ويشمل هذا المقياس قسمين فاألول يـشمل      

  .مرأسئلة عامة موجهة لجميع المفحوصين أما القسم الثاني فيتضمن أسئلة متدرجة حسب الع
  

Ⅳ مقياس المهارة المدرسية للمعاقين عقليا القابلين للتدريب. 4 ـ4ـ  
: (Trainable Mentally Retarded School Competency Scales) 

لقيـاس المهـارات    ) 1976 ( "ثورماهلين" و  "  إلذي   "و  " ليفين  " وضع هذا المقياس    

دريب في موقف المدرسة، ويـشتمل      الشخصية واإلجتماعية لألطفال المعاقين عقليا القابلين للت      

المجال اإلدراكي الحركي، ومجال مـسؤولية المبـادرة، والمجـال          : المقياس المجاالت اآلتية  

المعرفي، والمجال اإلجتماعي الشخصي، والمجال اللغوي، ويشتمل المقياس علـى صـورتين            

مل كلتـا   سـنة فـأكثر، وتـش     11سنوات، والثانية لألعمار من     ) 10ـ5(لألعمار من   إحداهما  

 بندا مشتركا بين الصورتين، وتتم اإلجابة على البنود عـن           66 بندا منها    128الصورتين على 

  ).1997محمد محروس الشناوى، (طريق المدرس 

إذن فهذا المقياس يقتصر على فئة واحدة فقط من فئات المعاقين عقليا أال وهـي فئـة                 

درسة، ولهذا المقياس صورتين إحداهما     القابلين للتدريب، وعلى موقف واحد الذي يتمثل في الم        

  سنوات، والثانية موجهة للفئة العمرية    ) 10ـ5(تقتصر على مرحلة الطفولة والفئة العمرية من        
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  .سنة فأكثر11من 
  

Ⅳ-4-5مقاييس بالثازار للسلوك التكيفي   
: (Balthasar Scales Of Adaptive Behavior)   

 مقاييس السلوك التكيفي لتقدير حاالت اإلعاقة العقلية من الفئة الـشديدة             "بالثازار" أعد  

والعميقة التي تقيم في معاهد، ويمكن إستخدام هذه المقاييس لقياس مدى القدرات األدائية ولتقويم     



ص باإلسـتقالل   فعالية برامج العالج والتدريب، وتنقسم المقاييس إلى قسمين، القسم األول خـا           

األدائي ويهدف إلى تقدير مدى قدرة المفحوص على القيام باألنشطة الخاصة برعايـة نفـسه،               

ويحتوي هذا القسم على ثالثة مقاييس خاصة بتناول الطعام، وارتداء المالبس، وقضاء الحاجة،             

الخاصة أما القسم الثاني من هده المقاييس فهو خاص بالتكيف اإلجتماعي حيث يقيس السلوكات              

بالعالقات اإلجتماعية والتفاعالت مع اآلخرين، ويشتمل على ثمانية مقاييس تقيس التوافق فـي             

وتتم اإلجابة على البنود عن طريـق المالحظـة المباشـرة           . العالقات والتفاعالت اإلجتماعية  

  ).1997محمد محروس الشناوى، . (للفحوص، ولعدة أيام متتالية إذا لزم األمر ذلك

تناولنا لهذه المقاييس نستخلص أنها مخصصة لفئتين من األفراد ذوي اإلعاقة العقلية            من خالل   

أال وهما فئتي اإلعاقة العقلية الشديدة والعميقة، وتحتوي مقاييس بالثازار للسلوك التكيفي علـى              

قسمين، القسم األول يتضمن ثالثة مقاييس خاصة باإلستقالل األدائي كتناول الطعـام بطريقـة              

ة باستخدام الملعقة والشوكة مثال، وارتداء المالبس وقفل األزرار وربط الحذاء، وقـضاء             مالئم

الحاجة، أما القسم الثاني فيظم ثمانية مقاييس تقيس توافق الفـرد فـي عالقاتـه اإلجتماعيـة                 

كمهارات التخاطب أو مهارات التفاعل اإلجتماعي كمشاركة الفرد في األنشطة الجماعية مـن             

والمشاركة في األلعاب البسيطة مثل التسابق في الجري، أو إلقـاء التحيـة علـى               تلقاء نفسه   

  .إلخ...اآلخرين
  

من خالل ما سبق يمكننا القول أن اإلتجاه اإلجتماعي يعتبر من بين اإلتجاهات الحديثة              

في قياس وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية، والتي تلت ظهور األساليب السيكومترية في قيـاس   

، ومقـاييس الـذكاء األدائيـة        "وكسلر"  و    "ستانفورد بينيه " القدرة العقلية كمقياس    وتشخيص  

إلخ، وقد ظهرت أساليب قياس وتشخيص البعد اإلجتماعي نتيجة لإلنتقادات التي           ...والمصورة  

  .وجهت إلى اإلتجاه السيكومتري في قياس وتشخيص اإلعاقة العقلية
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وك التكيفي التي تعبر عن البعـد اإلجتمـاعي فـي           وقد ظهرت العديد من مقاييس السل     

" ليفين"، ومقياس   "دول"تعريف اإلعاقة العقلية مثل مقياس فانيالند للنضج اإلجتماعي الذي ألفه           

" نهيـرا "وزمالئه، ومقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلـي والـذي أعـده              

في، ويعتبر مقياس السلوك التكيفـي للجمعيـة        وزمالئه إلى غير ذلك من مقاييس السلوك التكي       

األمريكية للتخلف العقلي من بين المقاييس األكثر فعالية، حيث تم تقنينه على بيئات عديدة ومن               

  .بينها بعض البلدان العربية
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  : خـالصـة الفصـل
بـر مـن بـين      من خالل ماسبق ذكره يمكن القول أن مفهـوم الـسلوك التكيفـي يعت             

المصطلحات الحديثة في ميدان التربية الخاصة، حيث كانت البدايات األولى المنظمة إلستخدام            

هذا المصطلح تعود إلى العلوم البيولوجية التي إستخدمت مفهوم التكيف لإلشارة إلى أن الكائن              

 ذلـك تبنـت     وبعد. الحي يحاول أن يوائم نفسه والعالم الطبيعي الذي يعيش فيه من أجل البقاء            



العلوم اإلجتماعية هذا المفهوم للداللة على مدى قدرة الفـرد علـى التكيـف مـع العوامـل                  

، (Doll)" دول"والمتغيرات اإلجتماعية، حيث ظهر مفهوم السلوك التكيفي في كل من تعريف            

 الذي تبنته الجمعية األمريكية     (Grossman)" جروسمان"، وتعريف   (Heber)" هيبر"وتعريف  

وأصبح السلوك التكيفي من بين معايير قياس وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية،           .  العقلي للتخلف

حيث يشير مفهوم السلوك التكيفي إلى مدى قدرة الفـرد لإلسـتجابة للمتطلبـات اإلجتماعيـة                

  .المتوقعة من مجموعة عمرية وثقافية مماثلة لحالته

 من هذه المقـاييس تتـضمن       وقد ظهرت عدة مقاييس لتقدير هذا البعد، حيث أن جزءا         

عددا من مظاهر السلوك التكيفي كالمهارات اإلسـتقاللية، المهـارات الجـسمية والحركيـة،              

المهارات اللغوية وغيرها، أما الجزء اآلخر فيتضمن مظاهر السلوك الالتكيفي أو اإلضطرابات            

العصيان وغيـر   السلوكية كالسلوك المدمر والعنيف، السلوك المضاد للمجتمع، سلوك التمرد و         

ذلك من السلوكات الشاذة التي تحاول مؤسسات التربية الخاصة تعديلها وتحويلها إلى سلوكات             

  .مرغوب فيها
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 :الفصل السادس



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ⅰالدراسة اإلستطالعيةـ :   
ية التـي تـساعدنا للتعـرف        تعتبر الدراسة اإلستطالعية الخطوة الهامة والـضرور        

بالخصوص على الميدان الذي يجري فيه البحث، ومدى اإلمكانيات الالزمة والمتـوفرة التـي              

تتدخل في سيره، باإلضافة على إستشارة ذوي الخبرة والمهتمين بالموضوع للتعـرف علـى              

  .آرائهم وأفكارهم التي قد تساعدنا في إجراء البحث



ة إلى جمع المعلومات األولية التي تمكن الباحـث مـن           كما تهدف الدراسة اإلستطالعي     

مرحلة تجريب  << التأكد من وجود اإلشكالية المطروحة في الميدان، حيث تعتبر هذه المرحلة            

الدراسة بقصد إختبار سالمة األدوات المستخدمة في البحث ومبلغ صالحيتها، ويمكن إعتبارها            

ريق وإستطالع معالمه أمام الباحث قبـل       صورة مصغرة للبحث، وهي تهدف إلى إكتشاف الط       

  ).73، ص1984محمد خليفة بركات، . (>>أن يبدأ التطبيق الكامل للخطوات التنفيذية 

ببن عكنون،  " علي رملي   "  وأجرينا الدراسة اإلستطالعية في مركز التكيف المدرسي          

لى األطفال الجـدد    حيث سمحت لنا هذه الدراسة بالتحدث إلى األخصائيين النفسانيين للتعرف ع          

الذين وجهوا إلى هذا المركز بعد أن تم تشخيصهم على أنهم ينتمون إلى فئة اإلعاقـة العقليـة                  

البسيطة، وكذلك اإلطالع على ملفاتهم بهدف إختيار أفراد العينة وذلك وفقـا لـشروط معينـة                

ة وقصد التأكد مـن صـح     . كالسن، عدم اإلصابة بأي مرض عضوي أو مزمن، وتكرار السنة         

تشخيص هذه الحاالت على أنها من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة قمنا بتطبيق مصفوفات رافن              

(Progressive Matrices Couleur) PMCـPM47.  

ونظرا لعدم توفر مقياس السلوك التكيفي المكيف على البيئة الجزائرية ومن أجل تحقيق             

، "فـاروق محمـد صـادق       " في لـ   أهداف الدراسة، كان البد من تطوير مقياس السلوك التكي        

  : والتحقق من دالالت صدقه وثباته، وقد تضمنت عملية التطوير ما يلي

  .توزيع المقياس على مجموعة من المحكمين للتأكد من صالحيته في قياس السلوك التكيفي•

بحيث تم  )  طفال 15(تطبيق المقياس على مجموعة من األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة           •

زيع المقياس على أوليائهم والمعلمين المختصين، واألخصائيين النفسانيين المسؤولين علـى           تو

  .رعايتهم لمعرفة مدى فهمهم لبنود المقياس

في مجال  ) 12(في البعد رقم    " و( "وبعد إجراء التطبيق ومراجعة اإلستجابات تبين أن البنود         •

  "أ" ،  في مجال السلوك المضاد للمجتمع    ) 72(في البعد رقم    " د  " و  " ج"التصرفات اإلستقاللية،   

غامضة وغير مفهومـة لهـذا قمنــا        ) في مجال اإلضطرابات السلوكية   ) 99(في البعد رقم    
  .بتبسيطها أآثر

160  
حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة التطبيق على نفس العينة وفي نفس الظروف، وذلـك               •

  .(Person)" بيرسون " بتطبيق معادلة 

ق المقياس حيث إعتمدت الباحثة على الصدق الذاتي وذلك عن طريـق حـساب              حساب صد •

  .الجذر التربيعي لمعامل الثبات

  .ولقد سمحت لنا هذه الدراسة بالتمرن على كيفية تطبيق وتصحيح المقياس  



  

  Ⅱـ منهج البحث:   
إن اإلقتراب من موضوع ما يفرض على الباحث إتباع منهج معين، وهذا يكون حسب                

عـدة  << ف مشكالت البحث، واألهداف المسطرة من قبل الباحث، ويتمثل المنهج فـي             اختال

خطوات تبدأ بمالحظة الظواهر وإجراء التجارب ثم وضع الفروض التي تحدد نوع الحقـائق              

التي ينبغي أن يبحث عنها، وتنتهي بمحاولة التحقق من صدق الفروض أو بطالنها توصال إلى               

عبـد الـرحمن عيـسوي،      . (>> الظواهر وتوجد العالقات بينها      وضع قوانين عامة تربط بين    

  ).14، ص2001/2002

وما دام موضوع الدراسة يتعلق بفعالية برامج مراكز التربية الخاصة في تعديل سلوك             

، فإن المنهج المناسب هو المنهج المقارن الـذي يعتبـر           )درجة بسيطة (األطفال المعاقين عقليا    

من الظواهر التعليمية أوالنفسية كما هي قائمة فـي الحاضـر،           إستقصاءا ينصب على ظاهرة     

وذلك بقصد تشخيصها، وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها أو بين ظواهر تعليمية             

  ).1984رابح تركي، (أو نفسية أو إجتماعية أخرى 

ولتحقيق أهداف البحث إعتمدنا على مقارنة السلوك التكيفـي لألطفـال ذوي اإلعاقـة              

بـبن عكنـون    " علي رملـي    " لعقلية البسيطة مباشرة بعد إلحتاقهم بمركز التكيف المدرسي         ا

بالسلوك التكيفي لنفس األفـراد   ) إختبار قبلي (، أي قبل تلقيهم لبرامج التربية الخاصة        )الجزائر(

  ).إخبار بعدي(بعد إستفادتهم من برامج التربية الخاصة 
 

 Ⅲ ـ مكان البحث:   
فـي  ) الجزائـر (ببن عكنون   " علي رملي   " ركز التكيف المدرسي    تمت دراستنا في م   

، ويهتم هذا المركـز     2005 لغاية شهر جوان     2004الفترة الممتدة بين منتصف شهر سبتمبر       

عقلية بالتكفل باألطفال الذين يعانون من تأخر مدرسي مرفوقا بمرض عضوي معين أو بإعاقة              

  سـنة ويتوزعـون علـى     16سنوات إلى   7عمارهم بين   بسيطة، حيث يستقبل األطفال الذين تتراوح أ      
                                           161   

أقسام مختلفة حسب المستويات العمرية والعقلية والمدرسية، بعد الخـضوع إلـى إختبـارات                

  .عقلية ونفسية ومدرسية التي تجرى من طرف األخصائيين النفسانيين

ستويات التعليمية والتدريبية المتواجدة فـي مركـز التكيـف           يبين الم  :)1(الجدول رقم     

  ".علي رملي"المدرسي 

  



  عدد األطفال عدد األقسام   المستوى

  240  18  )أقسام التحسين(المستوى األول 

  258  11  )أقسام الهواء الطلق(المستوى الثاني 

  83  04  )أقسام المرحلة المتوسطة(المستوى الثالث 

  07  04  )ام الورشاتأقس(المستوى الرابع 

  588  37  المجموع

وجبة يوميا،  ) 750(ويستفيد األطفال الملتحقين بهذا المركز من خدمات اإلطعام بمعدل            

  .وخدمات النقل في مختلف اإلتجاهات لوالية الجزائر، وتتكفل بهم فرقة طبية بيداغوجية
  

المتواجـدة فـي مركـز       يبين توزيع أفراد الفرقة الطبية البيداغوجية        :)2(الجدول رقم     

  ".علي رملي"التكيف المدرسي 

  

طبيب   المستوى

  عام 

طبيب متخصص  

ــة   ــي جراح ف

  األسنان

أخصائي 

  نفساني

ــم   ممرضة معلـ

التعلــيم 

  الخاص

  المجموع  مربي

  54  26  18  1  7  1  1  التكرار
  

 Ⅳ-عينة البحث :   
يها الباحثون  أصبحت العينات أساسا في كثير من الدراسات النظرية والعلمية، يعتمد عل            

هـي   " محمـد عبـد الحميـد     "لكونها توفر الكثير من الوقت والجهد والمال، فالعينة كما يذكر           

جزء من المجتمع الكلي المراد تحديد سماته ممثلة بنسبة مئوية، يتم حسابها طبقا للمعـايير               <<

  ).28، ص1983محمد عبد الحميد، . (>>اإلحصائية، وطبيعة مشكلة البحث ومصادر بياناته
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وقد سمحت لنا الدراسة اإلستطالعية بالتعرف على خصائص األفراد الـذين تـشملهم               

الدراسة، حيث تم تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في عينة البحث، والحجم الـذي يمكـن                 

الحصول عليه والمناسب لتحقيق أهداف الدراسة، ولذلك إعتمدنا على ما يعرف بالعينة العمدية             

م على تقرير الباحث في إختيار الحاالت التي تكون عينة البحث وتحقق الهدف من              التي تقو << 



عـدلي علـي أبـو      . (>>الدراسة، أي أنها عينة يتعمد الباحث أن تتكون من وحدات معينـة             

  ).217، ص1998الطاحون، 

ولما كان الهدف من هذه الدراسة هو دراسة فعالية برامج مراكز التربية الخاصة فـي                 

 طفـال   30فإن عينة الدراسـة تـضمنت       ) درجة بسيطة (سلوك األطفال المعاقين عقليا     تعديل  

، وتتـراوح نـسب ذكـائهم بـين                 )القابلين للـتعلم  (من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة      ) تلميذا(

، وتم تحديد نسبة ذكائهم بناءا على نتائج إختبار ستانفورد بينيه المطبق عليهم مـن               )70ـ50(

ائيين النفسانيين الذين يشرفون عليهم في المركز، وإنطالقا من تطبيقنا لمصفوفات           طرف األخص 

  .(PMCPM47)رافن 

  : ولقد راعينا أثناء إختيارنا لهذه العينة الشروط التالية

  .سنة) 12 ـ 9(أن تقع في مدى العمر من : السـن• 

  ).70 ـ 50( أن يكون مستوى الذكاء من •

  .لتحاق بالمركز أن يكون الطفل حديث اإل•

  . أن يكرر الطفل السنة مرتين على األقل•

 أال يكون عند الطفل أي مرض أو إعاقة أخرى وذلك لكي ال تتدخل متغيرات أخرى تـؤثر                  •

  .على السلوك التكيفي لدى الطفل
  

  Ⅴ أدوات الدراسة(ـ أدوات جمع البيانات (:   
فـي جمـع    " وق محمد صادق    فار" إعتمدنا في بحثنا على مقياس السلوك التكيفي لـ           

