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  خطوات القیاس والتشخیص: الفصل الخامس
  

 التكاملي في تشخیص االعاقة العقلیة المنحى

إن االعتماد على اخت%ارات الذ#اء وغیرها من المقای�س المقننة %مفردها #ثیرًا ما �قود إلى الوقوع فى 
وتشیر #ثیر من المصادر األمر6#�ة إلى وجود ما �سمى . ةأخطاء تشخ�ص�ة سلب�ة على الفرد واألسر 

عقل�ًا لمدة ستة ساعات فى الیوم، و�قصد بذلك األطفال الذین شخصوا على أنهم �عانون من %المعاق 
إعاقة عقل�ة بدرجة %س�طة %ح#م أدائهم المتدنى على اخت%ارات الذ#اء وفشلهم المدرسى لكنهم یتمتعون 

جا%ة لمتطل%ات الح�اة خارج اإلطار المدرسى و�م#ن القول إن مثل هؤالء األطفال %قدرة مقبولة فى االست
  ).١٩٩٧جمال الخطیب، ومنى الحدید�، (قد �قعون ضحا�ا التشخ�ص الخاطئ 

لم �عد من المقبول االعتماد على نس%ة الذ#اء لوحدها فى تشخ�ص ذو� اإلعاقة العقل�ة، وٕانما و 
اتجاه �طالب بتعدد المح#ات المستخدمة فى عمل�ة التشخ�ص حیث أص%ح یؤخذ %التشخ�ص الشامل وهو 

ال �م#ن الوثوق فى تشخ�ص حالة اإلعاقة العقل�ة %االعتماد على محك واحد، مهما #ان ذلك المحك، 
  :وذلك لألس%اب اآلت�ة

 ال �قتصـــر اإلعاقـــة العقل�ـــة علـــى تـــدنى القـــدرة العقل�ـــة العامـــة أو القـــدرة علـــى التحصـــیل أو النضـــج أو -١
الصالح�ة االجتماع�ة، وٕانما هو خلـل فـى جم�ـع هـذه النـواحى وال بـد أن یتـوافر لـدینا مـن الب�انـات مـا 

و�عنـى ذلـك أنـه ین%غـى أن . �ستدل منها على وجود تدنى فیها جم�عـا، لكـى نسـتط�ع أن نصـدر ح#مـاً 
د فر6ـY نعتمد فى تشخ�صنا على عدة مح#ات تتنـاول هـذه المظـاهر المختلفـة و�سـاعد علـى ذلـك وجـو 

 .من األخصائیي

اإلعاقـة العقل�ـة ال یخلـو مـن خطـأ ولـ�س هنــاك االعتمـاد علـى وسـیلة تقـ�س مظهـرًا معینـًا مـن مظــاهر  -٢
أقسى من الخطأ فى التشخ�ص ووضع طفـل عـاد� فـى م#ـان طفـل ذو� إعاقـة عقل�ـة، ور�مـا سـاعدنا 

 .خطأتعدد المح#ات وتعدد الوسائل التى تق�س #ل مظهر على تقلیل احتماالت ال

أن المختصـین فـى مجـال اإلعاقـة العقل�ـة أصـ%حوا أكثـر ) ٢٠٠١(ولقد ذ#ر یوسف القر6وتى وآخـرون 
وع�ــًا %اآلثــار المترت%ــة علــى االعتمــاد علــى اخت%ــارات الــذ#اء فــى التشــخ�ص والتقیــ�م وتنامــت اآلراء العلم�ــة 

إنه %مـا أن ) ١٩٩٧(لروسان و6ر� فاروق ا. التى تدعو للحذر من االعتماد على استخدام تلك االخت%ارات
موضوع تقی�م وتشخ�ص ذو� اإلعاقة العقل�ة من الموضوعات التى تنطو� على عدد من الجوانب الطب�ة 
والس�#ومتر6ة واالجتماع�ة والتر�و�ـة، فمـن هنـا ظهـر االتجـاه الحـدیث فـى تقیـ�م وتشـخ�ص حـاالت اإلعاقـة 

خص اإلعاقـة العقل�ـة الـذ� یجمـع بـین االتجـاه الطبـى العقل�ة  وهو ما �عـرف %االتجـاه التكـاملى لتقیـ�م وتشـ
وفـــى هـــذا الجانـــب وفـــى هـــذا الشـــأن فـــإن . واالتجـــاه الســـ�#ومتر�، واالتجـــاه االجتمـــاعى، واالتجـــاه التر�ـــو� 

  :تشخ�ص حاالت اإلعاقة العقل�ة یجب أن �غطى الجوانب التال�ة
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لو#ه العــام غر6ــب، بــدائى و�الحــظ ســ) ٧٠أقــل مــن (وف�ــه تحــدد نســ%ة ذ#ــاء الطفــل : الفحــص النفســى -١
وقدرتــه علــى التمییــز، وقدرتــه علــى التعبیــر عــن نفســه ضــع�فة ومحصــولة اللغــو� متــأخر غیــر واضــح 

