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٢٤

  والتشخیص التدخل المبكر  :الفصل الرابع
  

�عــد التــدخل الم-,ــر لألطفــال ذو) اإلعاقــات العقل�ــة والــذ) �حــدث فــي الفتــرة مــن العــام األول وحتــى 
شـك حیث �عـود -الفائـدة علـى الطفـل و�سـاعده دون  السادس من عمر الطفل على درجة ,بیرة من األهم�ة

و�م,ـن  ٠في تحقی= قدر معقول من التواصل مع اآلخر9ن المح�طین -ه، ,مـا �سـاعده علـى التفاعـل معهـم
أن نقوم بتصنیف برامج التدخل الم-,ر التي یتم تقد�مها لهؤالء األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إلى ما 

  :یلي
  . برامج تهدف إلى الوقا�ة من التخلف -
 . �ة أولئك األطفال الذین تم تصن�فهم -الفعل على أنهم متخلفون برامج تعمل في سبیل تنم -

-ش,ل عام فإن البرامج من النوع األول یتم تقد�مها ألولئك األطفال الذین �عدون في خطـر �عرضـهم 
للتخلف العقلي ال-س�ط، أمـا البـرامج مـن النـوع الثـاني فیـتم تقـد�مها لألطفـال ذو) مسـتو�ات التخلـف العقلـي 

هذا و9جب أن نعمل على تحقی= أهداف معینة خالل البرنامج -ما �ضـمن اشـتراك الطفـل فـي . األكثر شدة
  :العدید من األنشطة المختلفة، من أهمها ما یلي 

  . التشخ�ص الم-,ر لهؤالء األطفال، والتعرف علیهم، وتحدیدهم من خالل تقی�م شامل لهم -١
تنفیـذ خطـة معینـة فـي هـذا الصـدد، واالشـتراك تزو9د األسرة -ما یجب أن تقدمه للطفل، ومساعدتها في  -٢

  ٠معها في تحدید األنشطة المناس-ة

  ٠إعداد المعلمین المؤهلین للتعامل مع هؤالء األطفال ومساعدتهم على تحقی= معدل معقول من النمو -٣

تحقیــ= التكامــل بــین األســرة والمدرســة أو المعلــم فــي هــذا اإلطــار، والســیر معــًا وفقــًا لخطــة محــددة فــي  -٤
  ٠بیل تحقی= مصلحة الطفلس

وٕاذا ,انــت بــرامج التــدخل الم-,ــر تتنــوع -صــورة عامــة لتشــمل تلــك البــرامج التــي تتر,ــز حــول الطفــل، 
والبرامج التي تتر,ز حول األسرة، و�رامج التدخل المجتمع�ة فإن البرامج التي أشرنا إلیها سلفًا تنـدرج تحـت 

,ـذلك فـإن التـدخل الم-,ـر یتطلـب . نهـا یخضـع للنـوع الثـانيالنوع األول من هذه البرامج، وٕان ,ان جان-ـًا م
أن یتم إجراء تقی�م شامل للطفل یتم من خالله التعرف علـى اهتماماتـه، ومـا �میـل إل�ـه، و�فضـله، ,مـا یـتم 
أ�ضــًا التعــرف علــى قدراتــه العقل�ــة، وقدرتــه علــى التواصــل، وتقیــ�م الوســائل التعل�م�ــة المســتخدمة، وتحدیــد 

و9ـتم بنـاء علـى ذلـك تحدیـد اسـتراتیج�ات الـتعلم المناسـ-ة، وتحدیـد الخطـة التر�و�ـة الفرد�ـة  ٠حاجات الطفـل
,ـــذلك فـــإن التـــدخل الم-,ـــر  ٠لكـــل طفـــل، واســـتراتیج�ات التواصـــل، واألنشـــطة واأللعـــاب الالزمـــة للتفاعـــل

