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         :  
شهدت السنوات األخيرة اهتماما ملحوظا برعاية المعوقين وذوي الحاجات الخاصة             

على المستوى العالمي وأصبحت الرعاية النفسية واالجتماعية والتربوية من أهم البـرامج           
لف بهـدف التخطـيط   التي تأخذ مكان الصدارة للمعوقين في العالم المتقدم والنامي والمتخ

الواعي ألحداث التغيير والمقصود إليجاد التوافق بـين أداء اإلنسـان ألدواره ووظائفـه    
االجتماعية وبين بيئته التي يعيش فيها وليدرك المعاق  انه يملك قدرات وطاقات هائلة إذا 

  .ما تم تأهيله وتوجيهه وتدريبه ألصبح فردا منتجا ال يختلف عن غيره من األسوياء
وإيمانا بحقوق المعوقين في حياة إنسانية كريمة صدرت التشريعات التـي أكـدت     
عاما دوليا للمعوقين  1981في الرعاية المتكاملة، ففي بداية الثمانينات خصص عام  حقهم

ومن ثم مسؤولية المجتمع في اتخاذ التشريعات " المساواة والمشاركة الكاملة" وكان شعاره 
         ن وتمكينهم من االستفادة من الخـدمات المجتمعيـة والمشـاركة   الالزمة لحماية المعوقي

  .في البيئة وتقبل المجتمع لهم بجانب أقرانهم العاديين
وتوالت المواثيق الدولية مثل اإلعالن العالمي حول التربية للجميع واتفاقيات األمم   

لمـؤتمر العـالمي   وإعالن برنامج فينا الصادر عن ا 1990المتحدة لحقوق األطفال عام 
باإلضافة إلى إعالن النوايا المنبثق عن الندوة شبه اإلقليميـة   1993لحقوق اإلنسان عام 

واإلعالن العالمي حـول   1993حول تخطيط وتنظيم التعليم لذوي الحاجات الخاصة عام 
وقد أكدت هذه المواثيق جميعا علـى ضـرورة    1994االحتياجات التربوية الخاصة عام 

  )196: 2001ماجدة السيد عبيد، . ( ذه الفئاتالتعليم له
وتشكل اإلعاقة العقلية فئة رئيسية من فئات التربية الخاصة كما تمثل مركز الثقـل             

         في عدد ونسبة المعوقين حيث ورد في التقرير النهائي للجمعية الدوليـة إلعـادة تأهيـل    
         علـى األقـل   % 15إلـى  % 10اك من أن هن 1972إلى  1970لمعوقين في الفترة من ا

  .من سكان أي مجتمع يعانون من إعاقة بدنية أو عقلية
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%          4إلـى   1كما تشير منظمة الصحة العالمية أن نسبة اإلعاقة العقلية تتراوح بين   
أحمـد لطفـي   .( من هذه النسبة في المجتمعات النامية% 80ويوجد حوالي  عمن أفراد المجتم

  )8: 1981بركات

وفي الوقت الذي تطورت ونمت فيه البرامج التربوية الخاصة بهذه الفئة ظهـرت   
الكثير من الدراسات والبحوث التي ترتكز على الخصائص المتعلقة بقدرتهم على الـتعلم  

مثل تلك الخصائص وهـي    KAUFMAN HALHAN 1984 ET MACMILAN1985 فقد ذكر
سب درجة ذكائهم وعلى ذلك تم تصنيف هذه الفئـة  توفر أرضية جيدة تمكنهم من التعلم ح

إلى فئات فرعية مثل المعوقين عقليا القابلين للتعلم والقابلين للتدريب وفئة المعوقين عقليـا  
  )43: 1996فاروق الروسان، (  .شديدي اإلعاقة

        إن المعاق عقليا رغم أنه محدود اإلمكانيات في التوافق عقليا واجتماعيا واالستقالل    
عن اآلخرين باالعتماد على نفسه في تحقيق حاجاته، إال أن البيئة عـن طريـق بـرامج    
وأنشطة تدريبية يمكن أن تؤدي دورا كبيرا في إكسابه مهارات سلوكية وتدريبيـة علـى   
االستقالل واالعتماد على النفس، فقد بينت الدراسات المتخصصة انه يمكن تعديل سـلوك  

  )أنظر عنصر الدراسات السابقة.(قليا بكفاءةاألطفال المتخلفين ع
بما ال يدع مجاال للشك أن نسبة كبيرة تصـل إلـى    –كما أثبتت البحوث الميدانية   

الثلثين من المعاقين عقليا القابلين للتعلم يمكنهم التوافق النفسي واالجتماعي والمهني إذا ما 
  )14: 1976فاروق صادق، .( أحسن توجيههم وتعليمهم

إلى أن توفير التعلـيم الخـاص الـذي    ) 1978(ر حامد  عبد السالم زهران ويشي  
يتناسب مع القدرة المحدودة للمعاق عقليا واستثمار هذه القدرة وتنميتها إلى أقصـى حـد   
ممكن واإلشراف العلمي لعملية تنشئته وتربيته يحقق لـه قـدر مـن التوافـق النفسـي      

، فالتوافق النفسي يعني االتزان مع النفس وتقبلهـا  )50: 2001فيوليت فؤاد إبراهيم .( واالجتماعي
  .في االنسجام مع المجتمع ومتطلباته أما التوافق االجتماعي فيتمثل
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وبما أن  تمكين المعاقين عقليا من بلوغ التوافق النفسي واالجتماعي ال يتحقـق إال    
بالجزائر منذ  من خالل التدريب على أنشطة ومهارات خاصة، تم فتح مراكز طبية تربوية

تأهيلهم من خالل مجموعة من األنشـطة األكاديميـة واالجتماعيـة     عادةتهدف إل 1966
والحركية والفنية التعبيرية والترويجية حتى يتسنى لهم شق طريقهم في الحياة في حدود ما 

  .تسمح به قدراتهم وطاقاتهم
المراكـز   أثر األنشطة الممارسـة فـي  " لذلك تحدد موضوع البحث الحالي حول   

الطبية التربوية على التوافق النفسي واالجتماعي لعينة من األطفال المعاقين عقليـا مـن   
  .الدرجة البسيطة

والذي ستتم معالجته من خالل تتبع نظري جاء في حدود ثالثة فصـول فرضـتها     
متغيرات البحث بداية من الفصل األول الذي جاء ليعرف بالمعاقين عقليا من كل ا لجوانب 

لك أنهم محور البحث، إلى الفصل الثاني الذي يتناول المتغير المسـتقل المتمثـل فـي    ذ
  .األنشطة الممارسة في المراكز الطبية التربوية

أما الفصل الثالث فنتناول المتغير التابع المتمثل في التوافق النفسي واالجتماعي وقد   
  .لبحثجاء هذا الجانب مسبوقا بفصل تمهيدي يهدف إلى التعريف با

وتدعيما للجانب النظري جاء الجانب التطبيقي الذي تطرقنا فيه إلى منهجية البحث   
  .واإلجراءات الميدانية وأيضا إلى عرض النتائج وتحليلها في فصل خامس

  

  بالتوفيق                                 
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I-     :  
يتحدد مستقبل األمة إلى حد كبير بالظروف التربوية واالجتماعية التي يتعرض لها   

ـ أفراد الجيل الجديد من أبنائها فأطفال اليوم هم رجال المستقبل ويقاس مدى تقـدم األ  م م
        لجيـل الجديـد  علـى أن ينشـأ ا   مبمدى الخدمات التي تقدمها ألطفالها لذلك تحرص األم

  .من أبنائها وهو سليم من الناحية الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية
ولكن يوجد في كل مجتمع من المجتمعات مجموعة من األشخاص أصيبوا بƎعاقـة    

وتعتبر مشكلة المعـوقين   ،بعد الوالدة هؤالء األشخاص هم فئة المعوقين أوأو أكثر أثناء 
سـواء   –هامة التي تواجه أي مجتمع إذ ال يخلوا مجتمع من المجتمعات من المشكالت ال

ن يواجهون الحياة وقـد  ممتقدما أم متخلفا من وجود نسبة ال يستهان بها من أفراده م أكان
  .العقلية أو العصبية أو النفسية أوƈخر من اإلعاقات البدنية أو الحسية أو أصيبوا بنوع 

مليون معوق  500تحدة انه يوجد بالعالم أكثر من الم محصاءات األموقد أوضحت إ  
ير ƈخر اإلحصاءات إلى أن اإلعاقة ، وتشمنهم يقع في نطاق الدول النامية% 80وحوالي 

          % 3كما تمثـل نسـبة ال تقـل عـن     من حجم اإلعاقات بشكل عام، % 8.5العقلية تمثل 
  )6: 2000إيمان فؤاد محمد كاƹƪ، ( .كان المجتمعمن س

ـ    إلعاقة العقلية  مشكلة متعدوا              ة وصـحية دة األبعـاد والجوانـب فأبعادهـا طبي
تداخل بعضها مع بعض اآلخر تو اجتماعية وتعليمية ونفسية وتأهيلية ومهنية وهذه األبعاد 

      فيـف خما يقتضي تعاون عدد كبير من أجهزة الدولـة والمتخصصـين لمواجهتهـا والت   م
  ة على الفرد واألسرة والمجتمع أيضا، فاألفراد المعوقون عقليا يحتاجونا السلبيمن ƈثاره

جهود كل المتخصصـين   تضافرإلى رعاية طبية ونفسية وتربوية واجتماعية مما يتطلب 
زمة في حينها دون تأخير وبصورة متكاملة من أجل ه المجاالت لتقديم الرعاية الالفي هذ

  .عية وتأهيلهم لالندماƜ في المجتمع الذي يعيشون فيهمالحياة االجتلاألفراد إعداد هؤالء 
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 البيئـة  أنالرعاية النفسية والتربوية للمعاقين ترتكز على مسلمة مؤداهـا   أنوبما   
معاق عقليا لماعية لها فعاليتها وتأثيرها على مستوى الكفاءة االجتماعية والشخصية لاالجت

فـƎن   يكون قوة فعالة ومنتجة في مجتمعـه ستفادة من طاقاته الكامنة لديه لوالعمل على اال
مـن المعـاقين عقليـا    % 75الكثير من البحوث أثبت أن نسبة كبيرة تصل إلى حـوالي  

افق النفسي واالجتماعي والمهني إذا ما أحسن تـوجههم كمـا   نهم التووالقابلين للتعلم يمك
كبيـرة مـن   نسبة  أنير نتائج العديد من البحوث والدراسات إلى استخالصات مؤداها شت

االستفادة من برامج الرعاية التربويـة   األطفال المعاقين عقليا من الدرجة البسيطة يمكنهم
والنفسية لتعديل السلوك التوافقي االستقاللي لديهم من خالل تنمية المهـارات الشخصـية   

 1990 (SUDHAULTER( ، CAYCHO) 1991( واالجتماعية والمهنية كما ورد في دراسـات  

)1984 (FRYNES، )1990 (KASARI، )1989 (DRASH، )1988 (MUNDAY، )1988 (ONDAL        

 )1985 (CUNINJHAME ،)1981 (DEHAVEN.)  ،36: 2001فيوليت فؤاد إبراهيم(  
إن المعاق عقليا إذا لم يجد الرعاية النفسية والتربوية المناسبة يكون خطيرا علـى    

والتأثير عليه لǘهمال الذي يالقيه في  هؤنفسه وعلى أسرته ومجتمعه، حيث يسهل استهوا
على ضرورة االهتمام بتعليم ) 1982( مرحلة الطفولة والمراهقة لذا يؤكد فاروق صادق 

المعاقين عقليا وتدريبهم على األنشطة غير األكاديمية لتكون مخرجا لهم من جـو الفشـل   
        لغفار ويوسـف الشـيƣ   الذي يحيط بهم في مجال التعليم األكاديمي كما يرى كل من عبد ا

نا نستطيع أن نصل بالطفل المعاق عقليا إلى مسـتوى طيـب مـن الكفـاءة     نأ) 1992(
من العـاديين   هشق طريقه مع أقران الشخصية واالجتماعية واالقتصادية التي تساعده  في

  )16-15: 2001فقيوليت فؤاد إبرايم، ( .ما معتمدا على نفسه إلى حد
المعاق عقليا إلى التدريب العملي تم فتح مراكز طبية تربويـة   ونظرا لحاجة الطفل  

مكنهم مـن  ليب تربوية ومن خالل أنشطة خاصة تتهدف إلعادة تأهيل هؤالء األطفال بأسا
كنة وإلى أقصى ماستثمار ذكائهم المحدود وإمكانياتهم وقدراتهم الخاصة بأفضل الطرق الم
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 133 -66بمقتضى األمر رقم  1966سنة  حدود يمكنهم والذي شرع فيه في الجزائر منذ
 أكتـوبر  23المـؤرƢ فـي    79-76إضافة إلى األمر رقم  1966يونيو  02المؤرƢ في 

الجريـدة  ( .المعاقين عقليا في كل واليةالمتضمن  إنشاء مركز طبي تربوي لǖوالد  1976

  ).372: 1980الرسمية، 

األطفال المعـاقين عقليـا    ية تؤكد على ضرورة رعايةلقوانين الوزاركما نجد أن ا  
ـ المتعلق بحماية األشخاص  2002ماي 08المؤرƢ في  02/09مثل القانون رقم  وقين المع

كان فتح مراكـز لرعايـة المعـوقين عقليـا     ومن ثم  ،)06: 2002الجريدة الرسمية، ( وترقيتهم
  .بمختلف فئاتهم أمرا ضروريا

ال بتحقيق التوافق لهم، فƎن الحكم م إتوإذا كانت رعاية المعاقين عقليا وترقيتهم ال ت 
ي التوافق فعدمه ال يتم إال بمؤشرين أساسين هما التوافق النفسي واالجتماعي ف أوبالتوافق 

النفسي نجد مجموعة االستجابات التي تدل على تمتع الفرد المعاق وشعوره باألمن الذاتي 
ـ  حالـة االنسـجام    ر عـن والسعادة مع النفس والرضا عنها، أما التوافق االجتماعي فيعب

واالتزان التي قد يصل إليها المعاق عقليا في عالقاته مع أصدقائه وأفراد أسـرته وبيئتـه   
هذين الجانبين نستطيع اإلشارة للمعيار الذي على أساسه تعين نقطة  المحلية، وانطالقا من

ـ   ( .الحد الفاصل بين التوافق وعدم التوافق أوالصفر    ين بـاهي حسين أحمد حƪـمت، مصـطفǍ حس

2006 :43(  
المعاق عقليا من الدرجة البسيطة يتميز بخصائص ومظاهر اجتماعية وانفعالية  إن  

ي الوقت الـذي تعتبـر فيـه    فخصائص باقي فئات اإلعاقة العقلية األخرى، ف تختلف عن
عند المعاقين عقليا من الدرجة المتوسطة  أساسيةمظاهر سوء التوافق النفسي واالجتماعي 

 عǘ عبد الباƽي إبـراهيم .( ين عقليا من الدرجة البسيطةقالمعا األطفالتكون ثانوية عند  والشديدة

2000 :91.(  
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ذي يحيط بالطفل وهو يكتسبها مـن خـالل   من المناƢ البيئي ال معظمها ينشأ أن إذ  
ثم يمكن تعديل هذه المظاهر من خالل  ومن ،تفاعله مع الظروف االجتماعية التي يعيشها

  .رات تضمن له تحقيق التوافق النفسي واالجتماعيأنشطة ومها
ة رومن خالل مالحظاتنا الميدانية التي حصلنا عليها بناءا على الزيـارات المتكـر    

وجود فئة من األطفال المعـاقين عقليـا مسـجلة     ،والية المسيلةلمركز الطبي التربوي ب
       أنهـا ال تسـتفيد  بالمركز وتخضع لجلسات عالجية نفسية واجتماعية ونفسوحركية غيـر  

 -األوليـاء  –إلى أن القائمين على رعايتهم  أساساالتكفل التربوي ويرجع هذا  أنشطةمن 
        نمـوهم م لهم داخل المركز وتأثيرها على على دراية كافية بأهمية األنشطة التي تقد ليسوا

  .يفتماعي والنفسي وحتى المجال المعرفي المجال االج
دم فƎن مشكلة البحث الحالي تتمثل في اإلجابـة علـى التسـاؤل    وبناءا على ما تق  
  :التالي
مراكز الطبية التربوية علـى التوافـق النفسـي    لارسة في امهل تؤثر األنشطة الم -

  .واالجتماعي لǖطفال المعاقين عقليا من الدرجة البسيطة
لها ومن خالل هذا الطرح يمكننا أن نحلل مشكلة البحث إلى عدة تساؤالت يدور حو

  :البحث وهي كما يلي
األطفـال   متوسـطات درجـات   هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين   -1

  طة في جوانب التوافق االجتماعيÞالممارسين وغير الممارسين لǖنش
األطفـال   متوسـطات درجـات   هل  توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين  -2

  لنفسيǖÞنشطة في جوانب التوافق الالممارسين وغير الممارسين 
الممارسين لǖنشطة في جوانـب  " ذكور وإناث" هل هناك فروق بين الجنسين  -3

Þالتوافق االجتماعي  



              

 

 9

الممارسين لǖنشطة في جوانـب  " ذكور وإناث" هل هناك فروق بين الجنسين  -4
Þالتوافق النفسي  

    قيق  توافق نفسي اجتماعي إيجابيÞما هي استراتيجيات تح -5

II-   :  
  :انطالقا من تساؤالت البحث يمكن صياغة الفرضيات اآلتية

األطفال الممارسين  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -1
  .ǖنشطة في جوانب التوافق االجتماعيلوغير الممارسين 

األطفال الممارسين  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -2
  .ين لǖنشطة في  جوانب التوافق النفسيوغير الممارس

الممارسين لǖنشطة " ذكور وإناث" بين الجنسين  دالة إحصائيا ال توجد فروق -3
  .في جوانب التوافق االجتماعي

ǖنشطة في جوانـب  لارسين مالم" ذكور وإناث" ال توجد فروق بين الجنسين  -4
  .التوافق النفسي

جموعة من االستراتيجيات النفسـية التربويـة   تبع المراكز الطبية التربوية مت -5
  .واالجتماعية من أجل تحقيق توافق نفسي اجتماعي إيجابي للمعاقين عقليا

III-  :  
إلى أهمية  رها تدعوهذه الدراسة بأهمية إنسانية في المقام األول باعتبا تخضى -1

عليميـة  والمؤسسات الت ألجهزةوافل المعاق عقليا باالهتمام من قبل الباحثين أن يحاط الط
          أن الكثير مـن الدراسـات قـد أكـدت    إلى  86: 1991ة، حيث يشير عبد العظيم شحاد

هدف تربوية وتأهيلية وترفيهية ت من خالل برامج ااد المعاق عقليا إعداد مفيدأن إعد  على
يعطي قدر ما ا أن ى قدراته والوصول بها إلى أعلى المستويات بجعله قادرإلى رفع مستو
  .فا مضاعفةأنفق عليه أضعا
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كذلك فـƎن قيمـة الدراسـة الحاليـة     : مسايرة اƗǗجاهات الƴالمية المƴاصرة -2
اصرة فـي االهتمـام برعايـة ذوي    التجاهات العالمية المعاوأهميتها تنبع من مسايرتها 

عامة والمعاقين عقليا بصفة خاصة حيـث شـهدت السـنوات     تياجات الخاصة بصفةاالح
خيرة زيادة سريعة في كم المعلومات البحثية والطبية المؤدية إلى فهم أفضـل لمشـكلة   األ

اإلعاقة العقلية وهذا البحث يحوي شرحا وافيا عن اإلعاقة العقلية واألسباب المؤدية إليهـا  
  .وعن مظاهرها وكذلك طرق التشخيص والعالƜ والوقاية منها

       الجزائر، حيـث تسـعى للتعـرف    في فة للمكتبة النفسية والتربويةتعتبر إضا -3
كذلك صور سوء التوافق النفسي واالجتمـاعي  وعلى صور التوافق النفسي واالجتماعي 
  .لدى المعاقين عقليا من الدرجة البسيطة

ـ تعد هذه الدراسة محاولة للبحث في مجا -4 تفيد ل التربية الخاصة لذا يمكن أن تس
  . ية التعلم لدى هذه الفئةملمنه الجهات المسؤولة في مجال تحسين ع

IV-   :  
أن الدراسات الجادة حول هـذا   ث هوتي أدت بنا إلى القيام بهذا البحإن الدوافع ال  

حتى ولو أن هنـاك عـدة دراسـات     ،الموضوع تكاد تكون معدومة خاصة في الجزائر
لكنها  ،وعلم االجتماع وبحوث تناولت التوافق النفسي واالجتماعي في مجاالت علم النفس

  .مقتصرة على األشخاص العاديين
  .ومن جهة أخرى هناك باعث شخصي واهتمام خاص بهذه الفئة  
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V-  :  
خلفية فـي ذهنـه عـن طبيعـة      ال يمكن للباحث أن ينطلق من فراغ إذ ال بد من   

 يمكـن  من هـذا فلكل باحث هدف يسعى إلى تحقيقه وانطالقا الموضوع وبناءا على ذلك 
  :تلخيص أهداف البحث في النقاط التالية

          يرتكز هدف البحث األساسي في الكشـف عـن أثـر األنشـطة الممارسـة       -1
وافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من المعاقين عقليا المراكز الطبية التربوية على التي ف

  .من الدرجة البسيطة
الممارسين لǖنشطة  -ذكور وإناث –الجنسين  نالكشف عن الفروق الفردية بي -2

  .في جوانب التوافق النفسي واالجتماعي
نوع األنشطة الممارسة داخل المراكز الطبية التربوية ومتابعتها التعرف على  -3

  .ومن ثم الوقوف عند األهداف التي تسعى إلى تحقيقها
          بسـيطة التعرف على خصائص األطفـال المعـاقين عقليـا مـن الدرجـة ال      -4

  .والجسمية والحركية واالجتماعية واالنفعالية ةالنواحي المعرفية والتعليمي في
يجب اعتمادهـا   يات التيفالكي زت التي تبرالمساهمة في تقديم بعض االقتراحا -5

التـالي مسـاعدة   يق التوافق النفسي واالجتماعي وبداخل المراكز المختصة من أجل تحق
  .االندماƜ في مجتمعهم األصلي بشكل مالئم المعاقين عقليا على

  . فتح مجال للتحليل العلمي حول الموضوع -6
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VI-  :  
يحتاƜ البحث العلمي إلى درجة كبيرة من الدقة والتحديد لذا حاولنا  تحديد المفاهيم   

  :ي هذه المفاهيماألساسية الواردة في بحثنا، لتسهيل فهمها وإيضاح معناها للقارƏ، وفيما يل
  :اǓنƪطة -1

األنشطة بالمعنى الضيق تعني مجموعة اإلجراءات التي يقوم بها كـل  : اصطǘحا
من المعلم والمتعلم من أجل تحقيق األهداف إلى درجة اإلتقان، وقد تكون تعليمية يقوم بها 

  ).ǂ2000 :36ة، Ɨوفيق احمد مرعي، محمد محمود الحي( .مية يقوم بها المتعلملمعلم وقد تكون تعلا

أما بمعناها الواسع فتشير إلى جميع الممارسات واأللعاب والزيـارات والـرحالت     
  ).17: 2001حنان عبد الحميد الƴناني، (  .المربي أوالخارجية التي يقوم بها الطفل برفقة المعلم 

فƎن النشـاطات   1990/ 04/ 12المؤرƢ في  90/ 267وبناءا على المرسوم رقم   
ة والتحقيق النفسي طفال المتخلفين ذهنيا هي االستشارللمركز الطبي التربوي لǖالرئيسية 

إعادة تصحيح النطق، إعادة التربية في علم  ،والعالجات الخاصة باألمراض العقلية للطفل
النفس الحركي، العالƜ النفسي، توجيه وإرشاد األولياء واألطفال، التعليم وشـبه التكـوين   

    )ü2001 :2 والحماية اǗجƗماعية، موƦارة الƴ(  .مهنيال
أنشطة المراكز الطبية التربوية هي مجموع الوسائل التـي مـن خاللهـا    : إجراƏيا

نستدل على التغيرات التي تحدث على المعاق عقليا سواء كانت تغيرات سلوكية او خاصة 
  :بالتوافق النفسي واالجتماعي والمتمثلة في

  .األنشطة األكاديمية وتشمل مهارات القراءة والكتابة والحساب -
مهارات الحياة اليومية، مهارات االتصال ومهارات تماعية وتشمل األنشطة االج -

  .السالمة في الطريق
  .األنشطة الحركية وتشمل التربية الحركية والرياضة واللعب -
  .ة، الموسيقى، والغناء والتمثيلاألنشطة الفنية والتعبيرية وتشمل التربية الفني -
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  .ة والطبƣاألنشطة الترويحية وتتمثل في الرحالت، البستن -
  : المراكƦ الطبية الƗربوية بالجƦاƏر -2

عن وزارة العمل والحماية االجتماعية، وكذلك المناشير  الصادرة تضمنت المناشير  
تمحور أساسا حـول  تلتي لمراكز الطبية التربوية والالصادرة عن وزارة الصحة تعريفات 

  . وظائفها
  :وتتمثل فيما يلي

مؤسسـات ذات طـابع   : تعد المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة  
اجتماعي وثقافي وذات شخصية مدنية واستقالل مالي تتكلف على صعيد المعالجة وإعادة 

ية المرتبطة بتشوشات التربية والدمج االجتماعي لǖوالد المصابون بقصور السيطرة العقل
           .ويقتضي إسعافهم تحت المراقبة الطبية بتقنيات ليست فقـط بيداغوجيـة   ،عصبية نفسانية

  ).1413: 1976الجريدة الرسمية لǂجمǊورية الجƦاƏرية، ( 

عتبر المركز الطبي التربوي لǖطفال المتخلفين ذهنيا هـيكال تربويـا طبيـا    كما ي  
سنوات إلى ) 03( في استقبال األطفال المتخلفين ابتداءا من السن  واجتماعيا تتمثل مهامه

سنة، يعمل هذا المركز على مساعدة الطفل في اكتساب معلومات تربوية كمـل   18 غاية
هم تعليما يدويا وكذا االستقاللية تسمح لهم باالندماƜ فـي الحيـاة االجتماعيـة    نبتلقي يقوم

   )02: 2001جƗماعية، والحماية اǗ وƦارة الƴمü( .والمهنية
  :الƴƗريƹ اǕجراƏي

لفين خبحث المركز الطبي التربوي للمتلالمقصود بالمراكز الطبية التربوية في هذا ا  
عادة تربية عن وسط طبي نفسي بيداغوجي يعمل على إذهنيا بوالية المسيلة، وهو عبارة 

ود وإمكانياته وقدراتـه  الطفل المعاق عقليا بأساليب تربوية تمكنه من استثمار ذكائه المحد
  .الخاصة بأفضل  الطرق الممكنة في حدود ما تسمح به قدراته
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  :الƗوافق النفسي واǗجƗماعي -3
  التوافق من الفعل وافق: الƗوافق لƸة

  )1046: 2004مƴجم الوسيط، ( .نقول وافق فالن بين الشيئين موافقة ووفاقا الئم
واجتماع الكلمة فهو نقيض التخالف والتنافر صلة من التƉلف والتقارب  أنه كما يعرف على

  )310: 1960المنجد في الƸǂة، ( . مالتصاد أو
عملية دينامية مستمرة تناول كل من الفرد والبيئة الطبيعية واالجتماعية : اصطǘحا

  ).18: 1985عاطƷ ƹيƘ وƢƆرون، ( .بالتغير والتعديل حتى يحدث توافق بين الفرد وبيئته

  :ǗجƗماعيالƗوافق النفسي وا
هو انتقال الفـرد للمسـتوى   ): ƴƗ )1996ريƹ محمد إبراهيم عبد الحميد إبراهيم 

التوافق النفسي واالجتمـاعي   وهو عملية دينامية مستمرة وغاية االرقي في سلسلة النمو،
هو الوصول إلى عالقة تناسبية بين الفرد وبيئته المحيطة، وذلك مـن خـالل المرونـة    

مجǂـة الƙقافـة   (  .وذلك لتحقيق حالة من االتزان والشعور بالسـعادة  والخبرة واالستمرارية

  )87: 1998النفسية المƢƗصصة، 
 ƹريƴƗ ) ،Ŷير اƢ التوافق النفسي واالجتماعي هو القدرة لدى الفـرد  : )75: 1990سيد

 على التوفيق بين رغباته ورغبات المجتمع ويمكن االستدالل عليها من خـالل مجموعـة   
         ات التي تدل على الشعور باألمن الشخصي واالجتماعي كمـا يتمثـل ذلـك    من االستجاب

في اعتماد الفرد على نفسه وإحساسه بقيمته وشعوره بالحرية في توجيه سلوكه وشـعوره  
باالنتماء وتحرره من الميل لالنفرادية وخلوه من األعراض العصابية  أما إحساسه باألمن 

        مستويات االجتماعية والمهـارات االجتماعيـة والتحـرر    لل االجتماعي فيتمثل في معرفته
  .من الميول المضادة وعالقات طبية باألسرة وبالمدرسة وبالبيئة المحلية
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  : الƴƗريƹ اǕجراƏي
هو مجموع الدرجات التي يمكن أن يتحصل عليها المعـاق عقليـا مـن الدرجـة       

البنـود  ) داد ناهد رمزي وصفوت فـرƜ إع( البسيطة بعد تطبيق مقياس السلوك التوافقي
  .النفسي والتي تدل على توافقه النفسي واالجتماعي أو عدمهوالخاصة بالتوافق االجتماعي 

  :اǕعاƽة الƴقǂية البسيطة -4
ƹريƴƗ ) ،يطلق مصطلح اإلعاقة العقلية البسيطة على تلك : )223: 2000فاروق الروسان

       وذات أداء مرتفـع ) 70 -55( سبة ذكائهـا بـين   الفئة من المعوقين عقليا التي تتراوح ن
  .على مقياس السلوك التكيفي مقارنة مع  ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة

هي تلك الفئة التي تتراوح نسبة ذكائهـا  : )406: 1997حامد عبد السǘم Ʀهـران،  (وحسب   
النسبة لباقي فئات تميز بدرجة معقولة نسبيا من التوافق االجتماعي بت ،درجة 70 -50بين 

  .الضعف العقلي
         فيعرف الطفل المعاق عقليا من الدرجـة البسـيطة   : )376: 1997عبد الƸني الديدǎ، (أما  
مال قصيرة بسيطة وهو قابل السبعين يستعمل ج نه الطفل الذي ال تتعدى درجة ذكائهأعلى 

سـنوات يـتعلم    10ى إل 7العقلي يوازي عمر ولد عادي من ، عمره لتعلم بشكل محدودل
مهارة يدوية ولكن من دون قدرة على التفكير ( الكتابة ويتوصل إلى حل مشكالت عملية 

  . )المجرد
  :الƴƗريƹ اǕجراƏي

          م المعاقون عقليا من الدرجة البسيطة هم أولئك األطفال الذين تراوح نسـبة ذكـائه  
والمتواجدون ) الصورة األردنية( لرسم الرجل  ودانفدرجة طبقا لمقياس ج 70و  50بين 

  .بالمركز الطبي التربوي لوالية المسيلة
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VII-  :  
من أهم العناصر المساعدة على حل مشكلة البحث نجد عنصر الدراسات السـابقة     

        ألن االطالع عليها يساعد على صياغة الفروض وضـبط المتغيـرات وتفسـير النتـائج     
وفي حدود إمكانياتنا تم الحصول على أربع دراسات دراسة أجنبيـة وثـالث دراسـات    

  .عربية
  :عرƭ الدراسات -1

  :اǓجنبيةالدراسة  -أ
قامت برانيا بدراسة لحالة : ة المƗحدةكǂبالمم) BARANYAY  )1971دراسة  -

        ا سـنوات وقامـت بتـدريبه    7سنوات وعمرها االجتماعي  4فتاة مراهقة عمرها العقلي 
على مهارات الحياة اليومية وقد كانت الفتاة تعاني قبل التدريب من ضعف في مهـارات  

تم التدريب بمركـز   ع اآلخرين وميل للعزلة وبعد أناالعتماد على الذات ورفض العمل م
يها الذي يقوم علـى بعـض   لتدريب المتخلفين عقليا بƎنجلترا وتطبيق البرنامج التدريبي ع

جتماعية أظهرت الحالة تحسنا ملحوظا في اعتمادها على ذاتها ومعرفة الزمن المهارات اال
ا آلراء الغير ومشاركتها فـي األنشـطة المتنوعـة    هواستخدام الهاتف وتقبل اسمهاوكتابة 

ثقـة بنفسـها    أكثـر شراء بعض االحتياجات البسيطة كما بدت  واعتمادها على نفسها في
  )173-172: 1999نƒ محمد ƪقير، Ʀي( .في التوافق االجتماعي وتقدما

ƒ- ربيةƴالدراسات ال :  
       أثـر الرعايـة    بمصـر حـول موضـوع   ): 1989(حمد عزت دراسة فاطمة م

        فيها الباحثـة بتـدريب   والتي قامت ،لفين عقلياخالتوافق االجتماعي عند األطفال المت على
لف العقلي الخفيف وتضـمن  سنة ومن فئة التخ 13ى إل 6أطفال متخلفين عقليا من سن  6

البرنامج تدريب األطفال على بعض المهارات االجتماعية وبعد  انتهاء فتـرة التـدريب   
  .وجدت تحسنا في التوافق االجتماعي الذي يقيسه مقياس السلوك التوافقي
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           بعنـوان العالقـة  ): 1996( دراسة محمد إبـراهيم عبـد الحميـد إبـراهيم      -
ـ لخاألنشطة وتنمية التوافق النفسي واالجتماعي لدى األطفـال المت  ارسة بعضمبين م ين ف

  :عقليا درجة خفيفة وهدفت الدراسة إلى
وضع برنامج لبعض األنشطة الحركية والموسيقية والتعبيرية والفنية لǖطفـال   -

  .المعاقين عقليا يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم الجسمية والعقلية
ن ممارسـة تلـك األنشـطة وتنميـة التوافـق النفسـي       الكشف عن العالقة بي -

  .واالجتماعي
  .ارستهامالكشف عن الفروق بين الجنسين في مدى تقبل هذه األنشطة وم -
  :طفال معاقا عقليا من الدرجة الخفيفة موزعة كاآلتي 30وقد اشتملت العينة على   

  .طفال كعينة ضابطة15طفال كعينة تجريبية و  15
  :استخدم الباحث األدوات التالية :مةاǓدوات المسƢƗد -

  .1983هيرا وليالند ترجمة فاروق صادق مقياس السلوك التكيفي إعداد ن
  ).1983تقنين فاطمة حنفي ( هاريس لقياس الذكاء  نفمقياس جودا

  .اد الباحثسيقية والتعبيرية والفنية من إعدبرنامج لبعض األنشطة الحركية والمو
  :لدراسة إلى مجموعة من النتائجتوصلت ا: نƗاƛƏ الدراسة -

سيقى والتعبير الفنـي  ارسة النشاط الحركي والمومبين م ارتباطيهوجود عالقة * 
فئـة التخلـف العقلـي     –لفين عقليا خق النفسي واالجتماعي لدى األطفال المتونمو التواف

  .الخفيف
د وجود فروق بين الجنسين قبل تطبيق برنامج األنشطة وذلك في بعض األبعـا * 

 التي تشير إلى العدوانية وسلوك التمرد وهذه الفروق نتيجة اختالف خصـائص الـذكور   
  .انفعاليا أونفسيا  أوعن اإلناث سواء جسميا 
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ارسة األنشطة الحركية والموسـيقية  معدم وجود فروق دالة بين الجنسين بعد م* 
  )87-86: 1998النفسية المƢƗصصة،  مجǂة الƙقافة( .والتعبيرية الفنية

مدى فاعلية برنامج لتعديل سلوك األطفال المتخلفين عقليا : دراسة فيوليت فؤاد إبراهيم -
  .والمصابين بأعراض دوان من فئة القابلين للتعلم

لتعديل بعـض  ) النمذجة( وقد هدفت الدراسة إلى استخدام فنيات المنحى السلوكي   
عقليا ومصـابين بـأعراض    خلفينأشكال السلوك التوافقي واالستقاللي لمجموعة من المت

  ).70-50( من فئة القابلين للتعلم  نداو
  المنƛǊ الƗجريبي: المنƛǊ المسƢƗدم

طفال من المتخلفين عقليا  24كانت العينة الكلية المستخدمة في الدراسة مؤلفة من : الƴينة
ـ ومصابين بأعراض دوان من فئة القابلين للتعلم ت  70-50راوح نسـب ذكـائهم بـين    ت

ـ   الخاصة بمنطقة م بالمدارس         يم العينـة الكليـة   صر الجديدة التعليمية وقـد جـرى تقس
طفـال بحيـث تـم     12أخرى ضابطة قوام كل منها وإلى مجموعتين مجموعة تجريبية 

المستوى االجتمـاعي   -العمر -التجانس بين مجموعتي الدراسة من حيث  مستوى الذكاء
  .واالقتصادي لǖسرة
  : اǓدوات المسƢƗدمة

  .ه لقياس الذكاءيناختبار ستانفورد ب -
  .قائمة الصحة العالمية المقننة -
  .1985مقياس السلوك التوافقي إعداد صفوت فرƜ ناهد رمزي  -
  .برنامج تعديل السلوك -
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  : نƗاƛƏ الدراسة
أسفرت نتائج الدراسة بعد تطبيق مقياس السلوك التوافقي عن زيادة الدرجة الكليـة  

قد سـاعدهم  للعينة بعد التدريب على البرنامج إضافة إلى أن هذا البرنامج لسلوك التوافقي 
في اكتساب العديد من التدريبات واألساليب  السلوكية ومهارات الحياة اليومية واالستقالل 

الحياة اليومية وأنه من خالل تقديم المساعدة الحسية والحركيـة   أمورالشخصي في بعض 
عدهم في سرعة التدريب وفي ارتفاع مستوى التعلم عقليا سا تدريب األطفال المعاقينعند 

لديهم، ومن ثم زيادة ثقتهم بقدراتهم وإمكاناتهم المعرفية والجوانب االنفعاليـة والدافعيـة   
  .بحيث تمكنهم من الوصول إلى مستوى مناسب من التوافق االجتماعي

  : Ɨحǂيü ومناƪƽة الدراسات السابقة -2
لدراسات السابقة قد ركزت على وجوب رعاية المعـاقين  كل ا أنمما سبق يتضح   

 عقليا واالهتمام بهم، باإلضافة إلى تأكيدها على إمكانية تعديل سـلوكاتهم بكفـاءة إذا مـا   
انتهاء مدة تطبيق كل برنـامج اسـتفادة    بعد وفرت الرعاية الالزمة في تربيتهم كما بنيت

  .دم لهمهؤالء من أنشطة برامج الرعاية التربوية التي تق
البحث الحالي مع الدراسة األولى والثانية والرابعة في معالجة  أحـد   هذا ويتشابه  

اد مقياس السـلوك التـوافقي كـأداة    التوافق االجتماعي وكذلك في اعتممتغيرات الدراسة 
  .للبحث ومع الدراسة الثالثة في تناول متغيرين من الدراسة التوافق النفسي واالجتماعي

االختالف فقد انفرد بحثنا عن الدراسات السابقة في موضوع االهتمام  أوجهأما عن   
األساسي  وهو األنشطة المقدمة في المراكز الطبية التربوية ذلك انها تمثل جوهر البحـث  

  لمعـاقين عقليـا   لالذي غايته الوقوف على فاعليتها في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي 
  .من الدرجة البسيطة
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         مـا تحويـه   االختالف في تركيز البحث الحالي على جميع األنشـطة و  كما يظهر  
بعض األنشطة والمهـارات  ار تيخفي اة بينما انفردت كل دراسة سابقة مهارات مختلف من
  .امجتي تضمنها كل برنال

          اد بـرامج محورهـا التـدريب   ى والثانية والرابعة مثال تم إعدالدراسة األول يفف  
لتدريب على بعـض  دراسة الثالثة فتم إعداد برنامج لفي ال أمامهارات االجتماعية على ال

  .والتعبيرية والفنية األنشطة الحركية والموسيقية
بالجانب المنهجي للدراسة وذلك  يتعلق ات فيماهذا وتمت االستفادة من هذه الدراس  

  .البحث المناسبة أدواتار بتحديد المنهج واختي
ببعض نتائج هذه الدراسات في ظل األفكـار النظريـة المتعلقـة     كذلك االستعانة  

   . بموضوع الدراسة ومقارنة نتائج هذه الدراسات بالنتائج المتوصل إليها من خالل البحث
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:  
يل التصـنيف  في الطبعة الرابعة من دل  Mental Retardationصنف اإلعاقة العقليةت  

   الصـادر  ) ǖ)DSM-IVمراض واالضطرابات النفسية والعقليـة  التشخيصي واإلحصائي ل
 )axisII(المحور الثـاني   اضطراباتضمن  )1994(عن الجمعية األمريكية للطب النفسي 

         اŶ محمـد  عـادü عبـد  .(تبدأ خالل مرحلـة المهـد أو الطفولـة    من االضطرابات التي وهي

،2000: 433(  

أو أقـل   70ويكون األداء العقلي للطفل دون المتوسط حيث تبلƸ نسبة ذكائه حوالي   
وذلك على أحد مقاييس الذكاء الفردية لǖطفال وعادة ما يكون مصحوبا بخلل في السلوك 

   مو حيث ال يصل الطفل إلى المعايير السـلوكية المتوقعـة  النالتوافقي وذلك خالل سنوات 
  .وفي جماعته الثقافية من األطفال في مثل سنه

اإلعاقة العقلية دراسـة تحليليـة    وعليه فقد تم تخصيص هذا الفصل للقيام بدراسة  
      المختلفـة لهـا  حيث سنتطرق أوال إلى تحديد مفهوم اإلعاقة العقلية في ضوء التعـاريف  

فئات ثم التطرق إلى أهم مظـاهر   بعدها سنقوم  بتصنيف اإلعاقة العقلية إلىو ،بابهاو أس
  .البسيطةاإلعاقة العقلية من الدرجة 

تعرض أهم  طرق التشخيص والعالƜ، و الوقايـة مـن  أسـباب    سنوفي األخير     
  .حدوثها
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I-     :  
  :كر منهاوردت تعاريف كثيرة لǘعاقة العقلية نذ

1-         :  
حالة يعجز فيها : " اإلعاقة العقلية  بأنها) TRED GOLD  )1956عرف تريد جو لد   

  ".النمو ذلك مالتكا أوالعقل عن الوصول إلى مستوى النمو السوي  
مـال النمـو   تكاقف أو عدم حالة تو: " فعرفها بأنها) JERVIS  )1956أما جرفيس   

نتيجـة لعوامـل جينيـة      أوالعقلي نتيجة لمرض أو إصابة تحدث للفرد قبل سن المراهقة 
  ".أثناء فترة  التكوين

          يضـع تعريفـا لǘعاقـة العقليـة أكثـر شـموال       أن) BENOIT  )1995وحاول   
قصور وظـائف العقـل   اإلعاقة العقلية هي حالة : " من التعريفين السابقين فكان كما يلي

ـ     از نتيجة عوامل  داخلية في الفرد أو خارجية عنه تؤدي إلى ضـعف فـي كفـاءة الجه
  )28-27، 2000عƅǘ عبد الباƽي إبراهيم، ( ."ة للنموالعصبي ونقص في القدرة العام

2-      :  
على الـتعلم حيـث    يصنف أصحاب هذا االتجاه المعاقين عقليا على  أساس القدرة

الشخص الذي يعاني من تخلف " الطفل المعاق عقليا هو  أن KIRK.Sيرى صموئيل كيرك 
دراسي، وبطء في التحصيل وعدم القدرة على مسايرة البرامج ا لدراسية بالمدرسة العادية 
بسبب تخلف قدراته الذهنية ويفشل في تحصيل المجردات والتعامل معها، وقـد يسـتطيع   

لتعلم،أو يفشل فـي اكتسـاب هـذه    ض مبادƏ القراءة و الكتابة فيسمى قابال لاكتساب بع
  .)19: 2001إيمان فؤاد كاƹƪ، (."بادƏ فيسمى غير قابل للتعلمالم
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3-     :  
نقص في الذكاء العام وبصـورة   ر العقلي هوالتأخ"  أنيرى الدكتور فاخر عاقل  

 عاƽـü  فـاƢر ( ."ن ذلـك ومـا دو  70ا عقليا إذا كان حاصل ذكائهة يقال أن فردا متأخرعام

على نسبة  لحصولا: " هيم اإلعاقة العقلية  بأنهابد الستار إبرافي حين يعرف ع، )1985:70
         عـن المتوسـط    تقـل  من الـدرجات التـي   ات تبدأ ذكاء  أقل من المتوسط  وله د رج

  )293عبد السƗار إبراهيم، بدون Ɨاريơ (  "حتى  تصل إلى  مستوى التخلف العقلي العميق

4-     :  
يركز أصحا ب هذا  التعريف على النواحي االجتماعية وقدرة الفرد على  رعاية  

  :التعريفاتومن هذه  هنفسه وكسب  رزق
حيث يرى أن الشخص المعاق عقليا هو شـخص  ) DOLL )1941تعريف دول  -

جتماعيا وال يستطيع أن يسير أموره وحده وهو أقل من األسوياء في القـدرة  غير كفء ا
  .ث منذ الوالدة أو في سن مبكرةدالعقلية وأن تخلفه يح

فيعرف اإلعاقة العقلية بأنها حالة يظهر فيهـا  ) SARASON )1953أما سارسون  -
ـ  عـǘ   .(عدم التوافق االجتماعي، وتصاحب بقصور في الجاهز العصبي  اƽي إبـراهيم          عبـد الب

2000 :29.(  

اإلعاقة العقلية بأنهـا  ) 1973(في حين تعرف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي  -
حالة ينخفض فيها الذكاء العام عن المتوسط بشكل ملحـوظ وينـتج عنهـا أو يصـاحبها     

  )20: 1996كماü إبراهيم مرسي، (.سلوكيات توافقية سيئة تحدث في مرحلة النمو
اإلعاقة العقلية تمثل مستوى من األداء الوظيفي ) 1989(روسان الب فاروق وحس -

العقلي الذي يقل عن متوسط الذكاء بانحرافين معياريين ويصاحبها خلـل فـي مظـاهر    
فـاروق الروسـان   .(18السلوك التكيفي وتظهر في مراحل العمر النمائية منذ الميالد حتى سن 

2000 :61(  
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         ة نالحظ أن كل مجموعة ركزت على جانـب معـين   بعد عرض التعاريف السابق
يلي تعريف شامل لعبد الفتاح صابر حيث يرى أن اإلعاقة العقلية  من اإلعاقة العقلية وفيما

      حالة نقص أو تأخر أو تخلف أو توقف أو عدم اكتمال النمو العقلي المعرفي يولد بها الفرد
اثية أو مرضية أو بيئية تـؤثر علـى الجهـاز    أو تحدث في سن مبكرة نتيجة لعوامل ور

  العصبي للفرد مما يؤدي إلى نقص الذكاء وتتضح أثارها في ضعف مستوى أداء الفـرد 
في المجاالت التي ترتبط بالنضج والتعلم والتوافق النفسي واالجتماعي والمهنـي، بحيـث   

صـابر   عبد الفƗـاƝ (.ينحرف مستوى األداء عن المتوسط في حدود انحرافين معياريين سالبين

1997 :15(  

II-      :  
هناك من يخلط بين التخلف العقلي والضعف العقلـي، وبـين المـرض العقلـي       

  والجنون، وقد يعتبرونه شيئا واحدا، لكن الواقع غير ذلك، إذ أن هناك بعـض الحـاالت  
العقلي في شخص واحد، حيث أن التخلـف  التي قد تجمع فيها التخلف العقلي مع المرض 

  .العقلي حالة وليس مرضا
فالمرض العقلي عبارة عن اختالل في التوازن العقلي، أما التخلف العقلـي فهـو     

ذكاء، بحيث يجعل الفرق عبارة عن نقص في درجة الذكاء، وذلك نتيجة لتوقف النمو في ال
وليس فرقا فـي النـوع، وهـذا     درجةاء وبين الشخص العادي فرقا في البين ناقص الذك

  .يحدث في الطفولة وال يحدث في النضج
ومن ناحية أخرى فƎن المرض العقلي هو عبارة عن مشـكالت فـي الشخصـية      

واضطرابات في السلوك ويحدث في أي فترة من مراحل العمر عند الفرد أي من مرحلة 
أثناء فترة الحمل أو أثناء  الطفولة إلى مرحلة الرشد، بينما حالة التخلف العقلي تحدث فقط

  .الطفولة
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وتعود أسباب المرض العقلي إلى ما يتعرض له الفرد من توتر وضـغوط نفسـية     
  )103: 2000ماجدة السيد عبيد، (. بينما ال يكون ذلك بالنسبة للتخلف العقلي

أن هناك استخدامين لهذا المفهوم االستخدام  ZAZOOومن جهة أخرى يرى زازو   
في سلم القصور العقلي  ول إلى درجة أقل أهميةث يشير األتخدام الواسع، حيالضيق واالس

وهو يتحدد بالمتطلبات االجتماعية، أما الثاني فهو يشمل جميع ميادين القصـور العقلـي   
عندما يكون القصور شامال وأساسيا فهو يشير إلـى التخلـف   ، ووبالتالي فهو يتداخل معه

  )MAZAT, HOUZEL,1983: 35 (.فهو يشير إلى الضعف العقلي العقلي،أما إذا كان بسيطا نسبيا

III-   :  
درجت معظم الدراسات إلى تقسيم أسباب اإلعاقة العقلية وفق توقيت اإلصـابة  لقد   

  .إلى عوامل ما قيل الوالدة وعوامل أثناء الوالدة، وعوامل ما بعد الوالدة
عديد من الدراسات التي أجريت لتحديـد العوامـل   وستتم اإلشارة هنا إلى نتائج ال  

Ɯعاقة العقلية كأساس للوصول إلى أساليب فعالة في الوقاية والعالǘالمسببة ل.  