 .وشخصیته غیر ناضجة وتوافقه االنفعالى سیئ و�ستقصى عن وجود تلف فى المخ

رســة �الحــظ ف�ــه نقــص نســ%ة التحصــیل وعــدم النجــاح فــى المد: التحصــیل األكــاد�مى والتقــدم الدراســى -٢
 .ونقص القدرة على التعل�م ونقص المعلومات العامة

وف�ه �فحـص النمـو الجسـمى العـام مـع مالحظـة عالمـات الضـعف : الفحص الطبى والعصبى والعقلى -٣
العقلـــى اإلكلین�#ـــى والنمـــو الحر#ـــى وفحـــص الحـــواس، وفحـــص الجهـــاز العصـــبى، واستقصـــاء أســـ%اب 

الفحــوص المعمل�ــة لألمصــال والبــول والــدم والســائل الضــعف العقلــى قبــل وأثنــاء و%عــد الــوالدة وٕاجــراء 
 .آلخ... النخاعى الشو#ى ووظائف الغدد الصماء وعمل األشعة السین�ة للرأس ورسم المخ 

ــذ تـــار6خ واف الطفـــل وحالتـــه وأســـرته و6ـــدرس مســـتو� نضـــجه وتوافقـــه : ال%حـــث االجتمـــاعى -٤ وف�ـــه یؤخـ
ماده على اآلخر6ن وحاجته إلى اإلشراف فى ومد� اعت) متأخر وغیر متوافY وأقل شعب�ة(االجتماعى 

 .سلو#ه االجتماعى

ــى والمــــرض العقلــــى،  -٥ ــعف العقلــــى و�ــــین التــــأخر الدراســ ــب المقارنــــة بنــــي الضــ التشــــخ�ص الفــــارقى یجــ
  .والعاهات الجسم�ة، واضطراب الكالم والصرع

ون أن عمل�ـة التقیـ�م والتشـخ�ص یجـب أن تكـ) Luckasson, et al, 1992(وٕاشـار #اسـن وآخـرون 
  :شاملة وذات أ%عاد متعددة ومتنوعة المصادر المعلومات�ة حتى �م#ن أن تغطى األ%عاد الحیو�ة التال�ة

  .القدرة العقل�ة والمهارات التك�ف�ة: ال%عد األول
  .االعت%ارات النفس�ة واالنفعال�ة: ال%عد الثانى
  .االعت%ارات الصح�ة والبدن�ة والمسب%ات: ال%عد الثالث
  .االعت%ارات البیئ�ة :ال%عد الرا%ع

  :وأضاف أن التعامل مع األ%عاد السا%قة تتطلب إت%اع ثالث خطوات رئ�سة هى
 .مرحلة الق�اس والتشخ�ص لتحدید وجود اإلعاقة العقل�ة -١

 .مرحلة التصنیف لتحدید جوانب القوة والضعف لد� الفرد -٢

  .برنامج الدعم الذ� تتطل%ه االحت�اجات الفرد�ةمرحلة إعداد  -٣
أن التقـــو�م الشـــامل یتضـــمن إجـــراء ق�اســـات ) ٢٠٠٦(ر عبـــد هللا الك�النـــى وفـــاروق الروســـان ولقـــد ذ#ـــ

مفهــوم / الســلوك االجتمــاعى/ التحصــیل الدراســى/ القــدرات العقل�ــة: وجمــع ب�انــات حــول عــدد مــن األ%عــاد
تطل%ـه طب�ة، وغیرها مما قد ت -صح�ةالحر#�ة، وتشمل أ�ضا جوانب  -اإلدراك�ة -القدرات الحس�ة/ الذات

  .حالة الطفل الخاصة
  الطبي التشخیص -١

ألن طبیب ، االتجاهات وأهمها في تشخ�ص اإلعاقة العقل�ة �عتبر التشخ�ص الطبي من أقدم
هو الشخص األول الذk �#تشف حاالت اإلعاقة العقل�ة خصوصًا  األطفال من المحتمل أن �#ون 
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حدیثًا، وذلك من خالل إجراء فحوصات طب�ة  منها لد� األطفال المولودین الدرجات المتوسطة والشدیدة
 الجوانب النمائ�ة لألطفال، وتقد�م تقر6ر طبي عن حالة الطفل %حیث �شتمل على تار6خ على مختلف

   الحالة الوراثي وظروف فترة الحمل والفحوص الطب�ة المخبر6ة
الغذائي اخت%ار  اضطرا%ات التمثیل ومن االخت%ارات الطب�ة التي یجر6ها الطبیب الكتشاف حاالت