تتحــول یتضــمن مجموعــة مــن اإلجــراءات الهادفــة التــي تعمــل علــى الحــد مــن اآلثــار الســلب�ة لإلعاقــة فــال 
-التالي إلى عجز دائم، ,ما تعمل على تـوفیر الرعا�ـة المطلو-ـة، والخـدمات العالج�ـة الالزمـة التـي تسـاعد 

وحتــى تــأتي مثــل هــذه العمل�ــة بثمارهــا المرجــوة ین-غــي أن  ٠الطفــل علــى النمــو والــتعلم حــال اســتفادته منهــا
  :تتضمن عددًا من العناصر ,ما یلي 

   ٠والظروف األسر9ة المختلفة أن تبدأ -عمل�ة تقی�م لألسرة -١
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٢٥

  ٠دراسة الخصائص المختلفة للبیئة األسر9ة للطفل وما �م,ن أن تت�حه من فرص متنوعة للنمو أمامه -٢

  ٠التعرف على العالقات والتفاعالت االجتماع�ة بین الطفل ووالد�ه -٣

علمه، وما دراسة الوضع االجتماعي االقتصاد) لألسرة وما �م,ن أن �,ون له من انع,اسات على ت -٤
  �٠سهم -ه في ذلك

  ٠التعرف على المستو� التعل�مي والثقافي لألسرة -٥

  ٠التعرف على تلك الضغو_ الناتجة عن اإلعاقة وتحدیدها والتعامل معها -٦

  ٠التعرف على ردود أفعال األسرة تجاه مثل هذه الضغو_ -٧

هم، ومن بینها الضغو_ تحدید مستو� الكفاءة الوالد�ة في التعامل مع مختلف الضغو_ التي تواجه -٨
   ٠الناتجة عن اإلعاقة

و9ن-غي أن تر,ز برامج التدخل الم-,ر التي یتم تقد�مها لهؤالء األطفال على تنم�ـة وتطـو9ر مهـاراتهم 
المختلفة ,المهارات االجتماع�ـة علـى سـبیل المثـال، ومهـارات الح�ـاة الیوم�ـة ,ـي نسـاعدهم علـى التواصـل 

و�ــذلك نالحــظ أن بــرامج التــدخل  ٠لــى أن �ــأتوا -الســلو,�ات االســتقالل�ةمــع اآلخــر9ن والتفاعــل معهــم، وع
الم-,ر التي تكون موجهة نحو الطفل تهدف إلى تحقی= أحد هـدفین یتمثـل أولهمـا فـي التواصـل، فـي حـین 

أمـا البـرامج األخــر� التـي تكـون موجهــة نحـو الوالـدین واألســرة فتهـدف إلـى تعلــ�م  ٠یتمثـل الثـاني فـي الــتعلم
ــد ــى تلــك الصــعاب والمشــاكل التــي �م,ــن أن تحــول دون تحقیــ= الوال ین وأعضــاء األســرة ,�ف�ــة التغلــب عل

أطفالهم للتواصل أو الـتعلم، وهـو األمـر الـذ) تنطـو) عل�ـه البـرامج المجتمع�ـة أ�ضـًا، ولكـن یـزاد عل�ـه فـي 
    ٠تلك الحالة العمل على دمج هؤالء األطفال مع غیرهم سواء من المعوقین أو العادیین

  :البرامج الوقائیة في الطفولة المبكرة )  ١( 

تــرت-ط بــرامج التــدخل الم-,ــر مــن هــذا النــوع والتــي یــتم تقــد�مها للرضــع واألطفــال فــي مرحلــة الطفولــة 
الم-,ــرة الــذین �عتبــرون فــي خطــر �عرضــهم لإلعاقــة بتنــاول الظــروف البیئ�ــة التــي �م,ــن أن تــؤد) إلیهــا، 

و9ـتم فـي الغالـب تقـد�م هـذه البـرامج لألطفـال الـذین . تلـك البـرامج أ�ضـاً ولذلك فإن أسرهم تشترك معهم في 
ینحـدرون مـن بیئــات منخفضـة الــدخل ممـا یجعلهـم معرضــین للعدیـد مــن النتـائج السـلب�ة مــن بینهـا التخلــف 