1-    :  
هي العوامل التي تؤثر على الطفل قبل ميالده والتي تؤدي إلى إعاقته العقليـة، إذ     

مل أنواعا الى الطفل قبل الوالدة، وتتضمن هذه العوتنشأ هذه األخيرة نتيجة لعوامل تؤثر ع
       متعددة، منها ما هو وراثي حيث تورث اإلعاقة العقليـة عـن طريـق جينـات معينـة     

اإلعاقة العقلية  فيها ثية، وهناك حاالت ال تورثاوهي الجسيمات التي تحمل الصفات الور
          األجنة، ينشأ عنها أنـواع   وينفي أثناء تك Cenemutationإنما تحدث طفرات في الجينات 

كاضطرابات األنزيمات التي قد تـؤدي  طرابات في بعض النواحي الفسيولوجية من االض
إلى تلف في الخاليا المخية، مما يؤدي إلى اإلعاقة العقلية، وهناك حاالت أخرى يرث فيها 

عبد السǘم عبد الƸفار، يوسƹ .(يةالجنين عيوبا في تكوين الخاليا العصبية تؤدي إلى إعاقته العقل

 ،ơيƪ36: 1985محمود ال(  
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  : Cenetic Factorsة يالƴوامü الجين  -أ
  احتلت العوامل الوراثية مركزا أساسيا بـين العوامـل  : عوامü وراƙية مباƪرة -  

من العوامـل   % 90التي تؤدي إلى اإلعاقة العقلية، حتى أن بعض الدراسات، نادت بأن 
وراثية، غير أن نتائج الدراسـات الحديثـة    اإلعاقة العقلية يمكن اعتبارها التي تؤدي إلى

تظهر أن العوامل الوراثية المباشرة بدأت في النصف الثاني من القرن العشرين تفقد مكان 
  .الصدارة الذي احتلته بين العوامل المؤدية إلى اإلعاقة العقلية

  :عوامü وراƙية Ʒير مباƪرة -
 من العوامل تلك الحاالت التي يرث فيها الجنين صفات أخرىتضم هذه المجموعة 

         وفي هذه الحاالت فـƎن مـا انتقـل وراثيـا هـو نـوع        تؤدي إلى حالة اإلعاقة العقلية،
إيمان فؤاد محمد ( من االضطراب أو الخلل أو العيب في تكوين المƣ أدى إلى اإلعاقة العقلية،

 ،ƹƪومنها )25: 2001كا:   

ات نيوتنتقل هذه العيوب عن طريق الج: Cerebral  Defectsلƴيوƒ المƢية حاǗت ا *
  وتؤدي إلى تخلف عقلي، وقد يصحبها نمو شاذ في الجمجمة كما في حاالت كبر الـدماغ  

  .أو صغره
ينتقل هـذا النـوع مـن االضـطراب             : حاǗت اƮǗطرابات في Ɨكوين الǘƢيا* 
          يؤثر في مدى سالمة تكوين الخاليـا، وقـد يحـدث    عن طريق جينات معينة، وأو العيب 

ƣفي خاليا الم). ،ƹƪ24،25: 2001إيمان فؤاد محمد كا(  
 * üامƴت الǗحاRH :    ذا كـان العامـلƎوهو أحد مكونات الدم ويتحدد وراثيا، فـ

إذا كـان العامـل   الريزيسي عند كل من األم واألب سالبا أو موجبا فال توجد مشكلة، أما 
          ريزيسي عند كل من األم واألب مختلفا فهـذا يـؤدي إلـى تكـوين أجسـام مضـادة       ال

ير كرات الدم الحمراء موكسجين وعدم نضج خاليا الدم وتداضطراب في توزيع األوإلى 
ؤثر هذا في تكوين المƣ مما قد ينتج عنه تلف المƣ والضعف العقلي يعند الجنين، وبالتالي 
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           RHاإلجهـاض أو موتـه بعـد والدتـه، فمـثال إذا كانـت األم       وربما موت الجنين و
       ورث الجنـين  ) أي يوجد لديه هذا العامـل ( +RHواألب ) أي ال يوجد لديها هذا العامل( 

  )311: 1997هران، حامد عبد السǘم Ʀ(.حدث هذا االضطراب +RHعن أبيه نوع دمه 
 *Ǔية اǂطرابات في عمƮا ƭيMetabolic disorders:   تحدث نتيجة اضـطرابات

  :في الجينات وفيمايلي عرض لبعض أنواع هذه االضطرابات
مرض وراثي ناتج عن جينات متنحية، يصاب به الطفل إذا انتقل : الجǘكƗموسيا -

من والديه، فيحدث خلل في التمثيل الغذائي بسبب نقص اإلنزيم الـذي   جينان طفريان إليه
فيتراكم الجالكتوز في دم الطفل ويؤدي إلى تلـف   Glucoseجلوكوز  وز إلىالكتيحول الج

  .خاليا الدماغ والجهاز العصبي
 مرض يصيب األطفال يؤدي إلى اإلعاقـة العقليـة   : PKUالفنيü كيƗون بوريا  -

وهو وراثي ناتج عن جينات متنحية، ال يصاب به الطفل إال إذا انتقل إليه جينان طفريـان  
آلخر من األب، فيحدث خلل في عملية التمثيل الغذائي بسـبب نقـص   أحدهما من األم وا

  .إلى بروتين  Phénylalanineالنين  اإلنزيم الذي يحول حامض الفينيل
ƒ-  ير الجينيةƷ üوامƴالNon- Genetic- Factors:  

تشكل هذه العوامل إحدى األسباب الرئيسية في اإلعاقة العقلية، نتيجة عدم تـوافر  
  :المالئمة ومن هذه العوامل البيئة الصحية

فتعرض األم الحامل للعدوى قبل ميالد الطفل قد تنتقل : اǕصابة بƉمراƭ مƴدية -
: عنه العدوى بطريقة مباشرة إلى دماغ الجنين في بطن أمه، ومن أكثر األمراض شيوعا

  .الزهري و الحصبة األلمانية
 *ǎهرƦإلى الجنين عن طريق  فاألم المصابة بالزهري قد تنقل عدوى الزهري: ال

المشيمة، ويظهر على الطفل أعراض الزهري الميالدي أو الوالدي ويموت عـادة بعـد   
  .الوالدة
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فاألم الحامل التي تصاب بالحمى األلمانية خـالل الشـهور   : الحصبة اǓلمانية* 
الثالثة األولى من الحمل قد تنجب طفال معاقا عقليا أو مصاب بالصمم أو تحدث تشوهات 

  . قلب الطفل أو عتامة عدسة العينفي 
 *ƅدد الصماƸطرابات الƮأي خلل قد يوجد في إفرازات الغدة التيموسية والغدة : ا

  :الدرقية في مرحلتي األجنة والطفولة المبكرة يؤدي إلى الضعف العقلي
إذا أصاب الغدة التيموسية ضعف فـي الطفولـة، أدى ذلـك            : الƸدة الƗيموسية* 
    )26،27: 2001إيمان فؤاد محمد كاƹƪ، .(ر في المشي والضعف العقليإلى التأخ

تفرز الغـدة الدرقيـة هرمـون الثيروكسـين     : Thyroid GlandالƸدة الدرƽية * 
Thyroxine   الذي يساعد على التمثيل الغذائي في الجسم وفي تكوين الخاليا الجديدة  وهـو

جسم الجنـين أو الطفـل يـؤدي               ضروري للنمو الطبيعي والتطور العقلي، و نقصه في
صـبحي عمـران ƪـƩǂ              .(إلى الضعف العقلي وقصر القامة وتعرف هـذه الحالـة بالقصـاع   

1994 :114(   
وفي هذه الحاالت فƎن ما انتقل وراثيا هو نوع من االضطراب أو الخلل أو العيب 

  :في تكوين المƣ أدى إلى اإلعاقة العقلية ومنها
يعتبر سوء التغذية من أكبر المشاكل الصـحية  : الحامü لسوƅ الƤƸƗيةƴƗرƭ اǓم 

مليون نسمة في الدول النامية، ولها نتائج سـلبية   500العالمية حيث يصيب ما يقرب عن 
عبـداŶ محمـد            (على الحوامل وتساهم بمعدالت عالية في ارتفاع نسـبة اإلعاقـة العالميـة    

  )147: 1999عبد الرحمان، 

بعض الدراسات التي أجريت على الفئران كشفت أن سـوء تغذيـة الفئـران     ففي
من مجموع خاليا الـدماغ العصـبية لـدى الفئـران      %1الحوامل أدى إلى نقص حوالي 

المولودة وفي اإلنسان أدت سوء تغذية األمهات الحوامل إلى نقص مـن أوزان األطفـال    
عبـد الرحمـان   .(رة العقليـة كـذلك  وقد يعكس ذلك نقصا في وزن الدماغ ونقصا في القـد 

،ǎ87: 1994عسو (  
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- ƭرƴƗ اعاتƴƪǖهالهـان و أكـد كوفمـان  : الجنين ل Kaufman et Hall ahan  
أن تعرض األم الحامل لǘشعاع يؤدي إلى تشوه الجنـين واإلصـابة بـالتخلف     )1991(

زاكي العقلي، حيث تبين من الدراسات على األمهات الحوامل في مدينتي هوريشيما ونجـا 
  .هما، ولدن أطفاال مشوهين، نتيجة اإلشعاعات النوويةباليابانيتين بعد ضر

مرات عديدة لها تأثير ضار على خاليا ) X(كذلك تعرض األم الحامل ألشعة إكس 
  .مƣ الجنين، خاصة خالل الشهور الثالث األولى

2-   :  
ر بالمرحلة التي قبلهـا، وتتـرك   تعتبر الوالدة مرحلة من مراحل حياة الطفل تتأث

بصماتها على الطفل في مراحل حياته التالية، فƎذا تمت الوالدة طبيعيا مرت بسـالم دون  
  .والدة عسرة أدى ذلك إلى الضعف العقلي تمشاكل، وإذا حدث

وفي حاالت عدم الوالدة العسرة يتعرض الوليد أثناء الوالدة لظروف قاسية تؤذيـه  
لعصبي، وتؤدي به إلى الضعف العقلي وأسباب الـوالدة العسـيرة   وتتلف خاليا جهازه ا

  :كثيرة منها
  .حجم الجنين -
 .ضعف صحة األم -

 .طول فترة الوالدة -

 .الوالدة الجافة -

 )169: 2001إيمان فؤاد محمد الكاƹƪ،(.جنين في الرحمالوضع  -

     كذلك من بين العوامل التي يتعرض لها الطفل أثناء عملية الوالدة وتكـون سـببا   
  :يلي في إحداث اإلعاقة العقلية ما

اإلصابات التي تصيب رأس الجنين وتحدث نتيجة استخدام األجهزة أو األدوات  -أ
  .الطبية لتسهيل عملية الوالدة
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          نقص األوكسجين أثناء عملية الوالدة حيـث أن الـنقص إذا اسـتمر أكثـر      -ب
ƣعبد(.من ثالث دقائق يؤدي تلف خاليا الم  ،ƞ169: 1999المحي محمود حسن صال(  

Ɯ-     الميالد المبكر للطفل، فهناك أعداد كبيرة من األطفال يولـدون قبـل النضـج
ألفـا   45 ألف طفل، يموت من هؤالء 300الكافي يقدر عددهم في المجتمع األمريكي بـ 

   . من مجموعهم% 15الحياة أي نحو  خالل الشهور األولى من
  )81: 1994الرحمان عسوǎ،  عبد(.ء يبدو عليها الضعف العقليونسبة كبيرة من األحيا

3-    :  
قد يولد الطفل والدة طبيعية، ومع هذا يكون عرضة لǘصـابة بالضـعف      

العقلي إذا تعرض لمرض أو حادثة تؤذي دماغه وجهازه العصبي في مرحلة الرضـاعة  
 Tredgold) 1963(ضعف العقلي وقد أشار أو األمراض والحوادث التي تسبب ال والطفولة

  :إلى وجود عوامل كثيرة منها
وينتج هذا االلتهاب عن خراƜ بالدماغ أو إلتهاب األذن، أو عـن   :الǊƗاƒ المơ -أ

دخول فطريات أو طفيليات أو فيروسات أو بكتيريا إلى المـƣ فتتلـف خاليـاه وتسـبب     
  .الضعف العقلي

ƒ- ơالم üǂƪ: أو أجزاء فيه تتصل بحركة ينتج هذا الشلل عن ت ƣلف يصيب الم
  :الجسم ومن أكثرها خطورة حالة الشلل التي تصيب قشرة اللحاء وهي أربعة أنواع

  .، شلل حلزونيSpastic، شلل تشنجي Rigid، شلل تصلبي Atasciaشلل اختالجي 
ƚ- السحايا ƒاǊƗمرض ناتج عن دخول نوع من البكتيريا إلى سحايا الـدماغ   :ال
  .بكتيريا األنفلونزا، بكتيريا السل، الحمى الشوكية: لتهابا، ومن أهم هذه البكتيريافتسبب ا
، والحصـبة، والحمـى الشـوكية    مثل مرض شلل األطفال :أمراƭ الطفولة -د

          والتهاب الغدد النكفية، السعال الديكي، فƎذا أهمل عالجهـا أدت إلـى الضـعف العقلـي     
  .وإلى مضاعفات خطيرة
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يتعرض األطفال في المراحل العمرية األولى إلى مجموعة مـن   :حـوادƘ ال -هـ
الحوادث المنزلية كالسقوط واالرتطام ببعض األجسام الصلبة خاصة إذا تـم ذلـك علـى    
مستوى منطقة الرأس فƎنه قد يؤدي إلى إيذاء خاليا الجهاز العصبي ومـن ثـم حـدوث    

  .حاالت الضعف العقلي
صاص أكثر الملوثات الكيميائية في عالقته باإلعاقـة  يعتبر الر: الǂƗوƘ البيƏي -و

         حولنا يعمـل بشـكل مباشـر    لفة وبشكل كبيرتفانتشار مركبات الرصاص بصوره المخ
في مرحلة نمو الطفل على الحد من ذكائه، فهي تؤثر تأثيرا مباشرا على الجهاز العصبي 

عف العقلي على مستوى مدينة وعلى الجنين في بطن أمه، حيث تبين أن نسبة انتشار الض
  )29، 28: 2001إيمان فؤاد محمد الكاƹƪ،( %. 4و 2مرتفع نتيجة هذا التلوث ويصل إلى القاهرة 

Ʀ- قافياƙ ات المحرومةƏويقصد بها تلك البيئات التي تفتقر إلى ما يثير ذكـاء  : البي
اإلعاقـة   الطفل في مراحل نموه األولى، إذ تعتبر مسؤولة إلى حد ما عن بعض حـاالت 

أن نسبة كبيـرة مـن أطفـال     Neeوني  Mullen لينوالعقلية البسيطة، فقد وجد كل من م
  .الفصول الخاصة بالمعاقين عقليا في مدينة شيكاغو يأتون من البيئات المحرومة ثقافيا

في فصـول  من التالميذ المقيدين في ذلك الوقت  %23أن ) Heber )1962كما أكد 
يوسƹ .(، وهي بيئات محرومة ثقافياHigh Riskبالخطر  تنذر ن بيئاتالمعاقين عقليا جاءوا م

  )416: 1981مصطفǍ القاƮي وƢƆرون، 

أن هؤالء األطفال يحتاجون إلى تكـوين مفهـوم إيجـابي    ) Jordan )1967ويقرر 
للذات وإلى خلق الدافع وإعادة الثقة إلى نفوسهم، وفي سبيل ذلك فهم يحتاجون إلى تأكيـد  

أسوياء وقادرون على التحصيل والنجاح، ومما يساعد على ذلـك أن تقـدم   وإعادة بأنهم 
هم فـي تلـك   الفشل فيها بشرط أن يكون نجـاح  المدرسة لهم تجارب جديدة لم يسبق لهم

  )134: 2002سǂوǌ عƙمان الصديقي وƢƆرون، .(التجارب مضمونا
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V-   :  
عاد اإلعاقة العقلية أساسا لتصنيف حاالت لقد ظهرت تصنيفات متعددة تتخذ معظم أب

هذه اإلعاقة ووضعها في فئات تبعا لما يجمع بينها من مظاهر متعددة من النواحي العقلية 
والجسمية والنفسية، وتهدف هذه التصنيفات المتعددة األبعاد إلى تحديد البرامج العالجيـة  

م العقلية والجسمية واالنفعاليـة  لكل فئة وفقا لما يحتاجه أفرادها وما يتناسب مع خصائصه
  .واالجتماعية وفيمايلي شرح ألهم التصنيفات التي ظهرت اإلعاقة العقلية

1-    :  
قة العقليـة  ايهدف هذا التصنيف إلى وضع المعاقين عقليا في فئات تبعا لمنشأ اإلع  

  .جة لعوامل بيئية مكتسبةففقد تنشأ هذه اإلعاقة نتيجة عوامل وراثية وقد تنشأ نتي
  :وتبعا لمنشأ اإلعاقة تنقسم حاالت اإلعاقة العقلية إلى فئتين هما  
          وتضم الحاالت التي تنشأ مـن عوامـل وراثيـة     :فƏة اǕعاƽة الƴقǂية اǓولية -أ  

ات أو الكرموزمات وفقا لقوانين الوراثة، كما تضم الحاالت التي تحـدث  عن طريق الجين
وتشمل هذه الفئـة أيضـا   الكروموزمات كما في حالة المنغولية،  ضطرابات فينتيجة ال

ـ   كمـا   حاالت اإلعاقة العقلية الناتجة عن اضطراب الغدد الصـماء          اع فـي حالـة القص
         تشمل هـذه الفئـة علـى الحـاالت     كما نقص إفراز الغدة الدرقية سببهاأو القزامة التي ي

ـ التمثيل الغذائي مثـل اضـطراب تمثيـل الـدهون وال     التي تسببها اضطرابات  روتين ب
  .والكربوهدرات

  ƒ- انويةƙية الǂقƴة الƽعاǕة اƏة وليس يبيئوتضم الحاالت التي تنشأ من عوامل : ف
بالمورثات كما في الحاالت الناتجة عن إصابة األم الحامل بـبعض األمـراض    لها عالقة

السينية وتشمل  أنواع اإلشعاع مثل األشعة ا لبعضة، الزهري، أو من تعرضهالحصب: مثل
أيضا الحاالت الناتجة عن إصابة الطفل ببعض األمراض مثل االلتهاب السحائي، والتهاب 
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الدماغ ومضاعفات الحمى القرمزية والحمى الشوكية، والحاالت الناتجة عن إصابة الدماغ 
ƣي إبراهيم،.(إصابة مباشرة تؤثر على المƽعبد البا ǘ53، 52: 2000ع(   

2-  :  
   :تقسم حاالت اإلعاقة العقلية تبعا لهذا التصنيف إلى ثالث فئات حسبة نسبة الذكاء 
      ويطلـق   70-50وتضم األفراد الذين تتراوح نسب ذكائهم بـين   :الفƏة اǓولǍ -أ

  Moron) المورون(اسم المأفون  على الفرد الواحد من هذه الفئة
ƒ- ة الƏانيةالفƙ:  ويسمى الفرد  50-25وتشمل األفراد الذين تقع نسب ذكائهم بين

  .Imbécileالمعاق من هذه الفئة باسم األبله 
ƚ- ةƙالƙة الƏويطلـق  25وتضم الحاالت التي تقل نسب ذكاء أفرادها عـن   :الف ،

  .Idiotعلى الفرد الواحد من هذه الفئة اسم المعتوه 
ـ              توى الـوظيفي للقـدرة العقليـة العامـة    يهدف هذا التصنيف إلى معرفـة المس

  .والتي يمكن قياسها بواسطة اختبارات الذكاء المقننة

3-     ) :(  
الخصائص الجسمية والتشريحية والفسيولوجية والمرضية  بعض د على وجودمويعت  

عل التعرف الكلينيكي عليهم سهال جدا، ومن أهم المميزة بجانب الضعف العقلي، والتي تج
  :األنماط الكلينيكية لضعاف العقول مايلي

  :Down's Syndromeداون  )مƦǘƗمة(Ʀمǂة  -أ
) 21رقـم  (يتميز بوجود صبغي زائـد  ) كرومززومي(اضطراب صبغي   

ويفصح االضطراب عن نفسه فيمـا يسـمى    ،)22( وبعض الحاالت يكون الصبغي الزائد
ح المنغولية ووجه مستدير مسطح، وعيون تبدو مائلة أو منحدرة، ويكون المƣ أقـل  المالم

من المتوسط من حيث الحجم والوزن، وعادة ما يتصف المرضـى بهـذا االضـطراب    
إلى الدرجة الشديدة، ومن الخصائص ) البسيطة(بالتخلف الذي يتراوح من الدرجة المعتدلة 
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مـاعي يحـب التقليـد    لي أنه لطيف ودود مـرƜ اجت االنفعالية واالجتماعية للطفل المنغو
تكـون بطيئـة وثقيلـة  وغيـر متـƉزرة            لـى أن إ يل الحركات العضليةوالمداعبة، وتم

وفي حاالت كثيرة يكون النمو متأخرا واللسـان سـميكا واألصـابع غليظـة، ويسـمى      
 Lang-don down'sجـدون داون  ومـرض ال ن   Mangolismاالضطراب أيضا المنغولية 

discase   واألكروميكاريا الخلقيةCongenital acromicria .) يمانǂ180: 2001عبد الرحمان السيد س(  

البحوث إلى أن أسباب حالة المنغولة يحتمل أن تكون نتيجـة الضـطراب    وتشير
واضطراب أو نقص هرمونات الغدد الصماء األم في بداية الحمل  اإلفرازات الداخلية عند

من خالل  1937بالير  حيث وجد )408: 1997حامد عبدالسǘم Ʀهران،(.ألم عند الحملوكبر سن ا
          األمهـات يزيـد سـنهن     امن المنغـوليين قـد ولـدو    %50حالة، أن  2822: تحليله لـ

   )290: 1988ميƢاƏيü إبراهيم أسƴد، (سنة 35عن 
ƒ-  Ʊة أو القصاƅالقماCretinism :  

سم مهمـا   90بقصر القامة فقد ال يصل الفرد إلى  وهي حالة ضعف عقلي تتصف
، وال يزيد مستوى الذكاء فـي هـذه   "القƦامة"كان عمره الزمني، ولذا تعرف أحيانا باسم 

الحالة عن اإلعاقة العقلية المتوسطة والشديدة، ومن أبرز الخصائص األخرى لهذه الحالة 
سان متضـخم الرقبـة قصـيرة    الشفتان غليظتان، الل النمو المتأخر، الشعر خشن حفيف،

وسميكة، والجلد جاف وغليظ ومتجعد ومنتفƣ وخاصة على الجفنين والشفتين واألطـراف  
قصيرة، واليدان والقدمان واألصابع قصيرة وسميكة والبطن بارز مسـتدير، والصـوت   

القماءة أو القصاع انعـدام أو قلـة    والحركة بطيئة، أما عن أسباب خشن والكسل واضح
         المبكـر المكـون   دة الدرقية مما يؤدي إلى تلف في المـƣ، ولـذلك فـالعالƜ   إفراز الغ

  .من خالصة إفرازات الغدة الدرقية يجب أن يستمر مدى الحياة
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ƚ-  Ƶماņكبر الدMacrocephay :  
وهي حالة ضعف عقلي تتميز بكبر محيط الجمجمة وزيادة حجم الدماغ، ويصاحب 

جم المƣ وخاصة المـادة البيضـاء والخاليـا الضـامة     زيادة حجم الجمجمة زيادة في ح
ويتراوح مستوى الضعف العقلي في هذه الحالة بين البله والعته وهي حالة نادرة الحدوث 
ومن الخصائص المميزة لهذه الحالة كبر الجمجمة عن المعتاد وخاصة فـوق الحـاجبين   

  .واألذنين رغم نمو الوجه بالحجم الطبيعي
  :MicrocephalyصƸر الجمجمة  -د
وهي حالة ضعف عقلي والدي تتميز بصغر حجم الرأس أو الجمجمة وصغر حجم   

المƣ وقلة نموه، وال يزيد مستوى الذكاء في هذه الحاالت عن العته والبله ومن الخصائص 
المميزة صغر حجم الجمجمة وخاصة فوق الحاجبين واألذنين، ويميل الرأس إلى الشـكل  

أس على العظم الذي يغطيه فيبدو مجعدا، والنمـو اللغـوي   المخروطي، ويفيض جلد الر
متخلف، وقد تصاحب الحالة نوبات التشنج والصرع، وتشير البحوث إلى أسـباب هـذه   

الحالة قد ترجع إلى إصابة الجنين في الشـهور األولـى نتيجـة عـالƜ األم باألشـعة           
عن الحالـة، أو التحـام عظـام     سئولم، أو وجود مورث متنح أو بالصدمات الكهربائية

  )410، 409: 1996حامد عبدالسǘم Ʀهران، .(نمو المƣ نموا طبيعيابالجمجمة مبكرا بحيث ال يسمح 

  :PH Factor حاǗت الƴامü الرƦņيسي في الدم -هـ  
وهذه حاالت ضعف عقلي ترتبط باختالف دم األم عن دم الجنين من حيث العامل   
  .ات الدم ويتحدد وراثياوهو أحد مكون الرŇيزسي
  :phenylketonuriaحاǗت البوü الفينيǂكيƗوني  -و  
وهذه حاالت ضعف عقلي نادرة تنتج عن وجود الفينيلكتون في الدم، وعادة تكـون    

، ومن مظاهر هذا المـرض  25وغالبا أقل من  50نسبة الذكاء في هذه الحاالت أقل من 
مثـل الرعشـة والتشـنج والصـرع     إلى جانب الضعف العقلي وجود أعراض عصبية 
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وتلون الجلد وكثرة العرق والرائحة الظاهرة للبول، ولـذلك   ساق العضليتواضطراب اال
  .يجب فحص بول الوليد

  Ʀ-  مǂي المظǂƏاƴال ǈƗƴالAmourotic Familial I diocy:  
وهي حالة ضعف عقلي نتيجة مرض في الجهاز العصبي يؤدي إلى الحالـة بعـد     

سويا خالل العام األول من عمر الطفل، وهذه الحالة وراثية، وفيها تتـأثر   النمو، قد يكون
          فتنتفƣ وتتورم وتمتلƐ بالدهن مما يؤدي إلى العمـى والضـعف العقلـي     الخاليا العصبية

حامد عبد السǘم (.االنفعاليالعته، وقد يصاحبها الشلل والتشنيƣ والصرع وفقدان الضبط حتى 

   )Ʀ1996 :411،412هران، 

4-  :  
توضع حاالت اإلعاقة العقلية في فئات تبعا لǖسـباب الطبيـة   وفقا لهذا التصنيف   

للحالة، وعادة ما يكون الغرض من هذا التقسيم التعرف على الحالة الباثولوجية وأسـبابها  
ـ              وعمن أجل تحديد أنواع العالƜ الطبي الالزم لبعض الحاالت التي تحتاƜ إلى ذلـك الن
  .من العالƜ، كما يفيد هذا التقسيم أيضا في تحديد إجراءات الوقاية من اإلعاقة العقلية

  ):Ɨ)AAMRصنيƹ الجمƴية اǓمريكية  -أ  
  :هييصنف الضعف العقلي إلى عشر فئات رئيسية   

مثل الحصبة األلمانية والزهري وخاصـة  : ضعف عقلي مرتبط بأمراض معدية -
  .بة في الشهور الثالثة األولى من الحملإذا حدثت اإلصا

مثل إصابة المƣ الناتجة عـن تسـمم األم   : تخلف عقلي مرتبط بأمراض التسمم -
  )1996ƫ،25كماü إبراهيم مرسي، .(بالرصاص والزرنيƣ وأكسيد الكربون وغيرها

تخلف عقلي مرتبط بأمراض ناتجة عن إصابات جسمية مثل إصابة الدماغ أثناء  -  
  .و بعدها ألي سبب من األسبابالوالدة أ
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ضعف عقلي مرتبط بـأمراض اضـطراب التمثيـل الغـذائي مثـل حـاالت        -  
Galactosémie et  phenylketonuria.  

  .ضعف عقلي مرتبط بخلل الكروموزمات مثل عرض داون -  
  .ضعف عقلي مرتبط بأمراض ناتجة عن أورام غريبة مثل الدرن -  
  .عروف سببها تحدث قبل الوالدةضعف عقلي مرتبط بأمراض غير م -  
  .ضعف عقلي مرتبط باضطراب عقلي مثل التوحد الطفلي -  
  .ضعف العقلي مرتبط بأمراض غير معروف سببها تحدث بعد الوالدة -  

ضعف عقلي مرتبط بأسباب غير عضوية مثل التخلف العقلي الناتج عن عوامل  -
  .أسرية وثقافية أو ما يسمى بالحرمان الثقافي

ƒ- صƗــرد جـولدƗ ƹني:  
أسباب الضعف العقلي بحسب مصـدرها إلـى أسـباب     Tredgoldقسم ترد جواد 

  :وراثية وأسباب مكتسبة وصنف فئات الضعف العقلي بحسب هذه األسباب إلى اآلتي
  .ضعف عقلي أولي يرجع إلى أسباب وراثية -
      ضعف عقلي ثانوي يرجع إلى أسباب بيئية مكتسبة مثـل اإلصـابة بـالمرض      -

  .أو الحوادث التي يتعرض لها الطفل قبل وأثناء وبعد الوالدة
  .ضعف عقلي مختلط يرجع إلى عوامل وراثية وبيئية معا -
  .ضعف عقلي غير معروف أسبابه -
ƚ- ƹصنيƗ س ƧراوƗSTROUSS:   يصنف الضعف العقلي إلى فئتين:  

   - ƒسباǓي اǂƢي داǂعق ƹƴƮ :    يرجع إلى أسباب وراثية تحـدث قبـل الـوالدة
والطفل الذي يعاني من ضعف عقلي داخلي األسباب يستجيب للعالƜ االجتماعي والتعلـيم  

  .والتأهيل المهني
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  - ƒسباǓارجي اƢ يǂعق ƹƴƮ :أسباب بيئية مكتسبة مثل األمـراض   إلى يرجع
ـ دة والطفل الذي يعانوالحوادث التي تحدث قبل وأثناء الوال ي خـارجي  ي من ضعف عقل

  .األسباب يستجيب للعالƜ الطبي أكثر من العالƜ االجتماعي

5-  :  
قدرته على االعتماد  ذاد هذا التصنيف على درجة النضج االجتماعي للفرد، وكيعتم  

على نفسه في تصريف شئونه، والتعامل مع اآلخرين وإنشاء عالقات اجتماعيـة وتقـاس   
االجتماعي للفرد بمقياس النضج االجتماعي أو مقياس السلوك التكيفي وهذه درجة النضج 

المقاييس تحدد مدى الصالحية االجتماعية للفرد ومدى مقدرته على التكيف منذ الطفولـة  
  :يلي العقلية كما اإلعاقة المبكرة وحتى سن الرشد وتبعا لهذا التصنيف تقسم حاالت

الذين لديهم انحراف سلبي بسيط عن المعـايير   ويضم األفراد: المسƗوǌ اǓولǍ -أ  
           االجتماعية المقبولة، ويمكنهم التوافق بدرجـة مقبولـة نوعـا، ويسـتطيعون االعتمـاد     

  .شؤونهم الشخصيةعلى أنفسهم في كثير من 
سلبي عن المعايير  انحرافويشمل الحاالت التي لدى أفرادها :المسƗوǌ الƙاني -ب  

في نطاق ضيق ويعتمدون على اآلخرين في كثيـر  قبولة، ويمكنهم التوافق االجتماعية الم
  .الشخصيةمن شؤونهم 

  ƚ- Ƙالƙال ǌوƗتحـت هـذا المسـتوى األفـراد الـذين يعـانون       : المس Ɯويندر          
من انحراف سلبي شديد عن المعايير االجتماعية المقبولة وال يستطيعون التوافق ويعتمدون 

  .في كل شؤونهم تقريبا على اآلخرين
سلبي هائل عن المعـايير   انحرافويضم الحاالت التي لديها  :المسƗوǌ الرابƲ -د  

 في جميع شـؤونهم ويعتمدون على اآلخرين  وال يستطيعون التوافق،االجتماعية المقبولة 

) ü27-26-25: 1996مرسي، إبراهيمكما(.  
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      6-     :  
  : عاقة العقلية تبعا لدرجتهما إلى ثالث فئاتتصنف اإل

   :اǕعاƽة الƴقǂية الƪديدة -أ
دي على مقياس ذكـاء فـر   25تنخفض فيها نسبة ذكاء الشخص إلى أقل من حالة 

          وترجـع إعاقتـه   ،سـنوات  3يتوقف نموه العقلي  عند مستوى طفل في سن أقل مـن  و
           تلف في الحـواس  أو حيان تشوهات خلقيةإلى عوامل عضوية، ويصاحبه في كثير من األ

 ينكية للشخص الذي يعاني من إعاقـة إال كلضعف في التƉزر الحركي، ومن الصفات  أو
والفشل فـي اكتسـاب    ،عدم القدرة على حماية نفسه من األخطار الطبيعية" عقلية شديدة"

عدم القدرة على النطـق  العادات األساسية في النظافة والتغذية وضبط عمليات اإلخراƜ، و
أو وجود صعوبات كبيرة في النطق مع ضƉلة الحصيلة اللغوية  وعدم القدرة على التعبير 

المألوفة بصعوبة، وال تدل عالقاتـه االجتماعيـة علـى وجـود      بجمل، وتسمية األشياء
          وغيـر قـادر    وبين اآلخرين كما أنه غيـر متوافـق اجتماعيـا    هارتباطات عاطفية بين

          على إدراك  الزمان والمكان والفشل في تعلم القراءة والكتابة والحساب، وقلة االسـتفادة 
  )31: 1996كماü إبراهيم مرسي، (  .من الخبرات اليومية

ƒ- وسطةƗية المǂقƴة الƽعاǕا:  
درجة، حيث يتوقف النمو العقلي عنـد   50و  25تتراوح نسبة ذكاء هذه الفئة بين 

الخصـائص العقليـة المعرفيـة    ، ومن سنوات 7إلى  3ل عادي في سن من طفمستوى 
خص الذي يعاني من إعاقة عقلية متوسطة أنه غير قابل للتعلم، إال أنه  قابل للتـدريب  شلل

على بعض المهارات التي تساعده على المحافظة على حياته ضد األخطار  اإلشرافتحت 
ويكـون   ق، وهو ال يستطيع التوافق االجتماعيالمادية الخارجية كالنار والسيارات والغر

فعـاالت رتيبـة واضـحة     غير مسؤول اجتماعيا، ومن الناحية االنفعالية يالحـظ أن االن 
وبعضهم غير مسـتقر   هادئااƜ وبعضهم يكون المز ن مرحا وبعضهم متوعكفبعضهم يكو
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حاجة إلى رعاية مما يجعلهم في  ،)407-406: 1996حامد عبد السǘم Ʀهـران، ( خربوعدواني وم
   .اآلخرين، ولكن بدرجة أقل من حاجة حاالت اإلعاقة العقلية الشديدة

  :اǕعاƽة الƴقǂية البسيطة

-     :  
   üƙهؤالء األشخاص أفضل مستويات الضعف العقلي، وتتراوح نسب ذكـائهم  <<يم

ـ العش أوويظهر في سلوكهم عادة درجة من  األلفة  70-51بين  قين ز المـراه رة التي تمي
   >>ولكن مع قدر ضئيل مما يكون لدى المراهق السوي من التصور واالبتكـار والحكـم   

  .)240: 1996جابر عبد الحميد جابر، (

v-    :  
  :المظاهر الƴقǂية والمƴرفية والǂƴƗيمية -1
         عقليـة ومعرفيـة تميـزهم    العقلية البسـيطة بخصـائص   اإلعاقةيتميز أفراد فئة   

على التعلم ويطلق علـيهم    ةعن الفئات األخرى من المعوقين عقليا، حيث يتمتعون بالقدر
وتتـراوح نسـبة     Educoble mentally retardeds(EMR) للتعلم عقليا القابلون نالمعوقي
حيـث ينمـوا   سنوات  9و  6والعمر العقلي يتراوح بين  70-50أفراد هذه الفئة بين ذكاء 

          السنة الزمنية، وألسباب ترجـع   سنة خالل 3/4إلى  1/2العقل  لدى هؤالء األفراد بمعدل 
األساسي للذكاء والمستوى الوظيفي له، ال يستطيع أفراد هذه الفئة إلى الفرق بين المستوى 

عـدم إلحـاق   ب الرابع ، لذا ينصح  أوالوصول في التعليم العادي ألكثر من الصف الثالث 
ـ   لة هؤالء األطفال بالمدارس العادية حتى ال يشعرون بالفشل نتيجة لعجزهم عـن مواص

وجـود هـؤالء    أنسنهم، كمـا  من األطفال العاديين  في مثل التعليم العادي مع أقرانهم 
   .يؤدي إلى إصابتهم باإلحباط عند مقارنتهم بزمالئهم العاديين ل في فصول العادييناألطفا



              
 

 42

سنوات ولديه القدرة على القراءة والكتابة   6عادي يدخل المدرسة من سن فالطفل ال
بينما ال تنمو هذه القدرة لدى الطفل المعوق عقليا القابل للتعلم، إال في سن متأخر قد يصل 