 .اخت%ار غثرk  و ،واخت%ار شر6ط حامض الفیر6ك ،)الفیر6ك(فینیل #یتون یور6ا حامض 

إذا . ومن الق�اسات التى یجر6ها الطبیب ق�اس مح�ط الرأس للحاالت المحولة إل�ه للتشخ�ص الطبى
) یوم ٦ -یوم٢(بین �قارن الطبیب بین مح�ط الرأس العاد� لد� الطفل المولود حدیثًا والذ� یتراوح ما 

و�ین مح�ط الرأس لد� الحاالت المحولة إل�ه، وخاصة فى حاالت صغر حجم الدماغ، وحاالت #بر 
  ) ٢٠٠٣، مةت�سیر #واف(حجم الدماغ، وحاالت استفساء الدماغ، وحاالت متالزمة داون 

ى للطفل #ما �قارن الطبیب أ�ضًا بین مظاهر النمو الحر#ى للطفل العاد� ومظاهر النمو الحر#
المحول إل�ه وال س�ما فى مظاهر حر#ة الرأس والجذع والذراعین والساقین، ومظاهر االستلقاء على الظهر 

  ).١٩٩٦فاروق الروسان، (والوقوف والمشى والجر� *** أو ال%طن والحبو وال
ومن المظاهر األخر� التى یهتم بها طبیب األطفال فى تشخ�صه للحاالت المحول إل�ه مظاهر 

مو الجسمى العام #الطول الوزن و#ذلك اضطرا%ات الغدد الدرق�ة والمظاهر الجسم�ة المصاح%ة لها الن
  .#جفاف الجلد والشعر و#بر ال%طن

وهناك عدة نماذج للتقار6ر الطب�ة ومها اختلفت تلك النماذج إال أنها فى الغالب تتضمن معلومات 
الخت%ارات السر6ر6ة العامة المتعلقة %مظاهر النمو عامة من المفحوص وتار6خه الوراثى والجینى ونتائج ا

  .الجسمى والحر#ى
في تصنیف حاالت اإلعاقة العقل�ة ومعرفة أس%ابها وتحدید طرق  و�عتبر التشخ�ص الطبي مفید

 .بینما ال �فید في تحدید مستو� النمو العقلي عالجها والوقا�ة منها،

  التشخیص السیكومتري -٢

، اإلعاقة العقل�ةحاالت تشخ�ص تقی�م و  رk من االتجاهات التقلید�ة في�عتبر التشخ�ص الس�#ومت
مق�اس ستانفورد بین�ه فقد ظل التشخ�ص الس�#ومتر� مع ظهور ، والتي جاءت %عد التشخ�ص الطبي

و#ذلك ظهور مق�اس جودانف ، ١٩٣٩وظهور مق�اس و#سلر للذ#اء عام  ,١٩٠٥للذ#اء في عام 
ی�س الذ#اء المصورة مثل مق�اس المفردات اللغو�ة المصورة عام ثم ظهور مقا ,١٩٦٣هار6س عام 

  .١٩٧٢مق�اس م#ارثي للقدرة العقل�ة لألطفال عام  وظهور، ١٩٧٠
عقل�ًا ومن ثم تحدید موقعة على  وقد استخدمت هذه المق�اس لتحدید نس%ة ذ#اء الطفل المعاق

  .فئات اإلعاقة العقل�ة المناس%ة من منحنى التوز6ع الطب�عي من أجل تصن�فه في الفئة
وهناك انتقادات وجهت الخت%ارات الذ#اء منها المتعلقة %صدق وث%ات ومعاییر تلك االخت%ارات 
وٕاجراءات تطب�قها وتصح�حها فما زالت هذه االخت%ارات مستخدمة فى عمل�ة تقی�م وتشخ�ص حاالت 
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عدید من االنتقادات حول إلى ال) ١٩٩٧(التخلف العقلى، وقد أشار جمال الخطیب ومنى الحدید� 
  :االعتماد على اخت%ارات الذ#اء ومنها

١- pفقد أشارت دراسات عدة أن هذه التغیر ال �حدث لد� . أن درجة الذ#اء قد تتغیر %ش#ل ملحو
األطفال العادیین فقط ولكنه قد �حدث لد� األطفال المتخلفین عقل�ًا و�خاصة منهم ذو� التخلف 

 ).Borderline(ا%قًا التخلف الحد� العقلى الذ� #ان �طلY عل�ه س

وعلى الرغم من أن تشخ�ص التخلف العقلى �عتمد على درجة الذ#اء وهى درجة تتغیر %فعل التر��ة 
  والتدر6ب إال أنه �عامل بوصفه تشخ�صًا ال یتغیر

إن اخت%ارات الذ#اء %ما فیها االخت%ارات األكثر استخدامًا واعتمادًا لتشخ�ص التخلف العقلى هى  -٢
اخت%ارات متحیزة ثقاف�ًا، و%ع%ارة أخر�، غیر منصفة للط%قات االجتماع�ة االقتصاد�ة المتدن�ة وذلك 