و,ثیــرًا مــا یــتم تحدیــد المشــار,ین فــي البرنــامج قبــل . العقلــي وهــو األمــر الــذ) �م,ــن أن �حــد مــن حدوثــه
وتتضــمن مثــل هــذه البــرامج خبــرات تعمــل علــى تعز9ــز . لــك ممــن �عــ�ش آ-ــائهم فــي بیئــات فقیــرةمولــدهم وذ

النمــو الحر,ـــي، والعقلـــي، واللغـــو)، واالجتمــاعي لهـــؤالء األطفـــال، ,مـــا تتلقــى أســـرهم عـــددًا مـــن الخـــدمات 
  .االجتماع�ة والطب�ة
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٢٦

  :البرامج اإلنمائیة في الطفولة المبكرة )  ٢( 

لبـــرامج التــي یــتم تقــد�مها لألطفــال المعرضـــین للخطــر فــي مرحلــة مــا قبـــل وعلــى الع,ــس مــن تلــك ا
ــتم تقــد�مها للرضــع  ــة مــن التخلــف العقلــي فــإن تلــك البــرامج التــي ی المدرســة والتــي یتمثــل هــدفها فــي الوقا�
ــًا تهــدف فــي الواقــع إلــى  ــى أنهــم متخلفــون عقل� ــذین یــتم تحدیــدهم عل واألطفــال -مرحلــة مــا قبــل المدرســة ال

وتؤ,ــد مثــل هــذه البــرامج -شــدة علــى النمــو . علــى تحقیــ= مســتو� معرفــي مرتفــع -قــدر اإلم,ــان مســاعدتهم
ـــاك . اللغـــو) والنمـــو اإلدراكـــي ـــإن هن ـــًا مـــا �عـــانون مـــن إعاقـــات متعـــددة ف ونظـــرًا ألن أولئـــك األطفـــال غال-

التـي متخصصین آخر9ن ,أخصائیي اللغة والتخاطب، واألخصائیین الر9اضیین �شـار,ون فـي تلـك البـرامج 
وٕالــى جانــب ذلــك فــإن العدیــد مــن البــرامج الجیــدة تتضــمن فرصــًا للمشــار,ة الوالد�ــة حیــث . یــتم تقــد�مها لهــم

�م,ن للوالدین من خالل مشار,تهم في تلك البرامج مع أطفالهم، وما یؤدونه خاللها من ممارسـات مختلفـة 
إذ �قـوم آ-ـاء هـؤالء األطفـال -ـالتعلم  معهم الق�ام بتعز9ز -عض المهارات التي �حاول المعلمون إكسابها لهم

من أولئك األخصائیین الذین یتعاملون مع أطفالهم تلك الطرق واألسالیب المناس-ة للتعامـل واللعـب معهـم، 
  .وٕارضاعهم أو إطعامهم

  

  Diagnosis تشخیص اإلعاقة العقلیة

أجـل وضـعه  على قـدرات الطفـل ونـواحي ضـعفه وقوتـه مـن هو عمل�ة تهدف الى التعرفالتشخ�ص 
 .الخدمات التر�و�ة والنفس�ة المالئمة في الم,ان المناسب وتقد�م له

التعامـل -شـ,ل صـح�ح مـع اإلعاقـة أو االضـطراب و  ،العـالج والتأهیـل التشـخ�ص هـو الخطـوة األولـى فـيو 
ــذ) �عــاني ــة األ هــوو . منــه الطفــل ال  التشــخ�ص طــراف تتضــمن الطفــل والفــاحص وأدواتعمل�ــة ثالث�

Diagnostic Tools   
والتشــخ�ص هــو عمل�ــة یــتم فیهــا اتخــاذ قــرار �حــدد -موج-ــه نــوع ودرجــة العجــز أو اإلعاقــة، وطب�عــة 

  )٢٠٠٦وائل مسعود، (االحت�اجات التأهیل�ة والبرنامج التأهیلى المطلوب للفرد 
  : على سبیل المثال