  .سنة، وذلك حسب العمر العقلي للطفل وحسب درجة إعاقته 12أو  11إلى 
ي فصـول  خاصـة تراعـي قـدراتهم     ولذلك يفضل دائما تعليم هؤالء األطفال ف  

إلعادة التربية  أوفي مراكز )87-86: 2000عǘ عبد الباƽي إبـراهيم،  ( وإمكاناتهم العقلية المحدودة
يتلقون فيها برامج تربوية متكاملة  تهدف إلى  تنميـة  حيث الطبية والبيداغوجية والنفسية 

ليم المبادƏ األساسية للقراءة إلى تع باإلضافةالمهارات الشخصية واالجتماعية لدى الطفل 
  .والكتابة والحساب وذلك بالقدر الذي تسمح به إمكانات الطفل وقدراته

  :مات والمǘمƞ الǂƴƗيميةسال -2
في نواحي دد من السمات والمالمح للتعلم بعتسم األطفال المعوقون عقليا القابلون ي 

الخاصة وكذلك الوالدين وجميـع  يلم بها كل من معلمي التربية  أنالتعليم والتدريب ينبغي 
القائمين على تربية وتأهيل هؤالء األطفال ، لتكون مرشدا أمامهم يوجه إجراءات تعليمهم 

تخطيط البرامج التربوية لهؤالء األطفال وعند اختيار   دعنوتدريبهم، ولتؤخذ في الحساب 
  .األنشطة والمهارات التي تحتويها هذه البرامج

  :السمات والمالمح وفيما يلي توضيح لهذه
  :لǍ المƙيراتالقصور في اǗنƗباǇ إ -أ

الطفل العادي  ينبته إلى  المواقف التي تعرض أمامه ويلتفت ألي  إنمن المعروف 
  مثير في البيئة حوله، ولكن الطفل المعوق عقليا ال ينتبه إلى تلك المواقـف أو المثيـرات  

لى ما يجـذب انتباهـه   ، لذا فهو يحتاƜ إة على االنتباه تنقصه القدر حيث من تلقاء نفسه،
          أي مهارة أو نشاط سواء كانـت مهـارات    على أو التدريب باستمرار أثناء عملية التعليم
  .أو نشاطات تعليمية أو علمية
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ƒ- يميةǂƴƗال ƹƽارات في المواƪǕمات أو اǘƴدام الƢƗاس Ǎǂالقدرة ع ƹƴƮ:  
إلى ما يحتويه الموقف التعليمي  رة على االلتفاتحيث يفتقد الطفل المعوق عقليا القد

من إشارات أو عالمات لالسترشاد بها في أداء المهارة المطلوب تعلمها والتدريب عليهـا   
وهذا يستلزم من القائمين على تعليم هذا الطفل التركيز المباشر على عناصـر الموقـف   

  .قة مقصودة ومباشرةيالتعليمي وإبرازها وتوضيحها بطر
ƚ- ميƗبـين   يالقصور في ال ƹǘƗـƢǗا ǈأوج Ǎǂع ƹرƴƗات أو الǊابƪƗبين الم Ʀ

ƹƽوعات والمواƮالمو:  
يتطلب التمييز بين الموضوعات والمواقف المتشابهة قدرات عقلية معينة وكـذلك  
األمر بالنسبة الستنباط أوجه االختالف بين األشياء ويفتقر الطفل المعوق عقليا إلى مثـل  

  .ده يقف حائرا في مثل تلك المواقف عاجز عن التصرف إزاءهاهذه القدرات، ونج
          لذا ينبغي توضيح كل موقف أو موضوع على حـدة مـع ربـط هـذا الموقـف     

إليضاح ما نريد تعليمـه  بشيء مألوف لدى الطفل في البيئة التي يعيش فيها  أو الموضوع
  .له

  :نقƫ البصيرة والفطنة -د
التبصر بعواقب السلوك أو استنتاƜ ردود األفعـال   يعجز الطفل المعوق عقليا من

ولذلك، يجب تبصيره بما وراء السلوك وما يترتـب علـى األفعـال بطريقـة ملموسـة      
  .ومحسوسة
  :)Ʒير المقصود(نقƫ القدرة عǍǂ الǂƴƗم الƴرƮي -هـ

          يستطيع الطفل العادي اكتساب الكثير مـن المهـارات عـن طريـق المالحظـة      
لمواقف المختلفة من خالل الحياة اليومية العادية، وهذا ما يطلق عليه بـالتعلم غيـر   في ا

المقصود، ولكن الطفل المعوق عقليا يفقد القدرة على المالحظة التلقائية وال يمكن اكتساب 
أي مهارة دون تدريب، وهذا يتطلب تدريب الطفل على كل شيء نريد تعليمـه لـه، وأن   
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          هتمامه إلى كل ما يجب مالحظته أو تعلمه، وهذا ما يطلـق عليـه   نوجه اونجذب انتباهه 
  ".القصد في الǂƴƗم" أو " بالǂƴƗيم المقصود"العقلية  في مجال تعليم ذوي اإلعاقة

  :القصور في القدرة عǍǂ اسƢƗدام الƢبرة -و 
يصعب على الطفل المعوق عقليا استخدام ما تعلمه في المواقف السابقة في تعلـم  
       الحق، وهذا يستلزم تنويع األنشطة التعليمية وتعدد أمكان الـتعلم، فـال يقتصـر التعلـيم    

في الفصل، بل يجب أن يمتد إلى أماكن متعددة في البيئة التي يعيش فيها الطفل، واستخدام 
  .عناصر هذه البيئة في مواقف التعلم

Ʀ- كرارƗال Ǎكر والحاجة إلƤƗوبة الƴص:  
راسات في هذا المجال، أن الطفل المعوق عقليـا ال يسـتوعب   أكدت البحوث والد

          الموقف التعليمي إال بعد التكرار مـرات ومـرات وأن هـذا التكـرار الزم لمسـاعدته      
الǂƴƗم بƴـد Ɨمـام    "على التذكر واالستفادة من مواقف التعلم لذا ننصح دائما بتطبيق مبدأ 

          تعليمي أمام الطفل أكثر من مرة حتى بعـد التأكـد   وهذا يعني أن نكرر الموقف ال" الǂƴƗم
  )87،88: 2000عǘ عبد الباƽي إبراهيم،(.من استيعاب الطفل لهذا الموقف

  :القصور في الƴƗبير الƸǂوǎ -حـ
في التعبير عـن نفسـه   الطفل المعوق عقليا إلى القدرة على استخدام األلفاظ يفتقر   

تطلب البعـد عـن اسـتخدام    وهذا ي/ اللفظي باآلخرينفي االتصال  وعن حاجاته، ويفشل
           علـى األشـياء الماديـة الملموسـة     في تعليمه وتدريبه، والتركيز في تعليمهالمجردات 

وما يدل عليه من مسميات، وأن نقلـل مـن اسـتخدام     هن نشير إلى الشيء واستخداماتوأ
  .التعليمات اللفظية المجردة

)الǂƗميحات( لماعات اǍǗ مǘحظة عدم القدرة عǂ -ط         
، وهي اإلشارات اإلرشـادية  تتضمن بعض المواقف التعليمية ما يسمى بااللماعات

فطنـة التلميـذ    يحتاƜ األمـر إلـى  و الصريحة، ولكنها متضمنة في ذات الموقف، غير 
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خدام لمالحظتها، وهذا ما يفتقده الطفل من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة، لذا ينصح بعد است
هذا األسلوب في تعليم  المعوقين عقليا، واللجـوء إلـى األسـلوب المباشـر والوسـائل      

        .اإليضاحية المجسمة الملموسة والواضحة
ǎ- صورƗوال üيƢƗال Ǎǂعدم القدرة ع:  

يتخيل األماكن أو األشياء واستخداماتها، وهذا  أنيصعب على الطفل المعوق عقليا   
قف التعليمي أكثر من حاسـة  د تعليمه له وأن نستخدم في المويتطلب أن نجسد كل ما نري

عـǘ عبـد البـاƽي    ( ب كل حالةيشمه حسالطفل فيرى الشيء ويلمسه ويسمعه أو  من حواس

  .)2000ƫ،89إبراهيم ، 
  : ظاهر الجسمية والحركيةمال -2

بالنسبة للصفات الجسمية العامة كالطول والوزن والبنيان الجسمي بصـفة عامـة     
العقلية من ذلك النـوع   للطفل ، إال إذا كانت اإلعاقة الوراثيةد كلها على  الخصائص تعتم

المصحوب بمظاهر جسمية معينة كما في حاالت األنماط األكلينيكية حيث أنه فيما عدا هذه 
العقلية البسيطة وبين األسوياء في نواحي النمـو   اإلعاقةالحاالت تكون الفروق بين ذوي 

ـ    أعلى بكثيرالجسمي والحركي             ي، ويالحـظ من الفروق بينهم في نـواحي النمـو العقل
والحركي أعلى بكثير من معدالت النمو العقلي والمعرفي لـدى   أن معدالت النمو الجسمي

جاحا  في تعلم المهارات الحركية واألعمال اليودية يعادل أفراد هذه الفئة ، وأنهم يحققون ن
  .نجاح العاديين فيها

  :لمظاهر اǗجƗماعية واǗنفƴاليةا -3
من أهم المظاهر االجتماعية لدى الطفل المعـوق عقليـا القصـور فـي الكفايـة        

ئة التي يعيش فيها، ويصعب عليه إقامة عالقـات  ياالجتماعية، والعجز عن التكيف مع الب
ا  مشاركة األصغر منه سنله إلى يعلى هذا الطفل م اجتماعية ايجابية مع اآلخرين ويالحظ

ه الشعور بالخوف وعدم األمن، ويغلـب عليـه العزلـة    يعلبدو ويفي أنشطتهم وألعابهم، 
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لǔخرين نحو بسبب االتجاهات السالبة  اءن الجماعة وتزداد هذه المظاهر سوواالنسحاب م
يصدر العقلية، وعدم تقلبهم للطفل المعوق عقليا ورفضهم له وقد يؤدي هذا إلى أن  اإلعاقة

ـ   عدوانيا موجه عن الطفل سلوكا ه ا إلى اآلخرين وأحيانا يكون العدوان موجهـا إلـى ذات
التـي يقـوم بهـا أقرانـه      بسبب اإلحباط الذي يصاحبه نتيجة لعجزه عن القيام باألعمال

سنه، وفشله المتكرر في كثير من المواقف بسبب قصوره العقلي فالطفل العاديين في مثل 
من األداء  ء له مطالب معينة ومستويات محددةالمعوق عقليا يعيش في مجتمع من األسويا

والمعوق عقليا ال يستطيع الوصول إلى تلك المستويات نتيجة لضعفه العقلي ويواجه الفشل 
 التحـق في المنزل، وإذا  في كل مكان، حيث يقارنه والديه بƎخوته العاديين فيشعر بالفشل

في إقامة ه من العاديين  كما يفشل قوم بها زمالؤيبالمدرسة يعجز عن القيام باألعمال التي 
          عالقات اجتماعية مع اآلخرين الذين فـي مثـل  سـنة مـن العـاديين وذلـك لعجـزه        

    . عن مشاركتهم فيما يقومون به من أنشطة ورفضهم له وعدم تقبلهم له فيما بينهم
العقلية البسيطة  اقةǘعلالمظاهر االجتماعية واالنفعالية  أنومما يدعوا إلى التفاؤل   

يحـيط  من المناƢ البيئي الذي  تعتبر مظاهر ثانوية وليست أساسية حيث أن معظمها ينشأ
تفاعله مع الظروف االجتماعية التي يعيشها، ومن ثم يمكن  بالطفل، وهو يكتسبه من خالل

تعديل هذه المظاهر عن طريق تغيير الظروف البيئية المحيطة بالمعـاق عقليـا وتعـديل    
    )90،91: 2000عǘ عبد الباƽي، (تجاهات السلبية لدى اآلخرين نحوهاال

VI-    :  
إن دراسة وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية ألمر بالƸ الصعوبة والخطورة، أما أنه   

وإلى فردية الحـاالت   أسباب اإلعاقة العقلية وتداخلها بالƸ الصعوبة فذلك راجع إلى تعدد 
اختالف خصائص كل حالة عن الحالة األخرى، أضف إلى ذلك ضعف اسـتجابة  بمعني 

      المعاق لمواد االختبار نتيجة صعوبات النطـق وضـعف التعبيـر،  كمـا أن االعتمـاد      
فيه قصـور واضـح  وذلـك ألن هـذه      اإلعاقةعلى بعض اختبارات الذكاء لتشخيص 
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ـ يلعينة من األسوياء  دون تمثيل ننت على عثباتها وصدقها إال أنها ق االختبارات رغم ة ن
  .المعاقين عقليا

عقليا يؤثر على نفسيته ص الفرد على أنه معاق Ƹ الخطورة فǖن تشخيأنه بالوأما   
، لذلك ال يجوز التعجل في الحكم على الطفل بالضعف العقلي فـي ضـوء    وعلى أسرته

عتمـاد علـى التقيـيم    نتائج بعض االختبارات فال بد من مالحظة الطفل لفترة طويلة واال
ـ  (في مؤسسات التربية  الفكريةبƎيداعه  الشامل للتلميذ قبل اتخاذ قرار Ʈالقا Ǎمصـطف ƹي يوس

   :ص الضعف العقلي على النحو التالييتم تشخيلذا يجب أن  )417-416: 1981، وƢƆرون
سلوكه العام  ، ويالحظ70أقل من وفيه تحدد نسبة ذكاء الطفل  :الفحƫ النفسي -1

متأخر غيـر  ( ي، وقدرته على التعبير عن نفسه ضعيفة، ومحصوله اللغو)، بدائيغريب(
  .)سيء(،  وتوفقه االنفعالي)غير ناضجة(، وشخصيته)واضح

ويالحظ فيه نقـص نسـبة التحصـيل     :الƗحصيü اǓكاديمي والƗقدم الدراسي -2
  .والرسوب في المدرسة ونقص القدرة على التعلم ونقص المعلومات العامة

          يفحـص النمـو الجسـمي العـام     وفيـه  :لفحƫ الطبي والƴصبي والمƴمǂيا -3
وفحص  ينيكي، والنمو الحركي، وفحص الحواسلمع مالحظة عالمات الضعف العقلي الك

وعمـل   والسائل النخاعي الشوكي ووظائف الغدد الصماءالعصبي، والبول والدم الجهاز 
 ƣاألشعة  السنية و المقطعية للرأس والم...ƣإل.  

حالته وأسرته ويـدرس  فيه يؤخذ تاريƣ واف للطفل عن و :البحƘ اǗجƗماعي -4
، ومـدى اعتمـاده   )متأخر وغير متوافق وأقل شعبية(مستوى نضجه وتوافقه االجتماعي 

  .على اآلخرين وحاجته إلى اإلشراف في سلوكه االجتماعي
خلف الدراسـي  يجب المقارنة بين الضعف العقلي وبين الت :الƢƪƗيƫ الفارق -5

   )114،115: 1996حامد عبد السǘم Ʀهران ( .إلƣ... والعاهات الحسية واضطرابات الكالم 
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VII-    :  
تعـدد اآلثـار    ثـم  اإلعاقة العقلية وتعدد األسباب المؤدية إليهـا  أبعادنظرا لتعدد    

  .زم لمواجهة هذه اإلعاقةالعالƜ الال أنواعلذا فقد تعددت  ،والمشكالت المترتبة عليها
  :العالƜ الالزم لǘعاقة العقلية أنواع أهموفيما يلي    

1-   MEDICAL THERAPY:  

تحتاƜ بعض حاالت اإلعاقة العقلية إلى التدخل الطبي إلنقاذ الحالة من التـدهور   
نقـل دم  وذلك من خالل األسابيع والشهور األولى من الوالدة حيث تتطلب بعض الحاالت 

من وإلى الطفل كما في حالة اإلعاقة الناتجة عن اختالف دم األم عن دم الجنين من حيث 
حيث يـتم  وحاالت تتطلب إجراء جراحة سريعة كما في حالة استسقاء الدماغ  RHالعامل 

وإيقاف أثره الضاغط على المƣ، وقد يشمل العالƜ الطبـي   تصحيح مسار السائل الشوكي
ي وصف نظام غذائي معين لبعض الحاالت منذ الـوالدة ويسـتمر هـذا    فلǘعاقة العقلية 

الحالـة الناجمـة    النظام لمدة طويلة من عمر الطفل كما في حالة البول الفينيلكيتوني وهي
يب حمض البروفيك في الدم، أو إعطاء بعض الهرمونات للطفل كما فـي حالـة   عن ترس

م هرمون الغدة الدرقية، وتحتـاƜ بعـض   القزامة أو القماءة التي تنتج من نقص أو انعدا
حاالت اإلعاقة العقلية إلى متابعة طبية وهي الحاالت التي يصـاحبها بعـض األمـراض    
الجسمية كأمراض الجهاز التنفسي أو القصور في وظائف األعضـاء الحسـية كالسـمع    

  .والبصر ونوبات الصرع

2-   psychotherapy:  

لوجي لكل من المعوقين وذويهم، حيث تتطلب حاالت اإلعاقـة  يلزم العالƜ السيكو  
العقلية برامج العالƜ النفسي والعالƜ السلوكي لمعالجة االضطرابات االنفعالية والسلوكية 
التي تسببها اإلعاقة العقلية، والتي قد تنشأ من الظروف االجتماعيـة المحيطـة بالطفـل    

نـه  فƎالƜ السيكولوجي لذوي المعوقين عقليـا  واالتجاهات السالبة لǔخرين نحوه، أما الع
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ا، وطرق معاملتـه  معلى تقبل طفله يتمثل في برامج اإلرشاد النفسي للوالدين لمساعدتهما
والتوجهات العالجية الصحية الالزمة للطفل، والتوقيت المناسب للتقدم بالطفل إلى البرامج 

لتي يمر بها، وحسب درجة إعاقتـه  التروية والتأهيلية المالئمة له حسب المرحلة العمرية ا
كما يتضمن العالƜ السيكولوجي برامج تغيير االتجاهات نحو اإلعاقة والمعوقين وخاصـة  
اتجاهات األشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع المعوقين عقليا وهـم اآلبـاء واألمهـات    

ألطفـال  واإلخوة واألخوات العاديين والمعلمين والمعلمات وجميع القائمين على تربيـة ا 
  .وتأهيلهم

3-   Behavior therapy:  

 Behavior modefication" تعـديل السـلوك  "النوع من العالƜ  هذا وأحيانا يطلق على  
ويتضمن البرامج العالجية التي تعد من أجل خفض معدل ممارسة سلوك غير مرغـوب   

يبية التي تهدف إلى إكسـاب  أو القضاء على هذا السلوك نهائيا، كما يتضمن البرامج التدر
 Ɯالطفل سلوكا جديدا يراد تعليمه له أو زيادة معدل ممارسة سلوك مرغوب، ويعتمد العال
السلوكي على إجراءات وفنيات خاصة يختلف استخدامها من حالة إلى أخرى وتبعا لدرجة 

  )106-105: 2000عǘ عبد الباƽي إبراهيم، (.اإلعاقة وإلى نوع السلوك المراد تعديله لدى الطفل

4-   :  
ويشمل رعاية النمو االجتماعي سعيا لتحقق التوافق االجتماعي لضـعاف العقـول   
ويتضمن ذلك اإلشراف العلمي المتخصص على عملية التنشئة االجتماعية للقيام باألعمال 

ي المقبول ولتدريب على السلوك االجتماعي الساليومية، وتنمية ميوله وتهذيب أخالقه، وا
حياتـه   للمجتمع ومساعدته على المحافظـة علـى  وتصحيح أي سلوك خاطƐ أو مضاد 

وحمايته من استغالل اآلخرين، وإيوائه إذا استدعى األمر في إحدى المؤسسات الخاصـة  
  )416: 1997حامد عبد السǘم Ʀهران، ( .حسب حالته
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5-   :  
والتي يقوم بƎعدادها المتخصصون فـي علـم   ونقصد به البرامج التربوية الخاصة   

النفس والتربية والتي يراعي فيها القـدرات واإلمكانـات المحـدودة للمعـوقين عقليـا      
والخصائص والسمات التي يتميز بها هؤالء األفراد في نواحي التعلم والتدريب، ويهـدف  

ها عـن طريـق   العالƜ التربوي إلى إخراƜ القدرات المحدودة لدى هؤالء األفراد وتنميت
التدريب، على المهارات الشخصية واألسرية واالجتماعية لمواجهة الحيـاة االجتماعيـة   
اليومية والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين ممن يعيشون بينهم، واالندماƜ في المجتمع وبهـذا  

  .عية المترتبة عن اإلعاقة العقليةتقل المشكالت النفسية واالجتما

6-    Speech Therapy :  

يحتاƜ معظم المعوقين عقليا إلى هذا النوع من العالƜ حيث يعانون مـن عيـوب   
كثيرة في النطق والكالم كاإلبدال والحذف والتهتهة وعيـوب فـي إخـراƜ األصـوات     

وتنقصهم القدرة علـى التغييـر    Baby Talkويتأخرون في الكالم، ويسمون بالكالم الطفلي 
  .نمو اللغوي، ويتأخرون في الاللفظي

ويستفيد من هذا العالƜ المعوقون عقليا من فئتي اإلعاقـة البسـيطة والمتوسـطة    
  .وبعض أفراد اإلعاقة الشديدة

ويهدف عالƜ النطق والكالم إلى تصحيح عيوب النطق وإخراƜ األصوات وزيادة 
ـ  الم الحصيلة اللغوية لدى الطفل، ومساعدته على التعبير اللفظي السليم، والتخلص من الك

الطفلي وهذا يساعد على اندماƜ الطفل في األنشطة االجتماعية والتعليميـة المتاحـة لـه    
واالستفادة من التدريب على هذه األنشطة كما يساهم في تفاعل الطفل مع اآلخرين وإقامة 

  .عالقات إيجابية معهم
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7-   Corrictive therapy:  

          صحيح بعـض العيـوب والتشـوهات الجسـمية     المقصود بهذا النوع من العالƜ ت
ا على تقبله لذاته وتزيد من مشـكالته  لفرد المعوق عقليا والتي تؤثر سلبالتي يعاني منها ا

يث تؤدي هذه العيوب والتشـوهات  النفسية واالجتماعية ومن ثم تؤثر على توافقه العام، ح
  .همى انعزاله عن الجماعة ورفض اآلخرين له فيما بينإل

          ويهدف هذا العالƜ إلى تحسين المظهر العام الخارجي للجسـم لمسـاعدة الفـرد    
           Ɯعلى بناء الثقة والتغلب على مشكالته النفسية واالجتماعية والتفاعل مع اآلخرين واالندما

  )108، 107: 2000عǘ عبد الباƽي إبراهيم، (.في المجتمع الذي يعيش فيه

IVII-    :  

اإلعاقة العقلية مشكلة من أهم المشكالت التي يجب العناية بالوقاية منهـا، ولـذلك     
ينبغي تظافر جهود كل من األطباء والمتخصصين  في علم النفس والتربية واالجتماعيين 

لمهنيـة  لوضع البرامج الوقائية الالزمة للحد من حدوث هذه اإلعاقة وأن تتعاون األجهزة ا
  .في المجتمع لنشر تلك البرامج وتوصيلها إلى جميع السكان في كل مكان بالمجتمع

لمنع حدوث المشاكل البيولوجيـة   إتباعهافاألطباء عليهم وضع اإلجراءات الواجب   
  سـواء بـذاتها    اإلعاقة، وتحديد  األمراض التي تسبب هذه لى اإلعاقة العقليةإالتي تؤدي 

أيضا إجراء التحاليل والفحوص  األطباءع طرق الوقاية منها وعلى أو بمضاعفاتها، ووض
           الكتشـاف العوامـل الوراثيـة    اإلنجابقبل زمة لǖمهات الحوامل، واألزواƜ الطبية الال

العقلية، وعليهم أيضا التدخل السريع لتقـديم   اإلعاقةتؤدي إلى  أنأو المرضية التي يمكن 
ت التي تحتاƜ إلى عالƜ طبي أو تدخل جراحي فوري لمنـع  العالƜ الطبي لبعض الحاال

   . تدهور الحالة
وعلماء النفس والتربية وخاصة المتخصصين في مجاالت إعاقات الطفولة والتربية   
عليهم يقع العبء األكبر في عالƜ اإلعاقة العقلية والوقاية منها والحد من أثارها : الخاصة
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تمع أيضا حيث يقومون بƎعـداد البـرامج اإلرشـادية    السلبية على الطفل واألسرة والمج
يـة التعـرف عليهـا    د اإلعاقة وطرق الوقايـة منهـا كيف  لتبصير اآلباء واألمهات بƎبعا

وعالجها، وعليهم أيضا تقديم اإلرشاد النفسي لـذوي  وتشخيصها مبكرا، وسبل مواجهتها 
         ا وجـود طفـل معـوق    هبالمعوقين عقليا للتخفيف من اآلثار النفسية السلبية التـي يسـب  

في األسرة  ثم تقديم البرامج التربوية والتأهيلية إلعداد المعوقين عقليا لمواجهـة الحيـاة   
سـلوكي لعـالƜ   ي والاالجتماعية واالندماƜ في المجتمع كذلك إعداد برامج العالƜ النفس

    )102: 2000براهيم عǘ عبد الباƽي إ(.االضطرابات االنفعالية والسلوكية لذوي هؤالء األفراد
عليهم تقديم الخدمات االجتماعية الالزمة لتحسين الظروف البيئيـة  : واالجتماعيون

المحيطة بالطفل، وتقديم النصح للوالدين، وللمقبلين علـى الـزواƜ لتبصـيرهم باآلثـار     
االجتماعية لǘعاقة العقلية وإرشادهم إلى الجهات المتخصصة للفحص الطبـي والنفسـي   

من هذه اإلعاقة، كما يرشدون الوالدين إلى المتخصصين في عالƜ المعوقين عقليا للوقاية 
وتربيتهم وتأهيلهم، وذلك كله يتم من خالل مراكز خدمة البيئة والتوجيه األسري باألحياء 

  .المختلفة بالمدن والقرى
          استخدام وسائل اإلعالم المختلفة لنشـر طـرق الوقايـة    : وأخيرا على اإلعالميين

من اإلعاقة العقلية التي بعدها المتخصصون في هذا المجال، وإعداد البـرامج اإلذاعيـة   
والتلفزيون التي تعتمد على أسس علمية متخصصة لنشر الوعي باإلعاقة العقليـة والفهـم   

  .السليم لمفهومها والعوامل المؤدية إليها وكيفية مواجهتها
  :إلعاقة العقلية فيمكن توضيحها فيمايليأما اإلجراءات الالزمة للوقاية من ا

نشر األسباب والعوامل المؤدية إلى اإلعاقة العقلية بين المواطنين في كل مكان  -أ
  .في المجتمع
  .نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي في جميع أنحاء المجتمع -ب
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Ɯ-  شعاع بين األمهات الحوامـل والقـائمين   نشر اآلثار الضارةǘمن التعرض ل       
  .على العمل في مجال اإلشعاع

نشر اآلثار الضارة لتعاطي بعض العقاقير الطبية واألدوية التي تسبب إصـابة   -د
  .األجنة باإلعاقة العقلية

تقديم الرعاية الصحية لǖم والجنين أثناء الحمل والـوالدة وتتضـمن هـذه     -هـ
  :الرعاية اإلجراءات اآلتية

من األمراض الوبائية والفيروسـية أثنـاء    ية األممة لوقااتخاذ اإلجراءات الالز -
  .الحمل مثل الحصبة األلمانية والسعال الديكي والزهري

  .االمتناع عن المسكرات والتدخين أثناء فترة الحمل -
تنمية الوعي الصحي لدى األم الحامل وإجراء الفحوص الدورية لها أثناء فتـرة   -
  .)103،104: 2000عǘ عبد الباƽي إبراهيم، .(الحمل
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 :  
تعريف وتحليل اإلعاقة العقلية بأبعادها المختلفة سواء تعلق األمر الفصل  هذا تم في

حيث أجريت محاولة لشرح مصطلح : بالبعد الطبي أو التربوي، أو النفسي أو االجتماعي
           تصاصـيين اإلعاقة العقلية من جميع الجوانب وإظهـار التبـاين بـين البـاحثين واالخ    

في تحديدهم للمفاهيم وفي تصنيفاتهم المختلفة لها، يضاف إلى ذلك مسـألة انتشـار هـذه    
الظاهرة في المجتمعات المتطورة  والضعيفة على حد  سواء، والتي زادت مـن حاجـة   

فـرغم   الباحثين إلى ضرورة البحث عن العوامل واألسباب التي تؤدي إلى هذه الظـاهرة 
العلمي الكبير الذي شهدته العقود القليلة الماضية إلى أن أسـباب بعـض حـاالت    التقدم 

           %25اإلعاقة العقلية مازالت غير معروفة حتـى اآلن، حيـث ينصـب الحـديث عـن      
ثم يليها تحديد مظاهر اإلعاقة العقلية من الدرجـة البسـيطة    من األسباب المعروفة فقط،
  .ماعية، االنفعاليةالمعرفية، الحركية، االجت

  .ل التشخيص والعالƜ والوقاية من اإلعاقة العقليةي األخير تم التطرق إلى سبوف
وما يمكن استخالصه من خالل ما أشرنا إليه في هذا الفصل أن المعـاقين عقليـا   
أكثر عرضة النعدام الصحة النفسية والتعرض لالضطرابات النفسية والعقلية، ليس بسبب 

ة فقط  ولكن بسبب الخبرات السيئة التي يتعرضون لها بتفاعلهم مع اآلخرين إعاقتهم العقلي
أهمية توفير بـرامج للرعايـة الخاصـة    واإلحباط والحرمان ومن هنا نلمس مثل الفشل 

           ا إمكانيـة دراسـة األنشـطة المتبعـة    عقليا في سن مبكرة، هذه القضية تضع لنللمعاقين 
    .في بقية البحث للفصل القادمفي تربيتهم وهو ما سنفعله 
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:  

يمر الفرد ذو اإلعاقة العقلية بخبرات متكررة من الفشل بسبب نقص قدراته العقلية 
فهو يعجز عن مسايرة زمالئه في مجال التعليم العادي وال يالقي في المدرسـة العاديـة   

كما ال يستطيع القيام باألعمـال  ,عر بالعجز و الدونية الفشل فيصاب باإلحباط و يش ىسو
يعتمـد علـي   إخوته من العاديين في مثل سنه أو من يصـغرونه مـنهم و   التي يقوم بها 

مهارات وأنشـطة   ىتدريب العملي علاللذا فهو يحتاƜ إلى  ،خرين في تصريف شؤونهاآل
القدرات و مساعدته للقيام ببعض األعمـال   هتناسب قدراته المحدودة من أجل استثمار هذ

ويتحقق له من قدر من التوافق الشخصـي  خرين اآل ىنفسه، فيقل اعتماده عل ىمعتمدا عل
عمال تناسـب  أ ىمن خالل إلحاقه بمراكز طبية تربوية تضمن له التدريب عل االجتماعي،

تحقيق نجاح يعوضه عن الفشل الذي يحيط به في مجـال   ىعل قدراته وإمكانياته فتساعده
  .التعليم العادي

أهدافها وكذلك أهداف ية وراكز الطبية التربوفي هذا الفصل تم طرق إلى مهام المو
           ، ثـم إلـى شـروط قبـول األطفـال     برعاية اإلعاقة العقليـة الخفيفـة   امج الخاصةالبر

  .راكزموالمراهقين بها، وكيفية سيرها، و أخيرا األنشطة الممارسة في هذه ال
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I-    :  
فƎن مهمة المراكز الطبية التربويـة  رية في الوثائق الرسمية الجزائ حسب ما ورد

  :وجه الخصوص فيما يلي ىلǖطفال المعاقين عقليا تتمثل عل
  متخلفين ذهنيـا ,أطفال و مراهقين بين عمر ثالث و ثمانية عشر سنة  استقبال -1

 .أو ذو صعوبات نفسية 

  .النفسانية تربية األوالد المكلفة بهم و تربيتهم ومعالجتهم الطبية أو الطبيةإعادة  -2

للولد المصاب بالقصـور وذلـك بجميـع  الوسـائل      االجتماعيإعادة الدمج  -3
 .الموضوعة تحت تصرفها 

 .تكوين مستخدمي التأطير الضروري لسيرها -4

 .البحث التطبيقي في مجالها الخاص بها -5

           تنمية المبادالت الدولية في مجال التكوين و التقنيـات النفسـية البيداغوجيـة    -6
  ).1419: 1976لǂجمǊورية الجƦاƏرية،  الجريدة الرسمية( 

  االقتصاديةالمعوقين بالمساهمة في الحياة  توفير الشروط التي تسمح لǖشخاص -7
 . االجتماعيةو 

توفير الشروط التي تسمح بترقية األشخاص المعوقين و تفتح شخصيتهم السيما  -8
               الجريـدة الرسـمية لǂجمǊوريـة الجƦاƏريـة    (والتكيف مـع المحـيط   المتصلة بالرياضة و الترفيه 

2002.(  

ـ  -9 ؤالء الشـواذ أو غيـر   وضع برامج خاصة بتوعية المجتمع من أجل تقبل ه
 .معاملتهم ورعايتهم ،ورعاية شعورهم العاديين وحسن

تكـون رعـايتهم أسـهل     ىالكتشاف المبكر لغير األسوياء حتوضع برامج ل -10
برامج تخطيطية لمنع حدوث مثـل هـذه   وضع  إلىذلك  ىوأقل تكلفة ،بل ويتعد ىوأجد

  .وجودها إلىمؤدية الة بها وضح من دراستها ودراسة العوامل المحيطالحاالت حسب ما يت
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       المتخلفـين ذهنيـا   األطفـال ين لرعايـة  الزموضع برامج لتوفير الفنيين ال -11
 .التربية الخاصة للمعوقين أساتذةون ،الممرضون، اختالف أنواعهم وهم المعلم ىعل

المناسب للتعامل معهم وضرورة تقـيلهم   باإلرشادتزويد أسر المعاقين عقليا  -12
 وعدم إساءة معاملتهم 

        هيليـة نـة و الطبيـة و التأ  يالمعاقين بكل الوسـائل المع  األطفالتزويد ذوي  -13
 .تساعدهم على التعلم التي

 )Ɨ1982 :66ركي رابƞ،(.ائل المواصالت و التنقل لهمتسهيل وس -14

II-   :  
الطبية التربوية أساسا إلى معاونة الطفل المعاق عقليـا حتـى يصـبح    تسعى المراكز 

دا بها، ومساعدته علـى التكيـف و التوافـق    تصالحا منتجا ومعتمدا على ذاته مع مواطنا
          وإمكانياتـه تسـمح بـه قدراتـه     الحال في حدود ماالنفسي و االجتماعي وذلك بطبيعة 

وعلـى هـذا يمكـن     ،التي منحته الطبيعة إياه وفي ضوء خصائصه واحتياجاته الخاصة
   :مراكز الطبية التربوية لتحقيقها في النقاط التاليةال التي تسعى األهدافتلخيص أهم 

أقصى طاقة  إلىلعقلية و البدنية المعاق عقليا ا إمكانياتالقدر الموجود من  استغالل -1
 .اإلمكانحتى يستطيع االعتماد على نفسه بقدر  ةممكن

يمكن عالجه من أمراض سواء كانت بدنية أو نفسـية بأحـدث    عالƜ ما محاولة -2
  .األخصائيينالطرق وبواسطة 

رعاية المعاق ذهنيا من الناحية العلمية و الثقافية بالقدر الـذي ال يضـر بحالتـه     -3
  .صحية ويجعله في الوقت نفسه قريبا من المراحل التعليمية إلقرائهال

          مجتمع ، له كيانه الخـاص ولـه أهميتـه   إشعار المعاق عقليا بأنه جزء هام من ال -4
 .واحترامهفي المجتمع، وله تقديره 
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حماية المعاق عقليا من الشعور بالخوف من الفشل في المسـتقبل ومـن الشـعور     -5
 .وأنه أهل للحياة بالعجز

 .محاولة إدماجه في المجتمع الخاص سواء كان مدرسة، منزال أو مستشفى -6

 .محاولة إدماجه في المجتمع العام -7

إعداد المعاقين عقليا مهنيا وإلحاقهم في فصول أو ورش تعدهم للنـواحي المهنيـة    -8
 ت الخاصة بهم و العـادات  المناسبة لقدراتهم واستعداداتهم ثم تدريبهم عل العمل و المهارا

 )Ɨ، 1982 :67ركي رابƞ(.واالتجاهات الضرورية لنجاحهم في العمل

III-       :  
توفير الرعاية الخاصة لحاالت اإلعاقة البسيطة والتخلف العقلـي   أن يتفق العلماء على

ويجعلهم يعيشون  السلوك االجتماعي في الرشد، مالخفيف في سن مبكر يساعد على إكسابه
 .حياتهم االجتماعية كأقرانهم غير المتخلفين ، مواطنين صـالحين ألنفسـهم ومجـتمعهم   

  :مج الرعاية لهذه الفئة إلىوتهدف برا
أميتهم في حدود قـدراتهم  م القراءة و الكتابة و الحساب مما يساعد على محو يتعل -1
  .العقلية

في رعاية أنفسهم و االعتماد علـى الـنفس وتحمـل     ةاجتماعي اتسلوك إكسابهم -2
و العمل والمجتمع، مما يجعلهم يعيشون حياتهم االجتماعية كالعاديين  األسرةالمسؤولية في 

 .في االنتقال و البيع و الشراء والتعامل بالعملة و الترفيه عن النفس

م ومجتمعهم، مما يجعلهـم  تعليمهم العبادات و المعامالت في ضوء معتقدات أسره -3
  يمارسون شعائر دينهم كما يمارسها الراشدون من أهلهم وجيرانهم ويسهم في انـدماجهم 

 .المجتمع في مواقف العبادات و المعامالت في الحياة اليومية مع

والكالم ،مما يجعلهم قـادرين   اللغوية وتحسين قدراتهم على النطقزيادة حصيلتهم  -4
 .هم و التواصل مع اآلخرينعن التعبير عن أنفس
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تأهيلهم مهنيا وتدريبهم على مهنة من المهن الحية في المجتمع في ضوء قـدراتهم   -5
 .العقلية و ميولهم المهنية ومطالب سوق العمل في المجتمع

          بالكفـاءة   متشغيلهم في عمل يعولون به أنفسهم وأسرهم، ويسـهم فـي شـعوره    -6
فيتزوƜ من يقدر منهم اآلخرين، ويجعل لحياتهم معنى كأقرانهم العاديين،  واالستحسان من

 .على الزواƜ ويكون له أسرة، وينجب ويربي أطفاله، ويعيش حياته الطبيعية كالعاديين

  :على أربعة مراحل األهدافويتم تحقيق هذه 
          على تنمية الحـواس و المهـارات الحركيـة   ) الروضة( األولىنركز في المرحلة 

العضلي والتدريب على النطق، ونركز في مرحلتي االبتدائي والمتوسط على تعلم  التƉزرو
           والتربيــة الفنيــة القــراءة و الكتابــة والحســاب والمهــارات االجتماعيــة واللغويــة،

المعلومات العامة و التشغيلعلى التدريب المهني و التأهيلونركز في مرحلة  والموسيقية،
     ممارسة الحياة االجتماعية، فيتعلم المعاق كيف يكون أسرة ويربـي أطفالـه   فيد في التي ت

  ) 299: 1996، مرسي إبراهيمكماü (.والجيران ويحترم القانون األهلوكيف يرعى حقوق 

- IV        :   
علـم الـنفس   مختص في تقرير يقوم به البالمؤسسة  على أساس  األطفاليتم قبول  -

 .وبعد قرار المجلس الطبي التربوي بالمؤسسة

مارس  08المؤرƢ في  59ـ 80يعلن المجلس الطبي التربوي بمقتضى المرسوم رقم  -
 :توفير األولياءعلى قبول الطفل أو المراهق نهائيا أو إعادة توجيهه لذا على  1980

 .بطاقة شخصية للحالة المدنية  -1

          الملف الخاص بحالة الطفل أو المراهق النفسية إذ كان هـذا األخيـر قـد سـبق      -2
 .ت به مؤسسة أخرىلفو تك

 .صورتان شمسيتان  - 3

 .ذلك األمر اقتضىشهادة مدرسية إذا   - 4
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ترخيص مصادق عليه يسمح إلدارة المركز الطبي التربـوي أخـذ اإلجـراءات     -5
 .ام الداخلي ظلك طبقا للنموذƜ الملحق لهذا النوذ. استعجالالضرورية في حالة 

 .رخصة تسمح لǖطفال بالتنقل لمفردهم -6

باستالم أطفـالهم   د األولياء كتابيا عند دخول الطفل  أو المراهق إلى المؤسسةيتعه -7
  )3:2001,اǗجƗماعيةوƦارة الƴمü و الحماية (.في األيام التي تحددها إدارة المركز

-V    :      
األطفال أو المراهقين ذوي اإلعاقة الذهنيـة   باستقبال تقوم المراكز الطبية التربوية

من تكفل تربوي  لالستفادةالنفسية  االضطراباتواألطفال ذوي  ,العميقة,الخفيفة المتوسطة
  .سنة  18إلى 3أو إعادة التربية ويتراوح السن مابين 

 .يعمل المركز في شكل مؤسساتي كما يقوم أيضا بالمتابعة الخارجية :واƱ الƗكفüأن -1

حيـث ال   ،حسب درجة إعاقة كل طفـل )أفواƜ (يصنف األطفال في عدة مجموعات 
  م الوحدات التربويـة حسـب التقسـيم    ظأفراد و تن 8يتعدى عدد أفراد الفوƜ المتكفل بهم 

  :التالي
 ةظالمالح - أ
 .ةظاليق -ب 

Ɯ -  المدرسي  التدريب. 