 .%فعل الفروق فى عوامل اللغة والخبرة

إن درجة الذ#اء على الرغم من أهمیتها وقدرتها على التنبؤ %األداء المستقبلى للطفل ل�ست العامل  -٣
 .ى الع�ش فى مجتمعه لذا جاء االهتمام %السلوك التك�فىالوحید المهم الذ� �قرر قدرة الفرد عل

على الرغم من أن اخت%ارات الذ#اء تعتبر من االخت%ارات النفس�ة األكثر تطورًا إال إن تحدید درجة  -٤
ذ#اء الفرد ال یزال امرًا عرضة لألخطاء المختلفة فعلى سبیل المثال فإن معامل اإلرت%اr بین درجات 

عل�ه الفرد ذاته عند تطبیY اخت%ار و#سلر لذ#اء األطفال المنقح واخت%ار  الذ#اء التى قد �حصل
، %معنى أن االخت%ار6ن %٧٠ال یز6د عن  -وهما االخت%اران األكثر تطورًا واعتماداً  -ستانفورد بین�ه

  .من الحاالت فقط% ٧٠یتفقان على تصنیف األطفال ذو� التخلف العقلى فى  
 ,Mercer(ارات الذ#اء من حیث معاییرها وٕاجراءات صدقها میرسر و#ذلك من الذین انتقدوا اخت%

حیث أشارت إلى اختالف أداء أفراد األقل�ات فى المجتمع األمر6#ى على مق�اس و#سلر مقارنة ) 1970
وقد طبY میرسر مق�اس و#سلر على ثالث مجموعات من الب�ض . مع أداء الب�ض على نفس المق�اس

و�فسر اختالف األداء بین . جدت اختالفًا فى متوسط أداء المجموعات الثالثوالم#س�#یین األمر6#یین وو 
المجموعات الثالث ت%عًا الختالف معاییر التقنین التى ط%قت على #ل من السود، والم#س�#یین لصالح 

وعلى ذلك ظهر أداء السود والم#س�#یین منخفضًا واألرجح أن . ط%قة الب�ض فى المجتمع األمر6#ى
اصة حسب تلك المعاییر ولكن ذلك ل�س صح�حًا من الناح�ة العلم�ة ��ة الخر ء فى صفوف الت�#ون هؤال

  ).٢٠٠عبد هللا الك�النى، فاروق الروسان، (
أنه ولسنوات عدیدة یتم وضع األطفال فى برامج التر��ة ) Harrison, 1987(وقد ذ#ر هار6سون 

وجاءت اآلن التشر6عات . نتائج اخت%ار الذ#اء فقطالخاصة على أن لدیهم تخلفًا عقل�ًا معتمدین على ذلك 
الملزمة والمطال%ة بإظهار الطالب لقصور فى الذ#اء والسلوك والتك�فى معًا قبل أن �صنف %أنه لد�ه 

  .تخلفًا عقل�اً 
  :وقد ذك أ�ضًا أن التشخ�ص الخاطئ �حدث فى الحاالت التال�ة
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٣٩

الق�اس، سواء #ان ذلك من الناح�ة الفن�ة استخدام االخت%ار الخطأ للحالة أو الحاالت موضوع  -١
اإلجرائ�ة، أو من حیث توفیر دالالت صدقه وث%اته ومعاییره %مستو� مقبول، أو من حیث أغراض 

 .الق�اس التى صمم لها

یتم االعتماد على اخت%ار الذ#اء فقط عند عمل�ة التقی�م فهنا یتم تشخ�ص أفراد %أنهم مؤهلین لبرامج  -٢
 .ط لمجرد حصولهم على درجات ذ#اء متدن�ةالتر��ة الخاصة فق

ال یتم تقد�م الخدمات التر�و�ة الخاصة التى قد �حتاجها %عض األفراد والتى قد تجنبهم عمل�ة  -٣
 .التصنیف #متخلفین عقل�اً 

أنه مع إدراك المختصین وأول�اء األمور %أن التالمیذ ) Reschly, 1996, 1,50(وقد أشار ر6شلى 
%شر� %الغ التعقید یتمتع %مد� وساع من القدرات العیوب، إال أنه ولسوء الحظ ال  ذو� اإلعاقة هم #ائن

یین فى %عد أو %عدین زال نظام التصنیف �فترض اختالف األشخاص ذو� اإلعاقة عن األشخاص العاد
%ارز6ن #الذ#اء أو التحصیل مع أن هذا التر#یز على %عد أو %عدین دون التر#یز على مد� واسع من 
األ%عاد النمائ�ة المختلفة %ممیزاتها وعیو�ها أد� إلى وضع غیر مرغوب ف�ه على تعامل البرامج مع تلك 