خ�ص بینما التش. تخصصات طب�ة متنوعة من �قوم -التشخ�ص الطبي مجموعة من األط-اء من •
عدة مختصین من حقول علم�ة مختلفة مثل المختص -التر��ة الخاصة والمختص  التر�و) �قوم -ه

 الطب�عي والوظ�في وأخصائي اضطرا-ات اللغة والكالم والمختص -السمع�ات واألخصائي -العالج

  .النفسي واالجتماعي

ء على و�نا Symptoms العالمات 9تم التشخ�ص الطبي لإلعاقة بناء على تقی�م ومالحظةو  •
المم,ن أن �عتمد الطبیب على دلیل تشخ�صي معین على  من، اخت-ارات تشخص�ه طب�ة خاصة

 & Diagnosticالعقل�ة سبیل المثال �عد الدلیل اإلحصائي والتشخ�صي لالضطرا-ات

Statistical Manual of Mental Disorder DSM   (تصدره الجمع�ة األمیر,�ة  والذ
تشخ�ص اضطراب التوحد وغیره من  ر األدوات التشخ�ص�ة التي تستخدم فيللطب النفسي من أكث
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٢٧

اعتمادا على التقی�م التر�و) واعتمادًا على  وفي المقابل یتم التشخ�ص التر�و) .االضطرا-ات
 . الطفل مالحظة جوانب وقدرات ومهارات معینة عند

 

  إلعاقة العقلیة تشخیص ذوى امنطلقات  

خت-ار فقط بل هناك أكثر من منحى إلقة العقل�ة ال �قتصر على اومن المعلوم أن رصد اإلعا
  :�م,ن توض�حها أدناهاإلعاقة العقل�ة تشترك في تشخ�ص حالة 

    Norm-Referenced Measurement منحى القیاس جماعي المرجع -١

�اس وفي المجاالت المتنوعة لق. على االخت-ارات -أنواعها المختلفةجماعى المرجع الق�اس �عتمد 
الجوانب المعرف�ة واالنفعال�ة والمهار9ة لد� الشخص الذ) لد�ة إعاقة عقل�ة فان االخت-ارات المع�ار9ة 

  .المرجع تق�س ,م�ة الجوانب األداء النفسي للشخص الذ) لد�ة إعاقة عقل�ة وتقارنه مع أقرانه
   Impressionistic االنطباعي المنحى-٢

من خالل المالحظة  ،وك الشخص الذ) لد�ة إعاقة عقل�ةوسل �عتمد هذا المنحى على فهم شخص�ة
الدق�قة -أ�ة وسیلة متاحة سواءًا ,انت اخت-ارًا، أو مالحظة م-اشرة و9تم من خالل رؤ�ة متكاملة تؤد) إلى 

وال یتم التر,یز على خاص�ة معینة بل یتم التر,یز على  ،لشخص الذ) لد�ة إعاقة عقل�ةلانط-اع ,لي 
  .�ه من قدرات لكي یتعا�ش مع األشخاص االعت�ادیین,�ف�ة توظیف ما لد

   Analysis of behavior Experimental  المنحى التحلیلي السلوكي -٣

والمنحى االنط-اعي في الق�اس النفسي دمج بین المنحى الجماعي المرجع  �عد هذا المنحى محاولة
تعرض إلیها الشخص الذ) لد�ة یتلفة التي هو یهتم أساسا -التحدید الدقی= للمواقف المخ ،لإلعاقة العقل�ة

إعاقة عقل�ة أو جوانب معینة من سلو,ه لمصاعب محددة و�م,ن من خالل المالحظة تحدید ذلك الذ) 
�عتمد المنحى االنط-اعي وفي ذات الوقت �ستخدم الق�اس الس�,ومتر) الذ) �عتمد على االخت-ارات والتي 

ن رصد المالحظات عن سلوك الشخص الذ) لد�ة إعاقة غال-ا ما تكون منحى مع�ار) المرجع و�م,
  .عقل�ة وتقنینها -استخدام االخت-ارات