 ما قبل التمهين - د

 .النفسية الحركيةو التربية النفسية، التربوية، االرطفونية، وإعادةالتوجيه  -هـ

   .التدريب ¯       :الوحدة العالجية وتضم -و    
  .العالƜ النفسي ¯                                     
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ـ بوية حسب التنتعمل المراكز الطبية التر: والƗوƽيت ام الƗكفüظن -2     :يم التـالي ظ
  .و النصف الداخلي الخارجيو  الداخلي

  .ام المعمول به في المؤسسة التربويةظتحدد أوقات العمل حسب طبيعة الن
 .الساعة الثامنة و النصف ليال إلىالمؤسسات الداخلية من السابعة والنصف صباحا  -

السـاعة الرابعـة    لـى إالمؤسسات الخارجية من الساعة الثامنة و النصف صباحا  -
  .امساء

  .ام وتوقيت المؤسسةظتشرف على التكفل فرقة بيداغوجية تعمل حسب ن 
3- üكفƗوضع وحدات تربوية و الهدف منها  إلىتسعى المراكز المختصة : وحدات ال

م الوحدة مجموعة أفواƜ ضنية و التقييم، تاديتحسين التكفل التربوي من خالل المتابعة الم
 : وتقترح الوحدات التالية اإلعاقةين حسب العدد ودرجة األطفال الموزع

 : و الهدف منها هو :وحدة الفحص الخارجي -أ

إن تحديد االضطرابات في مرحلتها األولى عند الطفل يمكـن مـن    :اǗكƪƗاƹ اǓولي -
 للبحث، و الفحص و التشخيص و التكفل بهذا الطفل  األولية اإلجراءاتوضع وتحديد كل 

- ƅحصاǕـ  :ا ل الهدف من هذه العملية هو جمع كل المعلومات األولية حول اإلعاقة داخ
، هذه العملية تسمح بتحديد ووضع خريطة خاصة لكل منطقـة  مجموعة معينة من السكان
  .سكانية وتمثيلها إحصائيا

- ǈوجيƗهو قرار يخص الفرقة البيداغوجية من خالل المجلس الطبي البيداغوجي بعد : ال
          نـوع أخـر    بـاقتراح ، وينتهي بقرار قبول الطفل  أو حداأو حالة على  دراسة كل ملف

  .من التكفل
الفرقـة   ،الطبيب :قرار من طرفالمركز المختص بالمعوقين ذهنيا ب إلىيوجه الطفل 

  .البيداغوجية، وبطلب من الوالدين
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 األخصـائيين كـل مـن    نفسي كما يقوم أخصائييؤمن الفحص الخارجي من طرف 
التربية النفسية  إعادةاالرطفوني، مختص في علم النفس التربوي، المختص في ( اآلخرين
  .بفحص االضطرابات التي تخصهم) الحركية
ƒ- ارجيةƢة الƴابƗالتكفـل   تابعة الخارجية نوع وطريقة مـن طـرق  الم :وحدة الم

لنفسـي  الفحص الخارجي، هـذا التكفـل ا   إلىالموجهين  المراهقينو  باألطفالالتربوي 
الخفيفـة، أو الـذين    اإلعاقاتوقتي مع ذوي أصحاب التربية هو تدخل  إعادةأو  العالجي

اليتطلـب الوضـع    االضطراباتيعانون من الرسوب و التخلف المدرسي هذا النوع من 
المدرسـة، مراكـز   (المعنية  األخرىة مع المؤسسة لكن متابعة متوازي الدائم بالمؤسسة 

        األهـل وحدهم بل تتعدى الوالـدين أو أفـراد مـن     األطفالتخص فالمتابعة ال ) التكوين
  : وهي أنواع

  .تربية القدرات العقلية إعادة - 
  .تربية التوجيه المكاني والزماني إعادة - 
 ƚ- اصةƢربية الƗالذهنيـة الـذين    اإلعاقةذوي  باألطفالتتكفل هذه الوحدة  :وحدة ال

لية، التواصل تحقيق االستقال إلى األخيرةهدف هذه سنة وت 14 ىلإ 6يتراوح سنهم مابين 
  .والدمج االجتماعي واألمني للطفل المعاق

  .للطفل المعاق  األسريالتواصل الدمج االجتماعي و -      
و مـن هـذه    األطفـال ، وقدرات في ورشات حسب االضطرابات األفواƜتوجه  -      
 تعليم المدرسي،ورشة ما قبل التمهينورشة ال ،اإلثارةة، ورشة ظورشة المالح: تالورشا
  .التربية  إعادةورشة 
الهدف من هذه الوحدة هو التكفل من خالل الشغل والعـالƜ  : الǘƴجية الوحدة -د

مراكـز   إلـى الذين ال يسمح لهم بالدخول ) عميقة ةدرج(في نفس الوقت بالمعاقين عقليا 
  : نسنة من خالل ورشتي 18و 17يتراوح عمرهم مابين  والعمل 
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- ƒدريƗة الƪبهذه الورشة يلقن المعاق ذهنيا بعض التقنيات المهنية البسيطة : ور
 .يفظ، النسيج، البستنة، الطبƣ، التنكالرسمǖعمال اليومية لامتداد 

       المعـاقين   األفـراد الهدف من هذه الورشـة هـو تشـجيع    : الورƪة الǘƴجية -
التعبيـر  : ية التاليةخالل النشاطات العالج من اآلخرينالعالقات مع  وإقامةالتواصل  ىعل

  .األدوارلعب  ،)الفن الدرامي ، العرائس(رح ، المس...)ىالرقص، الموسيق (الجسمي

وحدة هو جعل الطفـل يحقـق   الهدف من هذه ال: الوحدة الǘƴجية الƗربوية -ـه
الـذين   لاألطفـا  م هذه الوحدةضحسب قدراته الحركية، الحسية و الفكرية، وت استقالليته

سنة ومن بين النشاطات العالجية التي تمارس من خـالل   14 إلى 6يتراوح عمرهم بين 
  :هذه الوحدة

للعمـل  يـة  الطفل في هذه المرحلة األسس المبدئ ىحيث يتلق :اǗعƗياديةالنƪاطات  -
  .، التنقلاألكلبس، لافة، الظاليومي أو الفعل اليومي المتمثل في الن

تحقيـق   إلـى تهدف إعادة التربية النفسية الحركية  :ية الحركيةإعادة الƗربية النفس -
الخاصة بكل طفل حسـب   تباالضطراباالجسمية المرتبطة  النشاطاتعن طريق الحركة 
 وغالبا ما تكون جماعية أو فردية  إعاقتهدرجة 

ام صوتي صحيح عن طريق تصـحيح  ظوضع ن إلىتهدف  :يةظالƗربية الǂف إعادة -
 .ية وتكون جماعية أو فرديةاالضطرابات اللفظ

ـ في  الطفل  تهيئة إلىتهدف : إعادة الƗربية النفسية البيداƷوجية - روف مخالفـة  ظ
   :في التعلم روف التعليم المدرسي العادي ،وهذا عندما يجد الطفل مشاكلظل

األعراض المرضـية   إلىالمتابعة الطبية المتواصلة تسمح بالوصول : الطبيةالمƗابƴة 
بمراقبـة تقبـل الجسـم     تسمحأو العصبية كما  لناحية التشريحية، الفيزيولوجيةباالمتعلقة 

  )24-23: 2001، الƗربوية ةلǂمراكƦ الطبيالمرƪد المنǊجي (.للعالƜ خاصة بالنسبة لمرض الصرع
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       4 ®  üكفـƗة في الǂمƴƗالمس üƏتستخدم المراكز الطبيـة التربويـة نـوعين     :الوسا        
  :لمن وسائل التكف

يلعب التأطير النفسي البيداغوجي دورا مهمـا فـي نجـاح     :الوساüƏ البƪرية -أ 
  :عملية التكفل و غالبا ما تكون الفرقة مكونة من

          فـي تقيـيم النمـو المعرفـي      الرئيسيةماته وتتمثل اهتما: اƢǓصاƏي النفسي -   
ركة في تصميم وتنفيـذ البرنـامج   والمهارات االجتماعية و االنفعالية من جهة وفي المشا

 .للطفل من جهة أخرى الفردي التربوي

         بمساعدة الطفـل المعـوق و أسـرته    األخصائييقوم هذا :االجتماعي  األخصائي -
كذلك فهو يسـاعد فـي تقيـيم وتحليـل     . ةالالزمفي الحصول على الخدمات االجتماعية 

لمعرضين للخطر و المشاركة في تقيـيم  واالقتصادية وتحديد االصفال ا األسرية روفظال
 .فاعلية الخدمات المقدمة

يمثـل اختصاصـي    ):ياǗرطفون اƢǓصاƏي(اƮطرابات الكǘم و الƸǂة  اƗƢصاصي -
من أعضاء الفريق متعدد االختصاصات الذي يمكن ما اضطرابات الكالم واللغة عضواها 

المبكر عنها ومعالجتها  الكشفو  اإلعاقةأن يطور البرامج التربوية والعالجية للوقاية من 
وعلى وجه التحديد فهـو  ، األطفالع يالكلي لجمذلك أن اللغة تلعب دورا حاسما في النمو 

 اإلجـراءات صـف  ات الكالمية واللغوية لǖطفـال وي يستخدم أدوات خاصة لتقييم المهار
 )ǎ،2004: 36-37منǍ الحديدجماü الƢطيƒ ،.(العالجية المناسبة

هار كيفية اسـتعماله  ظيسمح للطفل بƎ :الƗربية النفسية الحركية دةإعامƫƗƢ في  -
المشـي، القفـز   (الشـاملة  ائف التي يقـوم بدراسـتها هـي الحركيـة     ظلجسده، والو
مقوية  ، الجانبية)األصابععلى مستوى اليد و(المهارات الفرعية )لق، االتزانالركض،التس

الحركـة  والتجانس بـين طلـب    قاعاإلي المكاني،ه الزماني والوضعية والحركة، التوج
  chabanier.(J)(‚1988(57:.وتنفيذها
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العمل في المستشفيات بل هي تستطيع  على ال يقتصر دور الممرضة :الممرƮات -
وجه عام تستطيع وب.ومراكز التدخل المبكر وغيرها القيام بالعديد من االدوارفي المدرسة

وعيـة  الت حيـث ومربيهم من  وأسرهم المعوقين ǖطفاللالممرضة تقديم مساعدة كبيرة 
 الصحية العامة و الرعاية الطبية الروتينية والطارئة 

التربية الخاصة هم الـذين يقومـون فعليـا     اختصاصيي إن :المربين المƗƢصين -
بتصميم وتنفيذ خدمات التدخل المبكر سواء في المراكز أو البيوت وغالبا مـا يقومـون   

 المالئمةمسؤولية تطور البرامج التدريبية الفردية هم تقع بدور منسقي أعمال الفريق وعلي
في مجاالت النمو المختلفـة وتحديـد األهـداف     مستويات األداءتتضمنه من تحديد بما 

جماü الƢطيـƒ  .(األهدافو الوسائل المناسبة لتحقيق تلك  واألساليب طويلة وقصيرة المدى،

 )38،2004الحديدǍ ،ǎمن

  - Ƨǂالطبي المج Ʒوجيالبيدا :  Ɯمهمته توجيه نشاطات المؤسسة في صورة عـال
 ويقتـرح  األطفـال  عادة التربية والتعليم ،كما يتابع ويراقب تقدم إالتربية وطبي ونفسي، 

ـ داغوجي والطبي البيمستوى البال ىمدير المعايير الفردية والجماعية علال ىعل  .داغوجيي

 )261:1980الجريدة الرسمية لǂجمǊورية الجƦاƏرية ،(

  ƒ- يميةǂƴƗال üƏالمسـتخدمة   اإليضـاح يقصد بالوسائل التعليميـة وسـائل    :الوسا       
مواد التعليمية المطبوعة مثل الفي المراكز الطبية التربوية المصممة بأشكال بسيطة ومنها 

ـ  الوسائل ال، والكتب و الملصقات الوسـائل  ، ووربصرية مثل الخرائط والرسـوم والص
والراديـو، و الوسـائل السـمعية     صوتية والتسجيالت الصوتيةال األشرطةالسمعية مثل 

يـف  ظالوسائل الحسية كالنماذƜ و المعينات، حيث يتم تو، والتعليمية األفالم مثل البصرية
الحيـاة  لمعوقين عقليا في تدريس مهـارات  ا األطفالالتقليدية مع ، وتلك الوسائل التعليمية

فاروق الروسـان  (  .ية والمهارات االجتماعيةيمكادالمهارات األاليومية والمهارات الحركية و

1996 :225.(  
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يسـتعين بهـا    ىالوسائل الذكورة سابقا  هناك وسائل تعليمية أخـر  ىبالو باإلضافة 
  :المربي في عملية التعليم و تتمثل في

المـواد   ,البطاقة التقنية البيداغوجية لكل نشاط مع تحديد هدف النشاط استعمال -  
  .سير مدة الحصة ,المستعملة
 ƈخـر الكراس اليومي حيث تسجل فيه يوميا النشاطات المبرمجة في  استعمال -  

 ات العامةظوضع المالح ىكل حصة باإلضافة إل

ـ    :ةالمالحظة الفرديبطاقة  -   علومـات  م  ىوتنجز كل ثالثة أشـهر تحتـوي عل
توضـع البطاقـة   وتدرس النتائج في إطار عمل الفرقة البيداغوجية و ،ةظبرتوكول المالح

 .الفردية في ملف الطفل وتستعمل في المتابعة

الحالة الصحية  ,هر الخارجيظالم: المعلومات التالية ىة علظالمالحتحتوي بطاقة   
       سلوك الطفل تجـاه األكـل وتنـاول    ,الحياة العالئقية ,االجتماعيالسلوك  ,افةظالهيئة والن
المرƪد المنǊجـي لǂمراكـƦ الطبيـة    ( .االستقاللية, مجةالنشاطات المبر هالطفل تجاسلوك , الوجبة

  )45: 2001 الƗربوية

VI-      :  
الفنيـة   األنشـطة  ,األنشطة الحركية ,االجتماعيةاألنشطة , األكاديميةتشمل األنشطة و

  .التعبيرية واألنشطة الترويحية
  .نشطةفيما يلي شرح مفصل لكل هذه األو   

          كـالقراءة و الكتابـة    ةو تتمثل في تعلـم المـواد الدراسـي   : ةاǓكاديمياǓنƪطة  -1    
 . و الحساب

تعلـم القـراءة     ىرا ألن الطفل المعوق عقليا غير قادر علظن :مǊارات القراƅة -أ
ن يكون هنـاك  يتعلم بها األطفال العاديين فƎنه يجب أ التيبنفس الطريقة وبنفس السرعة  
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برنامج و طريقة خاصة في تعلم القراءة تتناسب و قدرات هذا الطفل لذلك يجب أن يؤخذ 
  : عند وضع أي برنامج خاص بتعلم القراءة الشروط التالية االعتبارفي 

طفل السادسة من عمره والمعاق عقليا يكـون   أنيجب أن يدرك واضع البرنامج  -
ليه أن يضع البرنامج بما يتناسب مع عمر التلميـذ   سنوات وع 4 ىإل 3عمره العقلي من 

   .العقلي و ليس الزمني
نصل بالتلميذ المعـاق   ىبطيئة ومتدرجة حت ىأن تسير طريقة تعليم القراءة بخط -
  .مع تجنبه الفشل واإلحباط ,التمكن من القراءة و تعلمها ىعقليا إل
اللغوية ضئيلة و غير كافية  المعاق عقلياأن حصيلة التلميذ  االعتبارفي  أن يوضع -

زويده بالخبرات الالزمة التي تؤهله لتعلم القراءة و تعوضه لتعلم القراءة بسهولة لذا يجب ت
  .النقص في حصيلته اللغوية

تهيئة المعاق عقليا لتعلم القراءة و تنمية إسعداداته و تدريب حواسه و خاصة مـا   -
وإدراك معناها و تكـوين   ظالكلمة أواللف ىيتعلق باإلدراك السمعي و البصري للتعرف عل

  .نحو تعلم القراءة من خالل التشجيع و التعزيز ةإيجابي اتجاهات
النهاية مـع مراعـاة    ىأن تسير الخطة التعليمية للبرنامج ببطء شديد ويتدرƜ حت -
  .في تنفيذها واإلتقانالدقة 

  .تعلم الكلمة عن طريق القصص والحوار المتبادل  -
الضرورية في حياته اليومية و التي تتكرر بصفة  األشياءتعلم قراءة  ىعلالتركيز  -

  .وغيرها  اإلشاراتوالعناوين و األسماءمستمرة كقراءة 
، حيث يـتعلم التلميـذ الجملـة    في تعليم القراءة) الجشطلت(الكلية  بالطريقةالبدء  -
  )173،172:1999،محمد، ƪقير، Ʀينƒ(.ككل
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ـ الجهالقراءة  ىاليسار وعل إلىالحركة من اليمين  ىمراعاة تدريب الطفل عل -  ةري
ق السـليم، ممـا   من النطوه من كلمات وجمل ظما حف ىيتمكن الطفل من تثبيت معن ىحت

   )433:1997محمد محروƧ الƪناوǎ ،( .نفسهب يدعم وينمي ثقته 
  .يتعلم فائدتها ىمحاولة استخدامها طوال اليوم حتوكلمات ال رعلى تكراالمداومة  -
  .لتنمية حصيلته اللغوية الحرة ةريالجهالقراءة  ىتشجيع الطفل عل -
ـ   -           النجـاح وتشـجيعه   ىتزويد الطفل بمواد مهمة ومثيرة ومشوقة لمسـاعدته عل

االستمرار في القراءة ،مع تزويده بالكتب المصورة و القصص المرتبطـة بحياتـه    ىعل
  .اليومية
سرد بعض ،واستخدام الكلمات التي يقرأها في  رأدرƜ بالطفل لمحاولة فهم ما يقالت -

 ) Ʀ ،1999 :162،161ينƒ محمد ƪقير( .الجمل أو في الحوار والمناقشة باستمرار

يسـتطيع المربـي اسـتخدام    : تعلم القراءةوالبصرية في  خدام الوسائل السمعيةاست
اق ومن هذه وواسعة النطالوسائل السمعية البصرية لتنمية معاني الكلمات بصورة واضحة 

بموضـوع   ةالمرتبط والمواد ل والصوريوالتمث ،اإلنشائيةالوسائل النماذƜ والمشروعات 
ة  واللوحات الحائطية بورالس ىواألفالم والصور الضوئية و النماذƜ المرسومة عل ,معين

وبرامج اإلذاعة والتلفاز ومن العبث أن نستخدم  الشرائح والتسجيالت الصوتية والخرائط و
  .استفيد منهن أن نعد الطفل إعدادا جيدا لكي يالوسائل دوهذه 

        في سـياق عبـارات  مختلفـة    استخدمتوال يجدي تعلم معاني الكلمات نفعا إال إذا 
في صورتها الشفهية  سواءوارتبطت بتجارب محسوسة و تكررت لعدد كاف من المرات 

  ).89-88: 1993، محمد ǍفǊمي مصطف, أحمد أحمد عبد اŶ( .أو التحريرية في برنامج متنوع للقراءة
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ƒ- ابةƗوالك ƅجاǊارات الǊم:  
حيث أن تعلـم هجـاء    ,قدرة إدراكه و بصره ىالهجاء عل ىتعتمد قدرة الطفل عل

        كمـا أنـه يحتـاƜ     ،الكلمات يتطلب تذكر الطفل لشكل الكلمة المرئية تـذكرا صـحيحا  
  .ةلكلما هجاءاستدعاء األصوات كي يستطيع  استخدام ىإل

 استخداماتمدلوالت و لها التيوالطفل المعاق عقليا يمكنه أن يتعلم هجاء الكلمات 
  التربية الخاصـة  نيمدرس ىو عل ,ألفة بها يكون على التيفي حياته اليومية أي الكلمات 

        وعليـه   ,في تعلـم الهجـاء   يالقيها األطفال المعوقين عقليا التيالصعوبة  ىأن يراعي مد
ذلك حسب مـا تحـدده    له ىاءأن يتبع معهم الطريقة المناسبة وأن يطور طريقته كلما تر

  .يقوم بتعليمهم قدرات األطفال المعوقين عقليا الذي
 التƉزروالواقع أن تعليم الطفل المعوق عقليا الكتابة ال يمثل مشكلة كبيرة من ناحية 

بدأ بتعليمه القراءة و الكتابة ن يلذحيث أن النمو الحركي و الجسمي لهذا الطفل ا,الحركي 
الهجاء في حوالي التاسعة أو العاشرة من عمره يكون كافيـا لتعليمـه تلـك المهـارات     و

 وهنـا , الكتابـة غير أن ما يالقيه الطفل المعوق عقليا في تعلم الكتابة هو كيفية ، األساسية
عليهـا   سيكتب التييجب أن نبدأ معهم بالطريقة الصحيحة في الجلسة و في وضع الورقة 

أفقي معتـدل كمـا    اتجاهاليسار في  ىو السير من اليمين إل ىو في مسك القلم باليد اليمن
واضحة و مكتوبة بخط كبير  نسخهايجب أن تكون الكلمات التي يطلب المدرس من الطفل 

 ,ثم يحاول كتابتهاالكلمة  ىكما يمكن أن يسير الطفل بƎصبعه أوال عل ،وسهل دون تعقيدات
بنفسـه و كتابتهـا مـن     قراءتهاالكلمة فقط و يحاول  ىينظر إلوبعد ذلك يطلب منه أن 

  .الذاكرة
الطفل  ىتتكون لد ىالكتابة أهمية بالغة، حت ىوالتدريب المستمر عل لعامل التكرار

تعلم أن تسير عملية  ىتعلم الكتابة بطريقة صحيحة ودقيقة في نفس الوقت عل ىالقدرة عل
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        أهـم بكثيـر    اإلتقـان فالدقـة و ، التي تناسب هذا الطفل وقدراته الخاصة السرعةبالكتابة 
  )188،189: 1982محمد عبد المؤمن حسين،(.من السرعة في هذه الحالة

ƚ- ƒارات الحساǊم :  
العاديين في قدراتهم الحسابية ويرجـع   األطفالالمعوقين عقليا عن  األطفاليختلف 

فهـم المشـكالت وحلهـا وخاصـة      ىعدم قدرتهم عل إلىقصورهم في التفكير الحسابي 
العد دون استخدام ماديات تعتبر قـدرة   ىية، كما أن القدرة علظالمشكالت المجردة و اللف

 الجمعطرق حسية في الغالب للعد و  إلى يلجئونذا فهم ل ،األطفالهؤالء  ىضعيفة جدا لد
المفاهيم المركبة  إدراك ىمة فيصعب عليهم القيام بها نتيجة لعدم قدرتهم علوالطرح والقس

  .والمعقدة
التعميم و االنتقـال مـن قاعـدة     ىكما أن الطفل المعوق عقليا ليس لديه القدرة عل

غيرها من قواعد ومفاهيم، فضال عن  أن اكتساب الطفـل المعـوق عقليـا     إلىحسابية 
يكون محدودا للغاية مما يتطلب جهدا ووقتا كبيرا بالمدرسة  هالتحاقالمهارات الحسابية قبل 

ات الحسابية و العمليـات  من مدرس التربية الخاصة في تعليم الطفل المعوق عقليا المهار
أن ينتقل المـدرس   يوال ينبغوفي هذا ينبغي أن تسير عملية التعليم ببطء شديد، ،الحسابية

بعد أن يتقن الطفل المعوق عقليا هذا  إال، ىخراألأخر أو من قاعدة  إلىمن مفهوم حسابي 
ـ  ،مفاهيم حسابية أكثر صعوبة إلىالمفهوم وهذه المهارة الحسابية، ثم يتدرƜ به  أن  ىعل

كـان  كالزمان و الم. لطفل المعوق عقلياترتبط المهارات الحسابية بمواقف الحياة الواقعية ل
          )المتـر والبوصـة   (لوحدات المختلفة والنقود والمقاييس وا األحجامو األبعادوالكميات و

  فل المعوق عقليا مفاهيم الزمـان  ويتضمن تعريف الط.ذلك  إلىوما  األطوالالموازين وو
فـوق  ( ومفاهيم المكان...) متأخرا ¯مبكرا ¯ساعة  ¯ سنة ¯ شهر ¯ أسبوع ¯ يوم(الوقت و

أكبر (صغير، الكم و المقارنة مثل كبير و األحجام،و...)يسارا¯يمينا  ¯ىأعل ¯ لأسف ¯ تحت
  .لƣ إ...) أقصر من ¯أطول من  ¯أضخم من ¯أثقل من  ¯أصغر من¯من
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          األنشـطة المدرس أن ينمي هذه المفاهيم الحسابية المختلفـة مـن خـالل     ىلذا فعل
ال تدرس المفـاهيم   ىحت - لكذ إلىو الخبرات المختلفة ومن خالل اللعب والقصص وما 

         لول لهـا ية ، أو كأنها مفاهيم جوفاء ال مـد راغ منعزل عن الخبرات اليومالحسابية في ف
في النهاية يجب أن تكون عملية تعليم الحساب و المهارات المرتبطة به ذات قيمة ومنفعة  

  )191-190: 1982محمد عبد المؤمن حسين،.(بالنسبة للطفل المعوق عقليا في حياته العملية اليومية

وتشمل مهارات الحياة اليومية، مهارات االتصال ومهارات  :اǗجƗماعية اǓنƪطة -1
  .السالمة في الطريق

مهارات الحياة اليومية هي المهارات العملية التي تمكن  :مǊارات الحياة اليومية -أ
وتشمل هـذه المهـارات   .ثر استقالال أو عادية أكثر طفل أو البالƸ من أن يعيش حياة أكال

الثياب واستعمال المرحاض و االستحمام و مهارات  وارتداءم اول الطعاكتن ةأمور أساسي
   .مفيدة في البيت بأعمالاجتماعية و القيام  األنشطةأكثر تقدما مثل التسوق و المشاركة في 

ƒ- üصاƗǗارات اǊالمتخلف عقليا هو تعلـم   ن أهم ما يحتاجه الطفل أوإ :م Ƹالبال
، يعتبر عادة شديد الغبـاء  الكالم كما يجب يستطيعوجه ممكن ومن ال  أفضل ىالكالم عل

أو يوضـح احتياجاتـه     لذا يواجه المتخلف ذهنيا حياة أصعب إذا كان ال يستطيع أن يقول
ا االتصال من المعاقين ذوي مهارات االتصال الضعيفة أن يقيمو األطفالبعض وقد يحاول 

ء مهـارات اتصـال أكثـر    تعلم هؤال ما وإذاأو الصراƢ ،  الرفسخالل سلوك عدواني ك
فعالية فمن المرجح أن يتراجع سلوكهم غير المرغوب هذا من خالل خطط تعليم مهارات 

  . االتصال
- üصاƗǗارات اǊيم مǂƴƗ طيطƢƗ :  كما في كل خطط التعليم علينا أوال أن نجد مـا

 وما الهإيصالمختلفة من الرسائل يريد  األنواعأيا من  ىيستطيع تالميذنا عمله فنراقب ونر
كـان   إذامعرفة ما  إلىالكلمات ونحتاƜ أيضا  أو األصوات أو اإليماءاتكان يستخدم  إذا

  . ƈخراستجابة التصال شخص  إاليتصل  البدء باالتصال بمبادرة منه أم أنه ال ىقادرا عل
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هناك ثالثة أشياء يجب العمل  وبعد أن نكتشف كيفية اتصال كل طفل بمفردة تكون
  : عليها

  .الرسائل نأخرى من الطفل المعاق من اتصال أنواع تمكي -أ
  .وكذلك المبادرة بنفسه لبدء المحادثة اآلخرين ىتعليمه الرد عل -ب
Ɯ-  مه الطرق التي يسـتطيع فهمهـا   يأي تعل ،تقدمها أكثرتعليمه مهارات اتصال
      ليهـا أكثر تعقيدا مع ازدياد الحاجـة إ  أفكاروالتي يمكن استخدامها التصال  كبرأبسهولة 

ولكي نفعل  إيصالهاالتي يحاول التلميذ في البداية قد نرغب في زيادة عدد أنواع الرسائل 
ـ يجب  هذا علينا أن نجد الطرق لجعله يريد االتصال لذا مهـارات   ىأن نقوم بتدريبه عل

 :اتصال محددة

 التي يحب األعمالالتي يحبها أو  األشياء لمالحظات حونسجل  :ǂƗبية المطالƒ -أ
يريـد وبمـرور    مـا  إعطائهر منه أن يصدر أي صوت أو حركة قبل ظ، ثم ننتالقيام بها

  .التي تشكل مطلب األصواتالزمن يتعلم الحركات أو 
ƒ- جƗحǗاƭأو الرف ƚيعرفون بالغريزة كيف يقولـون   األطفالم ظيبدو أن مع: ا

شيئا مـر   أعطيناه اإذ هنراقب كيفية تصرف فƎننايعرف ذلك  ال األطفالحد كان أ وإذا "ال"
          لعبته وهو يلعب بهـا فقـد يحـتج     يأخذخر أو نجعل طفال ƈ ه،أو نفعل شيئا ال يحب المذاق

 .في هذه الحاالت بطريقة ما 

ƚ- ƒرحيƗم أو الǘمرحبـا      : كل من يدخل غرفته قـائال  ىقد يسلم الطفل عل: الس 
أو يتعلم أي رمز أخـر  ... د المغادرةعن"مع السالمة"أو قد يصافحه، أو يلوح بيده ويقول 

 .لتحية مالئمة ومع الوقت يبدأ الطفل بالرد و التقليد

ـ المǘح إبداƅ -د ووصفها من خـالل   األشياء إلىر ظيتعلم الطفل المعاق الن: اتظ
ـ   ىعل األهلالمعلم و  ىالتمثل بمن يحيط به لذا عل            يروا أمـام الطفـل  حد سـواء أن يش
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تكلم يجب أن ن الشيء نفسه كما لأن يسموها بأسمائها وأن يشجعوه على فعو األشياء  إلى
 استجاباته مهما كان شكلها  إلىفعله مع الطفل و االنتباه ن ببساطة عن كل ما

أنـواع   أصـعب هـي   األجوبةو  األسئلة: عنǊا اǕجابةو  اǓسǂƏةƗوجيǈ   -هـ
 في وقت الحق  بالنسبة للطفل وتتطور هذه القدرة عادة إيصاالالرسائل 

ƒعطاءنجعله أسهل  :الجواƎبماذا تريـد  " حاول اال نسال الطفل فرصة االختيار  ب
  ?هل تريد أن تلعب بالمكعبات أم بالدمية:" اسألبل  ?أن تلعب

üسال المعلم كل طفل هذا السـؤال   إذا"?....هل يجب أن " "?....هل تريد:"السؤا
أو للعب بلعبته المفضلة فان الطفل  ىللموسيق لالستماع الطعام أو تركه يجلس إعطائهقبل 

فيجـب  " ال"قال الطفـل   وإذاأيضا  األسئلةفحسب بل توجيه  األسئلةعن  اإلجابةلن يتعلم 
  )42:1994:كرسƗين مايƦǂ( .للسؤال ىمعن الأن  ىريس هنإال فƎو إرادتهاحترام 
ƚ- مة في الطريقǘارات السǊـ    مهارات السالمة :م حيـوي  ر فـي الطريـق أم
 باإلضـافة   نمـا بأروتينية لعبور الطريق عقليا لذا يجب تعليمهم طريقة  المعاقين لǖطفال

باللعب في غرفة الصـف   األطفالويمكن أن يبدأ  ،إلى كيفية السير في الشوارع المزدحمة
عليه في شوارع هادئة قبل الـذهاب   اتدربو تطبيق ما إلىثم يأخذون  و الدمى بالسيارات

أناسا يتصرفون  قد يرونم أنه سنا األكبر، ويجب أن يعرف التالميذ مةالطرق المزدح إلى
ƈ كن عليهم أن ال ينقلوا عنهم تصرفهم هذاول منة،بطرق غير. 

         ل فـي المدينـة  وبكيفية التجو ، معرفة بما يحيط بهم ىويجب أن يكون التالميذ عل
وعليهم  ىتب البريد و المستشفالهامة فيها مثل محطات الباصات ومك باألماكنأو البلدة أو 
لوا الطريق أو فـي حـاالت   ظما  إذاأين يذهبون  ىعلموا التصرف المالئم والتكذلك أن ي
 Əهاتف في بيته فعليه أن يعرف من أيـن وكيـف يتصـل     التلميذ ىكان لد إذاو الطوار

  .بالبيت وكيف يستعمل الهاتف
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لمين و االطفال أن يبحثوا كيفية المع ىالخروƜ من المدرسة فان عل إلى وباإلضافة     
وتمثيل الحاالت والقصص التي تبـين   األدوارالعامة من خالل لعب  األماكنالتصرف في 

التالميذ أن يعرفوا كيفيـة   ىالمختلفة التي يمكن أن تطرأ وعل األوضاعكيفية التعامل مع 
ة رزيـا ب و من المفيد أن يقوم شرطي فـي بدلتـه الرسـمية    شرطيأوقفهم  إذاالتصرف 
 إبـراهيم كمـاü  (.إليـه  األسـئلة  توجيـه  إلـى  مإيـاه التالميذ داعيا  إلىو التحدث  المدرسة

  )388:1996مرسي،

  .وتشمل التربية الحركية و الرياضية واللعب :الحركية اǓنƪطة -1
أي نشاط سـلوكي   إلىيشير تعلم المهارات الحركية  :الƗربية الحركية و الرياƮة -أ

الحركـي بتسلسـل    األداءة من االستجابات الجسمية الدقيقة ويتم اكتساب سلسلإلى يؤدي 
  ومعرفيةإدراكية مكونات  ىبتغذية راجعة ذاتية وينطوي عل م وثابت ويعززظاستجابي من

  .وتنسيقية وشخصية
" فهـم "إلىوتشير  المعرفيةالمرحلة : ويتضمن التعليم الحركي ثالث مراحل اساسيةهي

و المرحلة االرتباطية وتشـير   ،أدائها وشروطخصائصها  إلىالمهمة الحركية و التعرف 
االستجابات غير الضرورية  وإهمالارتباط االستجابات الجزئية الضرورية فيما بينها  إلى
ـ  أداءالتمكن من  إلىالمرحلة االستقاللية وتشير  أخيراو  نحـو مـتقن دون    ىالمهارة عل

  )517:1998النƪواƗي، دمجيعبد ال(.اإلدراكيالخضوع لعمليات الضبط المعرفي و 
م التربية الحركية و الرياضية في تحسين اللياقة البدنيـة و الصـحة العامـة    وتسه       

تحسـين   العضلية العصبية والحاسية الحركية ومن ثم اتتنمية التوافقوفي للمعاقين عقليا، 
ـ ترك ىهم في رفـع مسـتو  ستالكفاءة الحركية لديهم كما        هم وانتبـاههم  ومقـدرات   زهمي

التمييز الحركي والبصري مما يطور من اسـتعداداتهم  التذكر وووالتصور  اإلحساس ىعل
   )121:1996يطي،رعبد المطƒǂ أمين الق(. وينميها اإلدراكية
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        يمنحـه لهـم   اذبيته الخاصة للمتخلفين عقليا لمـا اللعب يعد نشاطا له ج: الƒƴǂ -أ      
تعريفـه  ويمكـن   ،المنافسة والتشجيع و الرضا والسعادةومن شعور بالمشاركة و الفعالية 

أنه حركة أو سلسلة من الحركات يقصد بها التسلية أو هو السرعة و الخفة في تناول  ىعل
  )45:1990عدنان عارƹ مصƞǂ،( .و التصرف بها اواستعماله األشياء
التنشـئة المتوقعـة و السـلوك االجتمـاعي      أغـراض يحقق  عامة واللعب بصفة  

حـول  التعاون و االعتماد المتبادل و التفاعل وهو يبرز درجـات الت  ىمرغوب القائم علال
  :اآلتيةويمكن تعريف اللعب كنشاط يجمع العناصر  فيما يتعلق بالخيال و الواقع

 .وتلك خاصية مفرحة وجذابة إجباري عب غير للبحيث أن ا :الحرية -  

  .ابشكل معد سلف الوقت و المكان متبلورد ضمنية من يدا بحدوأي يكون اللعب مف: التمييز

       - ƭموƸيمكن  ال ذلككوتقدير وال تحديد النتيجة مقدما نحن بالطبع ال نستطيع : ال
  .األعضاءالذي يترك لمبادرات  اإلبداعو نطاق أ ىتقدير مد
 ال يحقق ربحا أو ثروة باالستثناء تبادل الصـفات  ىبمعن ،)غير منتج(غير مثمر -       

  .بين األعضاء ميزةال

ر ، أو التحـر الوعي بـالواقع الجديـد  اهر بالمسايرة من خالل ظيدمج عنصر الت  
  (Normank,Denzin‚1977:145).كأنه يستعد للحياة الواقعية الوهمي المصطنع،

ـ للعب مجموعة من الو :في حياة الطفل المعاق عقلياائف اللعب ظو       ائف بالنسـبة  ظ
  :كن تلخيصها في النقاط التاليةلحياة الطفل المعاق يم

ويساعد  واس الطفل المعاق مجتمعة أو منفصلةينمي اللعب ح: الجسدية يفةظالو -  
ر و السمع و الصوت و التذكر ،أوامر المƣ وعمل ظالن(تنسيق عمل أجهزة الحواس  ىعل
ـ   ىوعل) اليد ي بلورة العالقات فيما بينها باللعب، وتصبح أكثر دقة في أدائها وسـرعة ف

 .في حركتها ومهارةنشاطها 
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        وسائل التعبير عن نفـس الطفـل المعـاق     إحدىاللعب هو : يريةبيفة الƴƗظالو -  
و يجعل التواصل بـين  ,العميقة وهو بذلك يفوق اللغة و الكالم   ته و الكشف عن مكنونا

     ميسـورا   جماعات ثقافية أو قومية أو لغوية مختلفة ممكنـا و   ىاألطفال الذين ينتمون إل
وبين  ,التواصل بين األطفال فيما بينهم، وينجح اللعب كأداة للتعبير ومن خالل نشاط اللعب

سعادته من خالل اللعب التعبير عن فرحه وكما يستطيع  الطفل المعاق , األطفال و الكبار
 .و نمط التربية انحرافاتهو شذوذه و  واحتياجاتهوسخطه و غضبه ومشكالته 

 الشـيء إن اللعب يفسح المجال أمام الطفل المعاق لكي يتعلم  :يفة الǂƴƗيميةظلوا -       
        كمعرفة الطفـل لǖشـكال المختلفـة و األلـوان    ,الكثير من خالل أدوات اللعب المختلفة 

مما يساهم  ,االنضباطام و ظو األحجام كما أن الطفل يكتسب كثيرا من قواعد السلوك و الن
إيصال كافة المعارف دون إكراه أو  يمكن و بواسطة اللعب,تبلورها في تشكيل شخصيته و

 .فينجذب الطفل للمعرفة بأسلوب محبب و سلس ,ضبط 

فرغم أن الذاكرة ,نستطيع من خالل اللعب تقوية عمل الذاكرة :يفة الƤهنيةظالو -        
 المعتمـد   غير أن اللعـب )نضج الجهاز العصبي (النمو  ىتتأثر بعدة عوامل تساعدها عل

 .التذكر يساعد أيضا في نمو الذاكرة و تنشيطها  ىعل

و األحـداث و المواضـيع    بالصـورة المخيلة ويوسعها و يغنيها  اللعب ينمي -1        
التخيل يزيـل عقبـة    ىالصور والتماثيل عن طريق تعزيز القدرة عل استخدامو  المتنوعة

  .أمام تطور قدرات الطفل الذهنية 
 إلعـادة يفة أساسية يهيƐ بها اللعب للطفل مجـاال  ظوهي و: لتعويضيةيفة اظالو -  
أو التوازن لحياته ويتخلص الطفل المعاق عقليا عن طريق اللعب من التوتر الذي  االتزان

       القيود والضغوط المختلفة التي تفرض عليه كما يشـكل اللعـب وسـيلة     نتيجة يتولد لديه
 .تمن أحسن الوسائل للتخلص من الكب
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ـ  ظوللعب  :اǗسƗكƪافيةيفة ظالو -         محيطـه   ىيفة في تحفيز الطفل للتعـرف عل
التي يؤديها  االستكشافيةيفة ظبه ومعرفة جوانبه المتعددة و المتنوعة و هي الو االرتباطأو 

و المادي من حوله و تكون مقدمة  االجتماعياللعب تهيƐ الطفل لǘلمام شيئا فشيئا بالواقع 
 .جتماعية يفة االظللو

  االتصالكما يعلم طرائق يدفع اللعب الطفل المعاق للتجمع، :يفة اǗجƗماعيةظالو -  
وبالتالي في تحضير الطفـل للحيـاة وتعويـده    م األلعاب ظو التوافق بƎتباع ن االجتماعي
كمـا   النفس ويتدرب الطفل خالل اللعب اكتساب روح الجماعة و االجتماع، ىاالعتماد عل
رأفـت محمـد   (. فف من جو العزلة لما يخلقـه مـن جـو اجتمـاعي محبـب     أن اللعب يخ

 )ƪ302،301:2001ناق،ب

والغنـاء            ىوتشـمل التربيـة الفنيـة، الموسـيق     :الفنية والƴƗبيرية اǓنƪطة -4  
  .التمثيلو

  :المعاقين عقليا نجد متالئالفنية التي  األنشطةمن أهم : الƗربية الفنية -أ       
وهو من النشاطات التي تعتمـد  :  Finger Paintingاألصبعيأو الرسم التصوير  -  

اللونية  كما  التأثيراتالتداخالت واكتشاف اع بالحركة وتالصدفة أو التلقائية و االستم ىعل
را لما تكفله لهم مـن جـو حـر    ظنأنه من أكثر النشاطات الفنية المالئمة للمعاقين عقليا  

لهـم   ما يتيحه إلى إضافةجو الضبط و التقييد  إلىمنه جو اللعب  إلىومرن، وهو أقرب 
 .وشعور بالنجاح والثقة ة مباشرة،حسي لمسي وبصري ومعايشة للتجرب إشباعمن 

وضـع  األصبعي نجـد  ذات الطبيعة الحرة المشابهة للرسم  األنشطة األخرىومن       
عـن طريـق    ولورق وترك الطفل ينفخها مباشرة أقطعة مبللة من ا ىعل اإلصباغبعض 

اللونيـة   التـأثيرات  متابعة ىة مع تشجيعه  علقسطح الور ىماصة بالستيكية لنشرها عل
       اإلفـادة أن الطفل المعـوق عقليـا ال يمكنـه     (…hauts kel et hurtiz)ويذكر  ،اتجةالن

    من بعض  النشاطات الفنية التي تتسم بالصعوبة و التعقيد ،ومع أن النشاطات التي تعتمـد 



                  
 

 79

عمل فني إذا مـا سـاعدنا الطفـل     إلىقد تؤدي  أنها إالالصدفة ليست فنا أصيال،  ىعل
  .التحكم فيها والسيطرة عليها من خالل التجريب و إعمال الوعي و التفكير ىتدريجيا عل

شـير مقـدرة   سالتي ت األساسيةمن المجاالت الفنية  :ModelingالƪƗكيü المجسم  -      
         وتكفل له فرصة التعلم عن مفاهيم الشـكل والحجـم و العمـق    التعبير ىالمعاق عقليا عل

استخدام مـواد وخامـات   "  اليدوƢ ǎاصة"التوافق الحركي  ىوتنمية مقدرته عل والفراغ
        مختلفة كالصلصال وعجينة الورق لتشكيل بعض الهيئات المجسمة عضـوية أو هندسـية   

، ويمكـن  ته واهتماماته وخبراته السابقةاجذكاء الطفل وح ى، وذلك بحسب مستوو حرةأ
ي عما يقـوم بعملـه كمـا أن    ظالتعبير اللف ىتشجيع الطفل خالل عملية التشكيل ذاتها عل

       تشكيل الصلصال وما يتضمنه من عمليات دمج وطي وتكوير وتقطيع لـه قيمـة كبيـرة    
ـ             اعر العدوانيـة في تنمية المهارات الحركية، وبعد متنفسا للضـغوط االنفعاليـة و المش

 .ربما يعاني منها المعاق عقليا ىإل

         وهـي :  Coping‚Tracinge Colouringنƪاطات النسـơ والƪـق والǂƗـوين    -        
 األعمـال نسƣ بعـض   ىمن نشاطات المفيدة لبعض المعاقين عقليا حيث يتم تدريبهم عل

التي يغلب عليها  األعمالهذه ن مثل تها وألوانها ومع أوتلوينها متتبعين خطوطها وتفصيال
  أنها تكون مالئمـة ومتناسـبة   إاليكون مشكوكا فيها من حيث القيمة الفنية  األوليالطابع 

نحو خاص حيـث   ىالمتوسط من التخلف العقلي علالبسيط و ىالمستو ذوي تمع احتياجا
 .والطمأنينة واالنجاز والتقدم باألمنتشعرهم 

      - ǂمƴدريبات الƗـ  تسـاعد  من النشاطات التـي : يةال            تنميـة مقـدرة الطفـل    ىعل
تلـك   والتمييـز البصـري،   اإلدراكيم والتوافق الحسي الحركـي، و ظالترتيب والتن ىعل

الخطوط مختلفة السمك والطول واالتجـاه والتمييـز بينهـا     إنتاƜ ىالتدريبات العملية عل
بعـض   ، وتشـكيل األلـوان مستطيالت ومزƜ المختلفة كالدوائر والمربعات وال شكالاألو
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الطفل  إحساس تلوينها مما ينمي بعجينة الورق ثم األرقامالهندسية أو الحروف و  اإلشكال
  .التمييز البصري واللمس بينها ىومعرفته بها ويساعده عل

هناك نشاطات فنية عالجية يمكن توجيهها بحسـب حالـة    :ƪǌاطات فنية أƢرن -  
        لخاصة فمن النشاطات التي من شأنها تنمية مفهوم الطفل عـن ذاتـه  الطفل واحتياجاته ا

        ورقة كبيرة ويقوم زميلـه  ىعليستلقي الطفل  نسبيل المثال أ ىأو صورته عن جسمه عل
قص الشكل المرسـوم متتبعـا    إليهبرسم خط محيط حول جسمه، ثم يطلب أو المدرسين 

           األذنـين و األنـف و كـالعينين و الفـم    ألخرىاالتفاصيل  وإضافةالخطوط الخارجية ، 
        ويمكن تكييف هذا النشاط لتطوير فكرة الطفـل عـن جسـمه   .والشعر والمالبس وتلوينها

 )123،122:1996قريطي،العبد المطƒǂ أمين .(في األوضاع والحركات المختلفة

اع تبقـدر اسـتم   ىا بالموسـيق المعاقين عقلي األطفالع تيستم :والƸناǍ ƅالموسيق -ب    
م ظ، وكثيرا ما يـن أخرى إلى تعلم أشياءقد يدفعه  ىبالموسيقاع الطفل تبها، واستم اآلخرين

 و الغنـاء  ىفي الموسيق اآلخرين األطفال إلىاالطفال الذين يعانون من الخجل أو االنطواء 
ـ مشـاعرهم ب  ىعلذوي السلوك العدواني السيطرة  األطفالما يتعلم ك ـ دق عال       الطبلـة   ىل

دهم أيضـا، وقـد   وقد يعزفون ويغنون بمفـر .اآلخرينأو الدربكة بدال من ضرب االطفال 
الموسـيقية    باآلالت اإلمساكمن  باألشياء اإلمساكلذين يجدون صعوبة في يتمكن التالميذ ا

قد في الكالم بغناء الكلمات قبل تمكنهم من النطق بها و المتأخرون األطفاليقوم  وكثيرا ما
الموسيقية أو الرقص  اآلالت ىمن خالل العزف عل ىيشارك التالميذ في حصص الموسيق

           إشـكاال أو الغناء وحيث ال يكون الرقص أمرا مقبـوال مـن الناحيـة االجتماعيـة فـان      
م أو التمارين الرياضية ظيمكن أن تحل محله كالسير المنت ىمن الحركات المرافقة للموسيق

  )155:1994كرسƗين مايƦǂ،(.ىموسيقال إيقاع ىعل

      ƚ- üيƙمƗالمعوقين عقليا بهذا النوع من اللعب ويستفيدون منـه   األطفالتمتع سي: ال
جري حولهم وكيفية عمل ما يفهم  ىبحيث يساعد التمثيل المسرحي أو التخيلي التالميذ عل
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تطوير فهـم   ىميذ علالتي تتعلق بأشخاص عديدين التال المتخيلة األنشطةوتساعد . األشياء
وكثيرا ما يدور التمثيـل حـول حـاالت     ،و التحكم بالمشاعر باآلخريناللغة وعالقاتهم 

       المنزليـة، ولعـب أدوار   مـات همالو باألعمال مالقيا، كتمثيل العادية ة روف من الحياظو
         .لƣإ)...ىاألطباء و المرض( و )المعلمين و التالميذ في المدرسة (و)و األوالد األهل (

 .األوضاعومن خالل هذا النوع من األلعاب يزيد الطفل من فهمه لهذه الحاالت و    

  :ائف التمثيل في حياة الطفل المعاق عقلياظومن و        
  - ǂع ƒǂƸƗالǍ ƹاوƢـ يخاف الطفل المعاق أحيانا مـن   :الم          رف قـد يحصـل   ظ

ويمكن أن يتذكر األطفال  ،رف من مخاوفهظقد يقلل تمثيل الو ،)ىالمستشف ىإل كالذهاب( 
يمكنهم تعلم المزيد من هذه أو .النزهات الجماعية فيمثلون ما حصل فيها في اليوم التالي 

  .لرؤية األشياء التي سيرونها فعالالنزهات إذا هم مثلوا الرحلة مسبقا وحضروا أنفسهم 
العائليـة    األوضاعهذه  بتمثيل الذين يعانون من مشكالت عائلية، األطفاليساعد  -  
 أو أي فرد أخر من أفراد العائلة األبأو  األمدوره نفسه أحيانا ،ويمثل دور  الطفل فيأخذ
البسيطة التـي   األشياءكن توفير عدد من تجهيزات ول إلىيحتاƜ التمثيل  وال.أخرى أحيانا

 )164:1994كرسƗين مايƦǂ( .يمكن استخدامها بطرق مختلفة

  الترويح عن النفس في الطفولـة  إلى عقليا يحتاƜ المعاقون: الƗرويحية اǓنƪطة -5      
 أنفسـهم   هارات التي تمكنهم من الترويح عـن مساعدتهم على اكتساب الم وإلىوالمراهقة 

، حتى يستفيدوا من أوقات فراغهم الطويلة في أنشطة ترويحية مقبولـة، تعـود   دالرشفي 
متخلـف وغيـر    -النفس ال يستغني عنه أحـد  بالنفع، فالترويح عن أسرهمعليهم وعلى 

ويقوم على مهارات وخبرات يكتسبها العاديون بأنفسهم في الطفولة و المراهقة  - متخلف
قادرون على ذلك بأنفسهم أما المعاقون  مألنهد إلى من يروح عنهم في الرشيحتاجون ال و

        مـا ظتـدريبا من  بالتـدريب عليهـا   إالعقليا فال يكتسبون مهارات الترويح عن الـنفس  
 )389:1996مرسي، إبراهيمكماü .(عن أنفسهم في الرشد الترويح ويستطيعواحتى يتقنوها 
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خر خرجات ونشـاطات خـارƜ   من وقت آل التربوي لذا يخصص المركز الطبي  
ƣنشاطاته اليومية ،ذات طابع ترفيهي مثل الرحالت، البستنة، الطب. 