  .األ%عاد
  التشخیص االجتماعي-٣

وتشخ�ص حاالت اإلعاقة العقل�ة  من االتجاهات الحدیثة في ق�اس �عتبر التشخ�ص االجتماعي
و6هدف هذا االتجاه إلى تقی�م أداء األطفال ذو� اإلعاقة العقل�ة من حیث معاییر االستقالل�ة للشخص�ة، 

ظهر نتیجة لالنتقادات الكثیرة التي %أفراد فئته العمر6ة، **** وتحمل المسئول�ة االجتماع�ة المتوقعة 
حیث أن مقای�س الذ#اء وحدها غیر #اف�ة فى تشخ�ص حاالت اإلعاقة  ،للتشخ�ص الس�#ومترk  تعرضت

العقل�ة إذا أن حصول الفرد على درجة منخفضة على مقای�س الذ#اء ال �فى %الضرورة أن الفرد ذو� 
ونتیجة إذا أظهر قدرة على التكیف االجتماعى واالستجا%ة بنجاح للمتطل%ات االجتماع�ة . إعاقة عقل�ة

  .التك�في أ�ضًا ألن تعر6ف اإلعاقة العقل�ة �شتمل على السلوك
واالجتماع�ة واالستجا%ة  مد� قدرة الفرد على التفاعل مع بیئته الطب�ع�ة"السلوك التك�في هو و 

المجموعة العمر6ة التي ینتمي إلیها وخاصة  للمتطل%ات االجتماع�ة المتوقعة منه بنجاح مقارنة مع
  .واالجتماع�ة %استقالل�ة المسؤول�ات الشخص�ةمتطل%ات تحمل 

 #ما �قاسال%عد االجتماعي  والمنوطة %ق�اس، العدید من مقای�س السلوك التك�فيعدد  وظهر  
 االجتماع�ة ومق�اس #ین ول�فین للكفا�ة، مثل مق�اس فینالند للنضج االجتماعي ،العقل�ة تعر6ف اإلعاقة

)Cain-loei& Socjacampterne, Scale(،  ومق�اس السلوك التك�في للجمع�ة األمر6#�ة لإلعاقة
 Uinelond Adoptilee(هذه المقای�س لتحدید مستو�ات النضج االجتماعي وقد استخدمت، العقل�ة

Bohauiour Scale(، المناس%ة من فئات اإلعاقة  في الفئة من أجل تصن�فه، والسلوك التك�في للطفل
 .العقل�ة
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٤٠

  التشخیص التربوي -٤

والذk ، تشخ�ص حاالت اإلعاقة العقل�ة التشخ�ص التر�وk من االتجاهات الحدیثة في ق�اس �عد
و6تم التشخ�ص التر�وk بواسطة ، اإلعاقة العقل�ة �#مل االتجاه التكاملي في ق�اس وتشخ�ص حاالت

على  تر�و�ًا وتحصیل�اً  ذو� اإلعاقة العقل�ة تقی�م أداء األطفال و6هدف إلى، أخصائي التر��ة الخاصة
 ومق�اس، مق�اس المهارات اللغو�ة ومق�اس المهارات العدد�ة: مثل، التر�وk  مجال%ال المقای�س الخاصة

 .ذو� اإلعاقة العقل�ة مهارات القراءة ومق�اس مهارات الكتا%ة وذلك للتعرف على القدرة على التعلم لد�

ن المتخصصین متعددk التشخ�ص ضمن برنامج متكامل �عد من قبل فرY6 م 6جب أن تتم عمل�ةو 
�شمل جوانب النمو الجسم�ة والحس�ة والحر#�ة والمعرف�ة واالنفعال�ة واالجتماع�ة  %حیث، التخصصات

المتكاملة  مما �ساعد على تقد�م الخدمات العالج�ة والتأهیل�ة، تظهر جوانب القصور والضعف بدقة حتى
ال یتم االهتمام بناح�ة أو  في نفس الوقت %حیثلالرتقاء %الطفل وتنمیته في جم�ع نواحي النمو ، الالزمة

 .أكثر دون النواحي األخر� 

  

  :اتھا عند اجراء عملیة التشخیصیجب مراع قضایا

 :التشخیصبعامة  قضایا ) ١

 : مثل لمتعلقة %موضوع الق�اس والتشخ�صا هناك عدد من القضا�ا والمش#الت

قائمة   Scaleأم مق�اس Test  �اس ؟ االخت%اراإلعاقة العقل�ة أدوات الق فهل نستخدم في تشخ�ص - 
 Observation  أم المالحظة Check List تقدیر

-   kقامأساس على أ kالمنظورألالمق�اس وا نظر kحتو� kعاد الذ%. 