 مـن أجـل     (PMCPM47)المعلومات والبيانات التي نحتاج إليها، وكذلك مصفوفات رافن         

  .تحديد المستوى العقلي ألفراد العينة

  

  

  
163  

  Ⅴفاروق محمد صادق " مقياس السلوك التكيفي لـ . 1ـ :"  
  

  Ⅴوصف المقياس .1 ـ1ـ:   



قياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية     م، وهو تعديل لم   1985صدر هذا المقياس سنة       

للضعف العقلي حسب البيئة المصرية، وقد قمنا بتطبيق هذا المقياس في الميدان على مجموعة              

  .البحث بعد تطويره على البيئة المحلية الجزائرية

ويهدف هذا المقياس إلى قياس مستوى فعاليات الفرد المختلفة في مواجهة مطالب بيئته               

الطبيعية والسلوكية واإلجتماعية، ويطبق على كل من العاديين وغير العـاديين مـن             المادية و 

 والذهانيين والجانحين والمسنين إبتداءا من سن الثالثة إلـى          نالمعاقين والشواذ، ومن العصابيي   

  .سن الشيخوخة

سؤاال في جزأين رئيسيين، يشمل الجزء األول المجال        ) 110(ويتكون هذا المقياس من       

ويتكون من عشرة مجاالت فرعيـة،      ) مهارات اإلعتماد على النفس في الحياة اليومية      (ائي  النم

. أما الجزء الثاني فيشمل مجال اإلنحرافات السلوكية ويتكون من أربعة عشرة مجـاال فرعيـا              

ويمكن تطبيق هذا المقياس دون اإلجابة على بعض أسئلته، لذلك حذفنا مجالين فـرعيين فـي                

إسـتعمال  ) (14(، والمجال رقـم     )السلوك الشاذ جنسيا  ) (12(ما المجال رقم    الجزء الثاني وه  

  . ، وتمت مراعاة ذلك أثناء رسم البروفيل)األدوية
  

  Ⅴتطبيق المقياس. 2 ـ1ـ :  
تم توزيع المقياس على األفراد الذين شملتهم عينة الدراسة، وطلبنا مـنهم أن يقـدموه                 

تعليمات الواردة فيه، ولكن بعـد أن إسـترجعنا المقيـاس          ألوليائهم لإلجابة على األسئلة وفقا لل     

وجدنا أن بعض األسئلة لم تتم اإلجابة عليها نظرا لعدم توفر المعلومات عن ذلك لدى األولياء،                

مما جعلنا نستكمل هذه المعلومات من طرف األخصائيين النفسانيين والمربين والمعلمين الذين            

  .وذلك طبعا حسب مجاالت المقياسلديهم معلومات تخص الحالة بالمركز 
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  Ⅴالمقياسصدق وثبات . 3 ـ1ـ:   
  

 :ثبات المقياس  . أ



يقصد به أن يعطي نفس النتائج في حالة إستخدامه على نفس الفرد أو المجموعة تحـت   

، ونظرا ألهمية اإلختبـارات والمقـاييس فـي إتخـاذ           )1984رابح تركي،   (ظروف مشابهة   

ة في حياة األطفال وغيرهم بناءا على نتائج تطبيـق اإلختبـارات            القرارات المصيرية الحاسم  

والمقاييس، فال بد أن تكون أداة القياس ثابتة تحاشيا إلرتكـاب األخطـاء وإصـدار األحكـام                 

  ).2002/ 2001عبد الرحمن عيسوي، (والقرارت الظالمة 

سـة          وقد توفرت دالالت عديدة عن ثبات الصورة األصلية مـن المقيـاس، منهـا درا                

التي أثبتت أن معامالت ثبات الجزء األول من المقياس عن طريـق            ) 1983" (نهى اللّحامي   " 

في كل من التنـشئة اإلجتماعيـة والنمـو         ) 0.65(حالة تتراوح بين    ) 68(إعادة تطبيقه على    

في التصرفات اإلستقاللية، أما عن ثبات الجزء الثاني من المقياس وهـو            ) 0.88(الجسمي إلى   

في العـادات الـصوتية غيـر       ) 0.73(اإلنحرافات السلوكية فقد تراوحت معامالت الثبات بين        

في سلوك التمرد والعصيان، وبلغ ثبات الدرجة الكلية للجزء األول مـن            ) 0.92(المقبولة إلى   

، وأن كل معـامالت     )0.82(، وثبات الدرجة الكلية للجزء الثاني من المقياس         )0.75(المقياس  

  ).0.01(ا داللة إحصائية عند المستوى الثبات له

في حساب ثبـات المقيـاس،      ) طريقة إعادة تطبيق اإلختبار   (وقد إعتمدنا نفس الطريقة       

طفال من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة المتواجدين بمركز        ) 15(حيث قمنا بتطبيق المقياس على      

ى نفس األطفال وفي نفـس      وبعد أسبوع تمت إعادة تطبيقه عل     " علي رملي   " التكيف المدرسي   

  . تحصلنا على معامالت الثبات(Person)الظروف، وبتطبيق معادلة بيرسون 
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  يبين لنا معامالت ثبات مقياس السلوك التكيفي بجزأيه): 3(الجدول رقم 

  
  معامل الثبات  المجــال  الرقـم



  0.90  التصرفات اإلستقاللية  1

  0.93  النمو الجسمي  2

  0.82  اإلقتصاديالنشاط   3

  0.86  النمو اللغوي  4

  0.86  مفهوم العدد والوقت  5

  0.84  األعمال المنزلية  6

  0.81  النشاط المهني  7

  0.78  التوجيه الذاتي  8

  0.81  المسـؤولية  9

  0.79  التنشئة اإلجتماعية  10

  0.84  )مهارات اإلعتماد على النفس(درجة السلوك النمائي 

  الثباتمعامل   المجـال  الرقـم
  0.69  السلوك المدمر العنيف  1

  0.79  السلوك المضاد للمجتمع  2

  0.81  سلوك التمرد والعصيان  3

  0.78  سلوك ال يوثق به  4

  0.69  اإلنسحاب  5

  0.70  السلوك النمطي  6

  0.85  السلوك غير المناسب  7

  0.82  عادات صوتية غير مقبولة  8

  0.86  عادات غير مقبولة  9

  0.81  لنفسسلوك يؤذي ا  10

  0.79  الميل إلى الحركة الزائدة  11

  0.86  اإلضطرابات اإلنفعالية  12

  0.83  درجـة اإلضطرابات السلوكية
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أن معامالت ثبات الجزء األول من المقياس أي مهارات         ) 3(يتضح لنا من الجدول رقم      

) 0.93(إلجتماعية إلى   في التنشئة ا  ) 0.79(تتراوح بين   ) السلوك النمائي (اإلعتماد على النفس    



فقـد  ) اإلضـطرابات الـسلوكية   (في النمو الجسمي، أما عن ثبات الجزء الثاني من المقيـاس            

في كل من العادات    ) 0.86(في السلوك المدمر العنيف و    ) 0.69(تراوحت معامالت الثبات بين     

ـ           ن المقيـاس  غير المقبولة واإلضطرابات اإلنفعالية، وبلغ ثبات الدرجة الكلية للجـزء األول م

، ويعتبر الثبات هنا مقبوال في      )0.83(، وثبات الدرجة الكلية للجزء الثاني من المقياس         )0.84(

  .حدود العينة
  

  :صدق المقياس . ب
يقصد به أن يقيس المقياس ما وضع لقياسه فعال، وال يفشل في ذلك أو يقيس عرضـا                 

  ).2002/ 2001عبد الرحمن عيسوي، (سمات أخرى 

ت عديدة عن صدق الصورة األصلية من المقياس تمثلت في الـصدق            وقد توفرت دالال    

، حيث أسفر التحليل العاملي لدرجات المقيـاس        )1969  ،1970 ((Nihira)" نهيرا  " العاملي  

إلى الكشف عن ثالثـة عوامـل رئيـسية هـي اإلسـتقاللية             ) األمريكية(على العينة األصلية    

ف الشخصي، حيث هناك إختالفات قليلة فـي        الشخصية، سوء التكيف اإلجتماعي، وسوء التكي     

أما الصدق التالزمي للمقيـاس فقـد تمكـن               . تشعبات هذه العوامل في مراحل العمر المختلفة      

، (ABS)من حساب الصدق التالزمي لمقياس السلوك التكيفي        ) 1980 ((Spreat)" سبريت  " 

الت المقيمـة بالمؤسـسات     حالة من الحا  ) 97(عن طريق إختبار قدرة المقياس على تصنيف        

حالة من الحـاالت المقيمـة   ) 178(الداخلية التي أوشكت على اإلنتهاء من برنامج المؤسسة و   

بالمؤسسة، وقد توصل الباحث إلى أن األخصائي النفسي يمكنه اإلعتماد على درجـة مقيـاس               

. خل المؤسـسة  السلوك التكيفي في تحديد مستوى الحالة أو مدى إنتمائها إلى مجموعة معينة دا            

مـن حـساب الـصدق      ) 1983" (نهى اللّحـامي    " أما فيما يخص الصدق الذاتي فقد تمكنت        

األولى هي الصدق الذاتي وتوصلت إلى أن صدق الجزء األول من المقيـاس هـو               : بطريقتين

، أما الثانية هي طريقة اإلتـساق       )0.91(، كما أن صدق الجزء الثاني من المقياس هو          )0.87(

وصلت الباحثة إلى أنه هناك إرتباط بين أجزاء المقياس بالدرجة الكلية حيث كانـت              الداخلي وت 

إال مجال إستعمال األدوية وهـو      ) (0.01(معامالت اإلرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى        

  ).في الجزء الثاني من المقياس) 14(المجال رقم 
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  : هماوفي هذه الدراسة قمنا بحساب صدق المقياس بطريقتين و



  :صدق المحكمين. أ
قمنا بعرض المقياس على مجموعة من المحكمين المختصين في قسم علم النفس وعلوم             

ملحقة بوزريعة لغرض إيجاد الصدق الظاهري، وطلب       / التربية واألرطوفونيا بجامعة الجزائر   

 أو  منهم إبداء مالحظاتهم حول مدى صالحية أسئلة المقياس لتحقيق أهداف الدراسـة وتعـديل             

حذف أو إضافة أي سؤال يرونه مناسبا، وقد أسفرت نتائج اإلستطالع على بعض المالحظات              

   :التي أخذت بعين اإلعتبار، ومن ثم إجراء بعض التعديالت المناسبة والمتمثلة فيما يلي

  .إعادة صياغة بعض بنود المقياس لتكون أكثر وضوحا وأكثر فهما•

  .لبيئة الجزائريةتبسيط أسلوب األسئلة بما يالئم ا•
  .التعديل في صياغة بعض العبارات•
  

  : الصدق الذاتي. ب
إعتمدنا في هذه الدراسة على الصدق الذاتي وذلك عن طريق حساب الجذر التربيعـي              

  .لمعامل الثبات
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  يبين الصدق الذاتي لمقياس السلوك التكيفي بجزأيه): 4(الجدول رقم 



  دق الذاتيالص  المجــال  الرقـم
  0.94  التصرفات اإلستقاللية  1

  0.96  النمو الجسمي  2

  0.90  النشاط اإلقتصادي  3

  0.92  النمو اللغوي   4

  0.92  مفهوم العدد والوقت  5

  0.91  األعمال المنزلية  6

  0.90  النشاط المهني   7

  0.88  التوجيه الذاتي  8

  0.90  المسـؤولية  9

  0.88  التنشئة اإلجتماعية  10

  0.91  )مهارات اإلعتماد على النفس(ة السلوك النمائي درج

  الصدق الذاتي  المجـال  الرقـم
  0.83  السلوك المدمر العنيف  1

  0.88  السلوك المضاد للمجتمع  2

  0.90  سلوك التمرد والعصيان  3

  0.88  سلوك ال يوثق به  4

  0.83  اإلنسحاب  5

  0.83  السلوك النمطي  6

  0.92  السلوك غير المناسب  7

  0.90  عادات صوتية غير مقبولة  8

  0.92  عادات غير مقبولة  9

  0.90  سلوك يؤذي النفس  10

  0.88  الميل إلى الحركة الزائدة  11

  0.92  اإلضطرابات اإلنفعالية  12

  0.91       درجـة اإلضطرابات السلوكية
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) مـائي المجـال الن  (أن صدق الجزء األول من المقياس       ) 4(يتضح لنا من الجدول رقم    

وهي قيمـة   ) اإلضطرابات السلوكية (، وهو نفسه بالنسبة للجزء الثاني من المقياس         )0.91(هو

  .موثوق فيها
  

  Ⅴتصحيح المقياس. 4 ـ1ـ :  
لكل سؤال من أسئلة المقياس درجات خاصة به، فالجزء األول من المقياس يحتوي على            

  : أنواع من األسئلة3

 : أسئلة أعلى مستوى: ألولالنوع ا •

يطلب السؤال أن تحدد أعلى مستوى من مستويات األداء للمهارة المذكورة في السؤال، وعلينا              

أن نختار العبارة التي تدل فعال على المستوى المهاري لدى المفحوص، ونضع الدائرة حـول               

  .ؤالالرقم على يمين العبارة، ويكون هذا الرقم هو الدرجة المستحقة على الس

 ): السلبية(أسئلة كل ما ينطبق على الحالة : النوع الثاني •

أي إذا طلب منا وضع دوائر أمام العبارات المناسبة وهي األسئلة التي يتطلب األمر اإلجابـة                

بوضع دائرة على كل العبارات التي تناسب الحالـة،  ) إلخ... أ، ب، ج، د، هـ(عن إحتماالتها  

 سلبية أي أنها تعني قصورا، ولذلك فبعد وضع الـدوائر علـى             وعبارات هذه اإلحتماالت كلها   

  : العبارات المناسبة ما علينا إال أن نحسب درجة السؤال كما يلي

  . عدد العبارات التي وضعت عليها الدوائر– عدد اإلحتماالت =الدرجة المستحقة على السؤال 

 ): اإليجابية(أسئلة كل ما ينطبق على الحالة : النوع الثالث •

يطلب من المجيب وضع دائرة بجوار كل اإلحتماالت الممكنة، وتكون الدرجة المستحقة علـى              

  .السؤال هي مجموع العبارات التي أجيب عليها بنعم

  .العدد الكلي إلحتماالت السؤال= الدرجة المستحقة على السؤال 

  .وفي الجزء الثاني من المقياس لدينا نوع رابع من األسئلة

إلخ، وأمـام   ... كل سؤال يقابله عدد من اإلحتماالت أ، ب، ج، د، هـ، و            : النوع الرابع  •

بدرجـة واحـدة، وتكـون      ) أحيانا(بدرجتين وتقدر   ) غالبا(، تقدر   )أحيانا(و) غالبا(كل إحتمال   

في السؤال مضافا إليها مجمـوع      ) غالبا(الدرجة المستحقة على السؤال هي مجموع الدرجات        

  .الفي نفس السؤ) أحيانا(درجات 
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ويتم جمع درجات مجاالت الجزء األول لتعطي درجة الجزء النمائي، وبالمثل يتم جمع             

  .درجات مجاالت الجزء الثاني لتعطي درجة اإلنحرافات السلوكية

وبعد أن يتم حساب وتسجيل درجات المفحوصين في كراسة اإلجابة الواردة في دليـل                

كل مجال من مجاالت جزئي المقياس، ثم بعد ذلك         المقياس، نقوم بحساب متوسطات األفراد في       

 على الصفحة المعدة    لنقوم بتحليل المتوسطات إلى درجات مئوية، ونقوم بعد ذلك برسم البروفي          

  .لها الغرض
  

  Ⅴمصفوفات رافن.2ـ: (Progressive Matrices de J. Raven(PMC))   
  

  Ⅴوصف المقياس. 1 ـ2ـ :  
ى فئة األفراد ذوي اإلحتياجـات الخاصـة       عل (PMCPM47)تطبق مصفوفات رافن      

الذين يعانون من إعاقة جسدية أو أفازيا، أو الصم أو إعاقة عقلية من الكبار والصغار، ويهدف                

هذا المقياس إلى تقدير قدرة الفرد على التفكير المنطقي وتحديد درجة إعاقته، ويتكـون مـن                  

شكال مرتبـة مـن   ) 12(ة من  وتتكون كل سلسل(A- Ab- B- C- D- E)سالسل وهي ) 6(

  .السهل إلى الصعب

ويعتبر هذا المقياس من المقاييس األدائية التي ال تتأثر بالثقافة، وقد إستخدمناه في هـذه                 
  .(Raven. J : Manuel PMC)الدراسة كإختبار لتحديد المستوى العقلي ألفراد العينة 

  

  Ⅴتطبيق المقياس. 2 ـ2ـ :  
 تحديد المدة الزمنية، حيث نسجل علـى ورقـة اإلجابـة            تم تطبيق المقياس فرديا دون    

(PMC-F)    إسم الطفل ولقبه وسنه وكل المعلومات الخاصة به، ثم نقدم له الورقة األولى (A1) 

هذا الرسم ينقصه شـيئا     ) ونشير إلى الجهة العلوية من الورقة     " (أنظر جيدا إلى هنا     " ونقول له 

نـشير إلـى    (الملون باألبيض، ومن بين هذه األشـكال        ما لقد إنتزعنا منه قسم في هذا المكان         

يوجد شكال واحدا يمأل المنطقة الفارغة أي المنطقة الملونة باألبيض، ثم           ) األشكال أسفل الرسم  

 ؟ ثم نقول للطفل     6 ال يناسب الشكل ؟ ولماذا يتالئم الرقم         3 و 2و1نشرح له ونقول لماذا الرقم      

، فإذا لم يجيب الفرد إجابة صحيحة فنعيد له الـشرح           "م ؟   بين لي الشكل المالئم في هذا الرس      " 

  ، وفي إلخ...(A3)والثالثة   (A2) وعندئذ ننتقل إلى الورقة الثانية       ،اإلجابة الصحيحة حتى تتضح لديه    
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، وهكذا نواصل   "يجب أن تجد األشكال أو األقسام التي تكمل الرسم الكبير؟           "  كل مرة نقول له     