 بها األطفال خارƜ جدران المركز الطبي التربـوي  هي جوالت يقوم  :الرحǘت -أ       
والذي يحدد نوع الرحلة هو الهدف منها فقد ,غير ذلك أو قد تكون هذه الرحالت تعليمية و

أو ترويحيا، وللرحالت فوائد كثير تعود علـى المعـوقين    اجتماعيا وأيكون الهدف ثقافيا 
  :عقليا منها

  .الطبيعة كنوفي أماكما هي  األشياءالفرصة لدراسة ذوات  -   
  .ة و االستماعظو المالح ةتنمي لديهم مهارات عدة ، كالمشاهد -       
 .فهم على بيئتهم وتقرب بينهم وبين سائر فئات المجتمعتعر -       

 .والتشارك المسؤولية وتتيح لهم فرص التعاون على تحمل القدرةتنمي فيهم  -       

 .و البحث و الدقة تنمي فيهم حب االستطالع -       

 .و بالتالي تتكون لديهم حصيلة من المعاني الجديدةتكسبهم خبرات حسية تعليمية  -       
 أحوالهم النفسية و االجتماعية وهم ينطلقون تتيح للمربيين فرصة معرفة االطفال من حيث 

 )155:7001،وƢƆروننايƹ سǂيمان ( .عل سجيتهم خالل الرحلة

      ƒ- نةƗالبس :  
المعاقين عقليا،ويستحسن أن يكون في كل مدارس  لǖطفالالبستنة نشاط مفيد وممتع       

ويفضـل   الخضر فيها، الزهور والتربية الخاصة قطعة أرض يتمكن التالميذ من زراعة 
كذلك أن تكون في الصف أوعية يستطيع التالميذ أن يشاهدوا فيها نمو النباتات من بـذور  

ويشترك جميع التالميـذ  ، األرضسنا بحفر  األكبرستمتع االطفال زرعوها بأنفسهم، وقد ي
نباتاتهم يوميا ليروا مدى نموها ويستمتعون  األطفالويراقب  في زراعة البذور وسقايتها،

   )172،171:1994، كرسƗن مايƦǂ(. يلزم لرعايتها وكل ما ابتعز يقه
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      ƚ- ơام( الطبƴير الطƮحƗ:( للمناقشـة  فرص مناسـبة   يوفر هذا النوع من النشاط         
 غـذاء الصـحيحة   الوإتباع عادات  زين،التعليمات وتعلم المقادير والموا وإتباعوالتخطيط 
 أالتاما يشمل جميع االطفـال وأن يحرصـوا    إشرافا اإلشرافوعلى المربين  والصحية،

  )154:2001، وƢƆروننايƹ سǂيمان ( .يصاب أحدهم بأذى عند استخدام الفرن أو الماء الساخن

ستمتعون بƎعداده وتذوقـه  يبل أنهم  أو كلهم بالطعام وإعداده، األطفالم ظويهتم مع      
       والعـد  األحجـام و  بـاأللوان دون اهتماما أكبـر  يبسما بعد وما من شك بأن االطفال في
        ويتعلمونها بسرعة أكثر إذا هم تمكنـوا مـن اسـتخدام هـذه التعـابير      ،لƣإ...األوزانو

في حديثهم عن أنواع الطعام بالمقارنة مع عدد المكعبات مثال، ويجب أن يبـدأ االطفـال   
 ǖعداد أشياء بسيطة والقيام بمهمات صغيرة كمƎاللوبيـا و أو تقشير البازالء السندوتشاتب 

افة ظبالن األعمالوتنقية الرز أو العدس وتقطيع الطماطم، و البد من االهتمام في كل هذه 
والتعاون بحـذر    افة طاوالت الطبƣظة على نظقبل تحضير الطعام والمحاف يدياألكغسل 

  )148:1994كريسƗن مايƦǂ ،(.الحادة األدواتالساخنة و  األوانيمع 
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  :  
ياة الطفل المعاق عقليـا  أهمية المراكز التربوية في حتبيان هذا الفصل  حاولنا في  
وأهـداف البـرامج   لتحقيقها  ىالتي تسع األهدافا، وإليهالمسندة  األدوارالمهام و وكذلك 

 المراكزبهذه  لدرجة الخفيفة وكيفية وشروط االلتحاقعاقة العقلية من االخاصة برعاية اإل
 :انب رئيسـية هـي  حيث تم حصرها في خمسة جو ,بالحديث عن أنشطة التكفل انتهيناثم 

الجانـب  ,الجانب الفني التعبيـري  ,نب الحركيالجا ,الجانب االجتماعي ,يالجانب األكاديم
  .الترفيهي

وأهم ما نستخلصه من خالل ما أشرنا إليه في هذا الفصل هو أن تعلـيم المعـوقين         
          أنشـطة تراعـي قـدراتهم    من خـالل بـرامج و  اصة وعقليا القابلين للتعلم في مراكز خ

ـ  و إمكاناتهم المحدودة من أهم  العوامل التـي   تحقيـق التوافـق النفسـي     ىتسـاعد عل
حيث ال يتعرضون فيها لمواقف الفشل المتكررة التي تواجههم في المدارس , واالجتماعي

كما يتعلمون في هذه المراكز مهارات , العادية والتي تسبب لهم اإلحباط وعدم تقدير الذات
جـال التعلـيم   يالقونه فـي م عملية يحققون فيها نجاحا يعوضهم عن الفشل الذي  أنشطةو

          مليـة فـي البيئـة    الع األنشطةتلك المهارات ووفي نفس الوقت يمكنهم القيام ب األكاديمي
 أنفسهمرتهم عن ظفتتحسن ن اآلخرينويشعرون بأن لهم دور وقيمة بين التي يعيشون فيها 

  .االجتماعيةلهم و هذا يقلل من مشكالتهم النفسية  اآلخرينرة ظون
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:  

إن قياس جوانب السلوك التوافقي النفسي واالجتماعي عند المعاقين عقليا ال يقـل  
عد العالمة األساسية الثانيـة  ينسب ذكائهم، فالتخلف في السلوك التوافقي  أهمية عن قياس

  .بعد اإلعاقة العقلية
ض لذا سنحاول في هذا الفصل اإلحاطة بمفهوم التوافق ثم تمييزه عن التكيف، وعر

أهم اتجاهات ونظريات التوافق، وتبيان العوامل المؤثرة في إحداث التوافق عند المعـاقين  
عندهم، وفي األخير تحليل لعمليات التوافق وسوء التوافق عقليا، ثم إبراز مختلف مظاهر 

  .وأساليب التوافق المستخدمة من قبلهم
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I-  :  
  :يخص التوافق نذكر منها وردت تعاريف كثيرة فيما  

حيث يشير إلى أن التوافق هو حصيلة جهود الفـرد   ):ƴƗ)1969ريƹ كولمان  -     
محمـد Ƣالـد الطحـان    .(المبذولة إلشباع حاجاته والتغلب على الشدائد التي يصادفها في الحياة

1996: 67(  

يحاول بها عملية دينامية مستمرة "على أنه ) 1970( عƙمان فراƚفي حين يعرفه  -     
ه وبين نفسه وبين البيئة التي تشـمل  تغيير سلوكه أن يحقق التوافق بين اإلنسان عن طريق

كل ما يحيط بالفرد من مؤثرات وإمكانيات للوصول إلى حالة مـن االسـتقرار النفسـي    
  )30: مصطفǂƢ Ǎيü الƪرƽاوǎ، دون Ɨاريơ(".والبدني والتكيف االجتماعي

تعـديل سـلوك الفـرد    " رى أن األصل في التوافق هوفت: سǊير كامü أحمدأما  -    
         عديل في البيئة، أو يعدل الفـرد بعضـا   تمع الظروف، أو يلجأ إلى إحداث  يتالءم بحيث

  )09 :2000سǊير كامü أحمد، (."والتوازنمن سلوكه وبعضا من البيئة إلعادة حالة التوافق 
      مـا  األمور التي يدركها، بهو قدرة الشخص على تقبل :" كارü روجرƦوحسب  -  

  )1998:110رمƮان محمد القƤافي، (".نيها في تنظيم شخصيتهفي ذلك ذاته، ثم العمل على تب

السعادة مع النفس والثقـة   " على أنه: عبد الحميد محمد الƪاƤليفي حين يعرفه  -
ومواجهـة  بها والشعور بالحرية في التخطيط لǖهداف والسعي لتحقيقها، وتوجيه السلوك، 

  ". المشكالت الشخصية
هو السعادة مع اآلخرين وااللتزام بأخالقيـات المجتمـع   : "ƴƗريƢƆ ƹر لǈوفي  -  

ومسايرة المعايير االجتماعية وقواعد الضبط االجتماعي والتغير االجتمـاعي واألسـاليب   
" خـرين الثقافية السائدة في المجتمع والتفاعل االجتماعي السليم والعالقات الناجحة مع اآل

    )60:محمد ƪاƤلي، دون Ɨاريơ عبد الحميد(
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  :لتوافقكن أن نستخلص وجود ثالث اتجاهات لمن خالل التعاريف السابقة يم  
        االتجاه التكاملي               االتجاه االجتماعي          االتجاه الفردي أو الشخصي

  لتوافق عن طريق           ويعني التكامل والتوافقويعني تحقيق التوافق عن طريق إشباع     ويعني تحقيق ا
  بين حاجات الفرد ومجتمعه   لذاته، والسعادة       إرضاء الجماعة وااللتزام          وإدراكهالفرد لحاجاته، 

  .           بمعاييرها.                                           مع النفس

II-     :  
مفهوم مستمد من علم البيولوجيا، ويشير عادة إلـى أن   (Adaptation)يعد التكيف   

ثم  ،الكائن الحي يحاول أن يوائم بين نفسه والعالم الطبيعي الذي يعيش فيه من أجل البقاء
أستعار علم النفس المفهوم البيولوجي للتكيف واستخدم في المجال النفسـي واالجتمـاعي   

ألنه مـن الطبيعـي أن يهـتم هـؤالء بالجانـب       (Adjustment)تحت مصطلح التوافق 
  .السيكولوجي واالجتماعي أكثر من الجانب البيولوجي

وهـذا راجـع   " التكيـف " وكثيرا ما يستخدم الباحثين المصطلحات بمعنى واحـد    
  :الختالف االتجاهات والرؤى، لذا ال بد من اإلشارة إلى الفرق بين المفهومين

الجوانب النفسية واالجتماعية ويقتصر على اإلنسان فقط، بينمـا  يتضمن التوافق  -  
يختص التكيف بالنواحي الفيسيولوجية ويشمل اإلنسان والحيوان معا، وبذلك تصبح عملية 

للتقاليد وخضوعه لاللتزامات االجتماعيـة   تباعهƎبق مع غيره تغيير اإلنسان لسلوكه ليتس
ـ باتسـاعها فـي الظـالم و   دقة العين عملية وهي التوافق، وتصبح عملية تغيير ح          يقهاض

  )57عبد الحميد محمد الƪاƤلي، بدون Ɨاريơ، (.في الضوء الشديد عملية تكيف
التكيف يتضمن المسايرة للظروف وينكر دور اإلنسان في تغييرها وكذلك يلغي  -  

تغيير الواقع  دور الفروق الفردية بين الناس بينما التوافق يظهر جانب اإلرادة البشرية في
صـالƞ  .(نحو األفضل فهو بهذا أساس لتطوير البشرية بما يملك اإلنسان من قدرات مبدعـة 

 ،ơاريƗ مجيد الكسبي، دون ƒوهي ،ǎ204حسن الظاهر( .  
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III-   :  
ليها علم النفس يمكن النظر إليها من خالل زاوية تفرع إإن كل مجاالت الحياة التي   

والواقـع   الحسي الحركي وتوافق عـالمي العقـل  وافق  أو عدم التوافق فهناك التوافق الت
حيث كل مواقف الحيـاة فـي جميـع    ) التربوي والمهني واالجتماعي والصحي والنفسي(

مجاالتها التي تثير سلوكنا تتطلب منا التوافق وشخصياتنا التي هي نتاƜ  خبراتنـا بهـذه   
  .بتوافق أو عدم توافق المواقف هي التي تدرك وتستجيب

وبما أن الفرد إنما هو وحدة جسمية نفسية اجتماعيـة لـذلك نالحـظ  أن البنـاء       
البيولوجي إنما يؤثر في الشخصية وفي عملية التوافق كما تؤثر فيها الظروف االجتماعية 
 :التي عاشها الفرد وعلى هذا فƎننا سنناقش عملية التوافق من خالل ثالثة اتجاهات أساسية

  )32، 2001سǊير كامü أحمد، ( 

مـن خـالل المفـاهيم    وينظر هذا االتجاه إلى اإلنسـان   :اƗǗجاǇ البيولوجي -1
          الفيسيولوجية والطبية بنفس المعيار الذي ينظر بـه الطبيـب إلـى الشـخص الصـحيح      
أو الشخص المريض ويتم تعريف التوافق من هذا المنظور على أنـه المحافظـة علـى    

توى االتزان الداخلي للجسم لدى الفرد عن طريق تعلم مجموعة من الطرق واألساليب مس
   .التي تعمل على تخفيض حدة القلق واضطراب الجسم كلما زاد ذلك عن الحد المعلوم

  :ومما يالحظ أن االتجاه البيولوجي في عملية التوافق يأخذ مسارين هما  
تلقائي ال دخل للفرد فيـه   لعمل بشكتقوم به أجهزة الجسم بال مسار ال شعوري -

شـخص  بدورها إلى قيام ال تؤدي فمواجهة الجسم للبرد يؤدي إلى حدوث القشعريرة التي
مالبس ثقيلة، كما أن الجسم يقوم بشكل مستقل بزيادة نسـبة  بالبحث عن الدفء أو ارتداء 

  .سحاب والهرباألدرينالين في الدم مما يؤدي إلى االستعداد للمواجهة والتحدي أو االن
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مسار شعوري يحاول فيه اإلنسان إعادة التوافق إلى جسمه في حالـة المـرض     -
تناول األدوية والعقاقير والفيتامينات كما قد يعمل على تناول األطعمة وغيـر   قعن طري

  )112، 111، 1998رمƮان محمد القƤافي، ( .ذلك من عمليات
لى أن الصحة النفسية تعني التوافق ويعتمد هذا المدخل ع: اƗǗجاǇ السيكولوجي -2

التام أو التكامل بين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة األزمـات النفسـية   
العادية التي تطرأ عادة على اإلنسان مع اإلحساس اإليجابي بالسعادة والكفايـة ويقصـد   

اع الداخلي وتوفر االتزان بالتوافق التام بين الوظائف النفسية المختلفة خلو المرء من الصر
        مجـدǎ أحمـد عبـد اŶ   ( . ك بين الوظائف النفسية لدى الفـرد ين الفرد وبيئته وكذلبوالتوافق 

2003 :226 .(  

وينظر إلى التوافق من خالل مظاهر السـلوك الخـارجي   : اƗǗجاǇ اǗجƗماعي-3
أ إلـى االنقيـاد للجماعـة    للفرد أو الجماعة ويشير هذا االتجاه إلى أن الفرد عادة ما يلج
  .وإطاعة  أوامرها لمقابلة متطلبات الحياة اليومية وتحقيق التوافق

حافظة على تماسكها ووحدتها والدفاع عنها لتحقيق أمنها يعتبر  مفاالنقياد للجماعة لل  
أسلوبا إيجابيا للتوافق أما الخروƜ على معايير الجماعة واالنقياد لبعض جماعات السـوء  

بالجماعة وممتلكاتها وإيذاء أفرادها فيعتبر مظهرا من مظاهر التوافق السـلبي   واألضرار
كما يمكن القول بأن الشخص المحب ألسرته والذي يعمل من أجلها، والـواعي بأسـاليب   

 1998: رمƮـان محمـد القـƤافي   ( .وافقمتوافقا أما غير ذلك فهو غير مت سلوكه المتنوعة يعتبر

113 .(  
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IV-  :  
هناك الكثير من النظريات التي فسرت التوافق وبينت أسباب سوء التوافـق لـدى   

  :األفراد وأهم هذه النظريات هي
ع أشـكال  ييقول  أصحا ب هذه النظرية أن جم): الطبية( النظرية البيولوجية  -1

نتج عن أمراض تصب أنسجة الجسم خاصة المƣ ومثل هذه األمراض تالفشل في التوافق 
ن توارثها أو اكتسابها خالل الحياة عن طريق اإلصابات والجروح والعدوى أو الخلل  يمك

  .الهرموني الناتج عن الضغط الواقع على الفرد
غالتون حيث يرى ، داروين مندل،( وترجع أصول هذه النظرية إلى جهد كل من   

راض العضـوية  رواد هذه النظرية  أن عدم توافق الفرد في حياته يعود إلى إصابته باألم
 التي يمكن له أن يكتسبها أو يتوارثها بغض النظر عن الجوانب النفسـية أو االجتماعيـة   

  )60: 1990بد الحميد عبد الǂطيƹ، مدحت ع( .التي لها أثر أكبر في توافقه
رغم أن الفشل في التوافق يعود في الكثير من األحيان إلى إصابة الفـرد بـبعض     

ـ  قد نجد بعض األفراد ال يعانون من األمراض العضوية إال أننا نهم أي مرض عضوي لك
غير متوافقين وهذا ما يفسر أن العامل البيولوجي ليس السبب الوحيد فـي عـدم توافـق    

  .الفرد
يرى فرويد أن التوافق الشخصي ): نظرية الƗحǂيü النفسي( النظرية النفسية  -2

سباب الحقيقية للكثير من سـلوكاتهم  ن  األال شعوريا أي أن األفراد ال يعو غالبا ما يكون
بوسائل مقبولـة   " للهوا" والشخص المتوافق هو من يستطيع إشباع المتطلبات الضرورية  

اجتماعيا، فالعصاب والذهان ما هو إال شكل من أشكال سوء التوافق ويقرر أن السـمات  
  :األساسية للشخصية المتوافقة والمتمتعة بالصحة تتمثل في ثالث سمات هي

    .قوة األنا -
  )85: 1990عباƧ محمود عوƭ، ( .القدرة على العمل -
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القدرة على الحب وتعني أن يكون الفرد في وضع يسمح  لـه بتقـديم الحـب     -
الخالص لǔخرين وأن يتلقاه منهم ولكي يصل الفرد إلى هذه المرحلة ال بد وأن يكون نموه 

و التي أشار إليها فرويد و انتهـى  نفسي قد سار سيرا طبيعيا عبر مراحل  النم -الجنسي
  )70عبد الحميد محمد الƪاƤلي، دون Ɨاريơ، ( .إلى المرحلة األخيرة أو مرحلة النضج

أن الشخصية المتوافقة هي الشخصية التي يكون  )FROMME( في حين يرى فروم   
  .لديها تنظيم في كيفية التفاعل مع المجتمع ومع نفسها

صحاب المدرسة السلوكية أن السوية أو الشخصـية  يرى أ: النظرية السǂوكية -3  
           المتوافقة تكمن في نجاح اإلنسان عن طريق العادات المكتسبة بالتعلم االشتراطي بنوعيـه 

ومع المجتمع وأنهما معا همـا اللـذان   في تحقيق التوافق مع نفسه ) رائيالتقليدي واإلج( 
عادات التي تجعل حياتـه نهبـا للصـراع    يسمان سلوك اإلنسان  بالسوية في حين  أن ال

          سـلوكه بالالسـوية   مع نفسه ومع المجتمع هي التي تسم واالضطراب النفسي فال يتوافق
  ).سوء التوافق( 

 د السلوكيين رهـن بـتعلم عـادات    وعلى هذا األساس فƎن الشخصية المتوافقة عن  
الرحمـان السـيد   عبد ( .مةيير السلسليمة وتجنب اكتساب العادات السلوكية غير الصحية أو غ

  )27: 1996سǂيمان، 

ب التوجه اإلنساني في علم النفس أن يعتبر أصحا: نظرية عǂم النفƧ اǕنساني -4
الشخصية المتوافقة أو السوية هي الشخصية المحققة لذاتها ولهذا يضع ماسلو وهو أحـد  

ت على قمة النظـام الهرمـي   العلماء البارز ين الذين ينتمون إلى هذا المذهب تحقيق الذا
من، حاجات الحب، حاجـات  األالحاجات الجسمية، حاجات ( للحاجات اإلنسانية الرئيسية 

بما يحفز الفرد إلـى اإلنجـاز والتحصـيل     ) االحترام والتقدير، الحاجة إلى تحقيق الذات
مفيـدة  أن يكون منتجا ومبدعا أن يقوم بأفعال وتصرفات تكون : والتعبير البناء عن الذات

عبد الرحمان ( ترجمها إلى وقائع سلوكية حيةولǔخرين و أن يحقق إمكاناته ويوذات قيمة له 
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ويذهب ماسلو إلى أن صاحب الشخصية المتوافقة يتميز بخصائص  )32، 1996: السيد سǂيمان
  :معينة أهمها

  .إدراك  أكثر فاعلية للواقع وعالقات مريحة معه -
  .يعةتقبل الذات ولǔخرين وللطب -
  .بالمشاكل خارƜ نفسه والشعور برسالته في الحياة اهتمام -
  .االستقالل الذاتي واستقالل عن الثقافة وعن البيئة -
الشعور القوي باالنتماء والتوحد مع بنى اإلنسان وشـعور عميـق بالمشـاركة     -

  .الوجدانية والمحبة لبنى اإلنسان ككل
  .عالقات شخصية متبادلة عميقة -
  .بين الوسائل والغايات التمييز  -
  )81: عبد الحميد محمد الƪاƤلي، دون Ɨاريơ(.الخلق واإلبداع -
  :أما كارل روجرز فيرى أن معايير التوافق تتمثل في ثالثة نقاط هي  

  .اإلحساس بالحرية -
  .االنفتاح على الخبرة -
  )86: 1990عباƧ محمود عوƭ، (.الثقة بالمشاعر الذاتية -
حدث عندما يكبر الفاصل بين الذات الواقعية والـذات المثلـى   وأن سوء التوافق ي  

وكذلك بعد التطابق بين المجال الظواهري للشخص والواقع الخارجي، لكن حاالت عـدم  
التطابق األكثر خطورة تحدث عندما ال يكون هناك تطابق بين الذات والكـائن  أي بـين   

س الفرد  بأنه مهدد وهذا مـا يدفعـه   الذات بمفهومها المدرك والكائن بخبرته الحقيقية فيح
  )50: 1977نƴيمة الƪماƱ،( .إلى استخدام ميكانيزمات الدفاع في سلوكاته

ترى هذه النظرية أن الشخصية المتكاملة هي الشخصـية   :النظرية اǗجƗماعية -5
التي ال يظهر عليها تناقض أو صراع أو عدم اتساق، أي أننا عنـدما نتعـرض لدراسـة    
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وء هذه النظرية يجب أن نشير إلى أن تعقد المجتمع الحديث يـؤدي إلـى   التوافق في ض
تقليل فرص التكامل للشخصية وإلى ظهور احتماالت كثيرة لتفككها، والدليل على ذلك هو 
زيادة من يقعون فريسة لǖمراض النفسية والعقلية والعصبية، والسوي مـن اسـتطاع أن   

  )255: 1997أحمد محمد عبد اŶ،  جدǎم( .يجاري قيم المجتمع ومعاييره وأهدافه
ومما سبق نتوصل إلى أن كال من هذه النظريات صحيح إلى حد ما، ولكـن كـل     

منها وحده ال يصلح أساسا لتحليل التوافق وتفسيره وذلك ألن كل مظهر سلوكي هو نتيجة 
   .  حتمية لتفاعل العوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعية

v-         :  
يتأثر توافق األطفال المعاقين عقليا على إشباع مجموعـة مـن الحاجـات يمكـن       

  :تلخيصها فيما يلي
ن لفئة المعاقين حاجات تربوية، نفسـية، جسـمية   إ: إƪباƱ الحاجات اǓساسية -1

اديين وتختلف أيضا تبعـا  واجتماعية أساسية تختلف عن الحاجات األخرى لǖشخاص الع
كما انه إذا لم تتمكن هذه الفئة من إشـباع   ،لدرجة اإلعاقة وما يترتب عليها من مؤثرات

حول إلى وجهـات  تقد ت ء التوافق النفسي واالجتماعي، أوتلك الحاجات قد تعاني من سو
  .انحرافية تعوق تقدم المجتمع

  :ويمكن تقسيم هذه الحاجات كما يلي  
كالحاجة إلى الغذاء والنوم الكافي الهادƏ والدفء والصحة : طبيƴيـة الحاجات ال -أ

الجسمية العامة، فالطفل المعاق ينشأ وينمو جسمانيا إذا حصل على الغذاء الالزم ويصبح 
  .مشاكسا له ميول عدوانية إذا لم تلبي هذه االحتياجات األولية

ƒ- ماعيةƗجǗماعية حاجات رئيسية تعتبر حاجات المعاقين عقليا االجت: لحاجات ا
        وهامة ألنها تؤكد على استمرار ارتباطهم بأسرهم وبيئتهم الخارجيـة، ويمكـن إيجازهـا    

  :فيما يلي
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إن الحاجة للتقبل تعتبر واحـدة مـن الحاجـات    : الحاجة إلǍ الƗقبü اǗجƗماعي -
لجانب فهم األساسية لكل البشر وال يختلف األطفال المعاقون عن أي إنسان ƈخر  في هذا ا
 ضا  أنفسهمفي حاجة إلى أن يتقبلهم اآلخرون كأشخاص  لهم قيمة وكذلك أن يتقبلوا هم أي

إلى أن الحاجة للتقبل االجتمـاعي عنـد    1961حيث  أشارت دراسة ستيفنسون وكروس 
المتخلفين عقليا أعلى منها عند العادين وعند المتخلفين عقليا نزالء المؤسسات االجتماعية 

ا عند المتخلفين عقليا الذين يعيشون في أسرهم، وقد فسر الباحثان هذه النتيجـة  أعلى منه
عامة، ونـزالء المؤسسـات   بالحرمان االجتماعي الذي يعيش فيه المتخلفون عقليا بصفة 

   .بصفة خاصة
- ƚياƗماعية احƗجǗات اƽǘƴبكة من الƪ كوينƗ Ǎين إلƽوƴالم:  

ة من العالقات االجتماعية مـع المحيطـين   إن حاجة المعاقين عقليا إلى تكوين شبك  
كلما قويت شبكة العالقات االجتماعية كلما بل االجتماعي فبهم ال تقل أهمية عن الحاجة للتق

إلـيهم الشـعور بالـدفء     ن، وكلما قل  خوفهم وقلقهم، عادزاد شعورهم باالنتماء واألم
أو عالقـات مـع البيئـة    العاطفي النابع من العالقات القوية سواء كانت عالقات أسرية 

  .الخارجية
- ƹاطƴƗوال ƒحǂوهي الحاجة للحصول على عالقة إشباع بين الفـرد  : الحاجة ل

  .فيما يتعلق بالحب والتعاطف به واآلخرين المحيطين
لنا بفئـات المعـوقين  الـذين    باوهذه المظاهر كلها تظهر عند اإلنسان العادي فما   

          الخوف والخجل، لذلك فهـم أكثـر مـن غيـرهم     سببت لهم اإلعاقة الحساسية الشديدة و
من الناس في حاجة ماسة للحب والتعاطف فهم يحتاجون ĉإلى تعـاطف وحـب األسـرة    

  )60-59: 2003محمد سǘمة Ʒبارǎ، (.واألقارب وكل المحيطين بهم
احتياƜ المعوقين إلى وجودهم فـي جماعـة   : الحاجة إلǍ الوجود في الجماعة -  

اما لهم، بعد أن سببت لهم اإلعاقة ضعف ارتباطهم باألسرة وتفكـك ارتبـاطهم   احتياجا ه
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بالمحيطين وتدهور عالقاتهم وأصبحوا يفتقرون إلى العيش في جماعة تشعرهم بالـدفء  
  .هم في الحياةبيحبف الذي يجدد عندهم األمل العاطفي المليء بالحب والتعاط

  - üصاƗǗا Ǎاألطفال المعا: الحاجة إل Ɯقين ذهنيا إلى رسائل واضحة مفهومة يحتا
ودقيقة والبعض يحتاƜ أن يعرف ما هي جوانب القصور لديه وكيف ستؤثر هذه الجوانب 

مل وجه كأعلى حياته، وكذلك يحتاƜ هؤالء األطفال أن يعرفوا كيف يقتنعون بحياتهم على 
لطفل أيضا يصلون إلى أقصى طاقاتهم مع اآلخرين في حياة لها معنى ويحتاƜ هذا ا وكيف

مباشرة ومتطابقة مع اآلخرين فيما يخـص مشـاعرهم   ) تعبيرات( إلى أن تصله رسائل 
نحوهم ولكن بعض اآلباء والمختصون يقللون من أهمية هذه المشـاعر بمعنـى أنهـم ال    

طريقة غير يأخذونها في اعتبارهم بشكل مناسب وأيضا قد يتحدث الكبار عن هذا الطفل ب
كما لو كـان الطفـل ال يسـمع وال     وتؤذيها وذلك في حضوره مناسبة قد تجرح مشاعره

لمتخصصين أن يتفادوها ويأخذونها ايشعر وال يفهم، وهذه كلها أخطاء يجب على اآلباء و
محمـد سـǘمة Ʒبـارǎ    .(مشاعر هذا الطفل لها مصداقيتها مثل مشاعر الكبار ألنفي االعتبار 

2003 :62-63(  

جو العائلي الهادƏ المستقر الذي تسوده روح ال: الحاجة إلǍ جو أسرǎ مسƗقر -و
المحبة والتفاهم والتعاون بين جميع أفراد األسرة يعطي الطفل المعاق الشعور بالطمأنينـة  

          تكـون  والثقة بالنفس ويحميه من القلق وتوقع الخطر، والعالقة بين الوالـدين يجـب أن  
على مشكالت الحياة بحيث يضـع كـل   وفاق مبنية على االحترام المتبادل والتعاون على 

على النمو في جو هادƏ  ابنهمامنهما اآلخر في اعتباره دائما حتى يتمكنا معا من مساعدة 
بعيدا عن الصراعات التي تضيف عبئا انفعاليا ونفسـيا علـى درجـة التخلـف العقلـي      

  )159: 2001إيمان فؤاد محمد كاƹƪ، (.لطفلها
  ƚ- جات النفسية بالنسـبة للمعـاقين عقليـا هامـة     تعتبر الحا: الحاجات النفسية

وضرورية لذا ال بد من إشباعها حتى يتمكنوا من التوافق مع ظروف إعاقتهم، ويتجنبـوا  
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مواقف اإلحباط ومشاعر األلم والحزن، والتوتر والقلق التي تجعلهم عاجزين عن إقامـة  
ـ ل الشخصـية م عالقات مع اآلخرين، وما يترتب على ذلك من عدم االتزان أو اختال ا م

  .يجعلهم مهيئون لالنحراف أو األمراض النفسية
  :ومن بين هذه الحاجات  

- ƦنجاƌŇǂنجاز في حياة لأشار ماك كليالن ومساعدوه إلى أهمية الحاجة : الحاجة لǘ
اإلنسان وربطوها بالذكاء بمعنى أنه كلمـا زاد الـذكاء زادت الحاجـة لǘنجـاز إال أن     

إلى ارتباط الحاجة لǘنجاز بظروف التنشئة االجتماعية أكثـر  الدراسات بعد ذلك أشارت 
من ارتباطها بالذكاء فقد تفوق أطفال األسر الغنية ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا على أطفـال  

، من هنا افترض كثير من الباحثين أن الحاجة لǘنجاز عنـد  خلفة ثقافيااألسر الفقيرة المت
ى منيأتون من أسر متخلفة ال تانهم العاديين ألن معظمهم المتخلفين عقليا أقل منها عند أقر

ǘففـي دراسـة   رض في دراسـات كثيـرة   نجاز عندهم وقد تأيد صحة هذا الفالحاجة ل
TOLMAN ET STEVENSAN 1958      على مجموعتين مـن المتخلفـين عقليـا بالمؤسسـات

ضـوية  مجموعة يرجع تخلفها إلى عوامل أسرية ومجموعة يرجع تخلفها إلى عوامـل ع 
تفوقت المجموعة األولى على الثانية في الحاجة لǘنجاز، وتأثر نمو الحاجة لǘنجاز عنـد  

 KEOGH ET MAC MILAN1981ات وتبين من دراسـة  المجموعتين بمدة اإلقامة في المؤسس
أن حاالت التخلف العقلي الخفيف القادمة من أسر متخلفة ال تجد التشجيع الكـافي لتنميـة   

، ما يجعلها تعمل بكفاءة أقل من وسعها وهذا يعني إمكانيـة تنميـة هـذه    الحاجة لǘنجاز
  .الحاجة  عند هذه الفئة بتحسين ظروف تنشئتها ورعايتها

إلى أن الشخص العادي يجاهد  WHITE 1959أشار  : الحاجة لƴƪǂور بالكفاƅة -
 HARTEZ ETمن أجل أن يكون أهال لمسؤولية وأن يكون مؤثرا فـيمن حولـه، وأشـار   

ZIGLER 1974 يشعره بالسعادة خاصة عندما ي يقوم به إلى أن تمكن الشخص من العمل الذ
علـى المتخلفـين    يشعر بتحدي العمل لقدراته وأشارت دراسات أخرى إلى تفوق العادين
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عقليا في إثبات الكفاءة واألهلية بسبب مجاهدة العادين من أجل الوصـول إلـى النجـاح    
علـى ثـالث    1974يجلـر   ففي دراسـة هـارتزوز  فشل وخوف المتخلفين عقليا من ال

  مجموعة من العاديين وثانية من المتخلفين عقليا يعيشون مع أسـرهم وثالثـة  : مجموعات
       لفـين عقليـا  خمن المعاقين عقليا نزالء المؤسسات االجتماعية وجد العادين أعلى من المت

فـي أسـرهم    قليا الذين يعيشونفي السعي للتأثير على اآلخرين ووجدا أيضا المتخلفين ع
أعلى من الذين يعيشون في المؤسسات في هذه الناحية وفسـر الباحثـان هـذه النتـائج     

وأن إيـداعهم   يا للفشل واإلحباط يجعلهم سلبيينلفين عقلخبافتراض أن تكرار تعرض المت
فـي إثبـات    وخضوعا ويضعف رغبـتهم  سسات اجتماعية يجعلهم أكثر مطاوعةفي مؤ
  )288-287: 1996كماü إبراهيم مرسي،  (.كفاءتهم

الحاجة إلى احترام الذات بالنسبة للمعوقين عقليـا ال  : الحاجة إلǍ احƗرام الƤات -
ـ تقل أهمية عن باقي احتياجاتهم األخرى، إن لم تكن أكثرها أهمية، فهي متم ة لعاطفـة  م

  .اعتبار الذات واعتبار الذات من أهم العواطف بالنسبة للمعوق
ار فيشعر بالغضـب  ه هي فكرته عن نفسه وهي التي تستثاإلنسان نحو ذاتوعاطفة   
رور إذا حقـق لنفسـه مـا يريـده     أمرا ال يرتضيه لنفسه، ويشعر بالسفعل  إن من نفسه

  .الƣ....لها
م األساسـي للسـلوك   اطفة اعتبار الذات على أنها المنظإلى ع" ماكدوجü" ويشير   

استغاللها لتوجيه صاحبها للسلوك الصحيح فƎذا قام يمكن لذا وهي المنظم األكبر للشخصية 
ـ بعمل طيب نذكره له، ونشجعه على مثله، وإذا قام بعمل سيء يكفي أن نقول له أن ا لـم  ن

نكن ننتظر منك عمال كهذا، وبذلك تقوى فكرته عن نفسه وفي الوقت الذي ندفعه لـيحجم  
لقيام بعمل ƈخر يرتضيه عن سلوك غير مرغوب فيه، نستغل نفس العاطفة لدفع صاحبها ل

  )71-70: 2003محمد سǘمة Ʒبارǎ، (.المجتمع ويقدر من اجله
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  - Ƨقة بالنفƙوال üǘقƗسǗا Ǎالحاجة إلى االسـتقالل والثقـة بـالنفس    : الحاجة إل         
من أهم الحاجات النفسية التي يحتاجها معظم الناس بصفة عامة والمعاق بصفة خاصة بعد 

الحاجة إلـى إشـباع هـاتين     يسسا معا، ولذلك فكل معاق في ممنهأن حرمته اإلعاقة م
محمـد سـǘمة   (.تين بعد أن جعلته اإلعاقة عالة على غيـره وعبئـا علـى اآلخـرين    الحاج

،ǎبارƷ2003 :83-84(  
2- ǈاق لنفسƴمثل هذه النظرة في أبعاد ثالثة وهي فهم الذات توت: نظرة الفرد الم

  .ذات يعني  أن يعرف المرء نقاط القوة والضعف لديهوتقبل الذات وتطوير الذات وفهم ال
 ال أما البعد الثاني وهو تقبل الذات أي أن يتقبل الفرد ذاته بƎيجابياتها وسلبياتها وأن  

كراهيتها سيترتب عليه عجز الفرد عـن تقبـل    أويرفضها أو يكرهها ألن رفض الذات 
  .اآلخرين تقبال حقيقيا

أن يحاول تحسينها  هيقع الفرد بتقبل ذاته كما هي بل عليأما البعد الثالث فيعني أال   
وتطويرها والتحسين أو التطوير يحدث بتأكيد جوانب القوة ومحاولة التغلب على النقائص 
ومناطق الضعف والتخلص من العيوب أو التقليل من أثرها على األقل وفي المقابل يمكن 

           عـدم القـدرة أو عـدم الرغبـة     أن نقول أن سوء التوافق يتضمن عدم فهـم الـذات أو  
  .في تحسينها كل هذه األبعاد أو بعضها