 .وأk جانب أو %عد تق�سه، وجوانب القوة لد� األداة ما نوع شروr التطبیY وما هي سلب�ات - 

فاروق ( فرع�ة المق�اس والمعاییر –الصور الم#افئة لالخت%ار  –ناس%ة الم دالالت الصدق والث%ات -
  )١٩٩٨، الروسان

 :قضایا استخدام القیاس والتشخیص ) ٢

 .و الم%الغة في تعم�م تلك النتائجأمجموعات ال تمثل عینة التقنین  تعم�م نتائج االخت%ارات على  -

 .�صعب الوثوق بها النتائج %طر6قة غیرصح�حة، مما �ع#س نتائج تفسیر - 

 .داةألو عدم فهمه تعل�مات اأالفاحص  تأثر النتائج %مزاج  -

  ).لشخص اصم اخت%ار لفظي(استخدام االخت%ار الخطأ   -

  معاییر االخت%ار الكامل  اعطاء اخت%ار مقنن تم اختصاره، بینما تكون النتائج معتمدة على -
  و#تا%ة التقر6ر عن اداء المفحوص مش#لة اعداد -

 :قضایا متعلقة بالفاحص  -٣

 سر6ة المعلومات والنتائج الخاصة %المفحوص، وخاصة لغیر اصحاب العالقة إفشاء - 

 .المفحوص اثناء تأد�ة االخت%ار جسم�ا او نفس�ا ایذاء –

 .ادوات الق�اس قض�ة تدر6ب الفاحص على استخدام - 

 :قضایا تتعلق بالمفحوص -٤
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٤١

 .مر6ضا او مرهقا �#ون  الحالة الصح�ة %حیث ال -

 .الحاجات البیولوج�ة للطفل #الجوع والعطش - 

 .المزاج�ة #الخوف او الملل الحالة -

 .%الموقف العالقة االیجاب�ة مع المفحوص و�ناء االلفة -

 :قضایا تتعلق في عملیة تشخیص االعاقة العقلیة -٥

 .التشخ�ص السر6ع للطفل خالل الجلسة الواحدة اعتماد -

 .المق�اس المقنن عد واحد وهو الذ#اء فياعتماد % -

 .عدم وجود فرY6 متكامل في عمل�ة التشخ�ص  -

 .ال بد من ان یتم التقی�م #ل سنتین(والتقی�م یتم مرة واحدة  التشخ�ص  -

والدقة في ) التكاملي التقی�م(تتطلب عمل�ة تشخ�ص اإلعاقة العقل�ة تقی�م العدید من اال%عاد   
لما تتر#ه هذه العمل�ة من ، أم ال أن نقرر أن الشخص قد �عاني من أعاقة عقل�ةالتشخ�ص حتى نستط�ع 

فالح#م %أنه معاق عقل�ًا أو أصمًا أو مضطر�ًا  ,آثار سلب�ة واتجاهات سلب�ة على الطفل نفسه وذو�ه
الك�الني، وال�طش،  (وتترك آثار سلب�ة على ذو�ه، ح�اته هي وصمة تالحY الطفل طوال، انفعال�اً 

٨،٦: ١٩٨١(  
  

  برنامج تشخیص حاالت اإلعاقة العقلیة

%أدوات رسم�ة المعلومات  تھدف عملیة القیاس والتشخیص بأنھا مجموعة اإلجراءات التى یتم من خاللھا جمع: أوالً 
وغیر رسم�ة عن #ل طفل من ذو� االحت�اجات التر�و�ة الخاصة، وتحلیلها وتفسیرها للتعرف 

  .على طب�عة المش#لة لد�ه
ً ثان   :أھداف عملیة القیاس والتشخیص: یا

  :تكمن أهداف عمل�ة الق�اس والتشخ�ص فى      

  .تحدید أهل�ة الطفل لخدمات التر��ة الخاصة -١
 .تحدید نوع ودرجة العوق أو الموه%ة -٢

 .تحدید المستو� الحالى ألداء الطفل واحت�اجاته -٣

ـــل ذ -٤ ــة للطفــ ـــد�م الخدمــ ـــب لتقــ ـــلوب المناسـ ــو� واألســ ـــان التر�ــ ـــد الم#ــ ــة تحدیـ ــات التر�و�ـــ � االحت�اجــ
 .الخاصة

 ً   برنامج تشخیص حاالت اإلعاقة العقلیة: ثالثا

  القواعد واألسس التى یجب االلتزام بها فى عمل�ة الق�اس والتشخ�ص

  .أن تكون المقای�س واألدوات المستخدمة مناس%ة ومالئمة وأن تكون تعل�ماتها واضحة للطفلیجب  -١
ــب  -٢ ــة یجــ ــالیب وأدوات متنوعــ ــتخدام أســ ــوع�ة(اســ ــم�ة ) رســــم�ة موضــ ــر رســ ـــاس ) تقدیر6ــــة(وغیــ ـــد ق�ـ عنـ