  Criterion-Referenced Measurement منحى القیاس محكي المرجع -٤

هذا المنحى �ستخدم في الق�اس النفسي -صورة عامة و الق�اس النفسي لإلعاقة العقل�ة -صـورة خاصـة     
ص الـذ) لد�ـة إعاقـة عقل�ـة -مسـتو� أداء معـین یـتم تحدیـده -صـرف النظـر عـن أداء وف�ه �قارن أداء الشخ

مجموعتــه مــن خــالل تحدیــد مســتو� إتقــان ,ــل شــخص لد�ــة إعاقــة عقل�ــة ألهــداف معینــة مرت-طــة -محتــو� 
   .تدر9بي أو دراس�ًا وعالجي والبد من تحدید مستو�ات مس-قة لألداء النموذجي
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  مجال اإلعاقة العقلیةاالختبارات التي تستخدم في 
  اختبارات الذكاء العام -١

وتق�س  Maximum Performance  �مثل أقصى األداءهو ، و العامة العقل�ة ةالذ,اء هو القدر   
قابل�ة الفرد على یتعل= - -أش,الها اللفظ�ة وغیر اللفظ�ة ذ,اء الفرد والذ,اء مفهوم مجرد الذ,اء اخت-ارات 

قابلیته على التف,یر " أو" بلیته على التكیف تجاه المواقف الجدیدةقا"أو " حل المعضالت الف,ر9ة
   ."واالستفادة من التجارب ،التجر9د)
والذ,اء صفة موروثة في الكروموسات والجینات، ولكنه ال �قتصر على جین واحد بل یتمثل في   

  ."القابل�ة العقل�ة"و9ر,ز الذ,اء على . معامالت ووحدات صغیرة متعددة
-الوسائل النفس�ة التي ابتكرها علماء مشهورون ووضعوا لها أسسا  ة �م,ن ق�اسهاقدر وهو   

واخت-ار  "انفورد بینةتس"منها اخت-ار Intelligence Tests  اخت-ارات الذ,اء ومناهج دق�قة سمیت
و�م,ن اعت-ار اخت-ارات الذ,اء أدق ما توصل إل�ه علم النفس الحدیث لتحدید قابل�ة اإلنسان  "و,سلر"

  .العقل�ة
  :(Stanford Binet Test) یھبین –اختبار ستانفورد 

حین أو,ل  ١٩٠٥ن االخت-ارات التي تستخدم في مجال اإلعاقة العقل�ة، و,انت بدا�اته عام م  
وعزل األطفال المتأخر9ن في  ،وز9ر المعارف مهمة إیجاد اخت-ار لتصنیف األطفال في المرحلة االبتدائ�ة

على هذا االخت-ار من خالل مراجعته من قبل جامعة عدة تطورات  صفوف خاصة -عدها أجر9ت
من المقای�س الفرع�ة و9تضمن ,ل مق�اس مجموعة  یتضمن هذا االخت-ار عدداً حیث . ستانفورد األمر9,�ة

وتسم�ة األش�اء  ،وفهم اإلشارات الم,تو-ة ،من األسئلة المتدرجة في الصعو-ة تخص معرفة الكلمات
. م، ولألعمار المتقدمة هناك أسئلة في الذاكرة العدد�ة واللفظ�ة واألش,ال الهندس�ةومعرفة أجزاء الجس

  :ت�ةاآلوتستخرج نس-ة الذ,اء من المعادلة 
 ١٩٧٢ومراجعة عام  ١٩٦٠-عد ذلك جرت مجموعة من المراجعات للمق�اس منها مراجعة عام   
قة عددًا من التعد�الت أهمها وقد تضمنت ,ل مراجعة من مراجعات المق�اس السا-. ١٩٧٣ومراجعة 

مراجعة عام و . تعدیل وٕاعادة توز9ع الفقرات فى الفئات العمر9ة وٕاعادة تقنین المق�اس ١٩٦١مراجعة عام 
. اخت-ارًا فرع�اً  ١٢٩متكافئتین من االخت-ار فى ,ل منها  فأهم التعد�الت شملت إعداد صورتین ١٩٧٣