ل قف بالدرجة األولى على مدى التقبونظرة المعاق عقليا لنفسه بطريقة إيجابية تتو  
         الذي يمكن أن يحظى به من قبل أفراد األسرة وعلى مدى التشجيع الـذي يتلقـاه مـنهم    

  .التي تمكنه من تحقيق التوافق مع نفسه ومع المجتمع في تعلم مختلف المهارات
عندما يواجه الفرد العادي مشكلة يريد حلها، أو هدفا يريـد تحقيقـه   : المرونة -3

فƎنه يسلك سلوكا معينا لتحقيق هذا الهدف فƎذا ما تحقق الهدف انتهى الموقف بالنسبة لـه  
 )154: 2003عǂي، أƪرƹ عبد الƸني ƪريت،  صبرǎ محمد(  .ا لم يتحقق فƎنه يجرب سلوكا ƈخراأما إذ

بينما األمر يختلف بالنسبة لǖطفال المعاقين عقليا، ففشلهم في أداء المهمات المطلوب منهم 



           
 

 100

أداؤها سيجعلهم يستسلمون أمام الصعوبات األولى التي تواجههم وال يحـاولون تجريـب   
   .رى فيتسمون بالسلبيةخطرق أ
يستخدمها المربين مع المعاقين عقليا لتعزيز مهارة من أهم الطرق التي يمكن أن  و

  :المرونة لديهم في التعامل مع المشكالت
توخي الحذر في اختبار  األعمال لتحقيق أكبر قدر من احتماليـة النجـاح وأن     -

يضعوا في اعتبارهم أهمية استخدام الوسائل اإلضافية كفنيات التـدعيم لزيـادة فـرص    
   .النجاح

طرق التدريب التي يظهر في أثنائها بعض هؤالء األطفال سلوك وعي المربي ب -
تجنب الفشل فمثال عند مرور الطفل بخبرات فاشلة في مواقف معينـة يجـب أن يغيـر    
الموقف مستخدما طرقا جديدة حتى يتفادى ردود الفعل الفورية التي تصدر عـن هـؤالء   

  .األطفال لتجنب الفشل
ال فيما يتعلق بتوقعاتـه الخاصـة بالنسـبة    يجب أن يكون المربي حساسا ومعتد -

لهؤالء األطفال فربما تنقل هذه التوقعات بطريقة غير مقصودة إلى الطفل فتزيـد األمـر   
  .تعقيدا

          ار التعزيزات الفورية بعد حدوث السلوك مباشـرة دون إبطـاء وخاصـة    اختي -
  .في مراحل التعليم األولى

ال واستخدامها كمعززات للسلوك الـذي نريـده   ار األنشطة المشوقة لǖطفاختي -
  .والذي ال يميل إلى أدائه الطفل إال نادرا

تقديم التعزيز حتى وإن كان هناك تحسن طفيف وتجنب التطلع إلـى التحسـن    -
  )197-196، 2001:عبد الرحمان السيد سǂيمان .الكلي قبل التعزيز

فالطفـل  : فسǈ وحمايǊƗاƗدريƒ الطفü عǍǂ المǊارات اǗجƗماعية في رعاية ن -4
المعاق عقليا في حاجة إلى تدريب مباشر على كل مهارة حتى يكتسبها ومن الضـروري  
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          تدريبه على اللبس والنظافة واالستحمام واستعمال الحمـام وتنـاول الطعـام والتعامـل    
افـق  مع إخوانه وأقاربه وجيرانه وغيرها من المهارات االجتماعية التي تساعده على التو

  .االجتماعي كأقرانه العاديين
5- ƲمƗفادة من مؤسسات المجƗسǗا Ǎǂع üفكل مجتمع يوفر العديد : مساعدة الطف

من المؤسسات العالجية والتعليمية والتأهيلية والترفيهية والثقافية واالجتماعية التي يستفيد 
لها المعاق من هذه منها المعاقين عقليا والعاديون وعلى األسرة  أن تسعى إلى استفادة طف

  المؤسسات وتعمل على اندماجه مع أقرانه العادين في المجتمع من خالل هذه المؤسسـات 
  )302: 1996كماü إبراهيم مرسي، ( 

VI-        :  
أساسـيين  يمكن تقسيم مظاهر السلوك التوافقي عند المعاقين عقليا إلـى جـانبين    

  :جوانب التوافق النفسي وجوانب التوافق  االجتماعي وفيما يلي شرح مفصل لكال الجانبين
  :وتتلخص في النقاط التالية: جوانƒ الƗوافق النفسي -1

ويقصد به ميل الفرد المعاق إلى القيام بما يراه من عمل : اǗعƗماد عǍǂ النفƧ -أ
ة بغيره مع قدرته على توجيـه سـلوكه دون   دون االستعانو ،دون أن يطلب منه القيام به

  .خضوع في ذلك ألحد غيره وتحمله المسؤولية
ƒ- يةƗاƤبالقيمة ال ƧحساǕا.  
ƚ- يةƗاƤور بالحرية الƴƪويتضمن ذلك شعور الفرد بأنه قادر علـى توجيـه   : ال

سلوكه وأنه يستطيع أن يضع خطط مستقبله ولديه الحرية في أن يقوم بقسط فـي تقريـر   
  .سلوكه

عر بأنـه  أي أن الفرد المعاق يتمتع بحب والديه وأسرته ويش: الƴƪور باǗنƗماƅ -د
ستغني نون له الخير فنحن كأشخاص عاديين ال نستطيع أن نتممرغوب من زمالئه وأنهم ي
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عن االنتماء إلى جماعة أو أكثر من النـاس وال نسـتطيع أن نتحمـل طـويال الوحـدة      
  .واالنعزال

الجـوع  " وللدافع إلى االنتماء من القوة ما جعل بعـض العلمـاء يطلـق عليـه       
  ."االجتماعي
أي أن الفرد ال يميل إلى االنطواء أو االنفراد : الƗحرر من الميü إلǍ اǗنفراد -هـ

          تـوهم ومـا يتبعـه    الوال يستبدل النجاح الواقعي في الحياة والتمتع به بالنجاح التخيلي أو 
  .تمتع جزئي غير دائممن 

عبـد الحميـد   ( .فالمعاق الذي يميل إلى االنفراد يكون حساسا وحيدا مستغرقا في نفسه  

  )53-52: 2001محمد الƪاƤلي، 
بمعنى أن المعاق عقليا ال يشكوا من األعراض : الǂƢو من اǓعراƭ الƴصابية -و

م بسبب األحالم المزعجة والمظاهر التي تشير إلى االنحراف النفسي كعدم القدرة على النو
  .أو الخوف أو الشعور المستمر بالتعب أو البكاء وغير ذلك من األعراض العصابية

  :وتتمثل في: جوانƒ الƗوافق اǗجƗماعي -2
أي أنه يدرك حقوق اآلخرين وموقفـه  : اعƗراƹ الفرد بالمسƗويات اǗجƗماعية -أ

ة وبعبارة أخرى انه يعـرف  حيا لهم وكذلك يدرك إخضاع بعض رغباته لحاجات الجماع
  .ما هو الصواب وما هو الخطأ من وجهة نظر الجماعة كما انه يتقبل أحكامها برضاء

ƒ- ماعيةƗجǗارات اǊمǂاق لƴالفرد الم ƒساƗأي أنـه يظهـر مودتـه نحـو     : اك
ويسرهم، ويتصف  منه يبذل من راحته ومن جهده وتفكيره ليساعدهأاآلخرين بسهولة كما 

بأنه لبق في معامالته مع معارفه ومع الغرباء وأنه ليس أنانيا فهو يرعـى  مثل هذا الفرد 
  .اآلخرين ويتعاون معهم

ƚ- ƲمƗمجǂادة لƮالم üحرر من الميوƗبمعنـى أن المعـاق عقليـا ال يميـل    : ال           
إلى التشاحن مع اآلخرين أو العراك أو عصيان األوامر أو تدمير ممتلكات الغير وأخـذها  
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رغباته على حساب اآلخرين كما انه عادل في معاملتـه   ضييرال ئذان وهو كذلك بال است
  .لغيره

أي أن يكون المعاق على عالقات طيبة مع أسرته : ة مƲ اǓسرةبالƽǘƴات الطي -د
ويشعر بأنها تحبه وتقدره وتعامله معاملة حسنة، كما يشعر باألمن واالحترام بين أفـراد  

ناف مع ما للوالدين من سلطة معتدلة علـى األبنـاء وتوجيـه    أسرته وهذه العالقات ال تت
  .سلوكهم

ويتضمن ذلك أن الفرد المعاق يتوافق مع البيئـة  : الƗوافق مƲ البيƏة المحǂية -هـ
المحدودة التي يعيش فيها، ويشعر بالسعادة عندما يكون مع جيرانه ويتعامـل معهـم دون   

تحدد العالقة بينه وبينهم وكـذلك يهـتم    شعور سلبي أو عدواني كما يحترم القواعد التي
  )55-54: 2001عبد الحميد الƪاƤلي، ( .بالوسط الذي يعيش فيه

VII-        :  
         مظاهر السلوك الالتوافقي عند األطفال المعاقين عقليا كثيـرة ومتعـددة تختلـف   

حسب درجة اإلعاقة وفردية المعاق نفسه، وفرديـة  في نوعيتها وحدتها من معاق آلخر، 
بيئته ومجتمعه، وتختلف أوجه الرعاية التي تبذل لهم حسب هذه الفروق الفرديـة والتـي   
على أساسها توضع لهم الخطط المناسبة إلشباع احتياجاتهم وتصـمم بـرامج المسـاعدة    

غيلية حسب مواصفات هذه توضع الخطط العالجية والتأهيلية والتدريبية والتشوالالزمة لهم 
    .الفردية
وفيما يلي عرض موجز ألهم مظاهر السلوك الالتوافقي التي يمكن أن يعاني منها   

  .المعاقين عقليا
1- ƫد بالنقƏاƦور الƴƪتجعلهم يشعرون  اإن الظروف المحيطة بالمعاقين عقلي: ال

حساسـيته  و خـرين  ا إلعاقته وضعفه ونظرا العتماده على اآلبالنقص فالمعاق عقليا نظر
لته وعجزه خاصة إذا سببت لـه اإلعاقـة   تعامله مع من حوله تجعله يشعر بقالزائدة في 
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        رية أو العطف الزائـد وتجعلـه ينفـر   تشوهات أو عاهات ظاهرة قد تجعله موضعا للسخ
غيـر مبـال    ،من االتصال باآلخرين ويلجأ إلى التباعد واالنكماش أو االنزواء واالنطواء

       شتراك في أي نشاط أو أي اتصال وقد يدفعه ذلـك إلـى أن يصـبح شخصـا ناقمـا      لال
  .على مجتمعه وأنظمته وƈدابه وتقاليده وكل ذلك بدافع الشعور بالنقص

2- Ƨقة بالنفƙدم الƴور بƴƪمن أهم المشـكالت  الشعور بعدم الثقة في النفس : ال
توقـع الشـر   : ت الفشل ومن مظاهرهاعاني منها المعاقين عقليا نظرا لتكرار خبراالتي ي

وزيادة الخوف وتضيع الوقت، باإلضافة إلى التهاون واالستهتار والسلوك االنحرافي وعدم 
القدرة على التفكير المستقل والخجل والضعف والتردد لذلك نرى المعاق عقليا الذي سببت 

عتماد على النفس عالة له اإلعاقة الكثير من المشكالت المختلفة عاجزا عن االستقاللية واال
على غيره فاقدا لǖمن المادي  والنفسي واالجتماعي، قلقا خائفا من المجهول ومـن كـل   
شيء قليل الحيلة، متوقعا للشر، سريع االنفعال، شديد الحساسية ممـا يدفعـه لالسـتهتار    
والسلوك االنحرافي بعد أن ضعفت ثقته بنفسه وصار في حالة اضطراب نفسـي داخلـي   

مجتمع، بعد أن ضعفت الفي كل ما يسند إليه من مسؤوليات ناقما على غيره وعلى  فاشال
  .عنده الروح االستقاللية وثقته بنفسه

يواجه المعوق الكثير من المشكالت النفسية التي تسببها : عدم اƦƗǗان اǗنفƴالي -3  
وعـدم نضـج   اإلعاقة ومن هذه المشكالت عدم االتزان االنفعالي وعدم الثبات الوجداني 

عارض شدة انفعاله مع مثيراته فيظهر االنفعـاالت والمشـاعر   تانفعاالته فنرى المعوق ت
ن غيـر  كثيرا ما تكـو ، كما أن استجابته ي الموقف الذي يتطلب الحزن والضيقفالسلبية 

ه، فقد يستجيب بفرح كبير وسرور لشيء يسر سرورا بسيطا أو يحـزن  متناسبة مع المنب
ئر تئاب لشيء ال يستحق كل هذا الحزن أو ينظر ألمر يظنه من الصغابشدة وقد يصل االك

وهو من الكبائر واألمور الخطيرة أو يهون بعض المواقف وال يهتم بهـا، وهـي   فيهونه 
  )97: 2003محمد سǘمة Ʒبارǎ، (.مواقف خطيرة تحتاƜ إلى العناية واالهتمام الكبير
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األمن نقصد بهـا تلـك الحالـة     فقدان المعوق لمشاعر: فقدان الƴƪور باǓمن -4
النفسية التي يشعر فيها بأنه خائف دائما وغير ƈمن على نفسه، يخيفه المجهول ويرعبـه  
ويشعر بأنه مهدد في حياته مهدد في كل شيء يحيط به أو يتعامل معه، ويخاف من نقـد  

شـاعر  فاإلعاقة العقلية وما يصاحبها من م ،اآلخرين ومالحظاتهم له، ومن التعامل معهم
النقص تدفعه إلى الخوف من الناس والنفور منهم، وانطوائه وانزوائه بعيدا عنهم، حتى ال 
         يمسون ذاته أو يجرحون كرامته بسخريتهم أو بشفقتهم، أو بنقـدهم لـه، ألنـه عـاجز    

عن منافستهم أو التعايش معهم، بعد أن أفقدته اإلعاقة ثقته بنفسه وشعور المعوق بالنقص 
  .الثقة بالنفس يزيدان من مخاوفه ويفقدانه الشعور باألمن وفقدان

         حاول العديد من علمـاء نفـس المعـوقين االنتهـاء    : سيادة السǂوƿ الدفاعي -5
إلى سمات محددة لعالم المعوقين وقد انتهى المؤتمر الدولي الثامن لرعاية المعوقين عـام  

في خمسة سمات ومن بينها  KLIMKEبنيويورك إلى مجموعة من السمات لخصها  1968
  )89: 1991إƽباü إبراهيم مǂƢوƹ،  (.سيادة مظاهر السلوك الدفاعي

دفها خفض التوتر والقلق وهي تعمـل  هوالحيل الدفاعية عبارة عن عمليات نفسية   
بطريقة ال شعورية إلنكار الواقع أو تزيفه وعن طريقها يتم كبت واستبعاد ذكريات وأفكار 

حيز الوعي الشعوري، وعندما يفشل الكبت وحده في التحكم في مثيـرات   مثيرة للقلق من
اإلنكـار، اإلسـقاط، النكـوص    : ة أبرزهايالقلق يلجأ المعاق عقليا إلى حيل دفاعية إضاف

  .التقمص، االنعزال، تكوين رد الفعل، التسامي، والتي تعد إنكارا للواقع
سرف من قبل المعاقين عقليا يؤثر ويمكن القول بأن استخدام الحيل الدفاعية بشكل م  

محمـد سـǘمة   ( .في نموهم النفسي ألنها تمنعهم من التعامل مع العالم الواقعي بطريقة واقعية

 ،ǎبارƷ2003 :102-103(   
مشكلة االضطرابات النفسجسمية مـن المشـكالت   : اƮǗطرابات النفسجسمية -6

ون مـن بعـض الصـراعات    التي يعاني منها بعض المعوقين عقليا وخاصة الذين يعـان 
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أنفسهم لالنفعاالت الشديدة التي تعد من أقوى المؤثرات النفسية  يعرضون الذين أوالنفسية، 
     وهذه االضطرابات هي وسائل هروبية توفر لصـاحبها الحصـول    .على كيان المعوقين

        وهـي تـؤدي بـدورها    ،ر سلوكا معينا، أو التعبير عن عدم الرضاتمام أو تدبعلى االه
ة ما تكـون وظيفـة العضـو    ور بالقلق التي يعيشها المعاق وعادإلى انخفاض حدة الشع

المضطرب هي اإلشارة ĉإلى وجود نوع من االضطرابات أو الصراع النفسي لدى  الفـرد  
 2003محمد سǘمة Ʒبارǎ، ( .على الرغم من عدم وجود أسباب عضوية لالضطراب النفسجمي

115-116(  
س عن انفعاالتـه وتصـريفها   ينفتعقليا في ال المعاق ساعدة الفردلذلك ال بد من م

والتعبير عن المشاعر السلبية وتخفيفها والتعبير عن الضغوط البيئية وإزالتهـا، حتـى ال   
  .تكون سببا لمثل هذه االضطرابات النفسجسمية

ال شك أن المشتغلين في ميدان التخلف العقلي يالحظون  :اǗنسحاƒ والƴدوان -7
بعض المعاقين عقليا إلى االنسحاب واالنزواء والبعد عن نشاط الجماعة التي يوجدون  ميل

فيها، فيكفي أن ندخل فصال بƎحدى مدارس المرحلة األولى به طفل قاصر عقليـا فنجـده   
منزويا بعيدا عن نشاط األطفال تفصله عن بقية زمالئه مسافة سيكولوجية كبيرة أو بعبارة 

ال نفسي غير المجال الذي يوجد به غيره من األطفال فهو إمـا  أخرى نجده يعيش في مج
يراقبهم مكتفيا بمالحظتهم وإما شاردا في أحالم يقظته، أو شاغال وقته بعمل شيء ال قيمة 

ب انتباهه إلى نشاط الجماعة فلن ينتبه إال لفترة وجيزة ثم ذله، وإذا حاول المدرس أن يج
  .الذي يحاول المربي أن يجذب إليهيعود إلى عزلته وانسحابه من المجال 

كما أن المالحظ الدقيق لسلوك القاصرين عقليا سيجد أن بعضهم يتميزون بسـلوك    
عدواني سواء كان العدوان موجها إلى بقية األطفال الـذين يوجـدون معهـم أو موجهـا     

هم لتي توجد حولهم، فيحطمون ما تصل أيديللمدرس أو كان العدوان موجها ضد األشياء ا
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          إليه وباختصار يكون الطفل القاصر عقليا مثار شـغب فـي المدرسـة وفـي المنـزل      
  .على السواء

حال من النشاط الزائد والمستمر والـذي ال  : HYPER ACTIVITYفرط النƪاط  -8
يدع مجاال للراحة توجد بصفة خاصة عند األطفال ذوي اإلصابة المخيـة والمضـطربين   

والطفل المعاق عقليا الذي يعاني من فـرط النشـاط ال يمكنـه     ،قلياانفعاليا والمتخلفين ع
االستقرار في مكان دون أن يغيره وال يكف عن الحركة المستمرة سواء كانت هذه الحركة 

في تأدية عمل ما  شاملة الجسم كله أو لبعض أجزائه سريع االنفعال ال يستطيع االستمرار
ـ  عاق عن التعلم كما قد يتسببوهنا النشاط الزائد قد يعوق الطفل الم مة خفي مشكالت ض

-133: 2001عبد الرحمان السيد سǂيمان، (  .تتعلق بضبط السلوك والسيطرة عليه مما يعوق توافقه

135(  
يتعرض الكثير من األطفال المعاقين عقليا للقلق وذلك بسبب اإلخفـاق  : القǂق -9

  .سياق اللعبالذي يواجهونه حيثما توجهوا في البيت والمدرسة وفي 
أنه النتيجة المشتركة لكل الحاجات المتعلقـة  " على  HANS SELYEحيث يعرفه   

 )ISABELLE PAULHAN ET MARC BOURGEOIS, 1998: 10(" بالجسم ولها أثر نفسي أو جسمي
  .وطبقا لنظرية القلق في المواقف االختيارية فƎن المتخلفين عقليا أعلى في القلق

يا من فئة القابلين للتعلم يتسمون أكثر بالقلق نتيجة النخفـاض  كما أن المتخلفين عقل  
          قدرتهم على التحصيل الدراسي وتعرضهم لمواقف الفشل باسـتمرار وكـذلك عجـزهم   

  )285: 1996كماü إبراهيم مرسي، ( .في أداء المهارات الشخصية واالجتماعية
التي يعاني منها بعـض  تعتبر السرقة إحدى االضطرابات السلوكية : السرƽة -10

ومن الدوافع التي تحفز الطفل المعاق على السرقة رغبته فـي أن يلعـب    ،المعاقين عقليا
دورا هاما في الحياة، بيد أنه يشعر من ناحية أخرى انه عاجز عن القيـام بهـذا الـدور    

تي العقلي ومن ثم فهو يلجأ إلى إشباع رغبته بالسرقة اله لقصورا بالطريقة المشروعة نظر



           
 

 108

تثير انتباه اآلخرين له، كما أن الطفل الذي ال يستطيع الحصول على تقدير زمالئه عـن  
طريق التفوق في الدراسة أو العمل أو اللعب أو النشاط يمكنه تعويض ذلك بوسائل غيـر  

  )104: الصديقي وƢƆرون، دون Ɨاريơسǂوǌ عƙمان ( .مشروعة شاذة
غير بال استئذان، الكذب، والغش فيما كأخذ ممتلكات ال: نالسǂوƷ ƿير المؤƗم -11

  .يتعلق بنفسه وباآلخرين الغش في اللعب وفي االمتحانات والواجبات
ر باألصـابع  والضـرب الـدائم    قكالن: السǂوƿ النمطي أو الƦǂمات الƸريبة -12

  بالقدمين تحريك اليدين  بحركة ثابتة، قرص الوجه، هز أجزاء من الجسم، يـدير رأسـه  
  .وذهابا إلى الخلف، يذرع المكان جيئةام، وإلى األم

وهي عبارة عن عادات صوتية أو كالميـة  : الƴادات الصوƗية Ʒير المقبولة -13
  :مزعجة ويمكن تلخيصها في النقاط التالية

  .القهقهة بهستيرية -
  .التحدث بصوت عال أو الصراƢ في وجه اآلخرين -
  .التحدث إلى النفس بصوت عال -
  .ئمالضحك بشكل غير مال -
  .كالم اآلخرين تقليد -

االحتفاظ باألشـياء داخـل    ،كشم األشياء: Ʒير المقبولةأو الƴادات الƸريبة  -14
اللعب باألشياء التي يرتديها كاألزرار، اللعـب بالبصـاق    ،المالبس بصورة غير مالئمة

الضغط على األسنان بصوت مسموع، قضم األظافر مص األصابع أو المالبس، الشـرب  
المرحاض، تمزيق األزرار والمالبس، خلـع جميـع المالبـس عنـد احتيـاƜ      من ماء 
  .المرحاض
15- Ƥاƪالجنسي ال ƿوǂيمكن تلخيص أهم مظاهر السلوك الجنسـي الشـاذ   : الس 

  : التي يمارسها بعض المعاقين عقليا فيما يلي
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 الرقصأو ولة أحد األنشطة كاللعب تعرية الجسم بصورة غير مالئمة أثناء مزا -
  .لجلوسأو ا

  .الميول الجنسية المثلية -
  .إغراء اآلخرين بمظهره أو بأفعاله -
  .العناق والتقبيل بحرارة شديدة أمام العامة -
  .إغتصاب اآلخرين -

  : فüƪ المƴاق في أداƅ اǓدوار اǗجƗماعية داüƢ اǓسرة وƢارجǊا -16
فƎنه  ،شاعر المعوقإذا كانت اإلعاقة العقلية تؤثر تأثيرا سلبيا على اتجاه وسلوك وم  

فشل األدوار االجتماعية  وسيواجه الكثير من مشكالت ،االجتماعية أدوارهسيفشل في أداء 
سواء داخل األسرة أو خارجها وكثير من الصعوبات والمشاكل التي يواجهها المعاق عقليا 
دم والتي قد تسبب في عدم  توافقه مع أسرته ومع اآلخرين الذين يتفاعل معهم تكمن في ع

وصراعات األدوار الناشئة عن قصور األدوار المختلفة والتـي   ،توافق أدواره وصراعها
كثير من المعاقين عقليا يجدون صعوبة فـي تعلـم   أن تتغير من وقت آلخر فمن الممكن 

 .ن األدوار ذاتها صـعبة األداء ووقد تك مالتكيف معها بسبب قصوره أواألدوار المتغيرة 
) ،ǎبارƷ مةǘ122: 2003محمد س.(  
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VIII-        :  
رغبة معينة  تدفع اإلنسان وتوجه سلوكه نحـو   أوتبدأ عملية التوافق بوجود دوافع 

ترض سبيل الحاجة، ثم يظهر عائق ما يع أوغاية معينة  أو هدف خاص يشبع هذا الدافع 
دفه وعندما يعاق الكائن الحي من الوصـول إلـى هدفـه    لى هالكائن الحي من الوصول إ

ويحبط إشباع دافعه يأخذ من القيام بكثير من األعمال والحركات المختلفة لمحاولة التغلب 
على هذا العائق والوصول إلى هدفه وبالوصول إلى الهدف الذي يشبع الدافع تتم عمليـة  

  .التوافق
  :ملية التوافق هيوعلى هذا األساس فالخطوات الرئيسية في ع  

  .وجود دافع يدفع اإلنسان إلى هدف خاص -1
  .وجود عائق يمنع من الوصول إلى الهدف ويحبط إشباع الدافع -2
  .قيام اإلنسان بأعمال وحركات كثيرة للتغلب على العائق -3
          الوصول أخيرا إلى حل يمكن من التغلب على العائق ويؤدي إلـى الوصـول   -4

  .شباع الدافعإلى الهدف وإ
          إلـى التغلـب    دائما بهذا النظام وهو الـذي يـؤدي   تمتغير أن عملية التوافق ال   

على العائق وإلى حل المشكلة فقد نشاهد أحيانا بعض المعاقين عقليا يعجزون عـن حـل   
          سـǊير كامـü أحمـد   ( .مشكالتهم وال يستطيعون أن يتغلبوا على العوائـق التـي تعترضـهم   

2002 :43(  
لذا يختلف توافق الشخص من موقف إلى ƈخر بحسب خبراته السـابقة بـالموقف     

ي المواقف البسيطة يتوافق معه بسهولة، ويصل إلى أهدافـه  فوالهدف المطلوب تحقيقه، ف
يبين رسما توضـيحيا  ) 01(بجهد قليل، وباستجابات تعود عليها وألف أداءها والشكل رقم 

ونجد فيه أن الحاجة التي نشأت من مثير خـارجي أو داخلـي أدت   لعملية التوافق البسيط 
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          إلى دفع الشخص المعاق ألن يسلك فيصل إلى هدفه مباشرة ويسد حاجتـه بـدون جهـد    
  .أو بجهد بسيط

   Ɯن الشخص المعاق يتوافق معها بصعوبة ألنه يحتاƎأما المواقف التي فيها عوائق ف
       اته إلزالة العوائق من طريقه، أو يتخلـى عـن الهـدف    إلى زيادة جهوده وتعديل استجاب

  .أو الحاجة أول يلجأ إلى الحيل النفسية الدفاعية
يبين رسما  توضيحيا لعملية التوافق الصـعب ونجـد فيـه أن    )  2(والشكل رقم   

الحاجة التي نشأت من مثير داخلي أو خارجي دفعت الشخص المعاق يعمل على تحقيـق  
  :عائق ينوع في أساليب مواجهة الموقف والتي منهاهدفه وجعله ال

  .زيادة الجهد للتغلب على العائق -أ
  .تعديل السلوك بما يساعد على تجاوز العائق -ب
Ɯ- زالة الحاجة وخفض الدافع وقبول األمر الواقعƎالتخلي  عن الهدف نهائيا ب.  
صـبرǎ  (  .الدفاعيـة الشعور بالفشل واإلحباط والقلق واللجوء إلى الحيل النفسية  -د

  .)133-132: 2003محمد عǂي، محمد عبد الƸني ƪريت، 
  
  

  
  
  

  وتتمثل في التشجيع من طرف اآلخرين –بواعث خارجية 
  نحو الهدف) المربي+ األسرة (    

  الشعور بالتقبل -األصدقاء           
  

  الخفيفة رسم توضيحي للتوافق السهل عند المعاقين عقليا من الدرجة ): 01(شكل رقم 
  

 المعاق عقليا 

 مثير داخلي 

 مثير خارجي  

   تحقيق الدافع    الحاجات
   التوافق  الهدف



           
 

 112

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رسم توضيحي للتوافق الصعب عند المعاقين ): 02(شكل رقم 

  عقليا من الدرجة الخفيفة
  )133-132: 2003صبرǎ محمد عǂي، (

  
IX-        :  

يستخدم المعاق عقليا أساليب متعددة ومتنوعة للتعامل مع المواقف التي يواجههـا  
سواء كانت مواقف تعبر عن التهديد واإلحباط أو كانت تمثل بعض مصـادر الضـغوط   

ير هذه األساليب إلى ما إذا كان شخص ما يعاني من حاالت الشعور بالتهديد شوعادة ما ت
مل  أن يسلكه أو اإلحباط في وقت ما، كما أنها تعتبر عونا لنا في التنبؤ بالطريق الذي يحت

  :مثل تلك الضغوط وتنقسم أساليب التوافق إلى مجموعتينه المعاق  عندما يواج
Ǘأساليب التوافق التي تأخذ شكل نشاط مباشر :أو.  
  .أساليب التوافق التي تأذ شكل نشاط غير مباشر أو الدفاعي :ƙانيا

    
  :ناقش فيما يلي هذه النشاطات بشيء من التفصيلنو

 المعاق عقليا

 مثير داخلي 

 مثير خارجي  

 الدافع    الحاجات

 زيادة الجهد 
  تحقيق 
  الهدف

  التوافق

التخلي عن الهدف 

 التوافق

 النفسية الحيل

 التوافق 
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  :أساليƒ الƗوافق الƗي ƪ ƤƢƉƗكü نƪاط مباƪر -1
في حالة تهديد اإلنسان أو توقع حـدوث   :اǗسƴƗداد لمواجǊة الǊƗديد أو الƢطر -أ

          رضرر من مصدر خارجي فعادة ما يقوم اإلنسان باتخاذ خطوات معينة لتفـادي الضـر  
أو لǘقالل من حدته إلى أقل درجة ممكنة عن طريق التدخل المباشر وغالبا مـا يعمـل   

لمطلوب على تصور الموقف ودراسة متطلباته واسـتعراض  اإلنسان قبل القيام بالنشاط ا
أو التهديـد مسـبوقا    رالبدائل المتاحة الختيار واحد منها وذلك في حالة ما إذا كان الضر

  )120-119: 1998القƤافي،  رمƮان محمد( .ببعض المؤشرات الدالة على قدومه
ئه العاديين لـه  وعلى سبيل المثال في حالة خوف المعاق عقليا من عدم تقبل زمال  

داخل الفصل الدراسي نتيجة فشله المتكرر في أداء مختلف المهمات قد يجعله ذلك يختار 
التقبـل   -طريق الجد والمحاوالت المتكررة كي ينجح في أداء تلك المهمات ويحق هدفـه 

  .ويتجنب في األخير نفورهم له وسخريتهم منه
ƒ- طرƢديد أو الǊƗاجمة مصدر الǊعاقين عقليـا إلـى مهاجمـة    يلجأ بعض الم:م

كنوع من الحماية وكما يقولون فƎن الهجوم هو أفضل طريقـة   رمصدر التهديد أو الضر
ما يؤدي إلى القضاء على الخطر المتوقع أو مقاومته وإبطائه ولو جزئيا، وعـادة  مللدفاع 

 ما ترتبط مهاجمة مصدر التهديد أو الخطر بتوفر مستوى معين من النزوع للعدوان ويرى
كثير من العلماء بأن النزوع للعدوان ينشأ بسبب الشعور باإلحباط مـن جهـة وكوسـيلة    

ويتنوع السلوك العدواني لدى المعاق عقليا فقد  .لمقاومة التهديد ومواجهته من جهة أخرى
يكون بسيطا أو معقدا كما قد يأخذ أشكاال متعددة مثل السلوك اللفظي كالسباب والسـلوك  

  .البدنيالحركي كاالعتداء 
  مع األطفـال  ثناء لعبهتوقع المعاق لفشل في أداء مهمة معينة أ: وكمثال على ذلك  

  . قد يجعله يعتدي عليهم بالضرب والشتم كي يخفي فشله
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ƚ- ةǗم وعدم المباǘسƗسǗي كثير من األحيان مواقف ال يواجه المعوق عقليا ف: ا
والتغلب عليه، مما يؤدي إلى تالشي  أو الفشل رفيها أي أمل للنجاح أو تحاشي الضر يبدو

ـ  الدافع لمحاولة تجنب حدوثه بشكل يدل على االكتئاب والشعور باليأس فمـثال أن  راكم ت
خبرات الفشل وتكرارها لدى األطفال المعاقين تجعلهم يتوقعون في معظم األحيان فشـلهم  

ـ هم يختارون طريق االستجعلفي أداء المهمات الجديدة مما ي           مبـاالة بـدال   الم وعـدم ال س
  .من المثابرة
األسلوب هو عادة الشخص الـذي   المعاق الذي يتخذ هذا ):اǗنƦƴاü( اǗنطواƅ  -د
فشله في المواقف االجتماعية أي أنه وجد في تعامله مع المجتمـع سـدا وإحباطـا     تكرر

ليعيد التوافـق  التي حاول أن يستخدمها  ةمستمرين، كما أنه لم ينجح في األساليب اإليجابي
ويرجع ذلك في كثير من الحاالت إلى القسوة والتعسف مـن جانـب    .بينه وبين المجتمع

  )369: 2002سامي محمد ماƱ، ( .الوالدين وفرض التزامات على األبناء تفوق طاقاتهم
وهي عبارة عن خليط من الحيـل  : أساليƒ الƗوافق Ʒير المباƪرة أو الدفاعية -2

د أو يشعر باألخطـار الخارجيـة   نسان بها نفسه عندما يواجه التهديالنفسية التي يخدع اإل
بر كل حيلة نفسية عن النشاط العقلي المستخدم للتغلب على مصدر التهديد أو الخطـر  وتع

فيض حدة الشعور بالتهديد أو اإلحباط خبطريقة معينة، وتؤدي جميع هذه الحيل عادة إلى ت
  .ر مخالف للحقيقةمؤقتا من وجهة نظر الفرد فقط، وهو أم

  :ومن أكثر الحيل الدفاعية شيوعا عند المعاقين عقليا  
           ينـتج التعـويض الزائـد   : EXCESSIVE COMPENSATIONالƴƗويƭ الƦاƏد -أ

ـ أحيانا نتائج  من محاولة موازنة الفشل أو التغلب عليه ارة أو غيـر مرغـوب فيهـا    ض
لوجهة السوية وقد يقوم نتيجـة إلحساسـه   اه اجتماعيا، فقد يتجه الطالب الفاشل في دراست

والت نشـاطا غيـر   ضمن هذه المحـا تالعميق بالنقص بمحاوالت يائسة لتأكيد ذاته وقد ت
ـ ق ما يريده الفرد من إشـباع ودون أن  اجتماعي دون أن يحق ـ   يتغل  ه       ب علـى مـا يعاني
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          األنظـار  من إحباط فهو قد يعتزل زمالءه في المدرسـة وقـد يحـاول أن يلفـت إليـه      
في المجالس بالحديث بصوت مرتفع أو يكثر من الكالم ويستحوذ على الحديث أو المناقشة 

م بها وقد يؤدي التعويض الزائد إلـى السـرقة   ى ويزهو بأعمال قام بها أو لم يقأو يتباه
  .على أشياء أو أموال كوسيلة يحقق بها الفرد ما يريده من مكانة للحصول
ƒ- سقاǕط اPROJECTION :     يظهر اإلسقاط أكثر األحيـان فـي إلقـاء اللـوم         

        عنـدنا، ويهـدف اإلسـقاط    ير يبـدو  صالنسبة ألخطاء نرتكبها نحن أو تقعلى اآلخرين ب
لـى قلـق   بب القلق، وتحويل القلق العصابي إإلى التخلص من األفكار والمشاعر التي تس

من مشـاعرنا البغيضـة    فخفض القلق ويجعلنا نخفواقعي أيسر في التعامل معه وبذلك ي
         قد يكون عن نفسه فكرة عامة انه مكروهالذي تعود أن يعاقب على العدوان فمثال المعاق 
ارة أي رغبة له في العدوان تثير قلقه كـذلك  هذه الفكرة تثير قلقه كما أن استثأو منبوذ و

طا في كثير من هذه المواقف ألنـه ال  ولذلك فقد يجد مثل هذا الشخص المعاق نفسه محب
  بع وسيلة اإلسقاط لكي يخفـف رغباته المكبوتة ولذلك فƎنه قد يتيستطيع أن يجد مخرجا ل

من حدة هذا القلق وهذا اإلحباط ولكي يشبع دوافعه المكبوتة من ناحيـة أخـرى فيسـقط    
        مكائـد   رغباته العدوانية مثال على اآلخرين وذلك بأن يتصـور أن الـبعض يكيـد لـه     

  .أو يتصور أن الناس أعداءه
ƚ-  ƫقمƗالIDENTIFICATION :    التقمص أسلوب سلوكي يحـاول فيـه الفـرد

خرين وهـو  طريق تصور نفسه في مكان أفراد ƈالمعاق الوصول إلى إشباع لدوافعه عن 
تحصيلهم الذي حرم منه فيتصور نفسه في موقـف  " في مستوى التصور" بذلك يشاركهم 

الشجاع أو في مكان أبطال القصص التاريخية واألفالم السينمائية التـي تـدور    المحارب
عليهم حوادثها حول انتصارات هؤالء األبطال في معارك يقتلون فيها أعداءهم أو يتغلبون 

عن طريق هذه العملية يستطيع أن يشبع دوافعه من ناحية ومن ناحية أخرى فƎن مثل هذه 
  .المواقف تثير عنده القلق
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وهو حل ƈخر من حلول الصراع ويقصد به لجـوء  : REGRESSIONالنكوƫ  -د
الشخص المعاق إلى عادة سلوكية قديمة كأن يجد إشباعا عن طريقها في الماضي، ويعتبر 
النكوص أسلوبا انسحابيا ألن الشخص يتقهقر إلى مرحلة سابقة من مراحل النمو ليواجـه  

  )370-369: 2002سامي محمد مǂحم، ( .ة مباشرةبطريقالصراع صراعه بدال من أن يواجه ذلك 
قد يشعر الطفل القلق نتيجة لفكرة أو فقدان حب الوالـدين  : DENIALاǕنكار  -هـ

         أو  توقع العقاب على فعله ففي هذه الحالة ال يستطيع الطفل أن يتجنـب هـذه األفكـار    
وفي اإلنكار نالحـظ إصـرار    أو المواقف بالهروب منها ولذلك فƎنه إما يلجأ إلى إنكارها

 2001محمود عبد الحǂيم مسن، ( صحة له  الطفل على أن الواقعة أو الموقف المسبب للمشكلة ال

مثل ذلك المعاق الذي قامت امة بنبذه أو عقابه ينكر أنها عدائية ويصر على أنهـا أم   )162
  .عطوف وحنون

ـ : REACTION FORMATIONالƗكوين الƴكسي  -هـ ان يخفـي  في بعض األحي
فيها خالمعاق مشاعره السلبية وراء قناع من المشاعر اإليجابية مثل مشاعر الكراهية التي ي

ويظهر مشاعر الحب المصطنع أو مشاعر الحزن واأللم التي يخفيها ويظهـر السـرور   
وذلك حماية لذاته من الضيق والتوتر والقلق بطريقة نفسـية ال شـعورية هـي     ،والمرح

  .التكوين العكسي
يلجأ المعاق لحيلة التبرير عندما يسلك سلوكا خاطئـا  : RationalizationالƗبرير  -و

منطقيـة لخـداع    فيضطر إلى اختالق أسباب قد تبدو وقد يخشى أن يالم أو يعاقب عليه
داع ذاته والتمويه عليها بعملية ال شعورية يمارسها  المعوق وهو ال يعـرف  خاآلخرين و

كر أسباب ودوافع  سلوكه الخاطƐ تكـون أكثرهـا اجتماعيـة    دوافعها الحقيقية وعندما يذ
  .ا بعيدة كل البعد عن األسباب الحقيقيةهولكن
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سيادة السلوك الدفاعي عن طريق هذه الحيل الدفاعية والتي تمثل إحدى المشاكل إن   
عمليات نفسية الشعورية ال يـدري بهـا المعـوق وال    لنفسية التي يواجهها المعوق تتم كا

         لى الدفاع عن ذاتـه ضـد  لحقيقية فهي حيل ال شعورية تهدف إيئا عن دوافعها ايعرف ش
المريرة، المرتبطة بمواقف المشاعر األليمة والمواقف أي تهديد داخلي أو خارجي لتجنبه 

محمد سـǘمة  ( .الصراع واإلحباط كقوة كابتة تستبعد ما يثير قلقه وتخفف من ƈالمه وأحزانه

 ،ǎبارƷ2003 :14-15(  
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 :  

لقد كان هذا الفصل وسيلة ناجعة في تحليل مفهوم التوافق وعالقته باإلعاقة العقلية   
حيث تم توضيح من خالله الفرق بين التوافق والتكيف ثم قمنا بعرض أهـم االتجاهـات   

ـ               ل  المـؤثرة األساسية له، بعدها تم إبراز النظريات المفسرة للتوافـق، وكـذلك العوام
عند األطفـال  التوافق وسوء التوافق في إحداثه، يليها بعد ذلك شرحا مفصال ألهم مظاهر 

المعاقين عقليا، ثم تحليل لعمليات التوافق لديهم، وفي األخير إظهار األسـاليب التوافـق   
  .المباشرة وغير المباشرة المستخدمة من قبلهم

ا أشرنا إليه في هذا الفصل حول التوافـق عنـد   وما يمكن استخالصه من خالل م  
األطفال المعاقين عقليا أن معظم سلوك الفرد هو عبارة عن محاوالت من جانبه لتحقيـق  

واالجتماعي وهذه الحاجة ال تخص األشخاص العادين فقـط بـل    النفسي توافقه الشخصي
  .بية والتربويةتشمل المعاقين عقليا وهذا ما تهدف إليه برامج الرعاية الطلعدى تت
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:  
جاء في الجانب النظـري   وتأكيد ما ةيعمل الجانب التطبيقي من البحث على تكمل  

        فهو وسيلة نقل مشكلة البحث إلى الميدان وتوضيحها وتحديدها لذا تم فـي هـذا الفصـل   
          من الجانب الميداني استعراض أهم اإلجراءات المنهجية للبحـث وذلـك بـالتطرق أوال    

اسة االستطالعية، ثم إلى الدراسة األساسية المتمثلة في المنهج المستخدم، مكـان  إلى الدر
  .إجراء البحث، عينة ومجتمع البحث، أدوات البحث إجراءات التطبيق الميداني

  .وفي األخير نصل إلى التقنيات اإلحصائية  
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I-   :  
القيام بالدراسة االستطالعية في شـهر ديسـمبر   قبل البدء في إجراءات البحث تم   
للوقوف على الظروف التي سيتم فيها إجراء البحث، وأيضا للتعرف علـى مـدى    2005

استعداد المسؤولين عن أفراد العينة للتعاون مع الباحث، ومن أجل ذلك تم إجـراء عـدة   
  :لقاءات

لى المراكز الطبي مع مسؤول مديرية النشاط االجتماعي بحكم إشرافه إداريا ع -1
  .التربوي بهدف الحصول على تصريح لزيارة هذه المؤسسة

ؤولين على المركز الطبي التربوي للتعرف علـى مـدى اسـتعدادهم    مع المس -2
تستخدم في جمع البيانات، كمـا تـم   سالتي  األدواتللتعاون مع البحث، حيث تم عرض 

  .ركزتوضيح كل تفاصيل وإجراءات البحث الميداني لمدير الم
التعرف على أفراد العينة حيث تم في هذه الفترة تطبيق اختبار ذكـاء رسـم    -3

) 70و  50( الرجل لتحديد عينة البحث المستهدفة وهي الفئة التي تراوح نسبة ذكائها بين 
  .درجة

البنـود الخاصـة    -حساب معامالت ثبات وصدق مقياس السـلوك التـوافقي   -4
  .بالتوافق االجتماعي والنفسي

II-  :  
هرة ماكي يصل ق الذي يسلكه الباحث في دراسة ظايعرف المنهج على أنه الطري  

  )598: 1975عبد الواحد وافي، (  .بيعة الظاهرة المدروسةط إلى نتائج يقينية في الكشف على

سـة فـي المراكـز الطبيـة     ممارالدراسة الحالية ستتناول أثر األنشطة ال أنوبما   
وافق النفسي واالجتماعي لدى المعاقين عقليا من الدرجة الخفيفة، فƎن ذلك التربوية على الت

ارسـين  ميتطلب منا إجراء مقارنة بين األطفال الذين يمارسون األنشطة واألطفال غير الم
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        ات المتبعة من قبـل هـذه المراكـز    هذا ومن جهة أخرى نريد التوصل إلى االستراتيجي
  .عي لهذه الفئة، وهذا يتطلب منا جمع المعلومات ثم تحليلهانفسي اجتما في تحقيق توافق

  :وعلى هذا يمكن تعريف المنهج الوصفي المقارن على انه  
التحليل والتفسير العلمـي المـنظم لوصـف     أشكالأحد  هو: المنƛǊ الوصفي -1
ـ   مشكلة محددة، وتصويرها كميا عن أوظاهرة  ـ ات مقنطريق جمع بيانـات ومعلوم         ة ن

        المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضـاعها للدراسـة الدقيقـة، لـذا فهـو      أوالظاهرة عن 
  :يهدف إلى
  .لدى مجتمع معين المشكلة موجودة فعأو جمع بيانات حقيقية ومفصلة لظاهرة  -أ
  .تحديد المشكالت الموجودة وتوضيحها -ب
Ɯ-  لعالقات بـين  المشكالت وتقويمها وإيجاد ا أوإجراء مقارنات لبعض الظواهر

  )224: 2000سامي محمد مǂحم، ( .تالمشكال أوتلك الظواهر 
        والطريقة المقارنة في البحث الوصفي تعتمد على مقارنة أسلوب بأسـلوب ƈخـر    

         طريقة بطريقة أخرى والتعرف على األسباب التي تقف وراء الفروق  التـي تظهـر  أو 
تهم ثـم  لفي األوضاع القائمة فـي حـا   أوألفراد في سلوكيات المجموعات المختلفة من ا

          ترجـع إلـى الصـدفة     أنها أمالكشف عن مدى داللة هذه الفروق وهل هي فروق حقيقية 

  )233-232: 2000عبد الحǂيم محمود مسني، ( 
  :وإلجراء هذا البحث تم إتباع الخطوات التالية  

  .غيراتهااختيار عينة البحث حيث تم المكافئة ين جميع مت -
  .حساب أداء المجموعة األولى الممارسة لǖنشطة -
  .ارسة ألنشطةمية الغير منالمجموعة الثا أداءحساب  -
المقارنة بين نتائج المجمـوعتين وحسـاب الفـرق بـين متوسـطي درجـات        -

  .المجموعتين والداللة اإلحصائية لهذا الفرق
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III –   :  
الميداني بالمركز الطبي البيداغوجي لوالية المسيلة وهو  جراء البحث في جانبهتم إ  

           بمقتضـى المرسـوم رقـم    1990سبتمبر  19عبارة عن هيكل مؤسساتي تم إنشائه في 
267 /90.  