  .ياسمعه حتى نهاية المق

  Ⅴتصحيح المقياس. 3 ـ2ـ :  
 أمام رقم كل سؤال رقم الشكل الـذي إختـاره   (PMC- F)نسجل على ورقة اإلجابة   

المفحوص، والدرجة النهائية في المقياس تمثل عدد اإلجابات الصحيحة التـي أجـاب عليهـا               

  .المفحوص، وإنطالقا من هذه الدرجة نحدد المستوى العقلي للمفحوص
  

  Ⅵحصائية المستخدمة ـ الوسائل اإل:   
الهدف من إسـتخدام الوسـائل      << في هذا الصدد إلى أن      " عبد القادر حليمي    " يشير    

. >>اإلحصائية هو التوصل إلى مؤشرات كمية تساعدنا على التحليل والتفسير والتأويل والحكم           

  ).57، ص1993عبد القادر حليمي، (

ألغراض مقياس السلوك التكيفي الصالحة     وبعد مرحلة التطبيق الميداني تم تفريغ بيانات          

 لغرض تحليلها ومعالجتها عن طريق    ) الحاسوب(الدراسة والمستوفية اإلجابة في الحساب اآللي       

 (Statistical Package For Social Science SPSS) البرامج اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيـة 

  : وذلك إليجاد التحليالت اإلحصائية التالية

سطات الحسابية لمعرفة مدى تعديل سلوك أفراد العينة، حيث تسمح لنا بمقارنـة    حساب المتو • 

متوسطي أفراد العينة عندما نجري المقياس في ظرفين مختلفين أي قبل إستفادة األطفال مـن               

  .برامج مراكز التربية الخاصة، وبعد تلقيهم لهذه البرامج لفترة معينة

  . توزيع أفراد العينة ومدى إنسجامها حساب اإلنحراف المعياري لمعرفة طبيعة•

 إليجاد داللة الفروق فيما يخص تعديل سـلوك األطفـال المعـاقين عقليـا                 T.test إستخدام   •

  ).درجة بسيطة(
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 :الفصل السابع

  عرض النتائج ومناقشتها
  مـدخـل

  

    Ⅰ قة بالفرضية الجزئية األولى عرض ومناقشة النتائج المتعلـ  

  

    Ⅱ عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية ـ  



  :مـدخـل
بعد ما قمنا بمختلف المعالجات اإلحصائية للبيانات المتحصل عليهـا، توصـلنا إلـى                

صول على مجموعة من المعطيات اإلحصائية منها ما يتعلق باإلحصاء الوصفي ومنها مـا              الح

  .يتعلق باإلحصاء اإلستداللي، وسنحاول في هذا الفصل عرض هذه النتائج وتفسيرها

ولتحقيق هذا الغرض سنمر بمحطتين، فتتمثل األولى في عرض النتائج المتوصل إليها              

ل الثانية في عرض النتائج المتوصل إليها علـى أسـاس           على أساس اإلحصاء الوصفي، وتتمث    

اإلحصاء اإلستداللي، وال بد من اإلشارة على أننا سنتجنب أي تفسير للنتائج خـالل عرضـنا                

، في حين سوف نقوم بعرض      )اإلحصاء الوصفي (لنتائج النوع األول من المعالجات اإلحصائية       

فرضيات المطروحة، وفي نفس هذا الـسياق       نتائج اإلحصاء اإلستداللي وسيكون منطلقنا هو ال      

  .سنحاول إيجاد تفسير لألسباب التي جعلت الفرضيات المطروحة مقبولة أو مرفوضة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

174 



 Ⅰـ عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى:  
  

لمجال  ا( مهارات اإلعتماد علـى الـنفس        :المجال األول (الفرضية الجزئية األولى     •

   :))النمائي

 الخاصة على إحداث زيادة فـي نمـو مهـارات           ةيساعد محتوى برامج مراكز التربي      

  .اإلعتماد على النفس في الحياة اليومية لدى األطفال المعاقين عقليا
  

  Ⅰعرض النتائج على أساس اإلحصاء الوصفي. 1ـ :  
  

 : عرض النتائج على أساس الدرجات المئوية •

في كل مجـال مـن مجـاالت      ) قبل وبعد التدريب  (ضح الدرجات المئوية     يو :)5(الجدول رقم   

  ). مهارات اإلعتماد على النفس:الجزء النمائي (الجزء األول من مقياس السلوك التكيفي 
  
  

  الدرجة المئوية  المجـال  الرقم

  )قبل التدريب(

  الدرجة المئوية

  )بعد التدريب(

N 

  30  53  46  التصرفات اإلستقاللية  1

  30  79  75  و الجسمي النم  2

  30  35  29  النشاط اإلقتصادي  3

  30  46  41  النمو اللغوي  4

  30  55  46  مفهوم العدد والوقت  5 

  30  44  39  األعمال المنزلية  6

  30  73  64  النشاط المهني  7

  30  49  40  التوجيه الذاتي   8

  30  67  50  المسؤولية  9

  30  76  64  التطبيع اإلجتماعي  10

  
لبيانات المدونة في هذا الجدول أن أعلى درجة مئوية تخص مجال النمو            يتضح لنا من ا   

ـ     وذلك قبل التدريب أي قبل تلقي أفراد العينة لبرامج مراكـز التربيـة             ) 75(الجسمي وتقدر ب
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، )79( لنفس المجال بعد التدريب فنجـدها         إلى الدرجة المئوية المقابلة    االخاصة، وإذا ما رجعن   

ـ               قبـل  ) 29(أما فيما يخص أدنى درجة مئوية فنجدها في مجال النشاط اإلقتصادي وتقـدر بـ

، وفي نظرة شاملة للجدول نجـد       )35(إلى  ) بعد تلقي البرنامج  (التدريب وإرتفعت بعد التدريب     

مئوية لإلختبار القبلي مما يدل على      أن الدرجات المئوية لإلختبار البعدي تفوق دائما الدرجات ال        

  .ولو ظاهريا) درجة بسيطة(وجود تعديل إيجابي فيما يخص سلوكات األطفال المعاقين عقليا 
  

 : عرض النتائج على أساس المتوسطات الحسابية •

في كل مجال مـن     ) قبل وبعد التدريب  ( يوضح المتوسطات الحسابية     :)6(الجدول رقم   

  ).مهارات اإلعتماد على النفس(ياس السلوك التكيفي مجاالت الجزء األول من مق

     X1 المتوسط  المجـال  الرقم

  )قبل التدريب(

   X2       المتوسط 

  )بعد التدريب(

N 

  30  56.86  49.16  التصرفات اإلستقاللية  1

  30  18.93  18.43  النمو الجسمي   2

  30  6.16  4.66  النشاط اإلقتصادي  3

  30  17.80  16.06  النمو اللغوي  4

  30  6.63  5.26  مفهوم العدد والوقت  5

  30  8.43  6.73  األعمال المنزلية  6

  30  8.03  6.63  النشاط المهني  7

  30  14.30  11.53  التوجيه الذاتي   8

  30  3.70  2.50  المسؤولية  9

  30  18.83  16.23  التطبيع اإلجتماعي  10

  30  159.70  137.23  المتوسط الحسابي للجزء األول

  
ن الجدول أعاله أن أعلى متوسط نجده في مجال التصرفات اإلستقاللية ويقدر            يتضح م   

، أما أدنى متوسط فنجده في مجال       )56.86(قبل التدريب ليرتفع بعد التدريب إلى       ) 49.16(بـ

  ).3.70(قبل التدريب ويرتفع بعد ذلك إلى ) 2.50(تحمل المسؤولية ويساوي 

  
176  



  



  



لمجاالت الجزء األول من المقياس قبل التدريب وبعده، إال أننا ال نستطيع التأكيد على مـا إذا                 

كانت هذه الفروق دالة أو غير دالة، إال من خالل الرجوع إلى أدوات اإلحصاء اإلسـتداللي،                 

  .التي تسمح لنا بالتأكد من داللة الفروق بين المتوسطات المتحصل عليها

 Ⅰعلى أساس اإلحصاء اإلستدالليعرض النتائج . 2ـ :  

 لدراسة الفروق   (T-test)تم إستخدام إختبار    ) الفرضية األولى ( ولتحليل هذه الفرضية      

  : بين متوسطات عينة الدراسة، والجدول التالي يوضح ذلك

لداللة الفروق بين اإلختبار القبلي واإلختبـار       " ت" يبين نتائج إختبار     :)7(الجدول رقم   

  ).المجال النمائي(يخص نمو مهارات اإلعتماد على النفس في الحياة اليومية البعدي فيما 

  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات         ) 7(يتضح من الجدول رقم       

مهارات اإلعتماد على الـنفس فـي       (المجال النمائي (أفراد العينة في الجزء األول من المقياس        

بعـد  (مجقبل التدريب ومتوسطات درجات أفراد نفس العينة بعد تطبيق البرنـا          ) )الحياة اليومية 

، وتميل هذه الفروق لصالح اإلختبار البعدي حيث بلغ المتوسط الحسابي للجزء األول             )التدريب

، في حين بلغ المتوسط الحسابي للجزء األول من مقيـاس الـسلوك التكيفـي فـي                 )159.70(

، ويتضح من الجدول أعـاله      )3.21(حيث بلغ اإلنحراف المعياري     ) 137.23(اإلختبار القبلي   

 وهو ما يعني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اإلختبار            ،)38.29-(بلغت  " ت "أن قيمة 

وتحقق الفرضية القائلة أن محتوى برامج      ) 0.01(القبلي واإلختبار البعدي عند مستوى الداللة       

مراكز التربية الخاصة يساعد على إحداث زيادة في نمو مهارات اإلعتماد على الـنفس فـي                

  .لدى األطفال المعاقين عقلياالحياة اليومية 

ويمكن تفسير هذا التحسن الذي طرأ على السلوك النمائي أي مهارات اإلعتمـاد علـى               

، أن البرامج المقدمة إليهم أتاحت لهـم        )عينة الدراسة (النفس في الحياة اليومية لهؤالء األطفال       

  صى حد ممكن، وهي منالفرصة إلخراج إمكاناتهم وقدراتهم المحدودة واإلستفادة منها إلى أق
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Nالمتـوسـط  

ــسابي  X1 الح

للجـــزء األول 

  )قبل التدريب(

  المتـوسـط

   X2 الحسابي

للجزء األول 

  )بعد التدريب(

اإلنحراف 

  المعياري

ــأ  الخط

  المعياري

مستوى   "ت"قيمة 

  الداللة

  الداللة

  دال  0.01  38.29-  0.58  3.21  159.70  137.23  30



 أهم العوامل التي تساعد على تحقيق السلوك التكيفي لهؤالء األطفال، حيث تهتم هذه البـرامج               

بتوفير بيئة غنية بالمثيرات التي تناسب قدرات وإسـتعدادات وحاجـات وخـصائص هـؤالء               

 فـي المـدارس     ، والتي تجنبهم مواقف الفشل المتكررة التي تواجههم       )المعاقين عقليا (األطفال  

العادية وتسبب لهم اإلحباط وعدم تقدير الذات، وتوفر لهم المواقف التـي تـشعرهم بالنجـاح،     

للتعلم اإلجتماعي حيث تفترض هـذه النظريـة أن   " روتر"ونفس الشيء الذي تشير إليه نظرية     

الفرد يتفاعل مع بيئة ذات معنى وأن تفاعله يأخذ وجهة معينة، ويتحـرك األفـراد نحـو                 << 

. >>) سـلوك التجنـب أو الهـروب      (أو بعيدا عن الموضوعات     ) سلوك اإلقدام (الموضوعات  

  ).301، ص1997محمد محروس الشناوى، (

وقد تعتمد هذه البرامج على أساليب وإجراءات تكنولوجية تدعمها األسس العلمية التـي               

لمعاقين عقليـا   أحدثت تطورات ملموسة في ميدان التربية الخاصة على صعيد تربية األطفال ا           

األطفـال المعـاقين عقليـا    << تعرف بفنيات تعديل السلوك، إذ تبين من البحوث العلميـة أن       

. >>قادرون على التعلم إذا ما تضمنت عملية تعليمهم توظيف األسـاليب المنظمـة والفعالـة                

، تلك األساليب التي تساعد على تعليم الطفل وتعويده علـى           )12، ص 1999سهى أحمد أمين،    (

حيث . أن يأتي بسلوكات مقبولة إجتماعيا، والحد مما قد يأتي من سلوكات غير مقبولة إجتماعيا             

سمحت هذه البرامج بتعليم هؤالء األطفال األداء الوظيفي المستقل أو السلوك اإلستقاللي وكذلك             

ين، تدريبهم على التفاعل اإلجتماعي ومساعدتهم على إقامة تفاعالت إجتماعية مقبولة مع اآلخر           

حيث عملت هذه البرامج على تنمية المهارات اإلجتماعية لهؤالء األطفال، ويتضمن ذلك تنمية             

المهارات الوظيفية ذات األهمية في سياق الحياة اليومية والتي تعمل على تنمية قدراتهم علـى               

سية التواصل، وعلى فهم اللغة، وعلى حدوث التفاعالت اإلجتماعية في المواقف المنزلية والمدر

والوظيفية والمجتمعية، كما أكسبتهم هذه البرامج مهارات كثيرة كالنظافـة، وتنـاول الطعـام،              

ومعرفة الوقت واألرقام، والطاعة، والتعاون، وكذلك تعويدهم على مهارات تحمل المـسؤولية            

في إنجازهم لألعمال الموكلة إليهم وغير ذلك، وكل هذه المهارات كانت متخللة جميع األنشطة              

" صـالح هـارون     " وفي الحقيقة إن نتائج هذه الدراسة تتفق مع نتـائج دراسـة             . لمقدمة لهم ا

) 1992" (فيوليـت فـؤاد     " ، ودراسة   )2001" (إيمان فؤاد محمد كاشف     " ، ودراسة   )1985(

التي تشير إلى وجود زيادة في الدرجة الكلية للسلوك النمائي، وكانت هذه الزيـادة دالـة بعـد                  

  .رة عند المجموعة التجريبية بشكل دالالبرنامج مباش
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  Ⅱ الثانية  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئيةـ:   
  

  :) اإلضطرابات السلوكية:المجال الثاني(الفرضية الجزئية الثانية  •
يساعد محتوى برامج مراكز التربية الخاصة على تخفـيض مظـاهر اإلضـطرابات             

  .معاقين عقلياالسلوكية لدى األطفال ال
  

Ⅱعرض النتائج على أساس اإلحصاء الوصفي. 1ـ :  

  : عرض النتائج على أساس الدرجات المئوية •

في كل مجاالت   ) لإلختبار القبلي واإلختبار البعدي   ( يوضح الدرجات المئوية     :)8(الجدول رقم   

  ).مجال اإلضطرابات السلوكية(الجزء الثاني من مقياس السلوك التكيفي 
 

  الدرجة المئوية  مجـالال  الرقم

  )قبل التدريب(

 الدرجة المئوية 

  )بعد التدريب(

N  

  30  17  26  السلوك المدمر العنيف  1

  30  13  20  السلوك المضاد للمجتمع  2

  30  9  15  سلوك التمرد والعصيان  3

  30  4  21  سلوك ال يوثق به  4

  30  5  9  اإلنسحاب  5

  30  8  23  السلوك النمطي واللّزمات الغريبة  6

  30  10  20  السلوك اإلجتماعي غير المناسب  7

  30  10  20  عادات صوتية غير مقبولة  8

  30  8  12  عادات غير مقبولة  9

  30  10  20  سلوك يؤذي النفس  10

  30  23  50  الميل إلى الحركة الزائدة  11

  30  12  18  اإلضطرابات النفسية اإلنفعالية  12
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 درجة مئوية تخص مجال الميل إلى الحركة        أن أعلى ) 8(يتضح من خالل الجدول رقم      

ـ   ، )23(وذلك في اإلختبار القبلي، أما في اإلختبار البعدي فإنخفضت إلـى            ) 50(الزائدة تقدر ب

ـ           قبـل تلقـي أفـراد      ) 9(أمافيما يخص أدنى درجة مئوية فنجدها في مجال اإلنسحاب وتقدر ب

  ).5( إلى العينة لبرامج التربية الخاصة لتنخفض بعد تطبيق البرامج

وفي نظرة مجملة للجدول يتضح لنا أن الدرجات المئوية في كل مجاالت الجزء الثاني                

من المقياس بعد التدريب منخفضة دائما عن الدرجات المئوية لنفس المجاالت قبـل التـدريب،               

) درجة بـسيطة  (مما يدل على وجود تعديل إيجابي للسلوكات الالتكيفية لألطفال المعاقين عقليا            

  .لو ظاهرياو
  

 : عرض النتائج على أساس المتوسطات الحسابية •
في كل مجال من    ) قبل التدريب وبعد التدريب   ( يوضح المتوسطات الحسابية     :)9(الجدول رقم   

  ).اإلضطرابات السلوكية(مجاالت الجزء الثاني من المقياس 

   X1  المتوسط  المجـال  الرقم

  )قبل التدريب(

   X2       المتوسط

  )لتدريببعد ا(

N 

  30  4.23  6.10  السلوك المدمر العنيف  1

  30  4.03  5.90  السلوك المضاد للمجتمع  2

  30  3.16  4.83  سلوك التمرد والعصيان  3

  30  1.63  2.73  سلوك ال يوثق به  4

  30  1.30  2.46  اإلنسحاب  5

  30  1.46  2.70  السلوك النمطي واللّزمات الغريبة  6

  30  0.93  1.70  سبالسلوك اإلجتماعي غير المنا  7

  30  1.43  2.43  عادات صوتية غير مقبولة  8

  30  1.76  3.10  عادات غير مقبولة  9

  30  0.50  1.43  سلوك يؤذي النفس  10

  30  1.83  3.03  الميل إلى الحركة الزائدة  11

  30  5  7  اإلضطرابات النفسية اإلنفعالية  12

  30  27.26  43.41   المتوسط الحسابي للجزء الثاني 
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نستخلص مما سبق أن هناك إنخفاض اإلضطرابات السلوكية التي يقيسها هذا الجزء من               