 دمج الصورتین فى مق�اس واحد وٕاضافة اخت-ار فرعى ١٩٦٠,ما شملت أهم التعد�الت فى مراجعة عام 
مفحوصًا �مثلون الفئات العمر9ة  ٤٥٠٠فى ,ل مستو� عمر� حیث قنن االخت-ار على عینة أكبر بلغت 

,ما . سنة ١٨سب الذ,اء وامتدت لتغطى الفئات العمر9ة حتى سن ,ما عدلت ن. سنة ١٨-٢.٥من 
سنة، وقد تم التوصل إلى دالالت صدق  ١٨عدلت نسب الذ,اء وامتدت لتغطى الفئات العمر9ة حتى سن 

  )٢٠٠٣أدیب الخالد�، ( ١٩٦٠وث-ات المق�اس المعدل فى 
ادة المق�اس على عینة للمق�اس عددًا من التعد�الت أهمها إع ١٩٧٢,ما شملت مراجعة عام   
مفحوص تغطى مناط= جغراف�ة مختلفة فى الوال�ات المتحدة األمر9,�ة -حیث غطیت  ٢.١٠٠مؤلفة من 
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ولم یجر تغییر فى مواقع الفقرات فى الفئات العمر9ة فى مراجعة . مفحوص ١٠٠,ل فئة عمر9ة بواقع 
فاروق الروسان، ( ١٩٧٢راجعة فى م لدالالت صدق وث-ات صورة المق�اس ,ما لم یرد ذ,ر ١٩٧٢عام 

١٩٩٦(  
 فإن مق�اس ،فى المراجعات المختلفة ومهما �,ن من أمر التعد�الت التى أجر9ت على المق�اس  

من االفتراضات أهمها مفهوم الذ,اء العام والذ� یتضمن عددًا من  ستانفورد بین�ه للذ,اء قد بنى على عدد
الحظة والتآزر ال-صر� الحر,ى، وتواز� العمر العقلى والعمر القدرات العقل�ة أهمها التذ,ر والتف,یر والم
  .الزمنى ثم تمایز األداء مع تمایز العمر

العامة للمفحوص ومن ثم تحدید موقعه على منحى لق�اس القدرات العقل�ة  و9هدف هذا المق�اس  
ست اخت-ارات فى بواقع  ١٨وحتى سن  ٢التوز9ع الطب�عى للقدرة العقل�ة و�غطى الفئات العمر9ة من سن 

و�عتبر هذا االخت-ار من االخت-ارات الفرد�ة . ,ل فئة عمر9ة و�قوم بتطب�قه أخصائى فى علم النفس
وتستغرق عمل�ة تطبی= . العمر العقلى وأخر� تمثل نس-ة الذ,اء المقننة و�عطى -عد تطب�قه درجة تمثل

  )Compton, 1980( .دق�قة ٤٥-٣٠دق�قة وأما تصح�حه فسیتغرق  ٩٠دق�قة إلى  ٣٠المق�اس من 
 )Wechsler Intelligence Scales(للذكاء   وكسلرمقیاس  –ب 

مق�اس و,سلر للذ,اء من مقای�س القدرة العقل�ة المعروفة فى مجال التر��ة وعلم النفس،  تعتبر
من ولقد ظهرت هذه المقای�س نتیجة لالنتقادات المتعددة التى وجهت إلى مق�اس ستانفورد بین�ه للذ,اء 

حیث األسس النظر9ة التى بني علیها ومن حیث دالالت صدقه وث-اته وٕاجراءات تطب�قه وتصح�حه وعلى 
 Wechsler Adult(ذلك ظهرت مقای�س و,سلر المعروفة للذ,اء وهى مق�اس و,سلر لذ,اء الك-ار 