 .وتشخ�ص #ل حالة

ــب  -٣ ــم�ةیجــ ـــای�س الرســ ــارات والمقـ ــون االخت%ــ ــة اســــتخدامها -أن تكــ ـــدق  -فــــى حالــ ــف %الصـ مقننــــة تتصــ
 .ومالئمة لبیئة الطفل
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٤٢

 .االكتفاء بنتائج مق�اس واحد عند تحدید أهل�ة التلمیذ لخدمات التر��ة الخاصة عدم -٤

 .الق�اس والتشخ�ص من قبل فرY6 متعدد التخصصاتأن تتم عمل�ة  یجب -٥

 .أن یتم تطبیY وتفسیر أسالیب وأدوات الق�اس من قبل متخصصین مؤهلینیجب  -٦

... التلمیــذ -معلــم الفصــل -األســرة(أن یــتم جمــع المعلومــات التشخ�صــ�ة مــن مصــادر متنوعــة یجــب  -٧
 ).آلخ

ــب  -٨ ـــاً یجـــ ـــر خط�ــ ـــى األمــ ـــة ولــ ـــى موافقــ ــول علــ ــم�اً  -الحصـــ ــعاره رســـ ـــد إشـــ ـــاس  -%عــ ــراءات الق�ــ ـــى إجـــ علــ
والتشــخ�ص، وفــى حالــة عــدم وصــول إجا%ــة ولــى األمــر خــالل أســبوعین مــن تــار6خ اســتالم اإلشــعار 

 .ف�عتبر ذلك إذنًا %الموافقة

 .المحافظة على سر6ة معلومات الق�اس والتشخ�صیجب  -٩

  لمدة فصل دراسى #امل وذلك  -عند الحاجة -أن یوضع التلمیذ تحت المالحظةیجب  -١٠
  %غرض التحقY من صحة نتائج الق�اس والتشخ�ص لوضع التلمیذ فى الم#ان التر�و�       

  .المناسب      
 ً   :فریق القیاس والتشخیص: رابعا

 :یتكون فرY6 الق�اس والتشخ�ص من �

  .معلم التر��ة الخاصة المعنى  .أ 
 ).خصائى نفسىأ(معلم تدر6%ات سلو#�ة   .ب 

 .ولى أمر الطفل  .ج 

 .#تهمن تستدعى حالة الطفل مشار   .د 

 :مهام هذا الفرY6 ف�ما یلى تتمثل �

  .اخت�ار الوسائل واألدوات المستخدمة فى التشخ�ص والق�اس ومد� مالءمتها  .أ 
 .الق�ا%م %عمل�ة الق�اس والتشخ�ص  .ب 

 .تفسیر النتائج  .ج 

 .6رر #تا%ة التقا  .د 

 .تصنیف التالمیذ  .ه 

 .إعطاء التوص�ات  .و 

تقــار6ر التفصــیل�ة مــن أعضــاء �قــوم فر6ــY الق�ــاس والتشــخ�ص بتقــد�م تقر6ــر نهــائى مبنــى علــى ال �
 .فرY6 الق�اس والتشخ�ص عن وضع الطفل، على أن توضع جم�ع التقار6ر فى ملفه

 ً   :خطوات عملیة القیاس والتشخیص: خامسا

  :خطوات عمل�ة الق�اس والتشخ�ص
  .ولى األمر %الحاجة إلى جمع معلومات أول�ة عن طفلهإشعار  -١
 .�حتاج إلى خدمات التر��ة الخاصة معلومات أول�ة عن حالة الطفل الذ� قد جمع -٢
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٤٣

أن �شـــتمل التقر6ـــر النهـــائى لفر6ـــY الق�ـــاس والتشـــخ�ص علـــى توصـــ�ات ومقترحـــات عمل�ـــة تفـــى یجـــب  -٣
 .بجم�ع احت�اجات الطفل

 .الطفل للق�اس والتشخ�ص عند الحاجة وفقًا لطب�عة الحالةإحالة  -٤

 .فرY6 الق�اس والتشخ�ص تش#یل -٥

 .خ�صبإجراء عمل�ة الق�اس والتشالق�ام  -٦

 .التقر6ر النهائى %الق�اس والتشخ�صإعداد  -٧

 
  :شروط للقبول فى برامج اإلعاقة العقلیة

  :حددت القواعد التنظ�م�ة شروطًا للقبول فى برامج التر��ة الف#ر6ة وهى
درجــة حســب  ٥٥درجــة، وال تقــل عــن  ٧٥ال تز6ــد درجــة الــذ#اء لــد� الطفــل القابــل للتعلــ�م علــى أن  -١

درجة على اخت%ار ستانفورد بین�ه، أو ما �عادل أ�ا منهما من اخت%ـارات  ٥٢ -٧٣اخت%ار و#سلر، أو 
  .ذ#اء مقننة أخر� 