المقياس، ويمكن مالحظته من خالل الفروق المشاهدة بين الدرجات المئويـة قبـل التـدريب               

والدرجات المئوية بعد التدريب، وكذلك من خالل الفروق المشاهدة بين المتوسطات الحـسابية             

ي والمتوسطات الحسابية لإلختبار البعدي، إال أننا ال نستطيع التأكيد على داللـة             لإلختبار القبل 

هذه الفروق إال من خالل الرجوع إلى أدوات اإلحصاء اإلستداللي، التي تسمح لنا بالتأكد مـن                

  .وجود الفروق بين المتوسطات المتحصل عليها أو عدم وجود الفروق بينها
  

  Ⅱإلحصاء اإلستدالليعرض النتائج على أساس ا. 2ـ :  
 لدراسة الفروق بين متوسطات عينة الدراسة في الجزء الثـاني           (T.test) إستخدام إختبار    تم  

   :والجدول التالي يوضح ذلك ) اإلضطرابات السلوكية(من المقياس 

يمـا  لداللة الفروق بين اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي ف       " ت  "  يبين نتائج إختبار     :)10(الجدول رقم   

  . يخص اإلضطرابات السلوكية
N   المتـوسـط   

  للجـزء    X1الحسابي    

  )قبل التدريب(الثاني 

  المتـوسـط
  للجزء    X2 الحسابي

  )بعد التدريب(الثاني 

اإلنحراف 

  المعياري

ــأ  الخطـ

  المعياري

قيمة 

  "ت"

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  دال  0.01  36.34  0.44  2.43  27.26  43.41  30
  

وبعد حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة       ) 10( الجدول رقم    يتبين من   

، ثـم حـساب            )البـرامج (لنفس أفراد العينة قبل تطبيق البرامج، وبعد تلقيهم لهـذه األخيـرة             

بـين متوسـطات    ) 0.01(أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          " ت  " قيمة  

لألطفال المعاقين عقليا التي يشملها مقياس السلوك التكيفي، فمن خـالل           اإلضطرابات السلوكية   

مقارنة الدرجة الكلية للمجموعة في اإلختبار القبلي والبعـدي تبـين لنـا أن الدرجـة الكليـة                  

لإلضطرابات السلوكية ألفراد العينة قد نقصت بدرجة كبيرة وبشكل دال بعد البـرامج، حيـث               

ـ     نجد المتوسط الحسابي للجزء      ، والمتوسط الحسابي   )43.41(الثاني في اإلختبار القبلي يقدر ب

، وإن هذه   )2.43(وقد بلغ اإلنحراف المعياري     ) 27.26(للجزء الثاني في اإلختبار البعدي هو       

النتيجة تؤيد الفرضية القائلة أن محتوى برامج مراكز التربية الخاصة يساعد علـى تخفـيض               

  .ألطفال المعاقين عقليامظاهر اإلضطرابات السلوكية لدى ا
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وفي محاولة لتفسير هذا التحسن أي اإلنخفاض في اإلضطرابات السلوكية يمكن القـول               

أن األطفال المعاقين عقليا غير مسؤولين عن قدراتهم المختلفة، ولكـن مـن حـولهم إذا لـم                  

ختلفة التـي تعمـل     يحيطوهم بالرعاية الكاملة المتمثلة في اإلهتمام بتدريبهم على المهارات الم         

على التكيف مع البيئة المحيطة، وكذلك معاملتهم بالرفض والقسوة واإلهمال فإن ذلك يؤدي إلى              

نقص المهارات اإلجتماعية لدى هؤالء األطفال وبالتالي تؤدي إلـى صـعوبات فـي حيـاتهم                

ات غيـر   اإلجتماعية، وقد يلجأ هؤالء األطفال إلى أساليب أخرى مطمئنة أي يخلقوا من السلوك            

إلخ سياجا يقيهم مـن     ...اإلجتماعية المتمثلة في العدوانية، أو اإلنعزالية، أو سلوك إيذاء النفس         

،            Bundura), 1973(التعامل مع المحيطـين، وهـذا مـا أكدتـه العديـد مـن الدراسـات               

، وهؤالء جميعا أكـدوا أن األطفـال قـد يـسلكون            )Masud, 1988(و) Wayna, 1984(و

وانية أو اإلنعزالية وغير ذلك من السلوكات المضطربة في المواقف المختلفـة ألنهـم لـم                بعد

يتعلموا اإلستجابات البديلة المناسبة، بل تعلموا اإلستجابة للمواقف بإحـدى الطـرق الـسابقة،              

سـواء  ) المعـاقين عقليـا   ( ونرجع هذا التحسن إلى أن المختصين في مجال رعاية هذه الفئة            

النفسانيين أو المعلمين أو المربين يكون تفاعلهم مع هذه الفئة مبني على الثـواب              األخصائيين  

. وتأجيل العقاب، واإلهتمام بالقدوة والتدعيم بأشكاله المتنوعة وهذا ما أكدته نظريـات الـتعلم             

وكذلك فإن البرامج المقدمة لهم أتاحت لهم فرصة التعبير عن أنفسهم بطريقة سـليمة، بجانـب     

ألطفال من خالل ممارستهم لألنشطة المختلفة أدت إلى تفريغ الطاقـات والـشحنات             ذلك فإن ا  

اإلنفعالية المكبوتة التي كانت تدفعهم إلى إيذاء الذات واآلخرين، وأيضا أكسبتهم هذه األنـشطة              

حب العمل الجماعي وفوائده بالنسبة لهم، وكل هذه المهارات كانت متخللـة جميـع األنـشطة                

التي تـشير   ) 1985" (صالح هارون   " تائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج دراسة        ون. المقدمة لهم 

إلى إنخفاض معظم درجات اإلنحرافات السلوكية عند أفراد المجموعة التجريبية بصورة دالـة             

التي تـشير   ) 2001" (إيمان فؤاد محمد كاشف     " بعد تطبيق البرامج، وتختلف مع نتائج دراسة        

  .تخفيض اإلضطرابات السلوكية لدى األطفال المعاقين عقليا غير دالإلى أن أثر البرامج في 
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  :خـاتمـة
فعالية برامج مراكز التربية الخاصة وتعديل سلوك األطفال المعاقين عقليا كانت حـدود         

دراستنا الحالية، فقد حاولنا في هذه الدراسة الكشف عن فعالية برامج مراكز التربية الخاصـة               

  .كنموذج" علي رملي"وأخذنا مركز ) درجة بسيطة(سلوك األطفال المعاقين عقليا في تعديل 

وبعد تحليل وإثراء متغيرات البحث نظريا، شرعت الباحثة في إعداد أداة هذه الدراسـة             

من خـالل حـساب الـصدق       )) 1985" (فاروق محمد صادق    " مقياس السلوك التكيفي لـ     (

درجـة  (لى عينة الدراسة المكونة من أطفال معاقين عقليـا          والثبات، ثم قمنا بتطبيق المقياس ع     

، وبعد شروعنا في تطبيق حيثيـات       "على رملي   " المتواجدين بمركز التكيف المدرسي     ) بسيطة

هذه الدراسة بدءا في الميدان بجمع بيانات الدراسة ومعالجتها إحصائيا، وعرضـها وتحليلهـا              

د على التناول النظري وعلى مـا تـوفر مـن           ومناقشتها في ضوء فرضيات الدراسة واإلعتما     

  : دراسات سابقة، توصلت هذه الدراسة إلى إستخالص أهم النتائج التالية

مهارات اإلعتماد على الـنفس فـي       (وجود زيادة في الدرجة الكلية بالنسبة للسلوك النمائي         • 

س البعدي بـشكل دال،     وكانت هذه الزيادة دالة بعد البرنامج مباشرة لصالح القيا        ) الحياة اليومية 

يساعد محتوى برامج مراكز التربية الخاصة على إحـداث         << وهذا ما يؤكد الفرضية القائلة      

  .>>زيادة في نمو مهارات اإلعتماد على النفس في الحياة اليومية لدى األطفال المعاقين عقليا 

بعـد تطبيـق    إنخفاض معظم درجات اإلضطرابات السلوكية عند أفراد العينة بصورة دالـة     •

يساعد محتوى برامج   << البرنامج لصالح القياس البعدي، وهذا ما يؤكد تحقق الفرضية القائلة           

مراكز التربية الخاصة على تخفيض مظاهر اإلضطرابات السلوكية لدى األطفـال المعـاقين             

  .>>عقليا

 النمـائي    وجود فروق دالة بين القياسين القبلي والبعدي في كل من أبعاد الـسلوك التكيفـي               •

وأبعاد اإلضطرابات السلوكية لصالح القيـاس   ) مهارات اإلعتماد على النفس في الحياة اليومية      (

يساعد محتوى برامج مراكز التربية الخاصـة فـي         << البعدي، وهذا ما يؤكد الفرضية القائلة       

  . >>تعديل سلوك األطفال المعاقين عقليا وإكسابهم مهارات السلوك التكيفي

ثة أن نتائج الدراسة تشير إلى فعالية برامج مراكز التربية الخاصة في تعديل سلوك              وترى الباح 

  ).درجة بسيطة(األطفال المعاقين عقليا 
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من خالل ما تم التوصل إليه في جانبي هذه الدراسة من نتائج مؤداها أن هناك تـأثير                   

درجـة  (فال المعاقين عقليا    بارز وملموس لبرامج مراكز التربية الخاصة في تعديل سلوك األط         

سواء مهارات اإلعتماد على النفس في الحياة اليوميـة أو اإلضـطرابات الـسلوكية،              ) بسيطة

وبالتالي فباإلمكان إعتبارها مؤشرات تستدعي منا كباحثين في مجال علم النفس اإلنتبـاه لهـا               

  .وذلك من خالل الجهود الحثيثة من أجل رعاية هذه الشريحة من المجتمع

م إننا نعتقد بأن دراستنا هذه ستدفع بعض الباحثين في هذا الميـدان لإلهتمـام بهـذه                 ث

الشريحة لبحثها ودراستها في جوانبها الشخصية، والعقلية، واإلجتماعية وغير ذلك مـن أجـل              

التخفيف من حدة جوانبها المختلفة بما يجعل أفراد هذه الشريحة يحققون قدرا معينا من السلوك               

  .ب ما تسمح لهم قدراتهم وإمكاناتهمالتكيفي حس
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   :اإلقتـراحـات
  :بناءا على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم وضع اإلقتراحات التالية  

 ضرورة إجراء دراسات جديدة تتناول متغيرات الدراسة الحالية سواء أخذ كل منهـا علـى                •

  .ة التأكد أكثر من نتائج الدراسة الحاليةحدى أو مرفوقة بمتغيرات أخرى وذلك بغي

  . توفير تأطير كفء لمعلمي التريبة الخاصة•

  . المستمر لمعلمي التربية الخاصة إتاحة فرصة التكوين• 

 توعية وتحسيس القائمين على تقديم الرعاية لألطفال المعاقين عقليا من أخصائيين نفسانيين،             •

لياء األمور على ضرورة تدريب هؤالء األطفال علـى         ومعلمي التربية الخاصة، والمربين وأو    

أداء المهارات اإلجتماعية إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم، وذلك قصد تحقيق الكفاية              

الذاتية حياتيا وإجتماعيا وإقتصاديا، بدال من إستغاللهم في أعمال خطيرة تؤدي بهم إلى الجنوح              

  .واإلنحراف

ت إيجابية من طرف أفراد المجتمع نحو األطفال المعاقين عقليـا،            ضرورة النهوض بإتجاها   •

وذلك بنشر الوعي بين الناس عن حقيقة اإلعاقة العقلية وكيفية مواجهتهـا والطـرق المتبعـة                

  .للتخفيف من آثارها

 إحداث التكامل التربوي لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في ضوء مبدأ التربية للجميـع               •

  .وظروف المجتمع الجزائري، ويساير إتجاهات التجديد والتطوير المعاصربما يتفق 
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  .1992المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، بدون ط، 

، المكتبة الجامعية، األزاريطـة، اإلسـكندرية، بـدون ط،          السلوك اإلنساني : إنتصار يونس .3

2000.  

طباعة والنـشر   ، دار قباء لل   اإلعاقة العقلية بين اإلهمال والتوجيه    : إيمان فؤاد محمد كاشف   . 4

  .2001والتوزيع، القاهرة بدون ط، 

، )مقدمة في التربية الخاصة في الطفولة المبكرة      (التدخل المبكر   : جمال الخطيب وآخرون  . 5

  .1998، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

وزيع، عمـان،   ، دار صفاء للنشر والت    اإلضطرابات السلوكية : جمال مثقال القاسم وآخرون   . 6

  .2000، 1ط

، عالم الكتب، القـاهرة،     )رؤية في تنفيذ التدريس   ( مهارات التدريس    :حسن حسين زيتون  . 7

  .2001، 1ط

  .1998، 1، دار الكندي للنشر والتوزيع، األردن، طالصحة النفسية: حسن منسي. 8

، 1يع، عمان، ط  اإلضطرابات السلوكية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز      : خولة أحمد يحيى  . 9

2000.  

، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب،      مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفس      : رابح تركي . 10

  .1984الجزائر، 

، المكتب الجامعي الحديث، اإلسـكندرية،      رعاية المتخلفين ذهنيا  : رمضان محمد القذافي  . 11

  .1996بدون ط، 

، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،     النفسية والتوافق  الصحة: رمضان محمد القذافي  . 12

  .1998، 3ط

، التربية الخاصة لذوي اإلعاقة العقلية والبصرية والسمعية والحركية        :العزةسعيد حسني   . 13

  .2001، 1مكتب روعة للطباعة، األردن، ط

  .1981، المطبعة األردنية، األردن، بدون ط، التخلف العقلي: سليمان الريحاني. 14
191  



، إستراتيجيات مواجهة الضغوط األسرية، مكتبة النهضة       التخلف العقلي : ه طه جميل  سمي. 15

  .1998، 1المصرية، القاهرة، ط

، دار قباء   )التشخيص، العالج (المتخلفون عقليا بين اإلساءة واإلهمال      : سهى أحمد أمين  . 16

  .1999للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، بدون ط، 

، مركـز اإلسـكندرية   كولوجية األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصـة     سي: سهير كامل أحمد  . 17

  .1998للكتاب، اإلسكندرية، بدون ط، 

، مركز اإلسكندرية للكتـاب، اإلسـكندرية،       الصحة النفسية والتوافق  : سهير كامل أحمد  . 18

  .1999بدون ط، 

مكتبـة  ،  التربية الخاصة للمعاقين عقليا بين العـزل والـدمج        : سهير محمد سالمة شاش   . 19

  .2002، 1زهراء الشرق، مصر، ط

، 2، جامعة الملك سـعود، الريـاض، ط       سيكولوجية التخلف العقلي  : صادق فاروق محمد  . 20

1982.  

  .1985، 2، الرياض، طدليل مقياس السلوك التكيفي: صادق فاروق محمد. 21

، دار الكنـدي للنـشر      الشخـصية والـصحة النفـسية     : صالح حسين الداهري وآخرون   . 22

  .1999، 1توزيع، األردن، طوال

 جداول النشاط المصورة لألطفال التوحديين وإمكانية إستخدامها مع        :عادل عبد اهللا محمد   . 23

  .2002، دار الرشاد، القاهرة، بدون ط، األطفال المعاقين عقليا

، القـاهرة،   موسوعة التربية الخاصة، مكتبة األنجلو المـصرية       :عادل عز الدين األشول   . 24

1987.  

، المكتبـة الجامعيـة،     الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية   : عبد الحميد محمد شاذلي   . 25

  .2001، 2اإلسكندرية، ط

، مكتبة زهراء الـشرق،     سيكولوجية ذوي اإلحتياجات الخاصة   : عبد الرحمن سيد سليمان   . 26

  .2001، 1القاهرة، ط

دار النهـضة العربيـة     ،  إتجاهات جديدة في علم النفس الحـديث      : عبد الرحمن عيسوي  . 27

  . 1982للطباعة والنشر، بدون ط، 

، دار النهضة العربية، بيروت، لبنـان       في الصحة النفسية والعقلية   : عبد الرحمن عيسوي  . 28

  .1992بدون ط، 
  

192  



، سيكولوجية اإلعاقة الجسمية والعقلية مع سبل العالج والتأهيـل        : عبد الرحمن عيسوي  . 29

  .1997وت، لبنان، بدون ط، دار الراتب الجامعية، بير

، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، بـدون ط،         العالج السلوكي : عبد الرحمن عيسوي  . 30

1997.  

، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان،      فن اإلرشاد والعالج النفسي   : عبد الرحمن عيسوي  . 31

  .1999، 1ط

، دار الراتب الجامعيـة،     إلجتماعموسوعة علم النفس والتربية وا    : عبد الرحمن عيسوي  . 32

  .2002 -2001، 1بيروت، لبنان، ط

سيكولوجية األطفال غيـر العـاديين وإسـتراتيجيات        : عبد الرحمن فتحي السيد وآخرون    . 33

  .1982، 2، دار القلم، الكويت، طالخاصة التربية

الكويـت،  ، مؤسسة الصباح،    الدراسة المبرمجة للتخلف العقلي   : عبد الرحيم فتحي السيد   . 34

  .1981، 1ط

، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزيـة،       مدخل إلى اإلحصاء  : عبد القادر حليمي  . 35

  .1993، 2بن عكنون، الجزائر، ط

، المكتب الجامعي الحديث،    مناهج وإجراءات البحث اإلجتماعي   : عدلي علي أبو الطاحون   . 36

  .1998، 1اإلسكندرية، ط

، دار  )المنظور النسقي اإلتـصالي   (إلرشاد والعالج النفسي األسري     ا: عالء الدين كفاني  . 37

  .1999، 1الفكر العربي، القاهرة، ط

، التعرف على اإلعاقة العقلية وعالجها وإجراءات الوقاية منهـا        : عال عبد الباقي إبراهيم   . 38

  .2000عالم الكتب، القاهرة، بدون ط، 

، المكتب العلمي للنـشر والتوزيـع،       ط األسرة التخلف العقلي في محي    :عالوة محمد السيد  . 39

  .1998اإلسكندرية، بدون ط، 

، القـاهرة، بـدون ط،      بياجيه بين النظرية والتطبيق، دار المعارف     : عيسى محمد رفقي  . 40 

1981.  