Intelligence Scale, WAIS  ومق�اس و,سلر لذ,اء األطفالWechsler Intelligence Scale 

For children, WISC  ومق�اس و,سلر لذ,اء األطفال فى مرحلة ما قبل المدرسةWechsler 

preschool and Primary Scale of Intelligence, WPPSI( ) عبد هللا الك�النى، وفاروق
  )٢٠٠٦الروسان، 

ه من خلف�ة نظر9ة فى بناء مقای�سه تستند إلى تعر9فه للذ,اء على أن) ١٩٣٩(وقد انطل= و,سلر 
عل�ان والك�النى، (القدرة الكل�ة العامة على الق�ام -فعل مقصود -ش,ل عقالنى والتفاعل مع البیئة -,فا�ة 

و�ضیف و,سلر إلى ذلك المفهوم عددًا من السمات الشخص�ة المتمثلة فى الدافع�ة والمثابرة ) ١٩٨٨
فى المواقف المختلفة لتظهر والض-ط الذاتى حیث �ظهر تفاعل القدرة الكل�ة العامة والسمات الشخص�ة 

  .سلو,ًا ممیزًا لد� األفراد
وقد تبدو اإلضافة الجدیدة التى قدمها و,سلر فى اخت-اراته ممثلة فى حصول المفحوص على 

وتتشا-ه . ونس-ة الذ,اء األدائى ونس-ة الذ,اء الكلى ،ثالث نسب للذ,اء األولى وهى نس-ة الذ,اء اللفظى
إال  ،أساسها النظر� وتنظ�مها وأقسامها وٕاجراءات تطب�قها وتصح�حها مقای�س و,سلر للذ,اء من حیث

أن هناك -عض االختالفات الطف�فة بین هذه المقای�س من حیث تسم�ة -عض االخت-ارات الفرع�ة 
وتهدف مقای�س . والمتضمنة فى الجاب اللفظى أو األدائى للمق�اس، والفئات التى تغطیها تلك المقای�س
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ى ق�اس القدرة العقل�ة للمفحوص من ثم تحدید موقعه على منحى التوز9ع الطب�عى للقدرة و,سلر للذ,اء إل
  .العقل�ة

فى حین . فما فوق  ١٦للفئات العمر9ة من سن ) WAIS(مق�اس و,سلر لذ,اء الك-ار و�صلح 
أما مق�اس و,سلر لذ,اء . سنة ١٧ -٦للفئات العمر9ة من ) WISC(�صلح مق�اس و,سلر لذ,اء األطفال

و�حصل المفحوص ف�ه . سنة ٦.٥ -٤ألطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة ف�صلح للفئات العمر9ة من ا
وهى نس-ة الذ,اء اللفظى ونس-ة الذ,اء  ١٥وانحرافها المع�ار�  ١٠٠على ثالث نسب للذ,اء متوسطها 

د�ة و�ستغرق وتعتبر و,سلر للذ,اء من المقای�س الفر ). ١٩٩٦الروسان، (األدائى ونس-ة الذ,اء الكل�ة 
دق�قة  ٤٠ -٣٠دق�قة أما الوقت الالزم لتصح�حها من  ٧٥ -٥٠الوقت الالزم لتط-قها من 

)Compton, 1980.(  
  

 :مقاییس ارتقاء األطفال في المرحلة المبكرة -٢
 :(Gessell Development Schedules) قوائم جیزل االرتقائیة –أ 

ة الم-,رة، وضعها جیزل ومساعدوه -عد دراسة هي قوائم لمراحل االرتقاء في المرحلة العمر9  
واستمرت لعشر9ن سنة، وهي تتعل= -أر�عة  ١٩٢٧من األطفال بدأت سنة  ١٠٧طول�ة تت-ع�ه لمجموعة 

 .مجاالت سلو,�ة وال تعد اخت-ارا مقننا الفتقارها المصداق�ة والث-ات

 Bayley Infant Scales of Mental & Motorمقاییس بیلي لالرتقاء الحركي العقلي لألطفال – ب