لتواجد عينة البحث المستهدفة وهي فئـة اإلعاقـة   ا هذا المركز بالذات نظر اختير  
طة، وكذلك سهولة الحصول على عينة غيـر  العقلية من الدرجة البسيطة الممارسة لǖنش

  .مارسة ألنشطةم

IV-    :  
1-  :  
اقتصر البحث الحالي على المركز الطبي التربوي بالمسـيلة كنمـوذƜ للمراكـز      

           2006-2005الموجودة في الجزائر، ويحتوي هـذا المركـز فـي الموسـم الدراسـي      
  :عين على النحو التاليطفال موز 122على 

  
  الجنس                   

  نوع التكفل
 المجموع  إناث  ذكور

  16  8  8  أقسام المالحظة

  52  16  36  أقسام التفطين

  24  8  16  الورشات

  30  12  18  األنشطةالمسجلين بالمركز دون ممارسة 

  122  44  78  المجموع

  يمثل المجتمع األصلي للدراسة :)01(جدول رقم 
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2-    :  
تعتبر عملية اختيار عينة الدراسة من أهم الخطوات المنهجية التـي يقـوم عليهـا      

راض البحث وأهدافه لتفي بأغ البحث ولقد حرص الباحث على ضرورة اختيار هذه العينة
  .األساسية
         دية وفي هذه الطريقـة يعتمـد الباحـث علـى خبرتـه      محيث تم ذلك بصورة ع  

في أن يختار العينة بطريقة مقصودة لعدم وجود منطقة محددة بها أفراد لهـم خصـائص   
  )41: 2000عبد الحǂيم محمود مسني، ( .ميزات مجتمع أصليمو

ار ذكاء رسم الرجل حيث كان عدد بتم اختيار عينة البحث باستخدام اخت وعليه فقد  
        اإلعاقـة العقليـة مكونـا     -حـث أفراد المجتمع الذين يحملون بيانات الظاهرة موضع الب

فردا وبما أن اتجاه الدراسة الحالية يرتكز أساسا على فئة اإلعاقة العقلية الخفيفة  122من 
فردا مع العلم انه تم اسـتبعاد األطفـال ذوي اإلعاقـة العقليـة      40اشتملت العينة على 

  :المتوسطة والشديدة وبذلك أصبحت عينة البحث مكونة من
        طفـال يمارسـون مختلـف األنشـطة      20تتكون مـن  : موعة الممارسةالمج -أ

  في المركز الطبي التربوي  
طفـال مسـجلين بـالمركز غيـر      20تتكون من : المجموعة Ʒير الممارسة -ب

  . ممارسين لǖنشطة
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  :والشكل التالي يوضح المجتمع الصالح للدراسة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ƨير الممارسةا المجموعة الممارسة الجنƷ لمجموعة  

  النسبة  الƴدد النسبة الƴدد Ƥكور
10 27.02% 10  55.55%  

Ƙ83.33  10 %66.66 10 إنا%  
  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس) 02(جدول رقم 

  
  
  
  
  

3-      :  

82 

52 
63.41% 

30  
36.58% 

متواجدين داخل 
 المرآز

متواجدين خارج 
 المرآز

لƉƗǂكد من الƙقü الǂƴمي Ǔداة 
القياƗ Ƨم اƗƢيار عينة مكونة 

 Ƥ05كور و  05أطفاü  10من 
إناƗ Ƙم اسƗبƴادها في الدراسة 

  ذآور 37
71.15% 

  إناث 15
28.84% 

  ذآور 18
  إناث 12 60%

40% 

  ذآور  10
27.02% 

  إناث 10
66.66% 

  ذآور 10
55.55% 

  إناث 10
83.33% 
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عتبـار  عن أي متغيرات أخرى تم األخذ بعـين اال  لكي تكون نتائج البحث مستقلة
  :ضبط المتغيرات بين أفراد المجموعتين لتحقيق التوازن بينهما من حيث

لتجانس أفراد العينة من حيث العمر الزمني تم اختيار األطفـال  : الƴمر الƦمني -
سنة، المتواجدين بأقسام التقطين وهذا يعني اسـتبعاد   12إلى  08في المرحلة العمرية من 

  .حظة والورشاتاألطفال المتواجدين بأقسام المال
  .ال غير الممارسين لǖنشطةفطتحديد العمر الزمني بالنسبة لǖ وبنفس الطريقة تم  

ار بلتجانس أفراد عينة البحث من حيث العمر العقلي تم تطبيق اخت: الƴمر الƴقǂي -
وهي غيـر دالـة    1.81) ف( جل، وحساب نسب الذكاء حيث بلغت قيمة رذكاء رسم ال

  .ياائإحص
  :تالي يوضح الفروق بين المجموعتينوالجدول ال

  المجموعة Ʒير الممارسة  المجموعة الممارسة Ǔنƪطة المƸƗيرات

  سنة 10.15 سنة10.03  السن

  سنوات وسƗة أǊƪر6  سنوات وƙǘƙة أǊƪر6 الƴمر الƴقǂي

ƅكاƤ64.97 64.24 نسبة ال  

Ʀعدد السنوات في المرك
  والفصوü الƴادية

  سنوات 05 سنوات05

  يبين الفروق بين المجموعتين من حيث متغير : )03(رقم جدول 
  )نوات في المرآز والفصول العاديةالسن، العمر العقلي، نسبة الذآاء، عدد الس(  

  
  
  
  

V-  :  
  :البحث تم استخدام األدوات التالية أهدافلتحقيق  
1- ƗƢباüرسم الرج ƅكاƤ ار:  
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ص ذكاء األطفال كل ما يطلب من المفحوار غير لفظي لقياس وهو عبارة عن اختب  
ار لقياس ذكاء األفراد الذين تتراوح أعمارهم بـين  رسم صورة لرجل ويصلح هذا االختب

  )377: 1981سيد Ƣير اŶ، ( .سنة 13و  03
ار من بين اختيارات الذكاء األخرى نظرا لسهولة تطبيقه بوقد تم اختيار هذا االخت  

  .إمكانية استجابتهم للقيام باالختيار{كذلك مع األطفال المعاقين عقليا، و
لقد جرت محاوالت متعددة في بعض الـدول العربيـة   : اƗƢǗيار صدق وƙبات -

  األصليةصورته  لتطوير وتقنين مقياس جودانف لرسم الرجل في
على عينة مصرية ووجد  هففي مصر قام مصطفى فهمي بتطبيق رسم الرجل وتقنين  

القبـاني   هولقد سبق) 0.82( المتوسط الحسابي والتباين  أساسمعامل الثبات محسوبا على 
تدائي على بعض فصول المـدارس االبتدائيـة   ار الذكاء االببار مع اختختبفطبق  هذا اال

    ارين ألطفال كـل عمـر   معامل االرتباط بين نتائج االختب للبنين والبنات بالقاهرة وحسب
  :على حدى فكان كما يأتي

  مƴامü اǗرƗباط  Ǔطفاüعدد ا الجنƧ السن

  0.73 -0.67  49-34 بنات-بنون سنوات 09

  0.65 -0.55  35-34 بنات-بنون سنوات 10

  0.47 -0.57  45-42 بنات-بنون سنة 11
  اربيمثل معامل االرتباط بين نتائج اخت) 4(جدول رقم 

  .ار الذآاء االبتدائيبرسم الرجل واخت 

بأس به وأن معامل االرتباط  ارين البط بين االختاأن االرتبويتبين من هذا الجدول   
ـ تخيزداد كلما صغر عمر األطفال الذين أجـري علـيهم اال               جـابر عبـد الحميـد جـابر    ( .ارب

           أما في األردن فقد أجريت دراستان حول تطوير وتقنين مقياس جودانف، )120-121: 1996
          دراسـة هـدفت  ) 1966( ية، حيـث أجـري بطانيـة    في صورته األصلية للبيئة األردن
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        ، وقد طبق المقياس علـى عينـة مؤلفـة   معايير أردنية الختيار رسم الرجلإلى اشتقاق 
  )98: 1999فاروق الروسان، ( .سنوات 10إلى  05طفل تتراوح فئاتهم العمرية من  500من 

عن ثبات المقيـاس باسـتخدام    إلى توفير داللة) 1978( كما تشير دراسة كباتيلو   
أحمـد حامـد   ( ) 0.72( مفحوصا حيث بلƸ معامل ثبات المقيـاس   50طريقة اإلعادة على 

  )62: 2002الƢطيƒ، حسين مدا اŶ الطراونة، 
  : مقياƧ السǂوƿ الƗوافقي -2
مقيـاس تقـديرات    لوك التوافقي لجمعية التخلف العقلي األمريكية هـو سمقياس ال  

ليوفر وصـفا موضـوعيا    منفعاليا والمعوقين وهو مصموغير المتوافقين إ لمتخلفين عقليال
          إلى فعاليـة الفـرد   أساسا" السلوك التوافقي" ويشير تعبير  سلوك الفرد التوافقيل اوتقويم

  )08: 2001كاƦونǊيرا وƢƆرون، ( .لمجتمعلفي التعامل مع المطالب الطبيعية واالجتماعية 
  :ئينيتكون المقياس من جز

Ǔا ƅƦالجü10 أبعادهوعدد  يشمل مظاهر السلوك التوافقي: و.  
  .14ظاهر السلوك الالتوافقي وعدد أبعاده فيشمل م :الجƅƦ الƙاني

بنـدا خاصـة بـالتوافق النفسـي      14ومن أجل تحقيق أغراض البحث تم اختيار 
        .1996عبد الحميـد إبـراهيم   واالجتماعي وهذا حسب ما جاء في دراسة محمد إبراهيم 

  )89: 1998افة النفسية المƢƗصصة، مجǂة الƙق( 

وبنوده هي التعاون، وضع اآلخرين فـي االعتبـار الـوعي    : الƗوافق اǗجƗماعي
باآلخرين، التفاعل مع اآلخرين، االشتراك في األنشـطة الجماعيـة، األنانيـة، النضـج     

  .االجتماعي
 م تقبل النقد، االسـتجابة لǘحبـاط  مفهوم الذات، عدوبنوده هي : الƗوافق النفسـي 

  .لى االهتمام، الشعور باالضطهاد، إدعاء المرض، مظاهر االضطراب االنفعاليإالحاجة 
  :الƢصاƫƏ السيكومƗرية Ǔداة القياƧ -أ

  البيƏة الƴربية :أوال
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 *Ƨبات المقياƙ:    بهدف حساب ثبات الصورة الجديدة لمقياس السـلوك التـوافقي
ثة مدارس تدريبيـة، وقـد حسـب    مفحوصا من المقيمين في ثال 133ى المقياس علطبق 

  .دام معامل ارتباط العزوم لبيرسونالثبات الداخلي لدرجات كل مجال باستخ
  :ل والثانيووالجدول التالي يوضح البيانات الخاصة بثبات الجزء األ 

 مƗوسطات الƙبات  المجاǗت
  )133= ن( 

  مƗوسطات الƙبات  المجاǗت
  )133= ن( 

  0.59  الƴنƹ والسǂوƿ الƗدميرǎ-1 0.92  الƴمü اǗسƗقǘلي-1

  0.67  السǂوƿ المƮاد لǂمجƗمƲ-2 0.93  النمو الجسمي-2

3-ǎصادƗƽǗاط اƪمرد-3 0.85  النƗالم ƿوǂ0.55  الس  

  0.69  السǂوƷ ƿير المؤƗمن-4 0.87  إرƗقاƅ الƸǂة-4

  0.44 اǗنسحاƒ-5 0.86  اǕعداد والوƽت-5

  0.62  السǂوƿ النمطي والƗصرفات الƪاƤة-6 0.91  اǓنƪطة المنƦلية-6

  0.47  سǂوƿ اجƗماعي Ʒير مناسƒ-7 0.78  النƪاط المǊني-7

  0.37  الƴادات الصوƗية Ʒير المقبولة-8 0.71  الƗوجǈ الƤاƗي-8

  0.57 الƴادات الƸربية أو Ʒير المقبولة-Ɨ  0.83 9حمü المسؤولية-9

ــ-10 ƪنƗــةال Əة اǗجƗماعي
üوǓا ƅƦوسطات الجƗم  

0.77 
0.86  

  0.49  سǂوƿ إيƤاƅ الƤات-10

  0.57  الميü لǂنƪاط الƦاƏد-11  

  12-Ƥاƪ جنسي ƿوǂ0.56  س  

  0.45  اƮطرابات نفسية-13  

  14- ƚǘƴدام الƢƗاس  
  مƗوسطات الجƅƦ الƙاني

0.77  
0.57  

   1974ل والثاني لتعديل عام يوضح متوسطات ثبات بنود الجزء األو) 5(جدول رقم 
  ).54-53: 2001كاƦونǊيرا وƢƆرون،(

Ƨلة للغاية في مجال الصدق العملـي للمقيـاس   يأجريت دراسات قل: صدق المقيا
راوح أعمارهم بين تمتخلفا من المقيمين داخل المؤسسات ت 41ومنها دراسة أجريت على 
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ـ  13و 10 كل دال إحصـائيا بـين   عاما، هذا وقد ميزت جميع درجات المجال األول بش
األفراد الذين صنفوا من قبل في مستويات مختلفة من حيـث السـلوك التـوافقي وفقـا     

من الراشـدين المتخلفـين    531على  أجريتشير دراسة أخرى رات اإلكلينيكية وتللتقدي
يزا جوهريا بـين هـؤالء   يز تمميŇجميع درجات الجزء األول ت أنالمقيمين في المؤسسات 

بيل المثـال وحـدات   خمسة وحدات إدارية متجانسة على سن تم تصنيفهم في األفراد الذي
  .الƣ في مؤسسة إيوائية للمتخلفين ذهنيا...طبية ومهنية 
  البيƏة المحǂية: ƙانيا

Ƨبات المقياƙ :   تم التحقق من ثبات البنود الخاصة بالتوافق االجتمـاعي والنفسـي
أفراد مرتان بفاصل زمنـي   10من  بطريقة إعادة اإلجراء حيث طبقت على عينة مكونة
درجـات   بـين ) بطريقة بيرسـون ( قدرة ثالثة أسابيع وتم استخراƜ معامالت االرتباط 

  .األطفال في التطبيقين
  )0.01( عند  مسƗوǌ الدǗلة  )10= ن(مƴامǘت الƙبات البنود

  داü 0.94  الƴƗاون

  داü 0.88 وƲƮ اƢǑرين في اǗعƗبار

  اüد 086  الوعي باƢǑرين

  داü 0.94 الƗفاعü مƲ اƢǑرين

  داü 0.92 اƗƪǗراƿ في اǓنƪطة الجماعية

  داü 0.91  اǓنانية

  داü 0.88  النƛƮ اǗجƗماعي
  يمثل معامالت ثبات البنود الخاصة بالتوافق االجتماعي :)06(جدول رقم 

  .% 99بدرجة ثقة ) 0.01(جميع هذه القيم دالة عند المستوى  *
  

  ƴامü اǗرƗباطم الــبنـــــود
  )10= ن( 

  )0.01( عند  مسƗوǌ الدǗلة
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  داü 0.88  مفǊوم الƤات

  داü 0.88  عدم Ɨقبü النقد

  داü 0.92 اǗسƗجابة لǖحباط

ƅطراǕمام واƗهǗيد من اƦم Ǎإل ƚاƗ0.86 يح üدا  

  داü 0.90 إبداƅ الƴƪور باƮǗطǊاد

  داü 0.88 ديǈ ميوü بƌدعاƅ المرƭل

  داü 0.86 فƴاليمظاهر اƮǗطراƒ اǗن
  ت البنود الخاصة بالتوافق النفسييمثل معامالت ثبا : )7(جدول رقم 

Ƨصدق المقيا:  
تم التحقق من صدق البنود الخاصة بالتوافق االجتماعي والنفسي عن طريق حساب   

  .معامل االرتباط لالتساق الداخلي بين كل البنود والدرجة الكلية لها
  مƴامǘت الƙبات البنود

  )10= ن( 
  مسƗوǌ الدǗلة

  )0.01( عند 

  داü  0.88 الƴƗاون

  داü  0.89 وƲƮ اƢǑرين في اǗعƗبار

  داü  0.89 الوعي باƢǑرين

  داü  0.92 الƗفاعü مƲ اƢǑرين

  داü  0.86 اƗƪǗراƿ في اǓنƪطة الجماعية

  داü  0.86 اǓنانية

  داü  0.91 النƛƮ اǗجƗماعي
  الخاصة بالتوافق االجتماعي معامالت ارتباط البنود): 8(جدول رقم 

  .مع الدرجة الكلية لها 

  
  

  مƴامü اǗرƗباط الــبنـــــود
  )10= ن( 

  مسƗوǌ الدǗلة
  )0.01( عند 
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  داü  0.89  مفǊوم الƤات

  داü  0.91 عدم Ɨقبü النقد

  داü  0.89 اǗسƗجابة لǖحباط

ƅطراǕمام واƗهǗيد من اƦم Ǎإل ƚاƗ0.86 يح  üدا  

ƮǗور باƴƪال ƅادإبداǊ0.86 ط  üدا  

  داü  0.88 ديǈ ميوü بƌدعاƅ المرƭل

  داü  0.94 مظاهر اƮǗطراƒ اǗنفƴالي
  معامالت ارتباط البنود الخاصة بالتوافق النفسي): 09(جدول رقم 

  رجة الكلية لهامع الد

يتضح من خالل الجدولين السابقين أن جميع معـامالت ارتبـاط بنـود التوافـق       
  ).0.01( ة الكلية لها دالة عند مستوى االجتماعي والنفسي بالدرج

  :المقابǂة -3
تم القيام بƎجراء المقابلة مع األخصائية النفسانية المتواجدة فـي المركـز الطبـي      

 التربوي بحكم إشرافها على تلك األنشطة وذلك بهدف التعرف على االستراتيجيات المتبعة
           لدى األطفال المعاقين عقليـا  المركز من أجل تحقيق توافق نفسي اجتماعي إيجابي داخل

  .من الدرجة البسيطة
  
  
  
  

VI-   :  
  :تم وضع خطة محددة إلجراء االختبارين حيث تم العمل وفق ثالث مراحل  
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تم فيها التعرف على األخصـائية النفسـانية   : 2005المرحǂة اǓولǍ ديسمبر  -1
بي التربوي حيث تم شرح الهـدف مـن االختبـارين    وكذلك المسؤولين على المركز الط

  .تحديد يوم إجراء االختبارين، وقها كما  تم فيها التعرف على أفراد العينةيوكيفية تطب
تم فيها تطبيق اختبار الذكاء على المجموعتين : 2006المرحǂة الƙانية جانفي  -2

لـك مـدة يـومين لكـال     ذ غرقالختيار األطفال المعاقين عقليا من الدرجة الخفيفة واست
  .المجموعتين

  .كما  تم في هذه المرحلة حساب معامالت صدق وثبات مقياس السلوك التوافقي  
3-  ǎة ماƙالƙة الǂتم فيهـا تطبيـق مقيـاس السـلوك التـوافقي     : 2006المرح           

المجموعتين وذلك باإلجابة على كل ما ينطبق على الطفل حالة بحالة والواحد تلـو  على 
  .خر حيث استغرق ذلك مدة أسبوعين لكال المجموعتيناآل

VII-  :  
      بمجموعـة   (SPSS)بنظـام   تمت االستعانة في المعالجة اإلحصـائية للبيانـات   

  :التالية إلحصائيةحيث تم استخدام األدوات ا
 لمعرفة التجانس بين المجموعتين مـن حيـث  : )HARTLEY( اƗƢبار هارǂƗي  -1

  :ة الذكاء حيثرجد
   

  = ف  أي =                        ف           
  
  
  
لحساب معامالت صدق وثبات  )PEARSON CORRELATION(  مƴامü ارƗباط بيرسون -2

   :حيث المقياس

 التباين الكبير

 التباين الصغير

 يرمربع االنحراف المعياري الكب

 مربع االنحراف المعياري الصغير
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[ ][ ]2222 )(.)(
))(().(
yynxxn

yxyxnR
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

R =معامل االرتباط  
N =حجم العينة  
X  وY =عبد الرحمان، ( .نمتغيرا Ǎ178: 1987عيس(  
  :دǗلة مƴامü اǗرƗباط -3

  =T                                                                 :حيث

     R =قيمة معامل االرتباط  
  R2     =مربع قيمة معامل االرتباط  
N       =عدنان( .حجم العينة ،ƞمحمد صبحي اوصال  ،ƭ198: 1984محمد عو(  

4- ǎيارƴالم ƹنحراǗا:  

                                )30 >ن ( في حالة        
)1(

)( 22

−
∑−∑

=
nn

xxnS                

  :حيث أن
S         =االنحراف المعياري  

X
  مجموع مربع الدرجات= ∑        2

 2)X∑( =مجموع الدرجات مربعة. )ع ،ƫ176: 2006بد الكريم بوحف(   
   :المƗوسط الحسابي -5
                                                  :حيث  

X  =المتوسط الحسابي للدرجات                                              =X  
X∑ =مجموع الدرجات.  )FAOUZI BOUCHAIB, 2002: 49(.  
  
  ):T( اƗƢبار  -6

R 

R2 -1

2-N

 XI∑ 

N  
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  :                عمل هذه المعادلة للمقارنة بين مجموعتين مستقلتينتست   

1

2
2

2
1

21

−
−

−
=

N
SS

XXT  

  ومعرفة معنوية 2ن= 1متساويتين في الحجم ن
  .الفروق بين المتوسطات الحسابية

  :حيث
X1  =المتوسط الحسابي للمجموعة األولى.  
X2 =المتوسط الحسابي للمجموعة الثانية  
S21 =حراف المعياري للمجموعة األولىمربع االن.  
S22 =مربع االنحراف المعياري للمجموعة الثانية.  
N =ربيني، (  .عدد أفراد العينةƪكريا الƦ1995 :132(  
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 :  
لنتائج أي بحث أن تستقم ما لم يكن هناك تكامل وتناغم بين جميع أجزائه  يمكن ال

منهجيـة البحـث   فصـلنا هـذا   تناولنا فيه وبالضبط فـي   وعليه جاء الباب الثاني والذي
واإلجراءات الميدانية بداية من تحديد متغيرات البحث مرورا بالتأكيد علـى الخصـائص   
السيكومترية للمقياس المستعمل، وذكر أهم التعديالت التي أجريت عليه وذلك لكي يصبح 

جنا عن مجتمع وعينة البحث هذا وعر ،مما ستجمعه من معلومات الوثوق أداة علمية يمكن
 عن إجراءات التطبيق الميـداني    نغفلمن خالل مخطط توضيحي للعينة المختارة دون أن 

نتائج الرقمية وأخيرا األدوات اإلحصائية التي تتناسب مع هذه الدراسة، وهذا لكي نترجم ال
 . إلى دالالت لفظية ذات معنى
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I-  :  
   :  

  النتــائج                   
  

  البنـود        

المتوسط   ن  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى   ت
الداللة عند 

)0.01(  
  دال  12.5  0.75  1.55 20  1مج  التعاون 01

  0.68  1.05 20  2مج

 دال  11.87  0.91  3.1 20  1مج  وضع اآلخرين في االعتبار 02

  1.08  2.15 20  2مج

 دال  11.42  1.34  3.65 20  1مج  الوعي باآلخرين 03

  0.88  2.05 20  2مج

 دال  11.66-  0.82  2.05 20  1مج  التفاعل مع اآلخرين 04

  0.93  1.35 20  2مج

  االشتراك في األنشطة 05
  الجماعية 

 دال  20-  0.87  2.15 20  1مج

  0.93  1.35 20  2مج

 دال  3.52  1.42  2.2 20  1مج  انيةاألن 06

  0.92  1.6 20  2مج

 دال  3.52  4.56  3.35 20  1مج  النضج االجتماعي 07

  3.03  1.5 20  2مج

  دال  7.14  1.52 2.57 20  1مج  الدرجة الكلية

  1.20 1.57 20  2مج

  يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين): 10(الجدول رقم 
  .ي بنود التوافق االجتماعيف 
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  :مǘحظات
  .عدد أفراد العينة: ن: المقصود بـ
  .المجموعة الممارسة لǖنشطة: 1مج            
  .المجموعة غير الممارسة لǖنشطة: 2مج            

  :يالحظ مايلي) 10(من الجدول رقم 
  :الƴƗاون -1

وعتين، حيث جـاء  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجم
) 1.05(، أما المجموعة الثانية فجـاء يسـاوي   )1.55(متوسط المجموعة األولى يساوي 

  ).0.01(، وهي دالة إحصائية عند المستوى )12.5(وقيمة ت المحسوبة تساوي 
  :وƲƮ اƢǑرين في اǗعƗبار -2

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات للمجموعـة حيـث جـاء    
وقيمة ) 2.15(، أما المجموعة الثانية فجاء يساوي )3.1(لمجموعة األولى يساوي متوسط ا

  ).0.01(وهي دالة إحصائية المستوى ) 11.87(المحسوبة تساوي  )ت(
  :الوعي باƢǑرين -3

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين حيـث جـاء   
) 2.05(المجموعة الثانية فجـاء يسـاوي    ، أما)3.65(متوسط المجموعة األولى يساوي 

  ).0.01(وهي دالة إحصائية عند المستوى ) 11.42(وقيمة ت المحسوبة تساوي 
  : الƗفاعü مƲ اƢǑرين -4

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين حيـث جـاء   
) 1.35(سـاوي  ، أما المجموعة الثانية فجـاء ي )2.05(متوسط المجموعة األولى يساوي 

  ).0.01(وهي دالة إحصائية المستوى  11.66وقيمة ت المحسوبة تساوي 
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  :اƗƪǗراƿ في اǓنƪطة الجماعية -5
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين، حيث جـاء    

، )1.35(، أما المجموعة الثانية فجـاء يسـاوي   )2.15(متوسط المجموعة األولى يساوي 
  ).0.01(وهي دالة إحصائيا عند المستوى ) 20 -(ت تساوي  وقيمة

  :اǓنانية -6
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين، حيث جـاء    

، وقيمة )1.6(، أما المجموعة الثانية فجاء يساوي )2.2(متوسط المجموعة األولى يساوي 
  ).0.01(المستوى  ، وهي دالة إحصائيا عند)3.52(المحسوبة تساوي 

  :النƛƮ اǗجƗماعي -7
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين حيـث جـاء     

 )ت(وقيمة ) 1.5(، أم المجموعة الثانية فيساوي )3.35(متوسط المجموعة األولى يساوي 
  ).0.01(وهي دالة إحصائيا عند المستوى ) 3.52(المحسوبة تساوي 
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  النتــائج                   
  

  البنـود        

المتوسط   ن  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى   ت
الداللة عند 

)0.01(  
  دال  5.35  0.67  1.4 20  1مج  مفهوم الذات 01

  1.13  2.15 20  2مج

 دال  15.71  1.004  1.8 20  1مج  عدم تقبل النقد 02

  1.11  2.9 20  2مج

 دال  5.83  0.84  1.75 20  1مج  لǘحباط استجابة ضعيفة 03

  1.14  2.45 20  2مج

يحتاƜ إلى مزيد من االهتمام  04
  واإلطراء 

 دال  5.38  1.03  1.85 20  1مج

  1.35  2.55 20  2مج

 دال  6.66  1.22  1.85 20  1مج  إبداء الشعور باالضطهاد 05

  0.93  2.65 20  2مج

 دال  9.21-  2.85  1.6 20  1مج  لديه ميول إداعاء المرض 06

  1.36  3.35 20  2مج

لديه مظاهر أخرى لالضطراب  07
  االنفعالي

 دال  5  1.27  2.45 20  1مج

  1.51  3.1 20  2مج

  دال  18.4  1.26 1.81 20  1مج  الدرجة الكلية

  1.21 2.73 20  2مج

  يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين ): 11(الجدول رقم 
  .ود التوافق النفسيفي بن

  
  

  :يالحظ ما يلي)  11(من الجدول رقم 
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  :مفǊوم الƤات -1
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين، حيث جـاء    

)    2.15(، أما المجموعة الثانيـة فجـاء يسـاوي    )1.4(متوسط المجموعة األولى يساوي 
لصـالح  ) 0.01(صائيا عند المسـتوى  وهي دالة إح) 5.35(وقيمة ت المحسوبة تساوي 

المجموعة الثانية، ويفسر انخفاض متوسطات المجموعة األولى إلى فعالية أنشطة المراكز 
  .الطبية التربوية التي خففت من مظاهر سوء التوافق النفسي لديهم

  :عدم Ɨقبü النقد -2
ء توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين، حيث جـا   

، وقيمة )2.9(، أما المجموعة الثانية فجاء يساوي )1.8(متوسط المجموعة األولى يساوي 
لصـالح  )  0.01(وهي دالة إحصـائيا عنـد المسـتوى    ) 15.71(ت المحسوبة تساوي 

  .المجموعة الثانية
  :اسƗجابة ƴƮيفة لǖحباط -3

جـاء   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين، حيث  
، أما متوسط المجموعة الثانية فجـاء يسـاوي   )1.75(متوسط المجموعة األولى يساوي 

) 0.01(وهي دالة إحصائيا عنـد المسـتوى   ) 5.83(وقيمة ت المحسوبة تساوي ) 2.45(
  .لصالح المجموعة الثانية

4- ƅطراǕمام واƗهǗيد من اƦم Ǎإل ƚاƗيح:  
درجات المجموعتين، حيث جـاء   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  

، أما متوسط المجموعة الثانية فجـاء يسـاوي   )1.85(متوسط المجموعة األولى يساوي 
) 0.01(وهي دالة إحصائية عند المسـتوى  ) 5.83(،وقيمة ت المحسوبة تساوي )2.55(

  .لصالح المجموعة الثانية
  :إبداƅ الƴƪور باƮǗطǊاد -5
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ن متوسطات درجات المجموعتين، حيث جـاء  توجد فروق ذات داللة إحصائية بي  
، أما متوسط المجموعة الثانية فجـاء يسـاوي   )1.85(متوسط المجموعة األولى يساوي 

) 0.01(وهي دالة إحصائيا عند المسـتوى  ) 6.66(، وقيمة ت المحسوبة تساوي )2.65(
  .لصالح المجموعة الثانية

6- ƭالمر ƅدعاƌب üميو ǈلدي:  
إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين، حيث جـاء  توجد فروق ذات داللة   

، أما متوسط المجموعة الثانيـة فجـاء يسـاوي    )1.6(متوسط المجموعة األولى يساوي 
) 0.01(وهي دالة إحصائيا عند المسـتوى  ) 9.21(، وقيمة ت المحسوبة تساوي )3.35(

  .صالح المجموعة الثانية
  :مظاهر اƮǗطراƒ اǗنفƴالي -7

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين حيـث جـاء   توجد فروق   
، أما متوسط المجموعة الثانية فجـاء يسـاوي   )2.45(متوسط المجموعة األولى يساوي 

لصالح المجموعة ) 0.01(وهي دالة عند المستوى ) 5(وقيمة ت المحسوبة تساوي ) 3.1(
  .الثانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  



              
 

 144

          ƛƏاƗالن 
 البنود 

Ƨوسط نالجنƗالم
 الحسابي

 ƹنحراǗا
ǎيارƴالم 

  مسƗوǌ الدǗلة ت
 )0.01( عند 

 Ʒير داƤ 101.6 0.69 1 üكور الƴƗاون 1

Ƙ0.84 1.5 10 إنا 

2  
  

وƲƮ اƢǑرين
  اǗعƗبار في

 Ʒير داƤ 10 3.2 0.78  1.42- üكور

Ƙ1.05 3 10 إنا  
  Ʒير داƤ 10 3.7 1.15  0.41-  üكور الوعي باƢǑرين  3

  1.57 3.6 10 اƘإن
4  Ʋم üفاعƗال

  اƢǑرين
  Ʒير داƤ 10 2.1 0.31  1-  üكور
Ƙ1.15 2 10 إنا  

5 ƿراƗƪǗفي  ا
 اǓنƪطة

  لجماعيةا

  Ʒير داƤ 10 2.2 0.63  0.5-  üكور
Ƙ1.1 2.1 10 إنا  

  Ʒير داƤ 10 2.3 0.67  0.83-  üكور اǓنانية  6
Ƙ1.28 2.1 10 إنا  

7   ƛƮالن
  اǗجƗماعي

  Ʒير داƤ 10 3.4 1.17  0.16  üكور
Ƙ2.98 3.3 10 إنا  

  Ʒير داƤ 10 2.64 0.77  0.5  üكور الدرجة الكǂية
Ƙ1.42 2.51 10 إنا  

يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات الذآور واإلناث الممارسين لألنشطة في ): 12(الجدول رقم 
  .بنود التوافق االجتماعي

    
نه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أق يتضح من الجدول الساب

  .الذكور واإلناث الممارسين لǖنشطة في كل بنود التوافق االجتماعي والدرجة الكلية لها
  
  
  
  
  
  



              
 

 145

  النتائج          
 البنود        

المتوسط  نالجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  مستوى الداللة ت
 )0.01( عند 

 غير دال2.85 0.96 101.5 ورذك مفهوم الذات

 0.73 1.1 10 إناث

 دال 10  0.94 2.3 10 ذكور  عدم تقبل النقد

  0.81 1.3 10  إناث
  دال 5.29  2.2 0.78 10 ذكور  استجابة ضعيفة لǘحباط

  1.3 0.1 10  إناث
يحتاƜ إلى مزيد من 

االهتمام          
  واإلطراء

  دال 2045  0.94 2.3 10 ذكور
  0.96 1.4 10  إناث

  دال 6.11  1.26 2.4 10 ذكور  إبداء الشعور باالضطهاد
  0.94 1.3 10  إناث

  دال  10  1.05 2 10 ذكور لديه ميول بƎدعاء المرض
  1.13 1.2 10  إناث

لديه مظاهر أخرى 
  االنفعالي طرابلالض

  غير دال  1  1.82 2.5 10 ذكور
  1.58 2.4 10  إناث

  دال 5.91  1.31 1.96 10 ذكور  الدرجة الكلية
  1.06 1.25 10  إناث

  يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات الذآور واإلناث): 13(الجدول رقم 
  .في بنود التوافق النفسي 

دالة إحصائيا بين متوسـطات درجـات    يتضح من الجدول السابق انه توجد فروق
          عـدا ما  في بنود التوافق النفسي والدرجة الكلية  لها لǖنشطة الذكور واإلناث الممارسين

  .في بند مفهوم الذات والبند الخاص بمظاهر االضطراب االنفعالي
  
  
  

    :  
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ذات صلة مباشرة بموضوع بحثنا، وبعد اشتملت المقابلة على مجموعة من األسئلة   
  :تسجيل اإلجابات وتدوينها قمنا بتحليل ومناقشة نتائجها والتي كانت كما يلي

  .الطفل بالمركزÞ التحاقكيف يتم 
        بصفة عامة يتم تسجيل الطفل بالمركز بطلب من الولي بنـاءا علـى توجيهـات      

بالمركز إذا كـان علـى علـم    عن طريق االتصال المباشر  أومن طرف طبيب مختص 
بوجود مراكز مختصة في تربية ورعاية المعاقين عقليا وعند اتصال الولي بالمركز نقوم 

           د من أنـه ال يشـكو مـن اضـطرابات نفسـية     يل كل المعلومات عن الطفل والتأكبتسج
           اعتبـار بوهذا في حالة وجود مقاعد شـاغرة   أو انفعالية لينظم بصفة عادية إلى المركز

مقعدا وفي حالة العكس يتم تسجيل  92أن مركزنا ذو سعة محدودة ال يستوعب أكثر من 
  .المعلومات عن الطفل وعنوانه وعند شغور مقعد نتصل به لينظم مباشرة إلى المركز

 Þكيف يتم تصنيف هؤالء األطفال وتحديد درجة إعاقتهم  
اقة منها التصـنيف حسـب نسـبة الـذكاء     هناك عدة تصنيفات لتحديد درجة اإلع  

  .والتصنيف حسب األنماط اإلكلينيكية والتصنيف النفسي التربوي
   لكن في غياب الوسائل العلمية والمعلومات الكافية عن الطفل فƎننـا نعتمـد دائمـا      

  .ة على نمط معين من األسئلة البسيطةيف حسب نسبة الذكاء وذلك باإلجابعلى التصن
ليا في رعـايتهم تربويـا،   قلǖطفال المعاقين ع بالنسبة األنشطة رسةمما أهمية ما

  واجتماعياÞ نفسيا
تعتبر المراكز النفسية التربوية الخلية األولى التي يتعامل معها الطفل والبيئة التـي    

  .يتلقى فيها جميع المعارف والمعلومات ويتلقى فيها الرعاية التربوية واالجتماعية والنفسية
     ر األنشطة من أهم الوسائل الهامة التي تستخدم في الرعايـة االجتماعيـة  كما تعتب  

من حيث أنها طريقة عمل مع الجماعات لتنمية قدرات  أفرادها عن طريق برامج تربوية 
تهدف إلى مساعدة المعاقين عقليا على التوافق االجتماعي وتعريفهم بدورهم فـي الحيـاة   
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       عالقات  اجتماعيـة مـع النـاس واكتشـاف البيئـة      االجتماعية ومساعدتهم على تكوين
التي يعيشون فيها واكتساب سلوكات مقبولة و التخلص من االضطرابات النفسية وتقبـل  

  . أدوارهم في الحياة في حدود إمكانياتهم  المحدودة
ستراتيجيات المتبعة داخل المركز من أجل تحقيق توافق نفسي اجتماعي الهي ا ما

  .اقين عقلياÞإيجابي للمع
إن السمات والخصائص العامة للمعاقين عقليا تختلف عن األشخاص العاديين سواء   

حتى ولو أنهم قـادرين علـى الـتعلم     ،ن الناحية الجسمية أو الناحية االجتماعية النفسيةم
ـ   إتباعوهو ما يتطلب  بالبطءوالنمو إال أن ذلك يتصف  ة استراتيجيات نفسـية واجتماعي

  .ميولهم ورغباتهم وتربوية تشبع حاجاتهم وتحقق
  :اǗسƗراƗيجيات النفسية

وتتمثل في  توفير الرعاية النفسية للمعاقين عقليا وذلك من خالل تشخيص قدراتهم   
  مهنيـا وومهاراتهم وسمات شخصـياتهم وسـلوكياتهم وتـوجيههم اجتماعيـا وتربويـا      

  .يتعرضون لهاومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي قد 
  .وعالƜ انحرافاتهم في الوقت المناسب لكل حالة ،وقايتهم من االنحرافات -
علـى تقبـل أطفـالهم     اآلباءاإلرشاد النفسي األسري وذلك من خالل مساعدة  -

  .المعاقين ودمجهم مع العاديين في األسرة والمجتمع
تقائه الجسمي وار ،جمع المعلومات عن تاريƣ حياة الطفل، ظروف حملة والدته -
  .واألمراض والحوادث التي أصابته وتاريخه الدراسي ،والنفسي
ة يالتحصيل حركية و في تقويم قدراته العقلية والنفس استخدام االختبارات النفسية -

  .وسمات الشخصية والنمو االنفعالي والدافعية والميول واالتجاهات والنضج االجتماعي
  

  :اǗسƗراƗيجيات الƗربوية
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ويشـترك فـي    ،ل في إعداد البرامج واألنشطة والمهارات التربوية الخاصةوتتمث  
إعدادها كل أعضاء المجلس الطبي البيداغوجي حيث يخصص لكل فئة من فئات التخلـف  

أثنـاء   جب أن تراعىما يتم تحديد المبادƏ األساسية التي يكالعقلي األنشطة المناسبة لها، 
إلى إخراƜ القدرات المحدودة لدى هـؤالء األفـراد    التربوية اإلستراتيجيةالتعلم وتهدف 