، دار الفكـر، عمـان،      أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة     : فاروق الروسان . 41

  .1996، 1األردن، ط

  .1998، 3، دار الفكر، األردن، طسيكولوجية األطفال غير العاديين: ق الروسانفارو. 42
  

193  



، دار الفكـر للطباعـة والنـشر    قضايا ومشكالت في التربية الخاصـة    : فاروق الروسان . 43

  .1998، 1والتوزيع، األردن، ط

  .1998، 1، دار الفكر، األردن، طمقياس التكيف اإلجتماعي: فاروق الروسان. 44

، دار الزهـراء، الريـاض،      )الذكاء اإلجتماعي (الذكاء والسلوك التكيفي    : فاروق الروسان . 45

  .2000، 1ط

، دار الفكر للطباعة والنـشر والتوزيـع،        تعديل وبناء السلوك اإلنساني   : فاروق الروسان . 46

  .2000، 1األردن، ط

ديث، األزاريطـة،  ، المكتب الجامعي الح   السلوك اإلجتماعي للمعـوقين   : فهمي محمد سيد  . 47

  .1998اإلسكندرية، بدون ط، 

، المكتبة الجامعية، األزاريطة، الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية: فوزي محمد جبل . 48

  .2000اإلسكندرية، بدون ط، 

، مكتبة زهـراء    بحوث ودراسات في سيكولوجية اإلعاقة    : فيوليت فؤاد إبراهيم وآخرون   . 49

  .2001، 1الشرق، القاهرة، ط

، ورشة المـوارد    )دليل لتعليم األطفال المعوقين عقليا    (التربية المختصة   : كريستين مايلز . 50

  .1994العربية، لبنان، بدون ط، 

  .1996، 1، دار القلم، الكويت، طمرجع في علم التخلف العقلي: كمال إبراهيم مرسي. 51

، دار الكتاب   طفالتعديل سلوك األ  : ترجمة محمد فرغلي فراج وآخرون    / واطسون. س. ل. 52

  .1988، 1الحديث، الكويت، ط

، مكتبـة النهـضة المـصرية،       المرجع في التربية الفكرية   : لطفي بركات أحمد وآخرون   . 53

  .1971القاهرة، بدون ط، 

، دار صفاء للنشر والتوزيـع، عمـان،        تعليم األطفال المتخلفين عقليا   : ماجدة السيد عبيد  . 54

  .2000، 1األردن، ط

، )مدخل إلى التربية الخاصـة (تعليم األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة : لسيد عبيدماجدة ا . 55

  .2000، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،       مقدمة في تأهيل المعاقين   : ماجدة السيد عبيد  . 56

  .2000، 1ط

  
  

194  



، دار القلم، الكويـت،     حث العلمي في التربية وعلم النفس     مناهج الب : محمد خليفة بركات  . 57

  .1984، 2ط

  .1990، دار الراتب الحديثة، عمان، بدون ط، تعديل السلوك الصفي: محمد زياد حمدان. 58

، دار الشرق، جدة، المملكة العربية      تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم    : محمد عبد الحميد  . 59

  .1983، 1السعودية، ط

، 1، دار الفكـر، عمـان، األردن، ط       الذكاء من منظور جديـد    : عبد الرحيم عدس  محمد  . 60

1997.  

، دار غريـب    )األسباب، التشخيص، البـرامج   (التخلف العقلي   : محمد محروس الشناوى  . 61

  .1997، 1للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 أسـسه (لحـديث   العالج الـسلوكي ا   : محمد محروس الشناوى، عبد الرحمن محمد السيد      . 62

  .1998، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، بدون ط، )وتطبيقاته

، التكيف والمشكالت المدرسية من منظـور الخدمـة اإلجتماعيـة         : محمد مصطفى أحمد  . 63

  .محطة الرمل، اإلسكندرية، بدون ط، بدون سنة

دار الفكر للطباعة والنشر ، القياس والتقويم في التربية الخاصة  : مصطفى القمش وآخرون  .64

  .2000، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط

، مكتبـة الخـانجي،     )دراسات في سيكولوجية التكيف   (الصحة النفسية   : مصطفى فهمي . 65

  .1987، 2القاهرة، ط

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع،       تعليم األطفال المتخلفين عقليا   : نادر فهمي الزيود  . 66

  .1995، 3عمان، األردن، ط

، دار القاهرة للكتاب، القاهرة،     علم النفس والتكيف النفسي اإلجتماعي    : نوال محمد عطية  . 67

  .2001، 1ط
  

 : المعـاجـم •
، الجـزء الثـاني،   المعجم الموسوعي في علم النفس: ترجمة وجيه أسعد  / نوبير سيالمي . 68

  .2001منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

، الجزء الثالـث،    المعجم الموسوعي في علم النفس    : جيه أسعد ترجمة و / نوبير سيالمي . 69

  .2001منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 
  

195  



 : المقـررات والمجـالت •
، اليونيـسكو،   )المبادئ والتطبيقات (تعليم األطفال والشباب المعوقين     : شيموس هيغارتي . 70

1993.  

 دراسـة نفـسية   (لوك البشري   التصوير اإلسالمي لنماذج الس   : محمد محروس الشناوى  . 71

  .1993/هـ1413، 8، مجلة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد)إسالمية

  .2004/2005، المقرر الدراسي: ببن عكنون" علي رملي " مركز التكيف المدرسي . 72

، مجلة فصلية تعـالج     التربية الجديدة : مكتب اليونيسكو اإلقليمي للتربية في البالد العربية      . 73

  .1981، ديسمبر 24ؤون التخطيط والتجديد في التربية، العددش
  

   : قائمة المراجع باللغات األجنبية:ثانيا  
  

74. Ajuriguerra. J : Manuel de psychiatrie de l'enfant, 2 eme ed, Masson, 

paris, 1980. 

75. Ballarin. J. L : Enfants défficites, structures spécialisées, Nathan, 
1994. 
76. Bruner. A : progressions éducatives pour handicapés mentaux,   
1ere ed, PUF, paris, 1983. 
77. Cohler. C : Jeunes déficients mentaux, Charles des sart, Bruxelles, 
1967. 
78. Francine Lussier & lessas. J. F : Neuropsychologie de l'enfant, 
Dunod, Paris, 2001. 
79. Goupil. G : Elèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, 

Editeur gaëlan Morin, 1990. 

80. Herbert. A & Caroll : The Dynamics of Adjustment, EngleWood 

Cliffs, N. J, Prentice Hall, 1966. 

81. Jean Petit : Les enfants Et les adolescents et l'éducation nationale, 

collection bourrelier, Librairie Armand Colin, Paris, 1972. 

82. Lambert. J. L : Introduction a l'arriération mentale, Pierre 

Mardaga, Bruxelles, 1978. 
 



196  
83. Lambert. J. L : Enseignement Spécial et handicap mental, Pierre 
Mardaga, Bruxelles, 1981. 
 

84. Luria. A. R : l'enfant retardé mental, études et recherches sur 
l'enfance, privat, Toulouse, 1974. 
 

85. Meyer. F & et al : les processus d'adaptation, PUF, France, 1967. 
 

86. Mirabail. M : La débilité mentale de l'enfant, Edouard privat, 
Toulouse, 1979. 
 

87. Paul Juif & Devero. F : Psychopédagogie pour les classes d'enfants 
en difficultés, Bibliothèque Fernand Nathan, France, 1978. 
 

88. Poizat. D et al : Education et handicap d'une pensée territoire a 
une pensée monde, E. R. E. S, collection connaissance de l'éducation, 
Lyon, 2004. 
 

89. Raven. J/ Traduction de Schutzenberger. A et Mavré. D : Progressive 
Matrices (Manuel PMC), édition et applications psychologiques, Paris.  
 

90. Richelle. M & Renay Droz : Manuel de psychologie (Introduction à 
la psychologie scientifique), 3 eme ed, Pierre Mardaga, Bruxelles, 1985. 
 

91. Rondal. J. A et al : Psychopédagogie de l'éducation spécialisée 
(Aperçu théorique, recherche et Perspective), Bruxelles, 1988. 
 

92. Toupence. R. S : une éducation précoce pour l'enfant déficient,     
E. S. F éditeur, Paris, 1992.  
 

93. UNESCO : Situation actuelle et rendance de la recherche dans le 
domaine de l'éducation spéciale, UNESCO, Paris, 1973. 
 

94. Zazzo. R : Les débilités mentales, Ed Armand Colin, Paris, 1971. 
 

  : القـواميـس•  
   

95. Robert Lafon : Vocabulaire de Psychopédagogie et de Psychiatrie 
de l'enfant, PUF, Paris, 1969.  
 

96. Werner. D. Fröhlich : Dictionnaire de la Psychologie, Librairie 
Générale Française, 1997. 
 
 
 
 



197  

  :  المجـالت•  
 

97. Handicap : Revue de Sciences humaines et sociales, N˚97,        
Janvier - Mars 2003. 
 

98. Kazdin. A. E : Behavior modification in applied settings, the dorsey 
press, Home Wood, Illinois N˚60430, USA, 1980. 
 

99. OMS : L'arriération Mentale, un défi a relever, OMS, Genève, 
N˚86, 1986. 
 

100. Réadaptation : N˚383, Septembre – Octobre 1991. 
 

101. Réadaptation : N˚492, Juillet – Août 2002. 
 

102. UNESCO : Terminologie de l'éducation spéciale, UNESCO, 
Idudata, 1983. 
 

103. Word Health Organization: international classiffication of 
impairments, disabilities and handicaps (C I H), a manuel of 
classiffication Relating to The consequences of disease, 1980. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



198  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نتائج أفراد العينة

  في اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي

  للسلوك التكيفي
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  17
  18
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  التصرفات

53  ب  اإلستقاللية
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  67
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  60
  53
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  53
  

18  ق
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  18
  18
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  19
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  18
  19
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  19
  18
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النشاط   6  4  5  4  5  5  4  5  4  4  6  4  4  6  4  5  4  5  4  6  ق
  8  6  6  6  6  6  5  6  6  5  8  5  5  8  6  6  5  6  5  8  ب  اإلقتصادي

16  ق
  12
  18
  17
  16
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  8  10
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  المهني
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  7  11
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لواردة في المقياس، وذلك بوضع دائرة في مكانهـا المناسـب،            يرجى منكم تعبئة المعلومات ا    
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  الباحثـة
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  القسم األول من المقياس

  الليةالتصرفات االستق :أوال  

  : مهارات األكل  ) أ

  ) درجات6الحد األقصى (        استعمال أدوات األكل) 1

  : إختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على استعمال أدوات األكل

  .  ـ يستعمل كل أدوات األكل بطريقة متقنة6

  . ـ يأكل بإتقان دون استخدام بعض أدوات األكل5

  .ومازال يحتاج للتدريب أكثر ـ يأكل باستخدام أدوات األكل ويبعثر الطعام 4

  . ـ يأكل بالملعقة فقط بإتقان مناسب3

  .ـ يأكل بالملعقة أو الخبز ولكنه مازال يحتاج إلى التدريب 2

  . ـ يأكل بيديه مع بعثرة الطعام دون استخدام أدوات األكل إطالقا1

  . ـ يأكل إذا أطعمه أحد0

  

  )جاتدر 3الحد األقصى (        األكل في األماكن العامة) 2

  : إختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على إستخدام األكل في األماكن العامة

  .ـ يطلب وجبة كاملة من المطعم أو الكافتيريا 3

  .ـ يطلب وجبات بسيطة مثل سندوتشات الهامبرجر 2

  .لغازية أو الكافتيريا ـ يطلب مشروبات من محل بيع المياه ا1

  .ألكل العامةـ ال يمكنه طلب أي شيء من أماكن ا 0

  

  )درجات 3الحد األقصى (            الشرب) 3

  : إختر أفضل عبارة تصف بها الشخص على الشرب من كوب أو فنجان

  . ـ يشرب وهو يمسك الكوب بيد واحدة دون أن يسكب شيئا3

  . يشرب بإتقان من الفنجان أو الكوب دون مساعدة بإستخدام اليدين ـ2

  . مساعدة مع سكب الماء أحيانا يشرب من الكوب أو الفنجان دون ـ1

  .ـ ال يشرب بدون مساعدة 0

  

  ) ـ عدد العبارات التي تنطبق8(          أداء المائدة)4

  : ضع عالمة على كل عبارة تنطبق على الحالة

  .يبلع األكل دون أن يمضغه  ) أ

 .يمضغ األكل وفمه مفتوح  )  ب

  .يسقط األكل على الطاولة أو على األرض) ج

  .منديل إستعماال خاطئا أثناء تناول الطعام أو ال يستعملها إطالقايستعمل الفوطة أو ال) د

  .يتكلم وفمه مليء بالطعام) ه

  .يأخذ األكل من أطباق اآلخرين) و

  .يأكل بسرعة زائدة أو ببطء زائد) ز

  .يحرك أصابعه في األطباق دون أن يأكل جيدا) ح

  .ال شيء مما تقدم) ط



  :   قضاء الحاجة) ب

  )درجات 4الحد األقصى (        على قضاء الحاجة التدريب ) 5     

  :      إختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص للتدريب على قضاء الحاجة

  . ـ لم يتبرز ولم يتبول على نفسه في أي وقت من األوقات4    

  . ـ لم يتبرز ولم يتبول على نفسه أثناء النهار ولكن قد يحدث ذلك ليال3    

  .لى نفسه أحيانا أثناء النهاريتبرز ويتبول ع ـ 2    

  . ـ يتبرز ويتبول على نفسه بكثرة أثناء النهار1    

  .ـ لم يتدرب إطالقا على التحكم اإلرادي في قضاء الحاجة 0    

      

  )درجات 6الحد األقصى (      العناية بالنفس في قضاء الحاجة ) 6    

  :     ضع عالمة على كل عبارة تنطبق على الحالة

  .فع مالبسه إلستخدام المرحاضير)  أ

 .يجلس على كرسي المرحاض دون مساعدة) ب

  .يغسل نفسه أو يمسح بورق التواليت بعد قضاء الحاجة) ج

  .يستخدم سيفون المرحاض دون مساعدة) د

  .يعيد مالبسه إلى وضعها مع إستخدام المرحاض) ه

  .يغسل يديه بعد إستخدام المرحاض دون مساعدة) و

  . تقدمال شيء مما) ز

  

  ) درجات4الحد األقصى ) (ضع عالمة على كل ما ينطبق على الحالة(: النظافة) ج

  : غسيل الوجه واليدين) 7

 .يغسل وجهه بالصابون) أ

  .يغسل وجهه ويديه بالصابون) ب

  .يجفف وجهه ويديه) ج

  .ال شيء مما تقدم) د

  

  ) درجات6الحد األقصى (           اإلستحمام) 8

  : ينطبق على الحالةضع عالمة على كل ما 

  . ـ يجهز الحمام ويستحم دون مساعدة6 

  . ـ يستحم ويجفف نفسه دون مساعدة5 

  . ـ يستحم ويجفف نفسه بطريقة معقولة تحت إشراف أو تحفيز لفظي4 

  . ـ يستحم ويجفف نفسه بمعاونة3 

  . ـ يحاول إستخدام الصابون ويغسل نفسه2  

  .يفه يتعاون معهإذا ساعده أحد في إستحمامه وتجف ـ 1 

  .ـ ال يحاول أن يستحم أو يجفف نفسه على اإلطالق إال بتحفيز وإشراف كاملين 0 

  

  ) درجات4الحد األقصى (       العناية بصحته الشخصية )9

  : ضع عالمة على كل عبارة تنطبق على الحالة

  . له رائحة كريهة تحت إبطيه  ) أ



 .ال يغير مالبسه الداخلية بانتظام  )  ب

  .يف في أغلب األحيانجسمه غير نظ) ج

  .ال يحافظ على نظافة أظافره بنفسه) د

  .ال شيء مما تقدم) ه

  )درجات 5الحد األقصى (        تنظيف األسنان ) 10

 :إختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على تنظيف األسنان

  . ـ يغسل أسنانه بالمسواك أو الفرشاة ومعجون األسنان بصورة منتظمة5

  .شاة أو المسواك دون مساعدة ودون معجون أسنان أحيانا ـ ينظف أسنانه بالفر4

  . ـ ينظف أسنانه تحت إشراف بسيط3

  . ـ ينظف أسنانه بالتعاون مع المشرف أو عميد األسرة2

  . ـ كثيرا ما يطلب معاونته في تنظيف أسنانه وفمه1

  . ـ ال يحاول تنظيف أسنانه أو فمه0

  

  )اتدرج 5الحد األقصى (        الحيض الشهري ) 11

   :إختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على العناية بالنفس أثناء الحيض) لإلناث(

  .ـ تحاط احتياطا كامال للحيض دون تذكير أو مساعدة 5

  . ـ تعتني بنفسها في حدود المعقول أثناء فترة الحيض4

  . ـ تساعد المشرفة في غيار الفوط النسائية أثناء فترة الحيض3

  . النسائية عندما تحتاج ذلك إلى تغيير الفوط ـ تشير إلى الحاجة2

  . ـ تشير إلى أن الحيض قد بدأ1

  .ـ ال تعتني بنفسها أو أن تطلب المساعدة أثناء الحيض 0

  )درجات للذكور 5يحتسب (    

  

             المظهر العام) د

  ) ـ عدد العبارات التي تنطبق8(        الهيئة أو القوام ) 12

  .الفم مفتوح معظم الوقت  ) أ

 . متدل إلى األسفلرأسه  ) ب

  .بطنه بارز لعدم اعتدال قامته) ج

  .ظهره وأكتافه منحنية إلى األمام) د

  .يمشي وأصابع القدمين متجهة إلى الخارج أو إلى الداخل) ه

  .يمشي وقدماه متباعدتين) و

  .ينقل قدميه ببطء ويجرهما أو يضرب بهما األرض عند المشي) ز

  .يمشي على أطراف أصابعه) ح

  .يء مما تقدمال ش) ط

  