درجـــة علـــى  ٤٠درجـــة وال تقـــل عـــن  ٥٤ال تز6ـــد درجـــة الـــذ#اء لـــد� الطفـــل القابـــل للتـــدر6ب علـــى أن  -٢
#اء درجة على اخت%ار ستانفورد بین�ه أو ما �عادل أ�ـًا مـن اخت%ـارات الـذ ٣٦ -٥١اخت%ار و#سلر، أو 

 .الفرد�ة المقننة األخر� 

قصــور فــى مجــالین علــى األقــل مــن ) أ، ب(أن �صــاحب تــدنى القــدرة العقل�ــة فــى الفقــرتین الســا%قتین  -٣
مجاالت المهارات التك�ف�ة حسـب اخت%ـارات السـلوك التك�فـى الرسـم�ة أو غیـر الرسـم�ة %موجـب تقر6ـر 

 .من قبل لجنة مختصة معتمدة

سـنة عنـد القبـول  ١٥سـنوات وال یز6ـد علـى  ٦ال المتخلفـین عقل�ـًا عـن لألطفأن ال �قل العمر الزمنى  -٤
 .فى البرنامج

 .أن �#ون قد تم تشخ�ص الطفل من قبل فرY6 متخصص حسب ما ورد فى %اب الق�اس والتشخ�ص -٥

 .أن ال یوجد لد� الطفل عوق رئ�س آخر �حول دون استفادته من البرنامج التعل�مى -٦

�م العام إلى التر��ة الخاصة إذا انط%قت عل�ه شروr القبول و�سجل فى �قبل التلمیذ المحول من التعل -٧
الصـــف الـــذ� #ـــان یـــدرس ف�ـــه أو الصـــف المالئـــم لقدراتـــه وتصـــمم لـــه خطـــة تر�و�ـــة تلبـــى احت�اجاتـــه 

 .التر�و�ة الخاصة

المتخلفــین عقل�ــًا التــى یرأســها مــدیر المدرســة أو مــن موافقــة اللجنــة الخاصــة %قبــول وتصــنیف األطفــال  -٨
 :وب عنه و�شترك فیها #ل منین

  .معلم التر��ة الخاصة تخصص إعاقة عقل�ة  .أ 
 .المشرف على برنامج التر��ة الخاصة  .ب 

 ).أخصائى نفسى(معلم تدر6%ات سلو#�ة   .ج 

 .مرشد طالبى أو األخصائى االجتماعى  .د 



  اإلعاقة العقلیة  الدلیل اإلرشادى إلعداد البرامج التربویة الفردیة لذوى
 

 

 

  خطوات القیاس والتشخیص: الخامس الفصل

 

٤٤

 ).أخصائى اضطرا%ات التواصل(معلم تدر6%ات النطY والكالم   .ه 

 .ولى أمر الطفل إن أم#ن  .و 

 .نالطفل إن أم#  .ز 
  

  :التوصیات

  :فى ضوء ما سب4 نوصى �ما یلى  

تش#یل فرY6 متعدد التخصصـات �قـوم بإعـادة تقیـ�م وتشـخ�ص الطـالب الملتحقـین ببـرامج التر��ـة  •
ــأفراد / حال�ـــاً  لمحاولـــة تجنیـــب الطـــالب المشخصـــین %شـــ#ل خـــاطئ مـــن االســـتمرار فـــى ح�ـــاتهم #ـ

  .متخلفین عقل�اً 
و� الجمهور6ة یتفرع من مراكـز علـى مسـتو� المنـاطY تأس�س مر#ز للتقی�م والتشخ�ص على مست •

تجهــز %شــ#ل متكامــل مــن حیــث األجهــزة والمتخصصــین الالزمــین لتقیــ�م وتشــخ�ص األفــراد ذو� 
 .و6تم العمل فیها %ش#ل فرY6 متعدد التخصصات/ التخلف العقلى

وات علـى أقـل أن یتم إعادة تقی�م الطالب المسجلین %معاهـد و�ـرامج التر��ـة الف#ر6ـة #ـل ثـالث سـن •
 .تقدیر للتأكد من عدم وجود أخطاء فى عمل�ات التقی�م والتشخ�ص

ــم  • ــى الجوانـــب المختلفـــة وذلـــك عـــن طر6ـــY دعـ ـــای�س محل�ـــة فـ ــى اســـتحداث مق ضـــرورة العمـــل علـ
 .ال%احثین وتوجهیهم للعمل فى هذا المجال لسد الحاجة إلى مقای�س مالئمة للثقافة المحل�ة

المقننة على البیئة المصر6ة مثل مق�اس السلوك التك�فى للجمع�ة  المقای�سرورة االستفادة من ض •
األمر6#�ة للتخلف العقلى ومق�اس فاینالند للسلوك التك�فى والتى تم تقینها مؤخرًا على البیئة 

 .المصر6ة

 