وتنميتها عن طريق التدريب على المهارات الشخصية واألسرية واالجتماعيـة لمواجهـة   
اليومية والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين واالندماƜ في المجتمـع وبهـذا    تماعية الحياة االج

  . العقلية تقل المشكالت النفسية واالجتماعية المترتبة عن اإلعاقة
  :اǗسƗراƗيجيات اǗجƗماعية

وتتمثل في رعاية النمو ا الجتماعي  لǖطفال المعاقين عقليا سعيا لتحقيق التوافـق    
  :االجتماعي لديهم ويتم ذلك على مستويين

  :عǍǂ مسƗوǌ الطفü المƴاق -أ
التشخيص االجتماعي لحالة الطفل من خالل دراسة العوامل والظروف األسرية  -
  .ماعية والتاريƣ التطوري  للحالة والتاريƣ االجتماعي لǖسرةواالجت

  .مساعدة الطفل على اكتساب المهارات االجتماعية ومهارات  النمو الشخصي -
  .المساهمة في التوجيه المهني للطفل بما يتفق مع استعداداته وميوله -
لمهـام ذات  ح للحالة وتنفيـذ ا  المقتر يالمساهمة في التخطيط للبرنامج العالج -

  .غة االجتماعية فيهالصب
ƒ- سرةǓا ǌوƗمس Ǎǂع:  

 اتجاهاتهمـا مساعدة الوالدين على تفهم حالة الطفل وتقبلها وعلى التخلص مـن   -
  .السلبية إزاءها وعلى إشباع االحتياجات الخاصة للطفل

ضاع البيئية األسرية الزمة للعمل على إصالح وتحسين أوبذل الجهود المهنية ال -
  .يعيش فيها الطفلالتي 
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ضـعيف  لالزمة للمشاركة في عالƜ الطفـل  تشجيع أعضاء األسرة بالمهارات ا -
  .وتدريبه ومتابعة حالته ما أمكن ذلك ،العقل

          كيفيـة  الخاصـة و صير األسرة بالخدمات المتاحـة للطفـل فـي المراكـز     تب -
  .االلتحاق بها

II-     :  
1-       :  

وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين     عدم تنص الفرضية الفرعية األولى إلى  
  .األطفال الممارسين وغير الممارسين لǖنشطة في جوانب التوافق االجتماعي

ـ    ا التوافق االجتماعي يعني أن ينشƐ الفرد عالقة منسجمة مع البيئة التي يعيش فيه
أي تحقيق الفرد لالنسجام  الداخلي في الشخصية شرط أساسي لتحقيق االنسجام مع البيئة 
ويتميز التوافق االجتماعي باكتساب الفرد للمهارات االجتماعية والتحـرر مـن الميـول    

  .المضادة للمجتمع والتكيف مع البيئة المحلية
لى مهـارات وأنشـطة   ومن ثم فƎن  المعاق عقليا في أمس ا لحاجة إلى التدريب ع  

  .تمكنه من بلوغ قدر من التوافق االجتماعي يقربه من االندماƜ في مجتمعه
وبعد تبويب البيانات وعرضها وتحليلها إحصائيا تبين وجود فـروق ذات داللـة     

إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة الممارسة وغير الممارسة لǖنشطة وجـاءت  
لممارسة لǖنشطة ويتضح ذلك من خالل الجدول رقـم  هذه الفروق لصالح  المجموعة ا 

الذي بين أن جميع قيم ت الخاصة بالتوافق االجتماعي دالة إحصائيا وكذلك األمـر  ) 10(
  ).0.01(وهي دالة عند المستوى ) 7.14( بالنسبة لقيمة ت الكلية والتي تساوي 

  :من وتتفق هذه النتيجة بصورة جزئية مع ما توصل إليه كل  



              
 

 150

biranay  )1985 ( في دراستها ألثر برنامج خاص بالتدريب على مهارات الحياة
را وتقـدما فـي جوانـب    بياليومية على التوافق االجتماعي حيث أظهرت الحالة تحسنا ك

  .التوافق االجتماعي
حول موضوع أثـر الرعايـة   ) 1989( هذا إلى جانب دراسة فاطمة محمد عزت   

سنا في التوافق االجتماعي لدى األطفـال الـذين   على التوافق االجتماعي حيث وجدت تح
  .تعرضوا للتدريب على بعض ا لمهارات االجتماعية

خرى وجـود  الحميد إبراهيم حيث  أظهرت هي األومع دراسة محمد إبراهيم عبد   
عالقة ارتباطية بين ممارسة النشاط الحركي والموسيقى والتعبير الفني و نمـو التوافـق   

  .ل المتخلفين عقليااالجتماعي لدى األطفا
ومع دراسة فيوليت فؤاد إبراهيم حول مدى فاعلية برنامج  لتعديل سلوك األطفال  

  .المتخلفين عقليا من فئة القابلين للتعلم على التوافق االجتماعي
ولى لم تتحقق، ومن ثم نقبـل بـالفرض   ومنه يمكن القول أن الفرضية الفرعية األ  

  .بين المجموعتين البديل الذي ينص على وجود فروق

2-       :  
         لـة إحصـائية  عـدم وجـود فـروق ذات دال    تنص الفرضية الفرعية الثانية إلى  

  .بين األطفال الممارسين وغير الممارسين لǖنشطة في جوانب التوافق النفسي
دوافعـه المتصـارعة وتحقيـق     التوافق النفسي يعني قدرة الفرد على التوفيق بين  

توافق نفسيا بالصحة النفسية والخلو مـن األعـراض   مالرضا واإلشباع لحاجاته ويتميز ال
  .العصابية وبالثبوت االنفعالي واإلحساس بالقيمة الذاتية

وهذا يعني  أن المعاق عقليا في حاجة إلى تلقي برامج وأنشطة تمكنه من تحقيـق    
  .ه من  االتزانقدر من التوافق النفسي بقرب
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ـ    روق ذات داللـة  وبعد تبويب البيانات وعرضها وتحليلها إحصائيا تبين وجود ف
ات درجات المجموعة  الممارسة والمجموعة غير الممارسة لǖنشطة إحصائية بين متوسط

وجاءت هذه الفروق لصالح المجموعة غير الممارسة لǖنشطة ويتضح ذلك مـن خـالل   
الخاصة بالتوافق النفسي دالـة إحصـائيا    )ت (يمقن أن جميع الذي يبي) 11(الجدول رقم 

  ).0.01( وهي دالة عند المستوى ) 18.4( وكذلك الدرجة الكلية لها التي تساوي 
        ويفسر انخفاض متوسطات  المجموعة األولى إلـى فعاليـة األنشـطة المقدمـة       

سي لديهم، عكس المجموعة في المركز الطبي التربوي التي زادت من مظاهر التوافق النف
  .الثانية التي سجلت متوسطات عالية في مظهر سوء التوافق النفسي

وتتفق هذه النتيجة بصورة جزئية مع ما توصلت إليه دراسة محمد إبـراهيم عبـد     
بين ممارسة األنشـطة الحركيـة الموسـيقية     ارتباطيهالحميد التي أظهرت وجود عالقة 

  .النفسي والتعبير الفني ونمو التوافق
ومنه يمكن القول أن الفرضية الفرعية الثانية لم تتحقق،ومن ثم نقبل بالفرض البديل   

  .الذي ينص على وجود فروق بين المجموعتين

3-       :  
وجود فروق بـين الجنسـين الممارسـين     متنص الفرضية الفرعية الثالثة إلى عد  

  .جوانب التوافق االجتماعيلǖنشطة في 
ود فروق ذات داللة إحصائية م وجا وتحليلها تبين عدوبعد تبويب البيانات وعرضه  

بين متوسطات درجات الذكور واإلناث الممارسين لǖنشطة ويتضح ذلك من خالل الجدول 
يـة  لتوافق االجتماعي وكذلك الدرجة الكي يبين أن جميع قيم ت الخاصة بالالذ) 12(رقم 
  .ا غير دالة إحصائياله

وتتفق هذه النتيجة بصورة جزئية مع دراسة محمد إبراهيم عبد ا لحميـد إبـراهيم     
التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة بين الجنسين بعد ممارسـة األنشـطة الحركيـة    
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ومنه يمكن القول أن الفرضية ، الموسيقية و التعبيرية الفنية في جوانب التوافق االجتماعي
  .ة الثالثة قد تحققتالفرعي

4-       :  
وجود فروق بين  الجنسـين الممارسـين    عدم تنص الفرضية الفرعية الرابعة إلى  

  .لǖنشطة في جوانب التوافق النفسي
وبعد تحليل النتائج إحصائيا تبين وجود فروق بين الجنسين ويتضح ذلك من خالل   

الذي يبين أن جميع قيم ت الخاصة بالتوافق النفسـي دالـة إحصـائيا    ) 13(الجدول رقم 
         هـي دالـة عنـد المسـتوى     ) 5.91(بة لقيمة ت الكلية والتي تساوي وكذلك األمر بالنس

ما عدا في البند الخاص بمفهوم الذات والبنـد الخـاص بمظـاهر االضـطراب     ) 0.01(
  .االنفعالي

ين نتيجة الختالف خصائص الذكور عـن اإلنـاث   ونلمس هذه الفروق بين الجنس
  .سواء جسميا  أو نفسيا أو انفعاليا

  .الفرضية الفرعية الرابعة لم تتحققومنه يمكن القول أن   

5-       :  
           تتبع المراكز الطبيـة التربويـة مجموعـة   : تنص الفرضية الفرعية الخامسة إلى  

من  االستراتيجيات النفسية التربوية واالجتماعية من أجل تحقيق توافق نفسي اجتمـاعي  
  .إيجابي للمعاقين عقليا

وبعد مناقشة وتحليل نتائج المقابلة تبين من أن المركـز الطبـي التربـوي يتبـع       
  .االستراتيجيات السالفة الذكر

  .ومنه يمكن القول أن الفرضية الفرعية الخامسة قد تحققت  
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:  
من خالل النتائج المحصل عليها بعد تطبيق المقياس والتي تم معالجتها إحصـائيا    
  :نستنتج اآلتي) 13-12 -11– 10( إلى الجداول رقم  على نتائج المقابلة وبالنظر وبناءا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الممارسـين وغيـر الممارسـين     -  
  .لتوافق االجتماعيلǖنشطة في جوانب ا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال  الممارسين وغيـر الممارسـين    -  
  .لǖنشطة في جوانب التوافق النفسي

ال توجد فروق بين ا لجنسـين الممارسـين لǖنشـطة فـي جوانـب التوافـق        -  
  .االجتماعي

اصة بالتوافق توجد فروق بين الجنسين الممارسين لǖنشطة في بعض البنود  الخ -  
لنا سابقا ند الخاص بمفهوم الذات واالضطرابات االنفعالية ومرد ذلك كما قبالنفسي ماعدا ال

  .اإلناثالختالف خصائص الذكور عن 
يتبع المركز الطبي التربوي مجموعة من االسـتراتيجيات النفسـية التربويـة     -  

  .ال المعاقين عقلياواالجتماعية من أجل تحقيق توافق نفسي اجتماعي إيجابي لǖطف
  :على العموم يمكن القول  
اقين عقليا من الدرجة أنشطة المركز الطبي التربوي التوافق االجتماعي للمعتحقق   
  .البسيطة
للمعاقين عقليا مـن الدرجـة    يتحقق أنشطة المركز الطبي التربوي التوافق النفس  
  .البسيطة
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ǈيǂوع:  
طبية التربوية التوافق النفسي واالجتمـاعي  كز الانشطة الممارسة في المرتحقق األ  

  .لǖطفال المعاقين عقليا من الدرجة البسيطة
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية يمكن القول أن بـرامج وأنشـطة     

الرعاية العقلية المعرفية والحسية الحركية واالجتماعيـة المتنوعـة الموجهـة لǖطفـال      
ز الطبية التربوية أثبتت كفاءتها وفعاليتها في االرتفاع بمستويات المعاقين عقليا في المراك

  .نموهم من الناحية النفسية واالنخراط في تفاعالت وعالقات مثمرة مع ا لمحيطين
ومن أجل هذا ينادي المتخصصون في مجال سيكولوجية التخلف العقلي بضـرورة    

تهم المحدودة فيحققـون نجاحـا   تدريب المعاقين عقليا على أعمال ومهارات تناسب إمكانا
  .الفشل الذي يالحقهم في حياتهم اليومية نيعوضهم  ع

           وتتفق هذه النتيجة في جانب كبير منها مع ما توصلت إليه نتـائج دراسـات كـل     
 ,CAYCHO 1991, SUDHAULTER 1990, FRYNES 1984, RONDAL 1988مــن 

CUNINGHAME 1985, DEHAVER 1981..   

اروا في بحوثهم إلى  أن نسبة كبيرة من األطفال المعاقين عقليـا وذوي  حيث  أش  
اإلعاقة العقلية البسيطة يمكنهم االستفادة من برامج الرعاية التربويـة والنفسـية لتعـديل    

  .السلوك التوافقي لديهم
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تتسع دائرة االهتمام باألطفال المعاقين عقليا يوما بعد يوم وتزداد الدراسات المتعلقة   
بهم وبمطالبهم وخدماتهم في العالم عامة، وذلك انطالقا من أنهم جزء من الثروة البشـرية  

لمعنوية الفاعلة والتي يمكن إستثمارها وتوجيهها لتكون عنصرا قويا في المجتمع والروح ا
  .له في أعلى درجاتها وأبهى صورها

ولما كانت برامج الرعاية التربوية والنفسية لذوي الفئات الخاصة بصـفة عامـة     
تشكل مدخال تربويا وتعليما لهم فƎنه أجدر أن تكون كذلك  أو أكثر من ذلك للمعاقين عقليا 

ءا محوريـا  وذلك من خالل ما تحويه تلك البرامج من أنشطة فهي تشكل وتعكـس جـز  
وجوهريا من حياتهم الحقيقية والتي تشعرهم بƎنسانيتهم وذواتهـم ووجـودهم باإلضـافة            

  .إلى األثر الذي يمكن  أن تتركه لديهم من الناحية النفسية واالجتماعية والشخصية
ووعيا منا بأهمية تلك األنشطة والبرامج لهذه الفئة نتيجة لما تعانيه مـن معوقـات            

ن حيث التصرفات االستقاللية والعالقات االجتماعية جاءت هذه الدراسة لتوضح أمـرا  م
بالƸ األهمية وهو أثر األنشطة الممارسة في المراكز الطبية التربوية في تحقيق التوافـق  

  .النفسي واالجتماعي  لǖطفال المعاقين عقليا من الدرجة البسيطة
راسة النظرية والباب الثاني خصـص  الباب األول خصص للد: فقسمت إلى بابين  

  .للدراسة الميدانية
قسمنا الجانب النظري إلى عدة فصول، جاء الفصل األول،  يتناول اإلعاقة العقلية   

بينما الفصل الثاني تناولنا فيه األنشطة الممارسة في المراكز الطبية التربوية وهي تمثـل  
الفصل الثالث تناولنا فيه المتغيـر التـابع   المتغير المستقل الذي راهنا عليه في بحثنا، أما 

المتمثل في التوافق عند األطفال المعاقين عقليا كل ذلك كان مسبوقا بفصل حاولنـا فيـه   
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اإلشارة إلى الخلفية النظرية ومشكلة البحث فمفاهيم الدراسة و أهم الدراسات السابقة ذات 
  .الصلة بموضوع البحث

م هو اآلخر إلى فصلين جاء الفصل األول ليعرفنا أما الجانب الثاني فهو ميداني قس  
على منهجية البحث واإلجراءات الميدانية،  أما الثاني فتناولنا فيه مناقشة وتحليـل نتـائج   

  .الدراسة لنصل إلى مناقشة فرضيات البحث واالستنتاجات
وبغية التحقق من فروض البحث اعتمدنا في بحثنا  على المنهج الوصفي المقـارن    
علـى  ) البنود الخاصة بالتوافق النفسي واالجتماعي( طبقنا مقياس السلوك التوافقي حيث 

عينة من المعاقين عقليا اختيروا بطريقة قصدية ووزعوا على مجموعتين مجموعة تمارس 
طفـال مـن مختلـف     20األنشطة واألخرى غير ممارسة لتلك األنشطة تضم كل واحدة 

مركز الطبي التربوي للمتخلفـين ذهنيـا بواليـة    من ال) إناث10ذكور و  10( الجنسين 
  .المسيلة
وبعد القياس البعدي للمجموعتين وتحليل النتائج تـم التوصـل إلـى أن ممارسـة       

  . األنشطة تحقق التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين عقليا
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 :  
  :بناءا على النتائج المتوصل إليها نقترح اآلتي  

األنشطة بطريقة تمكن المعاقين عقليا اللهو من خاللها فالتعلم عند هـذه   تصميم -
  .الفئة في العادة أسهل  عندما  يكون على شكل لهو

العمل على توفير عنصر النجاح في األنشطة الن من أهم المشـاكل الرئيسـية     -
ة ينتج  عنها التي يعاني منها المتخلفون عقليا هي تكرار الفشل ولهذا فƎن الخبرات الناجح
  .إنجازات إيجابية وكذلك  أثر  من الناحية النفسية وعلى جوانب التوافق النفسي

تصميم األنشطة بحيث تكون مرتبطة باألهداف وبالمشاكل والمواقف التي يمـر   -
  .بها الطفل المعاق في حياته اليومية مما يساعد ه في تحقيق قدر من التوافق الشخصي

ماعية والترويجية والثقافية التي تسهم في خلق جو اجتماعي تهيئة األنشطة االجت -
وروابط اجتماعية وتساعد على اكتشاف استعدادات الطفل وشغل وقت فراغـه وتمكنـه             

  .من تحقيق التوافق االجتماعي والشعور بالسعادة
وكية المستهجنة لدى الطفل المعاق ومساعدته على اكتساب اكتشاف األنماط السل -

السلوكيات المقبولة من خالل إعداد برامج تعديل السلوك لعالƜ االضـطرابات السـلوكية   
ومظاهر السلوك المضاد للمجتمع لديهم كالعدوانية والميل إلى إيذاء الـذات واالنسـحاب   

  .شخصيوالعادات غير المقبولة لتحقيق  قدر من التوافق ال
تعديل البرامج واألنشطة كلما دعت الحاجة على ذلك لتتواءم مع صحة الطفـل   -

  .وحاجاته وما يصحب ذلك من مشكالت إنفعالية
االعتماد على مربين مختصين لديهم فكرة واضحة بجـوهر ومضـمون تعلـيم     -

باتهم وتدريب هؤالء األطفال وبخصائصهم التكوينية وسماتهم السلوكية وكذا ميولهم ومتطل
  .النفسية الحركية واالجتماعية العاطفية
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 :  
  :يفتح البحث الحالي المجال أما البحوث التالية  
أثر الرعاية بالمراكز الطبية التربوية على النضج االجتماعي  عنـد األطفـال    -1

  .المعاقين عقليا
ية مفهوم الذات لدى أثر برنامج للتدريب على بعض المهارات المنزلية في تنم -2

  .المتخلفات عقليا
دراسة تجريبية للتحقق من مدى فعالية برنامج تربوي عقلي في رفع مسـتوى   -3

  .األداء العقلي لǖطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم
اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائيـة نحـو دمـج األطفـال المعـاقين عقليـا                  -4

  .في المدارس العادية
دراسة تحليلية لواقع برامج التربية الخاصة المتعلقة بالمعاقين عقليـا وسـبل    -5

  .تطويرها في الجزائر
فعالية برنامج سلوكي في خفض درجة العنف  لدى عينة من المعاقين عقليـا   -6

  .دراسة تجريبية/ القابلين للتدريب 
ركـي  تأثير النشاط الرياضي الترويجي علـى نمـو المجـالين الحسـي الح     -7

  .واالجتماعي لǖطفال المتخلفين عقليا القابلين للتدريب
مدى فعالية برنامج تربوي لغوي في زيادة حجم الحصيلة اللغويـة لǖطفـال    -8

  .المتخلفين عقليا القابلين للتعلم
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-  :  
تطلب التحكم في جميع الظروف المحيطة به تإن القيام بالبحث يعتبر عملية صعبة  

ريقة علمية، الصعوبات والعراقيل كثيرة في كل البحوث ونحن في هذا البحث سنحاول بط
  .سرد بعض الصعوبات التي صادفتنا أثناء إجراءه

صعوبة التعامل مباشرة مع أفراد العينة والحصول على المعلومـات الكافيـة    -1
االستجابة ألسئلة ( نظرا لما يتميز به المعاق، حيث أن قدراته في هذا المجال محدودة جدا 

  .وهو ما جعلنا نستعين بالمربين واألولياء) المقياس
السياسة المطبقة من طرف مدراء المركز حيث أنهم ال يستقبلون األطفال ذوي  -2

ǖطفال ذوي اإلعاقة العقلية المتوسطة والشديدة لالتخلف العقلي البسيط، ويعطون األولوية 
  .ولكن رغم ذلك استطعنا تحديد عينة البحثنظرا لمحدودية األماكن داخل المركز 

صعوبة الحصول على عينة ممثلة خارƜ المركز غير ممارسة لǖنشطة وهذا  -3
ما جعلنا نتصل بجميع المؤسسات التربوية على مستوى الوالية، التي تضم أطفاال معاقين 

 .عقليا

   :  

يا مـن الدرجـة البسـيطة           أجريت هذه الدراسة على فئة من األطفال المعاقين عقل
سنة من الذكور واإلناث وذلك بعد ضـبط المتغيـرات    12و  08من فئة عمرية تقع بين 

  :التجريبية ألفراد العينة لذا فƎن
نتائج هذه الدراسة ال تتعدى حدود المنطقة وما جاورها الختالف الثقافة الفرعية  -

  .هذا االختالف على هذه النتائج عبر مناطق القطر الجزائري، وإمكانية تأثير
أن هذه النتائج ال يمكن تعميمها على كل األطفال المعاقين عقليا التي تزيد أو تقل  -

أعمارهم العقلية أو الزمنية عن أفراد العينة وذلك إلمكانية تأثير هذه المتغيرات على هـذه  
 .النتائج
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  نتائج المجموعتين على  اختبار ذآاء رسم الرجل

  
 المجموعة Ʒير الممارسة لǔنƪطة المجموعة الممارسة لǔنƪطة 
الƴمر  

 الƦمني
الƴمر الƦمني 
 باǊƪǓر

الدرجات
 Ǎǂع
اƗƢبار 
ƅكاƤال 

الƴمر
الƴقǂي

الƴمر
الƴقǂي 
باǊƪǓر

نسبة
ƅكاƤال 

الƴمر 
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الƴمر 
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ǂع Ǎ

اƗƢبار 
ƅكاƤال 

الƴمر 
الƴقǂي

الƴمر 
الƴقǂي 
 باǊƪǓر

نسبة 
ƅكاƤال 

1 12  144  22 7 96 6.66 11  132  18  7  84  63.63  
2 8 96  10 5 60 62.50 11  132  18  7  84  63.63  
3 11  132  18 7 84 63.63 8  96  10  5  60  62.5  
4 10  120  14 6 72 60 8.5  101  10  5  60  59.40  
5 11.5  137  18 7 84 61.31 8  96  10  5  60  62.5  
6 12  144  20 7.2 86 59.72 12  144  18  7  84  58.33  
7 9 108  14 6.6 78 66.66 9  108  14  6  72  66.66  
8 8 96  10 5 60 62.50 11.6  138  18  7  84  6086  
9 10  120  18 7 84 70 11  132  16  6.2  78  59.09  
10 12  144  21 7.6 90 62.50 8.5  101  10  5  60  59.40  
11 11  132  18 7 84 63.63 11  132  18  7  84  63.63  
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13 12  144  22 8 96 66.66 8.9  105  15  6.1  73  69.52  
14 9 108  17 6 72 66.66 12  144  23  6.4  100  69.44  
15 10  120  18 7 84 70 10  120  18  7  84  70  
16 11  132  18 7 84 63.63 11  132  20  7.6  91  68.93  
17 8 96  13 5.5 65 67.70 9  108  17  6  72  66.66  
18 9 108  17 6 72 66.66 10  120  18  7  84  70  
19 10  120  18 7 84 70 10.5  125  14  6  72  57.60  
20 12  144  22 8 96 66.66 10  120  18  7  84  70  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
  

  
  تماعينتائج المجموعة التي تمارس األنشطة في مجال التوافق االج

  
  البنود
  أفراد
 العينة

وضع  التعاون
اآلخرين 

في 
 االعتبار

الوعي 
 باآلخرين

التفاعل مع 
 اآلخرين

االشتراك 
في 

األنشطة 
 الجماعية

النضج  األنانية
االجتماعي

1 2 4 5 2 3 1 3 
2  1 2 4 2  2  2  4  
3  2 3 2 2  1  3  5  
4  2 3 5 2  2  2  4  
5  2 3 5 2  2  2  3  
6  1 4 4 2  3  3  2  
7  2 4 3 2  2  3  2  
8  2 2 3 2  2  2  4  
9  0 4 2 3  3  2  2  
10  2 3 4 2  2  3  5  
11  2 4 5 3  2  0  5  
12  1 3 5 2  3  3  5  
13  2 3 5 3  2  1  5  
14  2 2 5 3  3  3  2  
15  2 4 4 3  3  3  4  
16  2 4 3 0  3  0  2  
17  2 1 4 1  3  3  2  
18  2 3 3 1  1  3  5  
19  0 4 1 1  0  2  2  
20  0 2 1 3  1  3  1  

  67  44 43  41 73 62 31  المجموع
  

  
  
  
  
  
  



  
 

  
  نتائج المجموعة التي ال تمارس األنشطة في مجال التوافق النفسي

  
  

  البنود
  
  أفراد

 العينة

  
مفهوم الذات

  
عدم تقبل 
 النقد

استجابة 
ضعيفة 
 لǘحباط

يحتاƜ إلى 
مزيد من 
االهتمام 
 واإلطراء

إبداء 
الشعور 
باالضطهاد

لديه ميول 
بƎدعاء 
 المرض

مظاهر 
االضطراب 
 االنفعالي

1 2 4 3 3 3 3 6 
2  2 4 3 3  3 4  6  
3  1 4 3 3  2 4  5  
4  4 3 2 6  1 5  5  
5  4 3 4 5  4 3  3  
6  3 5 4 2  4 6  2  
7  2 2 3 1  3 3  2  
8  3 2 3 1  4 3  1  
9  2 3 0 2  2 4  2  
10  3 4 2 3  2 2  3  
11  2 4 2 3  3 2  2  
12  4 2 1 2  3 5  4  
13  1 2 1 2  2 3  4  
14  0 1 2 1  1 3  3  
15  2 1 4 1  4 3  2  
16  2 3 4 4  3 1  2  
17  1 3 3 2  3 2  1  
18  1 2 2 3  2 4  4  
19  3 2 2 3  2 4  3  
20  1 4 1 1  2 3  2  

  62  67  53  51 49 58 43  المجموع
  

  
  
  
  
  
  



  
 

  نتائج المجموعة التي تمارس األنشطة في مجال التوافق النفسي
  

  البنود       
  

  أفراد 
 العينة   

  
مفهوم الذات

  
عدم تقبل 
 النقد

استجابة 
ضعيفة 
 لǘحباط

يحتاƜ إلى 
مزيد من 
االهتمام 
 واإلطراء

إبداء 
الشعور 
باالضطهاد

لديه ميول 
بƎدعاء 
 المرض

مظاهر 
االضطراب 
 االنفعالي

1 3 3 2 3 2 3 4 
2  2 4 3 4  2 3  4  
3  3 2 3 2  3 3  2  
4  1 2 2 2  3 1  2  
5  1 3 2 1  4 0  1  
6  2 3 1 1  4 2  0  
7  1 2 1 3  3 2  3  
8  1 2 2 3  1 2  3  
9  0 1 3 2  0 3  2  
10  1 1 3 2  2 1  4  
11  2 1 2 2  2 3  3  
12  0 0 1 2  2 1  3  
13  1 2 1 1  1 1  2  
14  2 2 1 3  1 0  2  
15  1 1 0 1  2 0  0  
16  1 1 2 2  3 3  4  
17  0 2 2 2  1 2  4  
18  2 0 1 0  0 1  3  
19  1 2 1 0  0 1  1  
20  1 2 2 1  1 0  2  

  49  32  37  37 35 36 28  المجموع
  
  
  
  
  
 
  
  

  



  
 

  نتائج المجموعة التي ال تمارس األنشطة في مجال التوافق االجتماعي
  

  
  البنود   
  

  أفراد
 العينة

  
 التعاون

وضع 
اآلخرين 

في 
 االعتبار

  
الوعي 
 باآلخرين

  
التفاعل مع 
 اآلخرين

االشتراك 
في 

األنشطة 
 الجماعية

  
 األنانية

  
النضج 
االجتماعي

1 1 3 3 2 1 0 1 
2  1 2 2 1  2  1  2  
3  1 1 1 1  2  3  3  
4  0 3 3 3  1  1  1  
5  2 3 3 1  3  2  2  
6  1 0 2 0  0  2  1  
7  1 4 2 1  1  0  3  
8  2 2 2 2  1  0  0  
9  0 2 1 0  2  3  1  
10  2 1 2 1  2  3  0  
11  2 1 3 1  0  1  3  
12  1 3 3 3  1  1  2  
13  1 1 2 1  1  2  1  
14  0 2 3 1  2  2  2  
15  0 4 2 2  3  3  2  
16  2 1 1 1  0  1  0  
17  1 2 3 3  2  2  1  
18  1 2 0 2  1  2  2  
19  1 3 2 1  0  1  1  
20  1 3 1 0  2  2  2  

  30  32 27  27 41 43 21  المجموع
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  نتائج الذآور الممارسين لألنشطة في مجال التوافق االجتماعي

  
  

  البنود   
  

  أفراد
 العينة

  
 التعاون

وضع 
اآلخرين 

في 
 االعتبار

  
الوعي 
 باآلخرين

  
التفاعل مع 
 اآلخرين

االشتراك 
في 

األنشطة 
 الجماعية

  
 األنانية

  
النضج 
االجتماعي

1 2 4 5 2 3 1 3 
2  1 2 4 2  2  2  4  
3  2 3 2 2  1  3  5  
4  2 3 5 2  2  2  4  
5  2 3 5 2  2  2  3  
6  1 4 4 2  3  3  2  
7  2 4 3 2  2  3  2  
8  2 2 3 2  2  2  4  
9  0 4 2 3  3  2  2  
10  2 3 4 2  2  3  5  

  34  23 22  21 37 32 16  المجموع
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  نتائج الذآور الممارسين لألنشطة في مجال التوافق النفسي
  
  

  البنود    
  

  أفراد
 العينة

  
مفهوم الذات

  
عدم تقبل 
 النقد

استجابة 
ضعيفة 
 لǘحباط

يحتاƜ إلى 
مزيد من 
االهتمام 
 واإلطراء

إبداء 
الشعور 
باالضطهاد

لديه ميول 
بƎدعاء 
 المرض

مظاهر 
االضطراب 
 االنفعالي

1 3 3 2 3 2 3 4 
2  2 4 3 4  2 3  4  
3  3 2 3 2  3 3  2  
4  1 2 2 2  3 1  2  
5  1 3 2 1  4 0  1  
6  2 3 1 1  4 2  0  
7  1 2 1 3  3 2  3  
8  1 2 2 3  1 2  3  
9  0 1 3 2  0 3  2  
10  1 1 3 2  2 1  4  

  25  20 24  23 22 23 15  المجموع
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  



  
 

  التوافق االجتماعينتائج اإلناث الممارسين لألنشطة في مجال 
  
  

  
  البنود
 

  
 التعاون

وضع 
اآلخرين 

في 
 االعتبار

  
الوعي 
 باآلخرين

  
التفاعل مع 
 اآلخرين

االشتراك 
في 

األنشطة 
 الجماعية

  
 األنانية

  
النضج 
االجتماعي

1 2 4 5 3 2 0 5 
2  1 3 5 2  3  3  5  
3  2 3 5 3  2  1  5  
4  2 2 5 3  3  3  2  
5  2 4 4 3  3  3  4  
6  2 4 3 0  3  0  2  
7  2 1 4 1  3  3  2  
8  2 3 3 1  1  3  5  
9  0 4 1 1  0  2  2  
10  0 2 1 3  1  3  1  

  23  21 21  20 36 30 15  المجموع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
 

  نتائج اإلناث الممارسين لألنشطة في مجال التوافق النفسي
  

  
  البنود
 

  
مفهوم الذات

  
عدم تقبل 
 النقد

استجابة 
ضعيفة 
 لǘحباط

يحتاƜ إلى 
مزيد من 
 االهتمام
 واإلطراء

إبداء 
الشعور 
باالضطهاد

لديه ميول 
بƎدعاء 
 المرض

مظاهر 
االضطراب 
 االنفعالي

1 2 1 2 2 2 3 3 
2  0 0 1 2  2 1  3  
3  1 2 1 1  1 1  2  
4  2 2 1 3  1 0  2  
5  1 1 0 1  2 0  0  
6  1 1 2 2  3 3  4  
7  0 2 2 2  1 2  4  
8  2 0 1 0  0 1  3  
9  1 2 1 0  0 1  1  
10  1 2 2 1  1 0  2  
  24  12 13  14 13 13 11  جموعالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
 

  نتائج المجموعة التي ال تمارس األنشطة في مجال التوافق االجتماعي
  

  
  
  البنود
 

  
 التعاون

وضع 
اآلخرين 

في 
 االعتبار

  
الوعي 
 باآلخرين

التفاعل مع 
 اآلخرين

االشتراك 
في 

األنشطة 
 الجماعية

  
 األنانية

  
النضج 
االجتماعي

1 1 3 3 2 1 0 1 
2  1 2 2 1  2  1  2  
3  1 1 1 1  2  3  3  
4  0 3 3 3  1  1  1  
5  2 3 3 1  3  2  2  
6  1 0 2 0  0  2  1  
7  1 4 2 1  1  0  3  
8  2 2 2 2  1  0  3  
9  0 2 1 0  2  3  1  
10  2 1 2 1  2  3  0  
11  2 1 3 1  0  1  3  
12  1 3 3 3  1  1  2  
13  1 1 2 1  1  2  1  
14  0 2 3 1  2  2  2  
15  0 4 2 2  3  3  2  
16  2 1 1 1  0  1  0  
17  1 2 3 3  2  2  1  
18  1 2 0 2  1  2  2  
19  1 3 2 1  0  1  1  
20  1 3 1 0  2  2  2  

  30  32 27  27 41 43 21  المجموع
 



  
  ملخص البحث

        شـديدة الصـعوبة، لمـا تحتويـه     ال المشكالت تعتبر مشكلة تدريب المعاقين عقليا من

من مخاطر إذا لم يتم تدريب هذه الفئة من األطفال على السلوك التوافقي الشخصي واالجتماعي 

قـدرات العقليـة   فكلما نال الطفل الرعاية واالستثارة والتدريب مبكرا، كلما كانت االستفادة من ال

ووعيـا منـا    ،المعرفية واالنفعالية والدافعية أكبر مما لو نال نفس هذا التدريب في سن متـأخر 

األكاديمية، االجتماعية، الترويجيـة  (بأهمية تدريب األطفال المعاقين عقليا على مختلف األنشطة 

    ...) الفنية

مارسة في المراكـز الطبيـة   جاء البحث ليوضح أمرا بالƸ األهمية وهو أثر األنشطة الم  

التربوية على التوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من األطفال المعاقين عقليـا مـن الدرجـة    

  .البسيطة، متواجدين بالمركز الطبي التربوي لوالية المسيلة

المقـارن، حيـث تـم     المنهج الوصفيوبغية التحقق من فروض البحث اعتمدنا البحث   

البنود الخاصة بالتوافق النفسي (  ناهد رمزيو صفوت فرƜتطبيق مقياس السلوك التوافقي إعداد 

ووزعوا علـى مجمـوعتين    عاقين عقليا اختيروا بطريقة قصديةعلى عينة من الم )واالجتماعي

          طفـال  20واحـدة    مجموعة تمارس األنشطة ومجموعة غير ممارسة لتلك األنشطة تضم كل

وبعد القياس البعدي للمجموعتين والتحليل الناتج تم التوصل ) إناث 10ذكور و  10(من الجنسين 

  .إلى أن ممارسة األنشطة تحقق التوافق النفسي واالجتماعي للمعاقين عقليا



  فهرس احملتويات
 

 ƪكر وعرفان

 

ƅهداǕا  

üالجداو ƧرǊف   

üكاƪǓا ƧرǊف   

  1 

 :    

I-فية النظرية وǂƢالƘكالية البحƪ5 .............................................إ 

II-Ƙيات البحƮ9  .............................................................فر 

III-Ƙ9  ...............................................................أهمية البح 

IV-Ƙيار البحƗƢا ƒ10  .......................................................أسبا 

V-Ƙالبح ƹ11  ..............................................................أهدا 

VI-Ƙ12  .............................................................مفاهيم البح 

VII- 16  ........................................................الدراسات السابقة 

  الدراسة النظرية: الباب األول
 :    

  ƗمǊيد

I-Ǖا ƹريƴƗيةǂقƴة الƽ23  ........................................................عا 

 23..................الƴƗريفات الƗي Ɨناولت اǕعاƽة عǍǂ أنǊا مƪكǂة طبية -1

 23  ..................................الƴƗريƹ في Ʈوƅ القدرة عǍǂ الǂƴƗم -2

3- ƅكاƤنسبة ال ƅوƮ في ƹريƴƗ24  .......................................ال 

 24 ...............................الƴƗريƹ في Ʈوƅ الصǘحية اǗجƗماعية -4

II-يǂقƴال ƭية والمرǂقƴة الƽعاǕ25  ..................................الفرق بين ا 

III-يةǂقƴة الƽعاǕا ƒ26  .....................................................أسبا 

 26 .................................................عوامü ما ƽبü الوǗدة -1



 30  ...................................................عوامü أƙناƅ الوǗدة -2

 31  .................................................عوامü ما بƴد الوǗدة -3

IV-يةǂقƴة الƽعاǕصنيفات اƗ...................................................  33 

1- ƒسباǓا Ƨأسا Ǎǂع ƹصنيƗ33 ........................................ال 

 34  ................................................الƗصنيƹ السيكولوجي -2

 34  ...............)الƗصنيƹ اǕكǂينيكي(يةالƗصنيƗ ƹبƴا لǂمظاهر الجسم -3

 37  ......................................................الƗصنيƹ الطبي -4

 39  ..................................................الƗصنيƹ اǗجƗماعي -5

 40  ..........................................الƗصنيƗ ƹبƴا لدرجة اǕعاƽة -6

V-ية البسيطةǂقƴة الƽعاǕ41  ..............................................مظاهر ا 

VI-يةǂقƴة الƽعاǕا ƫيƢƪƗ...................................................  47 

 47 ......................................................الفحƫ النفسي -1

 47  ..................................لƗحصيü اǓكاديمي والƗقدم الدراسيا -2

3- ƴصبي والمƴالطبي وال ƫيمالفحǂ...................................  47 

 48  ....................................................البحƘ اǗجƗماعي -4

 48  ....................................................الƢƪƗيƫ الفارق -5

VII- يةǂقƴة الƽعاǕا ƚǘ48  ......................................................ع 

 48 .........................................................الƚǘƴ الطبي -1

 49  ...................................................الƚǘƴ السيكولوجي -2

 49  ......................................................الƚǘƴ السǂوكي -3

 49  .....................................................الƚǘƴ اǗجƗماعي -4

5- ǎربوƗال ƚǘƴ50  .......................................................ال 

 50  ..................................................نطق والكǘمعƚǘ ال -6

 51  ....................................................الƚǘƴ الƗصحيحي -7

IVII- يةلاǂقƴة الƽعاǕاية من اƽ51  ...............................................و 

  ǘƢصة جƏƦية

  



 :       
  ƗمǊيد

I-ربويةƗالطبية ال Ʀام المراكǊ57  .................................................م 

II-ربويةƗالطبية ال Ʀالمراك ƹ58  ..............................................أهدا 

III-Ǖاصة برعاية اƢال ƛالبرام ƹية البسيطةأهداǂقƴة الƽ59  ....................عا 

IV-ربويةƗالطبية ال Ʀوالمراهقين بالمراك üطفاǓا üبوƽ روطƪ..................  60 

V-ربيةƗالطبية ال Ʀسير المراك:ǎربوƗالنفسي وال üكفƗ61  .......................ال 

1- üكفƗال Ʊ61...........................................................أنوا 

 62  .................................................نظام الƗكفü والƗوƽيت -2

3- üكفƗ62  ........................................................وحدات ال 

4- üكفƗة في الǂمƴƗالمس üƏ65  .........................................الوسا 

VI-ربويةƗالطبية ال Ʀطة الممارسة في المراكƪنǓ67  .............................ا 

 67 ...................................................اǓنƪطة اǓكاديمية -1

 72  ..................................................اǓنƪطة اǗجƗماعية -2

 75  .....................................................اǓنƪطة الحركية -3

 78  .............................................اǓنƪطة الفنية والƴƗبيرية -4

 81  ....................................................اǓنƪطة الƗرويجية -5

   ǘƢصة جƏƦية

 :   

  ƗمǊيد

I-وافقƗوم الǊ87  ...............................................................مف 

II-ƹكيƗوافق والƗ88 ..................................................الفرق بين ال 

III-وافقƗǂساسية لǓجاهات اƗǗ88 ................................................ا 

 89 ....................................................اƗǗجاǇ البيولوجي -1

 89  ..................................................اƗǗجاǇ السيكولوجي -2

  90  ....................................................اƗǗجاǇ اǗجƗماعي -3
 



IV-وافقƗ90  ............................................................نظريات ال 

 90 .........................................)الطبية(النظرية البيولوجية -1

 91  ............................)نظرية الƗحǂيü النفسي(النظرية النفسية -2

 91  ....................................................النظرية السǂوكية -3

 92  ..........................................النظرية عǂم النفƧ اǕنساني -4

 93  ...................................................النظرية اǗجƗماعية -5

V-ياǂين عقƽاƴالم üطفاǓا ǌوافق لدƗال Ƙرة في إحداƙالمؤ üوامƴ94  ..............ال 

 94 ............................................إƪباƱ الحاجات اǓساسية -1

2- ǈاق لنفسƴ98  ............................................نظرة الفرد الم 

 99  ..............................................................لمرونةا-3

 100  ..............ات اǗجƗماعية في رعاية نفسƗǈدريƒ الطفü عǍǂ المǊار -4

 Ɨ..................  100مƲمساعدة الطفü عǍǂ اǗسƗفادة من مؤسسات المج -5

VI-ياǂين عقƽاƴالم üطفاǓماعي عند اƗجǗوافق النفسي واƗ101 .............مظاهر ال 

 101 ...............................................جوانƒ الƗوافق النفسي -1

 102  ............................................جوانƒ الƗوافق اǗجƗماعي -2

VII- ياǂين عقƽاƴالم üطفاǓوافق عند اƗال ƅ103  ..........................مظاهر سو 

1- ƫد بالنقƏاƦور الƴƪ103 ...............................................ال 

 104  ...........................................لƴƪور بƴدم الƙقة بالنفƧا -2

 104  .................................................عدم اƦƗǗان اǗنفƴالي -3

 104 ..................................................فقدان الƴƪور باǓمن -4

 105  ................................................سيادة السǂوƿ الدفاعي -5

 105  .............................................اƮǗطرابات النفسجسمية -6

 106  ...................................................اǗنسحاƒ والƴدوان -7

 106  ...........................................................فرط النƪاط -8

 107  ................................................................القǂق -9
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