  )ـ عدد العبارات التي تنطبق7(         المالبس ) 13

  : ضع العالمة على كل عبارة تنطبق على الحالة

  .يلبس ما ال يالئمه إن لم يعاونه أحد  ) أ

 .يلبس مالبس ممزقة أو غير نظيفة إن لم يعاونه أحد  )  ب



  .يعيد لبس المالبس المتسخة أو المبقعة إن لم يعاونه أحد) ج

  .س متناقضة األلوان إن لم يعاونه أحديلبس مالب) د

  ).لباس القسم الداخلي ولباس الفصل الدراسي(ال يفرق بين لباس المنزل ولباس الخروج ) ه

  .إلخ)...األعراس، األعياد، الزيارات(ال يختار لباسا منايبا للمناسبات اإلجتماعية ) و

  .ة في الحر ودافئة في البردال يلبس المالبس المالئمة للحالة الجوية مثل مالبس خفيف) ز

  .ال شيء مما تقدم) ح

  : سؤال إضافي

  ) ـ عدد العبارات التي تنطبق4(     تهذيب الشعر 

  : ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة

  .ال يستخدم المشط في تسريح الشعر بطريقة جيدة  ) أ

 .يهذب شعره بطريقة غير عادية  )  ب

  .سرفةيستخدم زيت الشعر بطريقة م) ج

  .ال يحلق الشعر أو يهذبه عند الحالق في وقت الحاجة) د

  .الشيء مما تقدم) ه

  

          العناية بالمالبس ) ه

  ) درجات4الحد األقصى (      العناية بالمالبس والحذاء ) 14   

  : ضع عالمة على كل عبارة تنطبق على الحالة

  .ينظف وحذاءه عند الحاجة  ) أ

 .ا بعنايةيرتب مالبسه في المكان المخصص له  )  ب

  .يضع المالبس المتسخة في المكان المخصص لها دون حاجة إلى تذكيره) ج

  .يعلق مالبسه دون الحاجة إلى تذكيره) د

  .ال شيء مما تقدم) ه

  

       لبس وخلع المالبس) و

  ) درجات5الحد األقصى (    لبس المالبس ـ بدون مساعدة اآلخرين ) 15  

  : ى الحالة     ضع عالمة على كل عبارة تنطبق عل

  . يلبس مالبسه كاملة دون معاونة من أحد)5  

  .يلبس مالبسه كاملة إذا حفزه أحد لفظيا) 4  

  .يلبس مع التشجيع اللفظي ويساعد في غلق السوستة أو األزرار) 3  

  .يعاون أثناء تلبيسه في غلق السحابة أو األزرار) 2  

  .ليهيعاون أثناء تلبيسه عن طريق مد ذراعيه أو رج) 1  

  .يحتاج إلى معاونة كاملة في تلبيسه بشكل دائم) 0  

  

  ) درجات5الحد األقصى (    خلع المالبس لإلستحمام أو النوم بدون مساعدة ) 16   

  :       ضع عالمة على أفضل عبارة تصف الحالة

  . يخلع كل مالبسه بنفسه بإتقان) 5    

  .ولهيخلع مالبسه إذا لقي التشجيع اللفظي ممن ح) 4    

  .يخلع القميص أو المعطف بدون مساعدة) 3    



  .يخلع مالبسه بمساعد بسيطة) 2    

  .يساعد في عملية الخلع بمد ذراعه أو ساقه) 1    

  .ال شيء مما تقدم) 0    

  

  ) درجات4الحد األقصى (       وضع الحذاء وخلعه بدون مساعدة)  17

      ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق 

  . حذائه بشكل صحيح دون مساعدةيلبس  ) أ

 .يربط رباط الحذاء بمفرده  ) ب

  .يفك رباط الحذاء بمفرده) ج

  .يخلع الحذاء بمفرده) د

  . ال شيء مما تقدم)ه

  

  التنقـــل) ز

  ) درجات3الحد األقصى (         التوجه في البيئة المحلية )18

  :    إختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على حاسة اإلتجاه

  . الذهاب إلى مسافة قريبة من المؤسسة أو المدرسة وإلى مسافة بعيدة عن منزله دون أن يضل الطريقيمكن) 3   

  .يمكنه الذهاب إلى أماكن قريبة حول منزله أو أن يتجول حول المستشفى أو المؤسسة دون أن يضل الطريق) 2   

  . يتجول بمفرده حول منزله أو مؤسسته أو قسمه بالمستشفى)1   

  .بتعد عن مكان إقامتهاضل طريقه إذا  ي)0   

  

  )درجات 4الحد األقصى (    يمكن السفر بمفرده بأي وسيلة مواصالت عامة ) 19

  :     ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة

  .بمفرده) التاكسي(يركب القطار أو الطائرة أو سيارة األجرة   ) أ

 .يركب سيارة األجرة بمفرده  )  ب

  .لمحلي إلى أماكن غير معروفة سابقا له بمفردهيركب البوس ا) ج

  .يركب البوس المحلي إلى أماكن معروفة له سابقا بمفرده) د

  . ال شيء مما تقدم)ه

  

   الوظائف االستقاللية العامة )ح

  )درجات 5الحد األقصى (            التليفــون ) 20  

   :      ضع عالمة دائرة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة

  .يستعمل دليل التليفون  ) أ

 .يستعمل التليفون العمومي  )  ب

  .يمكنه طلب مكالمات خاصة في التليفون إن احتاج األمر) ج

  .يرد على التليفون بطريقة مناسبة إذا طلبه أحد) د

  . يمكنه الرد على التليفون بالنيابة عن شخص آخر)ه

  .الشيء مما تقدم) و

  

  



  ) درجات8الحد األقصى (       لية أنماط متنوعة من التصرفات االستقال) 21

  :     اختر كل العبارات التي تنطبق

  .يعد مكان نومه عند النوم  ) أ

 . يذهب إلى السرير ويغطي نفسه دون أي مساعدة  )  ب

  .يأكل باعتدال وتحكمه في شهيته عادي) ج

  . يهتم بمراعاة القواعد الصحية مثل تغيير المالبس المبتلة)ه

  .طوابع من مكتب البريديعرف رسوم البريد ويشتري ) د

  .يعرف كيف يعالج اإلصابات البسيطة مثل الجروح والحروق) و

  .يعرف كيف وأين يحصل على معونة الطبيب أو اإلسعافات األولية) ز

  .إلخ...الشرطة، ساعي البريد، رجل اإلطفاء(يعرف شيئا عن الخدمات المتيسرة في المجتمع المحلي ) ح

  . ال شيء مما تقدم) ط

  

   )معلومات تكميلية( النمو الجسمي :يا ثان  

   نمو الحواس  ) أ

  )درجات 3الحد األقصى (      ) بالنظارات الطبية أو بدونها(البصر ) 22

  .ال توجد أي صعوبات في الرؤية) 3

  .توجد بعض الصعوبات في البصر) 2

  .توجد صعوبات كبيرة في البصر) 1

  .تقريبا كفيف ال يرى شيئا) 0     

  

  )درجات 3الحد األقصى (      ) سائل السمع أو بدونهابالو(السمع ) 23

 :     إختر دائرة واحدة تصف بها أفضل سمع

  .ال توجد صعوبات في السمع) ٣   

  .توجد بعض الصعوبات في السمع) ٢   

  . توجد صعوبات كبيرة في السمع)۱   

  . تقريبا أصم ال يسمع شيئا)٠   

  

 النمو الجسمــي  )  ب

  )درجات 5لحد األقصى ا(           توازن الجسم )24

  : إختر دائرة واحدة تصف بها أفضل توازن

  . ثواني تقريبا10يمكنه الوقوف باتزان على أطراف أصابعه لمدة ) 5

  .يمكن الوقوف باتزان على قدم واحد لمدة ثانيتين إن طلب منه ذلك) 4

  . دقائـق أو أكثر10يمكنه الوقوف دون أن يستند إلى شخص أو شيء لمدة ) 3

  . دقائـق10قف دون أي سند ألقل من ي) 2

  .يجلس دون الحاجة إلى أن يستند إلى شيء) 1

  . ال يمكنه عمل أي شيء مما سبق)0

  

  

  



  )درجات 5الحد األقصى (          المشي والجري ) 25

  : ضع عالمة دائرة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة

  .يستطيع المشي بمفرده  ) أ

 .ج بمفردهيستطيع أن يصعد أو ينزل الدر  )  ب

  .يمكنه نزول الدرج بتبادل القدمين) ج

  .يستطيع الجري دون أن يسقط على األرض) د

  .لديه القدرة على القفز ويثبت عند المشي) ه

  .ال شيء مما تقدم) و

  

  ) درجات4الحد األقصى (         التحكم الجيد في اليدين) 26

  :       ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة

  .يمكنه التقاط أو مسك الكرة  ) أ

 .يمكنه قذف الكرة في الهواء  )  ب

  .يمكنه المسك بالسبابة و اإلبهام) ج

  .يمكنه رفع الكوب أو الفنجان من مكانه) د

  .ال شيء مما تقدم) ه

  

  ) درجات4الحد األقصى (       وظائف اليدين و الرجلين) 27

  :      ضع عالمة على كل ما ينطبق على الحالة

  .ه اليمنى جيدايستخدم ذراع  ) أ

 .يستخدم ذراعه اليسرى جيدا  )  ب

  .يستخدم ساقه اليمنى جيدا) ج

  .يستخدم ساقه اليسرى جيدا) د

  .ال شيء مما تقدم) ه

  

          النشاط االقتصادي : ثالثا  

  تداول النقود وتصريفها   ) أ

  ) درجات4الحد األقصى (           تداول النقود )28

  .اول النقود    إختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على تد

  .يمكنه استخدام التسهيالت المصرفية بمفرده مثل عمل دفتر توفير أو حساب في البنك) 4    

  .يمكنه استبدال النقود وتصريفها ولكنه ال يستخدم التسهيالت المصرفية) 3    

  .يمكنه التعرف على كافة القطع المعدنية المختلفة ليجمع منها دينارا جزائريا) 2    

  . يستعمل النقود ولكنه ال يمكنه فكها بطريقة صحيحة) 1    

  . ال يعرف قيمة النقود التي يمتلكها)0    

    

  ) درجات4الحد األقصى (    يقوم بعمل ميزانية لنقوده الخاصة بطريقة مقبولة ) 29

  :      ضع عالمة على كل ما ينطبق على الحالة

  .يوفر النقود ألغرض خاصة  ) أ

 .يضع ميزانية لمصروفه  )  ب



  .ينفق النقود بنوع من التخطيط) ج

  .يتحكم في مصاريفه الشخصية) د

  .ال شيء مما تقدم) ه

  

  ) درجات4الحد األقصى (      : إحضار الطلبات من المحالت المجاورة) 30

  :     إختر أفضل عبارة تصف بها قدرة الشخص

  .         يمكنه الذهاب إلى محالت مختلفة لشراء أشياء متعددة  ) أ

 .ب إلى محل واحد لشراء شيء آخريمكنه الذها  ) ب

  .     يمكنه إحضار شيء بسيط من محل يطلب منه شفويا دون قائمة) ج

  .ال يمكن االعتماد عليه لفي إحضار أي طلب من أي محل) د

  . مكتوبةةيمكنه إحضار شيء بسيط من محل بقائم) ه

  ) درجات5الحد األقصى (           المهارات الشرئية)ب

   أغراض شرائية) 31

 : إختر أفضل عبارة تصف مهارة الشخص على الشراء 

  .يشتري بنفسه جميع ما يحتاجه من مالبس) 5   

  .يشتري جميع ما تحتاجه مالبسه من أشياء بسيطة مثل خيط، سحابة، أزرار) 4   

  .يشتري أشياء بسيطة بدون مساعدة كالحلوى والمرتبات) 3   

  . باإلستعانة بقائمة مكتوبةيشتري ما هو مطلوب تحت إشراف بسيط أو) 2   

  .يشتري ما هو مطلوب تحت إشراف كامل) 1   

  .ال يقوم بشراء أي شيء) 0   

  

   النمو اللغــوي: رابعا  

   التعبير والكتابة) أ

  ) درجات5الحد األقصى (          الكتـابــة ) 32

  .    إختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على الكتابة

  . يكتب خطابات أو فقرة مفهومة وذات معنى واضح)5   

  .يكتب فقرة قصيرة عن مشاهدة أو حادثة من جملتين أو ثالثة) 4   

  .كلمات بحروف واضحة) ۱٠(يكتب ) 3   

  . كلمات بحروف واضحة٤يكتب ) 2   

  .ال يمكنه كتابة أي كلمة) 1   

  .ال شيء مما تقدم) 0   

  

  ) درجات6الحد األقصى (           التلفظ بكلمات قليلة) 33

  :      ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة

  .يومئ برأسه ويبتسم ليعبر عن فرحته  ) أ

 .يمكنه أن يعبر عن الجوع  )  ب

  .يعبر عن احتياجاته باإلشارة واألصوات) ج

  .ورايقهقه أو يضحك عندما يكون مسر) د

  .يعبر عن غضبه أو فرحته بأصوات مختلفة) ه



  .يستطيع التلفظ بكلمات بسيطة في محادثته مع اآلخرين) و

  .ال شيء مما تقدم) ز

  .35،36، 34 على الحالة فاترك األسئلة 33وإذا لم ينطبق السؤال 

  

  ) ـ عدد العبارات التي تنطبـق4(        وضوح النطق وفهمه: النطـق) 34

  : لى كل العبارات التي تنطبق على الحالة    ضع عالمة ع

  . يتكلم بصوت منخفض، على شكل همس أو يصعب سماعه  ) أ

 .يتكلم ببطء أو بتأن وببذل جهد  )  ب

  .   وبسرعة وإندفاعليتكلم باستعجا) ج

  .في كالمه وقفات أو فترات صمت أو تقطيع أو غير منتظم في الكالم) د

    . ال شيء مما تقدم  )    ه

  

  )درجات3الحد األقصى (            الجمــل) 35

   :     إختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على إستخدام الجمل 

  .إلخ" ...لكن " و " ألن " يستعمل أحيانا جمال مركبة تحتوي ) 3    

  .من ثالث كلمات) غير مركبة(يسأل مستعمال جملة بسيطة ) 2    

 .اتمن ثالث كلم) غير مركبة(يتكلم مستعمال جملة بسيطة ) 1    

  .أو ال يتكلم) كالم طفولي(يتكلم مستعمال شبه جملة بدائية )  0   

  

  )  درجات4الحد األقصى (           استعمال الكلمات ) 36

  :    اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على استعمال الكلمات

  .عندما يصف ما يراه في صورة يصف الحركة مثل الولد يلعب الكرة) 4   

  .األشخاص واألشياء الموجودة في الصوريمكنه تسمية ) 3   

  .يمكنه تسمية األشياء المألوفة له) 2   

  .يطلب األشياء بأسمائها الصحيحة) 1   

  .ال يمكنه الكالم أو يكاد ال يعرف كيف يعبر لفظيا عن أي شيء) 0   

  

  )درجات 5الحد األقصى (             القراءة ) 37

   :راءةاختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على الق

  .يقرأ كتبا تناسب أطفال سن التاسعة أوأكثر) 5    

  .يقرأ كتبا تناسب أطفال سن السابعة) 4  

  .  يقرأ قصصا بسيطة أو مضحكة) 3    

  .    إلخ... يمكنه قراءة الفتات مثل ممنوع الوقوف، إتجاه واحد، رجال، سيدات) 2    

  .يتعرف بالنظر على عشر كلمات بسيطة أو أكثر) 1    

  .يتعرف على أقل من عشر كلمات) 0    

  

  

  

  



  ) درجات 3الحد األقصى (        ) المعقدة(فهم التعليمات المركبة  )38

   :    ضع عالمة دائرة على كل العبارات التي تنطبق

 ".خلف" ، "أمام " ، "تحت " يفهم تعليمات تحتوي على أسماء مكان مثل   ) أ

  ي يجب أن تنفذ مثل إعمل كذا أوال ثم إعمل كذا ثانيا؟يفهم تعليمات تشير إلى تسلسل األشياء الت  )  ب

  ".أفعل كذا...إذا لم يكن كذا" أو" أفعل كذا ... لو كان الوضع كذا" يفهم تعليمات تحتاج إلى إتخاذ قرار مثل ) ج

  .ال شيء مما تقدم)  د

  

   النمو اللغوي العــام) ج

  ) درجات3الحد األقصى (          مهذب واجتماعي) 39

  : المة دائرة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة    ضع ع

  ".عفوا "و " شكرا " و " من فضلك " يستعمل عبارات مثل   ) أ

 .اجتماعي يتكلم أثناء تناوله الوجبات مع اآلخرين  )  ب

  .إلخ... يتكلم مع اآلخرين عن أخبار الرياضة واألسرة واألنشطة الجماعية) ج

  .ال شيء مما تقدم) د

  

  ) درجات6الحد األقصى (           تنوعنمو لغوي م) 40

  :  إختر كل الجمل التي تنطبق

  .يمكن التفاهم معه بسهولة  ) أ

 .عندما يوجه إليه الكالم يستجيب بصورة واضحة  )  ب

  .عندما يوجه إليه الكالم يستمع إليه بجدية وبوعي) ج

  .يقرأ الكتب والجرائد والمجالت ويستمتع بها) د

  .عوبة أو بصعوبة بسيطةيمكنه أن يعيد حكاية قصة بدون ص) ه

  . يمكنه أن يمأل البيانات األساسية في أي استمارة) و

  .ال شيء مما تقدم) ز

  

   مفهوم العدد والوقت:خامسا   

  )درجات 5الحد األقصى (          مفهوم العدد ) 41

  :    إختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على استخدام مفهوم العدد

  .كثريمكنه عد ثالثين شيئا أو أ) 5   

  .يمكنه عد عشرة أشياء بطريقة آلية) 4   

  . أشياء٤يمكنه عد ) 3   

  "اثنين " ، "واحد " يمكنه عد شيئين بأن يقول )2   

  ".عدد كبير " و " كثير " و " واحد "يميز بين معنى كلمة ) 1   

  . ال يمكنه إدراك مفهوم األعداد إطالقا) 0   

  

  ) درجات4 الحد األقصى(           مفهوم الوقت ) 42

  :     ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة

  .من ساعة الحائط أو ساعة اليد) بالدقيقة(يمكنه معرفة الوقت بالتحديد   ) أ

 4,30 والساعة 3,30يفهم معنى الفترة الزمنية الفاصلة مثل ما بين الساعة   )  ب



  .ي أيضا التاسعة والربع ه9,15يدرك التكافؤ بين التعابير المختلفة للوقت مثل أن ) ج

  .يربط بين الوقت الذي تشير إليه الساعة وبين األعمال واألحداث الجارية) د

  .ال شيء مما تقدم) ه

  )درجات 3الحد األقصى (         مفهوم الزمن أو الوقت) 43

  :    إختر كل العبارات التي تنطبق

  .إلخ... "الثالثاء " أو " اإلثنين " يعرف أسماء أيام األسبوع مثل ) أ

 ".المساء " و " العصر " و " الصباح " يشير بطريقة صحيحة إلى ) ب

  ).شهر وسنة(وبين ) دقيقة وساعة(وبين ) يوم وأسبوع(يعرف الفرق بين ) ج

  

    األعمال المنزلية:سادسا   

  التنظيف) أ

  )  درجات2الحد األقصى (        تنظيف الحجرات) 44

  : على تنظيف المنزل    اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص 

  .ينظف الحجرة بإتقان ويقوم بنفض الغبار، وترتيبها ومسحها إن لزم األمر) 2   

  .ينظف الحجرة تنظيفا سريعا دون إتقان) 1   

  .ال يقوم بتنظيف الحجرة على اإلطالق) 0   

  

  ) درجات4الحد األقصى (         الغسيل والكــي) 45

  : تنطبق على الحالة    ضع عالمة على كل العبارات التي 

  .يمكنه غسل المالبس  ) أ

 .يمكنه نشر المالبس لتجف  )  ب

  .يمكنه جمع الغسيل وتطبيقه بعدما يجف) ج

  .يمكنه كي البعض من المالبس إذا دعت الضرورة) د

  .ال شيء مما تقدم) ه

  

  واجبات المطبخ) ب

  ) درجات3الحد األقصى (          ترتيب المائدة) 46

  :رة الشخص على ترتيب المائدة    اختر أفضل عبارة تصف قد

فـي مكانهـا    ) إلـخ ...الصحون واألكواب والمالعق والسكاكين والفوط والملح والفلفـل       (يضع جميع أدوات المائدة     ) 3

  .الصحيح

  .في مكانها الصحيح) الصحون واألكواب والسكاكين والمالعق(يضع ) 2

  .يضع األكواب والصحون على المائدة) 1

  .ء على المائدةال يقوم بوضع أي شي) 0

  

  ) درجات3الحد األقصى (       تحضير الطعام ) 47

  :     اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على الطبخ

  )يمكنه استعمال أغذية محفوظة أو مجمدة(يمكنه إعداد وجبة كاملة ) 3     

  . يمكنه خلط أو طبخ طعام بسيط مثل تحمير البطاطا) 2     

  .الخفيفة مثل السندوتشاتيمكنه تحضير أكالت ) 1     



  .قال يمكنه تحضير أي نوع من األكل على اإلطال) 0     

  )الحد األقصى درجتان(       تنظيف المائدة ) 48

  :    اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على تنظيف المائدة

  .يرفع األواني القابلة للكسر من المائدة خوفا عليها من الكسر) 2    

  .اق الغير قابلة للكسر واألدوات المعدنية من المائدةيرفع األطب) 1    

  .ال يشارك في تنظيف المائدة) 0    

  

  أعمال منزلية أخرى عامة ) ج

  ) درجات4الحد األقصى (        األعمال المنزلية العامة) 49

  :    اختر العبارات التي تنطبق

  .يغسل األواني جيدا  ) أ

 .يرتب سريره أو مكان نومه ترتيباجيدا  )  ب

  .اعد في األعمال المنزلية حينما يطلب منه ذلكيس) ج

  . ةيقوم ببعض األعمال المنزلية بصورة منتظم)  د

  

   النشاط المهني :سابعا   

  )الحد األقصى درجتان(        الصالحية للعمــل) 50

  :     اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على الصالحية في العمل

  .عمال األدوات والماكينات مثل الخياطة والنجارةيمكنه القيام بعمل يحتاج إلى است) 2   

  .يمكنه القيام بأعمال بسيطة مثل مسح األرض، تقليم الزرع وتفريغ القمامة) 1   

  .ال يمكنه القيام بأي عمل على اإلطالق) 0   

  

  ) ـ عدد العبارات التي تنطبق4(        طريقة تأدية العمل ) 51

  : نطبق على الحالة    ضع عالمة على كل العبارات التي ت

  .يعرض نفسه واآلخرين للخطر بسبب إهماله  ) أ

 .ال يعتني بأدواته  )  ب

  .بطيء جدا في عمله) ج

  .عمله غير دقيق وغير متقن) د

  .ال شيء مما تقدم) ه

  

  )ـ عدد العبارات التي تنطبق 5(        عاداته في العمل ) 52

  :     ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة

  . عن عمله دون سبب معقوليتأخر  ) أ

 .يتغيب بكثرة عن العمل  )  ب

  .ال ينهي أي عمل دون تشجيع مستمر) ج

  .يترك مكان عمله دون استئذان) د

  .دائم التذمر والشكوى من العمل) ه

  .الشيء مما تقدم) و

  



  التوجيه الذاتي: ثامنا

   بطيء الحركة)أ

  )ـ عدد العبارات التي تنطبق 3(         الكسل ) إضافي    (

  :   ضع دائرة على كل العبارات التي تنطبق 

  .بطيء وتثاقل في حركة الجسم  ) أ

 .تكاسل في العمل  )  ب

  .ليس لديه طاقة على العمل) ج

  .ال شيء مما تقدم) د

  

 المبادرة ) ب

  )درجات 3الحد األقصى (          المبادرة ) 53

  :    اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على المبادرة

  .رة في جميع األنشطة التي يقوم بهايأخذ زمام المباد) 3   

  .إلخ...يسأل فيما إذا كان هناك شيئا ما ليقوم به أو يحاول استكشاف ما حوله في المنزل أو الحديقة) 2   

  .ال يشترك في أي عمل أو نشاط إال إذا طلب منه ذلك) 1   

  .لخإ...ال يقوم باألعمال المسندة إليه مثل تنظيم اللعب، كتابة الواجب) 0   

  

  ) ـ عدد العبارات التي تنطبق6(           السلبيــة ) 54

  :     ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة

  .يجب أن يفرض عليه عمل األشياء التي يجب أن يقوم بها  ) أ

 .ليس لديه أي طموح  )  ب

  .يبدو عديم االهتمام بأي شيء) ج

  .آخر من ينتهي من عمله بسبب تضييع الوقت) د

  .مد على مساعدة اآلخرين دون أي داع لذلكيعت) ه

  .حركته بطيئة ومتراخية) و

  .ال شيء مما تقدم) ز

  

  ) درجات4الحد األقصى (            المثابرة ) ج

   سلوك المداومة ) 55

  :     اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على المثابرة

  .د عن خمس عشرة دقيقة مثل التنظيف ولعب لعبة من األلعابيمكنه التركيز واالنتباه ألعمال أو نشاطات هادفة لمدة تزي) 4   

  .يمكنه اإلنتباه ألعمال أو نشاطات هادفة لمدة خمسة عشر دقيقة على األقل) 3   

  .  يمكنه اإلنتباه ألعمال أو نشاطات هادفة لمدة عشر دقائق على األقل)2   

  .ئق على األقل يمكنه اإلنتباه ألعمال أو نشاطات هادفة لمدة خمس دقا)1   

  . ال يمكنه اإلنتباه ألعمال أ نشاطات هادفة ولو لمدة خمس دقائق)0   

  

  ) ـ عدد العبارات التي تنطبق4(          اإلصرار والمثابرة ) 56

  :     ضع عالمة دائرة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة

  .تخمد همته بسهولة  ) أ



 .يفشل في إنجاز أعماله  )  ب

  .ى أخر دون أن يتم أي نشاطينتقل من نشاط إل) ج

  .يحتاج إلى تشجيع مستمر لينجز عمله) د

  .الشيء مما تقدم) ه

  .ال ينطبق) و

  

  التخطيط والتنظيم ) د

  )  درجات3الحد األقصى (           أنشطة وقت فراغ) 57

  :     ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة

  .لعب الشطرنج، صيد السمك، أو غيرهاينظم وقت فراغه بدرجة عالية ومناسبة مثل   ) أ

 .لديه هواية مثل الرسم، التصوير، أشغال اإلبرة، جمع الطوابع أو العمالت  )  ب

ينظم وقت فراغه بطريقة مناسبة على مستوى األنشطة البسيطة مثل مشاهدة التلفزيون وسماع الراديو أو األسطوانات                ) ج

  .والكاسيت

  .ال شيء مما تقدم) د

  

  ) عام(توجيه الذات ) ه

  )درجات 6الحد األقصى (        توجيه الذات عامة ) إضافي    (

  :    اختر كل العبارات التي تنطبق

  .يركز على عمله ويقوم بإنجازه حتى النهاية  ) أ

 .يقوم بعمله دون إعادة التوجيه من وقت آلخر  )  ب

  .يقوم بعمله دون متابعة اآلخرين) ج

  .مستعد للقيام بعمل آخر زيادة عن واجباته) د

  .منظم في عمله) ه

  .يقوم بعمل إبداعي أو ابتكاري بسيط) و

  

   المسؤوليـــة :تـاسعــا   

  )درجات 3الحد األقصى (          الممتلكات الشخصية ) 58

  :     اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص للمحافظة على الممتلكات الشخصية

  .يةيعتمد عليه تماما فهو دائم المحافظة على ممتلكاته الشخص) 3   

 .يعتمد عليه عادة فهو في العادة يحافظ على ممتلكاته الشخصية) 2   

  .ال يعتمد عليه وقلما يحافظ على ممتلكاته الشخصية) 1   

  .ال يتحمل أي مسؤولية وال يحافظ على ممتلكاته الشخصية) 0   

  

  )درجات 3الحد األقصى (          المسؤولية العامة ) 59

  .المسئولية األكبر ويبذل جهدا خاصا لكي ينفذ دائما ما يسند إليه من أعمالحي الضميرـ يتحمل عبء ) 3   

  .يعتمد عليه عادة ـ يبذل جهدا في عمل ما هو مسؤول عنه ـ ويمكن أن نثـق بأنه سيقوم بتنفيذ ما أسند إليه) 2   

  .قة في إمكانية تنفيذ العملال يعتمد عليه ـ يبذل جهدا ضئيال في تنفيذ ما يسند إليه مما يدعو إلى عدم الث) 1   

  .ال يتحمل أي مسؤولية ـ وال يمكنه تنفيذ ما هو مسؤول عنه على اإلطالق) 0   

  



   التنشئة االجتماعية :عـاشـرا  

  )درجات 2الحد األقصى (            التعــاون) 60

  :      ضع عالمة دائرة على أحسن عبارة تصف الحال

  .يساعد اآلخرين دون طلب  ) أ

 .إذا طلب منه ذلكيساعد اآلخرين   )  ب

  .ال يساعد اآلخرين على اإلطالق) ج

  

  ) درجات4الحد األقصى (         مراعـاة شـؤون اآلخـريـن ) 61

  :     ضع عالمة دائرة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة

  .يهتم بأمور اآلخرين)     أ 

  .يحافظ على ممتلكات اآلخرين)     ب

  .يشرف على أمور اآلخرين)     ج

  .يراعي شعور اآلخرين)      د

  .ال شيء مما تقدم)      ه

  

  ) درجات 5الحد األقصى (        وعيه وشعوره بمن حوله ) 62

  :     اختر كل العبارات التي تنطبق

  .يتعرف على أفراد أسرته)    أ 

  .يتعرف على األشخاص اآلخرين بجانب أفراد أسرته)    ب

  .ن مثل عنوانهم ـ عملهم، صلتهم بهلديه معلومات كافية عن اآلخري)    ج

  .يعرف أسماء المقربين إليه من الناس مثل أصحابه وجيرانه ومدرسيه)     د

  .يعرف أسماء غير المقربين إليه إذا رآهم أكثر من مرة)     ه

  .ال شيء مما تقدم)     و

  

  )درجات3الحد األقصى (        التفاعل االجتماعي مع اآلخرين ) 63

  :  عبارة تصف قدرة الشخص على التفاعل االجتماعي مع اآلخرين    اختر أفضل

  .يتفاعل مع اآلخرين في األنشطة واأللعاب الجماعية) 3    

  .يتفاعل مع اآلخرين لمدة قصيرة كأن يقدم حلوى أو لعبة أو يعرض ثيابا أو لعبة لآلخرين) 2    

  .يتعامل مع اآلخرين مقلـدا لهم دون أي تفاعل معهم) 1    

  .ال يستجيب لآلخرين بصورة مقبولة إجتماعيا) 0    

  

  )درجات 3الحد األقصى (        المشاركة في األنشطة الجماعية ) 64

  :     اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على المشاركة في األنشطة الجماعية

  ).كرائد منظم لها(يتخذ المبادرة في األنشطة الجماعية ) 3    

  ).مشارك فعال(نشطة الجماعية تلقائيا وبحماس يشترك في األ) 2    

  ).مشارك سلبي(يشترك في األنشطة الجماعية إذا شجع على ذلك ) 1    

  .ال يشترك في األنشطة الجماعية) 0    

  

  )ـ عدد العبارات التي ال تنطبق 5(             األنـانيــة) 65



  :     اختر كل العبارات التي تنطبق

  .وره مع اآلخرينيرفض أن ينتظر أو يأخذ د  ) أ

 .ال يقتسم أو يشارك أحد في شيء  )  ب

  .يثور ويغضب إذا لم ينل مراده) ج

  .يقاطع المدرس أو أي شخص يقوم بمعاونة أحد سواه)  د

  .ال شيء مما تقدم) ه

  

  )ـ عدد العبارات التي تنطبق 5(         عدم النضوج في النواحي االجتماعية )66

  :     اختر العبارات التي تنطبق

  .الكلفة مع الغرباءيرفع   ) أ

 .يخاف من الغرباء  )  ب

  .يفعل أي شيء ليحصل على أصدقاء) ج

  .مغرم بوضع يده في يد كل شخص يراه) د

  .دائم االلتصاق والتقرب الزائد من اآلخرين ـ دائما في طريق اآلخرين) ه

  .ال شيء مما تقدم) و

  

  تعليمات الجزء الثاني من المقياس

، ه، د،   ج نوع واحد من األسئلة فكل سؤال يقابلـه عـدد مـن اإلحتمـاالت أ، ب،                  يوجد بالجزء الثاني من المقياس      

  .إلخ...و

      أحيـانـا    أو          غـالبـا         وأمام كل احتمال 

فتقدر بدرجة واحدة وتكون الدرجة المستحقة على السؤال هي مجموع درجـات غالبـا   " أحيانا " بدرجتين، أما   " غالبا  " وتقدر  

  . إليها مجموع درجات أحيانامضيفا

  .أما إذا كان السؤال أو العبارة ال تنطبق، فالدرجة تكون صفرا  

  

   تدمير ممتلكات الغيـر)69(سؤال : مثـال

  أحيـانـا    غـالبـا

  )1          (  ) 2          (        .يمزق مالبس اآلخرين  ) أ

 )1 (                2                   . يعتدي على ممتلكات اآلخرين  )  ب

  )1                 (2              . يمزق كتب اآلخرين ومجالتهم وممتلكاتهم الشخصية) ج

  

  . درجـــات4=1+1+2= وتكون الدرجة المستحقة على السؤال   

  

  السلـوك المدمر والعنيـف) أ

  )2 × درجة 12الحد األقصى (      يهدد ويمارس عنفـا جسمـانيـا ) 67  

  .يستعمل إشارات تهديدية  ) أ

 .يصيب اآلخرين بإصابات عن طريق مباشر  ) ب

  .يبصق على اآلخرين) ج

  .يدفع أو يخدش أو يقرص اآلخرين)  د

  .يشد شعر أو أذن اآلخرين)  ه



  .يعض اآلخرين)  و

  .يرفس يضرب ويصفع اآلخرين)  ز

  .يرمي األشياء اآلخرين)  ح

  .يستعمل بعض األشياء كسالح ضد اآلخرين)  ط

  .يخنق اآلخرين)  ي

  .يعذب الحيوانات)  ك

  .أخرى)  ل

  

  )2× درجات 4الحد األقصى (        يتلف ممتلكـاتـه الشخصيـة ) 68

  .يقطع أو يمزق بأسنانه مالبسه  ) أ

 .يوسخ ممتلكاته  )  ب

  .يتعمد تمزيق مجالت وكتب وممتلكات اآلخرين) ج

  .أخرى) د

  

  )2× درجات 4الحد األقصى (           يتلف ممتلكات اآلخرين) 69

  .ه مالبس اآلخرينيشق أو يمزق بأسنان  ) أ

 .يوسخ ممتلكات اآلخرين  )  ب

  .يتعمد تمزيق مجالت وكتب وممتلكات اآلخرين) ج

  .أخرى) د

  

  )2×درجات  6الحد األقصى (           يتلف الممتلكات العامة ) 70

  .يمزق كتب ومجالت اآلخرين أو ممتلكاتهم العامة  ) أ

 .يلقي األثاث أرضا  )  ب

  .يكسر الشبابيـك) ج

  .حاض أو يسده بأشياءيلقي أشياء صلبة بالمر) د

  .يحاول إشعال حريق) ه

  .أخرى) و

  .ال ينطبـق) ز

  

  )2× درجات 5الحد األقصى (         حاد الطبع ويصاب بنوبات غضب) 71

  .يبكي ويصرخ  ) أ

 .يضرب األرض بقدميه، يغلق األبواب بعنف  )  ب

  .يضرب األرض بقدميه، ويصيح، ويصرخ) ج

  .يرمي نفسه على األرض صائحا وصارخا) د

  .أخرى) ه

  

  

  

  



  السلوك المضاد للمجتمع) ب

  )2×درجات  6الحد األقصى (        يضايق اآلخرين ) 72

  .يسخر لفظيا من اآلخرين  ) أ

 .يحكي قصصا غير صحيحة ومبالغا فيها عن اآلخرين  )  ب

  .يحرج اآلخرين بأسئلته أو مالحظاته أو سخريته) ج

  .يزعج اآلخرين) د

  .يجعل اآلخرين موضع سخريته أو دعابة لآلخرين) ه

  .أخرى) و

  

  )2×درجات  6الحد األقصى (        يسيطر على اآلخرين ) 73

  .يحاول أن يملي على اآلخرين ما يجب أن يعملوه  ) أ

 .يطلب خدمات من اآلخرين بطريقة غير مهذبة  )  ب

  .يضغط على اآلخرين ويدفعهم للخضوع له) ج

  .يتسبب في مشاجرات بين الناس) د

  .يتالعب باآلخرين ويوقعهم في المشاكل) ه

  .أخرى) و

  

  )2×درجات  6الحد األقصى (       يوقع الفوضى في أنشطة اآلخرين ) 74

  .دائما يقحم بنفسه فيما ال يعنيه  ) أ

 .إلخ...يتدخل في أعمال اآلخرين مثال غلق الممرات ـ قلب نظام الحجرة  )  ب

  .يفسد عمل اآلخرين) ج

  .إلخ...بيضرب بعنف األدوات التي يعمل بها اآلخرين مثال ـ مكعبـات، أوراق اللع) د

  .يخطف األشياء من أيدي الناس) ه

  .أخرى) و

  

  )2×درجات  6الحد األقصى (        ال يحترم مشاعر اآلخرين)75

  .دائم اإلزعاج لآلخرين بقفل النوافذ وفتحها وتشغيل المدفئة أو المروحة وتوقيفها أو الراديو أو التلفزيون  ) أ

 .يجعل صوت الراديو والتلفزيون عال جدا  )  ب

  . مرتفعة أثناء إنشغال اآلخرين بالقراءة أو أي نشاط آخر هادئيحدث أصوات) ج

  .يتحدث بصوت عال جدا) د

  .يلقى بنفسه على المقاعد واألثاث لمنع اآلخرين من إستخدامها) ه

  .أخرى تذكر) و

  .ال ينطبق) ز

  

  )2×درجات  6الحد األقصى (      عدم المحافظة أو إحرام ممتلكات اآلخرين ) 76

  . التي يستعيرها من اآلخرينال يرجع األشياء  ) أ

 .يأخذ ممتلكات اآلخرين ويستخدمها دون إذنهم  )  ب

  .يتسبب في ضياع ممتلكات اآلخرين) ج

  .يخرب ويدمر ممتلكات اآلخرين) د



  .ال يفرق بين ممتلكاته الخاصة وممتلكات اآلخرين) ه

  .أخرى تذكر) و

  .ال ينطبق) ز

  

  )2×درجات  6الحد األقصى (           استخدام ألفاظا غاضبة) 77

  .وما شابهها" قذر" أو " غبي " يستخدم كلمات مثل   ) أ

 .يستخدم ألفاظا غير مهذبة في جسمه أو لغته لآلخرين  )  ب

  .يصرخ ويهزأ من اآلخرين بعنف) ج

  .أخرى تذكر) د

  .ال ينطبق) ه

  

  سلــوك التمـــرد: ثـالثــا

  )2× درجات 5الحد األقصى (         تجاهـل األنظمة والقـواعـد) 78

  .قبل األنظمة والقواعد ولكنه عادة ما يخضع لهاال يت  ) أ

 يجب أن يجبر لكي يلتزم بالطابور مثال مع اآلخرين للحصول على تذاكر أو بونات مثال أو شيئا من الكافتيريا  )  ب

  .ال يلتزم بالقواعد مثل إشارات المرور) ج

  .يرفض المشاركة في أنشطة الفصل أو المدرسة) د

  .أخرى تذكر) ه

  .ال ينطبق) و

  

  )2×درجات  7الحد األقصى (    يقاوم إتبـاع التعليمـات والطلبـات أو األوامـر ) 79

 .يتضايق إذا صدر إليه أمر مباشر  ) أ

 .يتصنع الصمم وال يتبع التعليمات  )  ب

  .ال ينتبه للمعلومات) ج

  .يرفض العمل في الموضوع المقرر عليه) د

  .يتردد لمدة طويلة قبل عمل الواجبات المقررة عليه) ه

  . يعمل عكس ما هو مطلوب منه)و

  .أخرى) ز

  

  )2×درجات  6الحد األقصى (       اتجاهه نحو السلطة هو التمرد أو الوقاحة) 80

  .إلخ...يستاء ممن هم في السلطة مثال المدرس أو المشرف، أو رائد المجموعة  ) أ

 .عدواني تجاه المدرسين والمشرفين  )  ب

  .يهزأ بالمدرسين والمشرفين) ج

  . طرد المدرسين أو المشرفينيقول أنه يمكنه) د

  .يقول أن قريبه سيقتل أو يؤذي المدرسين والمشرفين) ه

  .أخرى) و

  

  

  



  يتغيـب أو يتـأخـر عـن األمـاكــن التي يجــب أن يتـواجــد بهـا أو الواجبــات التـي يجـب أن         ) 81

  )2×درجات  6الحد األقصى (             يقـوم بـها      

 .ب إلى األنشطة أو األماكن المطلوبةيتأخر في الذها  ) أ

 .ال يرجع إلى األماكن المفروض رجوعه إليها بعد تركها بسبب الذهاب إلى الحمام أو إلى محل  )  ب

  ).العمل أو الفصل(يترك مكان النشاط المقرر دون استئذان مثال ) ج

  .يتغيب عن األنشطة الروتينية مثال العمل أو الفصل) د

  .، أو المؤسسة إذا خرجيتأخر ليال عن المنزل) ه

  .أخرى) و

  

  )2× درجات 4الحد األقصى (           يهرب أو يحاول الهرب) 82

  .يحاول الهرب من المؤسسة، المنزل أو المدرسة  ) أ

 .يهرب من األنشطة الجماعية مثال الرحالت أو وسائل النقل المدرسية  )  ب

  .إلخ...يهرب من المؤسسة، المنزل، أو المدرسة) ج

  .أخرى) د

  

  )2× درجات 5الحد األقصى (       التصرف في محيط المجموعة يسيء) 83

  .يقاطع مناقشة مجموعة بكالمه في موضوع ال يرتبط بموضوع المناقشة  ) أ

 .يفسد اللعب بسبب رفضه إتباع قواعدها  )  ب

  .يفسد أنشطة المجموعة بصوته المرتفع أو بسلوكه التمردي) ج

  .جتماعات الجماعية األخرىال يبقى على مقعده أثناء الدرس، أو األكل أو اإل) د

  .أخرى) ه

  

  سلوك ال يوثق بــه: رابعــا  

  )2× درجات 5الحد األقصى (      يأخذ ممتلكـات الغيـر بـدون إذن ) 84

  .يشتبه بقيامه بالسرقة  ) أ

 .يأخذ ممتلكات اآلخرين إذا لم يغلق عليها أو استبقيت مكانها  )  ب

  .إلخ...يأخذ ممتلكات الغير من جيوبهم، محافظهم، أدراجهم) ج

  .يأخذ ممتلكات الغير بفتح أو كسر األقفال) د

  .أخرى) ه

  

  )2×درجات  6الحد األقصى (          يكـذب ويغــش ) 85

  .يحرف الحقائق لمصلحته  ) أ

 .يغش في اللعب، والواجبات، واإلختبارات  )  ب

  .يكذب في نقله األخبار التي تتعلق بالمواقف اليومية) ج

  .يكذب عندما يتكلم عن نفسه) د

  . عندما يتكلم عن اآلخرينيكذب) ه

  .أخرى) و
  
  
  



  االنسحاب: خـامســا  

  )2×درجات  6الحد األقصى (     شديد اإلنطواء وخامل ـ مستوى الحركة الجسمانية منخفض) 86

  .يقف أو يجلس في وضع واحد لمدة طويلة من الوقت  ) أ

 .ال يفعل شيئا غير أن يجلس ويشاهد اآلخرين  )  ب

  .ينام وهو جالس على كرسي) ج

  .رقد على األرض طول اليومي) د

  .ال يستجيب ألي شيء) ه

  .أخرى) و

  

  )2×درجات  6الحد األقصى (               منطـــو) 87

  .يبدو وكأنه ال يدرك ما حوله  ) أ

 .من الصعب الوصول إليه أو االتصال به  )  ب

  .ال مبالي، وغير متجاوب في مشاعره) ج

  .نظرته محدقة خالية من التعبير) د

  .ذو تعبير متبلد) ه

  .أخرى) و

  )2× درجات 5الحد األقصى (              خجـــول ) 88

  .خجول في المواقف اإلجتماعية  ) أ

 .يخفي وجهه في المواقف اإلجتماعية  )  ب

  .ال يختلط كما يجب باآلخرين) ج

  .يفضل دائما أن يكون وحيدا) د

  .أخرى) ه

  

   الغريبـةتالسلوك النمطي والالزما: سادســا  

  )2× درجات 9صى الحد األق(           سلوكـه النمطـي)89

  .يفرقع أصابعه  ) أ

 .يدق األرض بقدميه باستمرار  )  ب

  .يداه في حركة مستمرة) ج

  .يصفع، ويخدش ويحك نفسه بصفة مستمرة) د

  .يحرك أو يهز أجزاء من جسمه بصورة متكررة) ه

  .يحرك أو يلف رأسه من األمام إلى الخلف) و

  .يهز جسمه إلى األمام وإلى الخلف ويتأرجح) ز

  .الحجرة ذهابا وإيابايمشي في ) ح

  .أخرى) ط

  

  )2×درجات 6الحد األقصى (      يتخذ وضعا غريبا أو له حركات غريبة ) 90

  .يجعل رأسه في وضع مائل  ) أ

 .يجلس واضعا ذقنه على ركبتيه  )  ب

  .يمشي على رؤوس أصابع قدميه) ج



  .يرقد على األرض وقدميه مرفوعة في الهواء) د

  . رأسهيمشي وأصابعه في أذنيه أو يديه على) ه

  .أخرى) و

  

  السلوك غير المناسب في العالقات االجتماعية : سـابعــا  

  )2× درجات 8الحد األقصى (    سلوكه غير مناسب في عالقاته االجتماعية مع الغير ) 91

  .يتكلم وهو  قريب جدا من أوجه الناس  ) أ

 .ينفخ في أوجه الناس  )  ب

  .ينزعج بوجود اآلخرين) ج

  .يقبل أو يلمس اآلخرين) د

  .يحضن أو يضغط على اآلخرين) ه

  .يلمس الناس بطريقة غير مناسبة) و

  .يتعلق باآلخرين وال يتركهم) ز

  .أخرى) ح

  

    عادات صوتية غير مقبولة : ثـامنــا  

  )2× درجات 8الحد األقصى (       لديه عادات صوتية أو كالمية مزعجة) 92

  .يضحك بشكل هستيري  ) أ

 .يتكلم بصوت عال أو يصرخ عن اآلخرين  )  ب

  .يتحدث إلى نفسه بصوت عال) ج

  .يضحك بطريقة غير مناسبة) د

  .يزمجر ويهمهم أو أية أصوات أخرى مزعجة) ه

  .يكرر كلمة أو جملة مرارا وتكرارا) و

  .يقلد كالم اآلخرين) ز

  أخرى) ح

  

  عادات غير مقبولة أو شاذة: تـاسعــا  

  )2× درجات 9الحد األقصى (        لديه عادات غريبة وغير مقبولة ) 93

  .يشم كل شيء  ) أ

 .يضع األشياء غير المناسبة في جيوبه وقمصانه وأحذيته  )  ب

  .ينزع الخيوط من مالبسه) ج

  .يلعب دائما باألشياء التي يلبسها مثال رباط الحذاء واألزرار) د

  . سدادات الزجاجات ـ دبابيس المشابك :يقتني ويجمع أشياء غريبة مثال) ه

  .يجمع األشياء بما في ذلك األطعمة) و

  .يلعب بلعابه أو بصاقه) ز

  .زيلعب بالبول أو البرا) ح

  .أخرى) ط

  

  



  )2× درجات 10الحد األقصى (        العادات الفمية غير المقبولة ) 94

 .يسيل لعابه باستمرار  ) أ

 .يحدث صوت مسموع بإحتكاك أسنانه  )  ب

  .يبصق على األرض) ج

  .يقضم أظافره باستمرار) د

  . من جسمهيمضغ أو يمص أصابعه أو أجزاء أخرى) ه

  .يمضغ أو يمص المالبس أو غيرها مما ال يأكل) و

  .يأكل ما ال يأكل) ز

  .يشرب من مياه المرحاض) ح

  .يضع كل شيء في فمه) ط

  .أخرى) ي

  

  )2× درجات 7الحد األقصى (            يخلع أو يمزق مالبسه ) 95

  .ينزع األزرار أوالسحابات  ) أ

 .يخلع حذائه أو الجوارب بطريقة غير مناسبة  )  ب

  .يخلع مالبسه في أوقات غير مناسبة) ج

  .يخلع كل مالبسه وقت قضاء الحاجة) د

  .يمزق مالبسه عند خلعها) ه

  .يرفض أن يرتدي ثيابه) و

  .أخرى) ز

  

  )2× درجات 7الحد األقصى (           لديه عادات أو ميول شاذة أخرى) 96

  .يدقق بصورة مبالغ فيها في اختيار األماكن التي يجلس أو ينام فيها  ) أ

 .قف دائما في مكانه المفضل مثال بجانب الشباك أو البابي  )  ب

  .يجلس بجانب أي شيء يهتز) ج

  .يخاف من صعود ونزول الدرج) د

  .ال يحب أن يلمسه أحد) ه

  .يصرخ إذا لمسه أحد) و

  .أخرى) ز

  

  سلـوك يـؤذي النفــس: عــاشرا  

  )2× درجات 10الحد األقصى (          يحدث إيذاء جسمانيا لنفسه ) 97

  .عض ويجرح نفسهي  ) أ

 .يصفع أو يضرب نفسه  )  ب

  .يخبط رأسه أو أجزاء أخرى من جسمه في األشياء) ج

  .يشد شعره أو أذنيه) د

  .يخدش أو يقرص نفسه محدثا جروحا) ه

  .يوسخ نفسه ويلطخها) و

  .يدفع اآلخرين إلى االنتقاص من شأنه) ز



  .يقشر ويعيد فتح جروحه القديمة) ح

  .ذنيه، أنفه، فمهيضع أشياء في عينيه أو أ) ط

  .أخرى) ي

  

  

  

   الميل للحركة الزائدة :عشــرحــادي   

  )2× درجات 5الحد األقصى (        لديه ميل إلى اإلفراط في الحركة ) 98

  .دائم الكالم  ) أ

 .ال يمكنه الجلوس ساكتا إطالقا  )  ب

  .دائم القفز والجري حول الحجرة أو الفصل) ج

  .دائم الحركة) د

  .أخرى) ه

  

  االضطرابات االنفعالية والنفسية: ثــاني عشــر  

  )2× درجات 4الحد األقصى (       يميل إلى المبالغة في تقدير قدراته ) 99

  .ال يعترف بنقاط ضعفه  ) أ

 .رأيه في ذاته مرتفع جدا  )  ب

  .يتحدث عن خطط مستقبلية غير واقعية) ج

  .أخرى) د

  

  )2× درجات 5الحد األقصى (       استجابته للنقد رديئـة ) 100

  .ذا صحح له الخطأال يتكلم إ  ) أ

 .ينسحب أو يستاء حينما ينتقد  )  ب

  .يضطرب حينما ينتقد) ج

  .يصرخ ويبكي عندما ينتقد) د

  .أخرى) ه

  

  )2× درجات 5الحد األقصى (        استجابته لإلحباط رديئـة ) 101

  .يسقط أخطاءه على اآلخرين  ) أ

 .ينسحب أو يستاء حينما يقاوم أو يحبط  )  ب

  .يضطرب أو يتضايق عندما يعارض) ج

  .يصاب بنوبات غضب عندما ال تسير األمور حسب ما يهوى) د

  .أخرى) ه

  

  )2× درجات 5الحد األقصى (      ءيطلب من اآلخرين اهتماما زائدا أو الثنا) 102

  .يحتاج إلى ثناء مستمر  ) أ

 .يغار من االنتباه إلى اآلخرين دونه في أي مجلس  )  ب

  .يطلب إعادة الطمأنينة المستمرة) ج



  .يثير االنتباهيتصرف بسذاجة ل) د

  .أخرى) ه

  

  )2× درجات 7الحد األقصى (        يبدو وكأنه يشعر باالضطهاد ) 103

  .يشكو من عدم اإلنصاف حتى ولو أعطيت له األنصبة واإلمتيازات بالتساوي  ) أ

 ".أنه ال يحبني أحد " يشكو   )  ب

  ".الجميع يضايقني " يقول ) ج

  ".الناس تتكلم علي " يقول ) د

  ".الناس ضدي " يقول ) ه

  .يتصرف بشك نحو الناس) و

  .أخرى) ز

  

  )2× درجات 4الحد األقصى (       ميوله لتوهمه بالمرض ) 104

  .يشكو من أمراض وهمية  ) أ

 .يدعي المرض  )  ب

  .يستمر في تمثيل المرض بعد زواله) ج

  .أخرى) د

  

  )2× درجة 11الحد األقصى        لديه سمات أخرى لعدم االستقرار االنفعالي) 105

  .تتغير بدون سبب واضححالته المزاجية   ) أ

 .يشكو من األحالم المزعجة  )  ب

  .يصرخ أثناء النوم) ج

  .يبكي بدون أي سبب) د

  .يبدو وكأنه ال يمكنه التحكم في انفعاالته) ه

  .يتقيأ عندما ينزعج) و

  .يبدو فاقد األمان وخائف من األنشطة اليومية) ز

  .يتكلم عن أناس أو أشياء تسبب مخاوف وهمية له) ح

  .عن االنتحاريتكلم ) ط

  .أخرى) ك

  

  

  

  

  

  
 