Development  

واعدت  ١٩٣٥هي اخت-ارات مطورة من اخت-ارات ,ال�فورن�ا لالرتقاء الحر,ــي لألطفال سنة 
و9تضمن االخت-ار ثالثة . فقراته اعتمادا على قوائم جیزل وال-عض اآلخر من اخت-ارات األطفال األخر� 

ن عمر شهر9ن وسنتین ونصف هي االخت-ار العقلي أجزاء رئ�س�ة الخت-ار المستو� االرتقائي للطفل بی
و9تضمن االخت-ار العقلي فقرات تق�س اإلدراك والذاكرة والتعلم . واالخت-ار الحر,ي وسجل الطفل السلو,ي

وحل المش,الت أما السجل السلو,ي فهو مخصص لق�اس جوانب االرتقاء في الشخص�ة مثل السلوك 
 .والمثابرة االجتماعي واالنفعالي ومد� االنت-اه

 :السویة النمومقاییس ُمعدة الختبار األشخاص المعاقین عقلیاً بناءا على حقائق  -٣
  :(The Vineland Social Maturity Scale) مقاییس فاینالند للنضج االجتماعي -أ

فقرة مرت-ة من حیث متوسط  ١١٧یتكون من . لتقدیر القدرة االجتماع�ة (Doll) وضعه دول
االعتماد على النفس في الطعام والمل-س والتوجه والعمل (المق�اس ثمان�ة مجاالت صعو�تها و�ق�س 

سنة، و�حسب العمر  ٢٥و�ق�س االخت-ار االرتقاء منذ الم�الد وحتى سن ). واالتصال والحر,ة والتطب�ع
ل�ة ومن االستخدامات الهامة لهذا التمییز بین اإلعاقة العق. االجتماعي ونس-ة االرتقاء االجتماع�ة

 .المصحو-ة -,فاءة اجتماع�ة واإلعاقة العقل�ة بدون إم,ان�ة اجتماع�ة

  :(The Adaptive Behavior Scale) مقیاس السلوك التوافقي –ب 

مق�اس وضعته لجنة من الجمع�ة األمر9,�ة للتخلف العقلي وهو مخصص لألطفال ذو) اإلعاقة 
و�قصد . یر المتوافقین انفعال�ا وغیرهم من المعوقینالعقل�ة، إال أنه �صلح لالستخدام -النس-ة لألطفال غ
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-السلوك التوافقي في هذا المق�اس تحدید ,فاءة الفرد في مواجهة المتطل-ات الطب�ع�ة واالجتماع�ة للبیئة 
و9تضمن جزأین األول مق�اس ارتقائي للسلوك بینما الثاني یتضمن ق�اس للسلوك التوافقي للشخص�ة 

  .واضطرا-اتها
  :(Goodenough- Harris Drawing Test)  الكائن البشرى ھاریس لرسم -جود انفمقیاس –ج

من المقای�س المصنفة ضمن مقای�س القدرة ) ١٩٦٣(هار9س للرسم  -�عتبر مق�اس جود انف
وقد ظهر . Projective Testالعقل�ة، وقد �صنف ,أحد مقای�س الشخص�ة ومن االخت-ارات اإلسقاط�ة 

جودانف من الرواد الس�,ولوجین و�عتبر هذا المق�اس  ١٩٢٦ه األصل�ة فى عام هذا االخت-ار فى صورت
التى ف,رت فى توظیف رسوم األطفال ومیلهم الطب�عى للرسم للتعرف إلى قدراتهم العقل�ة وسماتهم 

 ,Draw A Man Test(الشخص�ة، وقد ظهر االخت-ار فى ذلك الوقت بإسم اخت-ار رسم الرجل 

وأص-ح االخت-ار �عرف -اسم مق�اس ) ١٩٦٢(ر هذا االخت-ار من قبل هار9س وقد روجع وطو ). 1926
  ).١٩٩٦فاروق الرسوان، . (هار9س للرسم منذ ذلك الوقت وحى الوقت الحاضر -جودانف

و9هدف هذا المق�اس إلى ق�اس وتشخ�ص القدرة العقل�ة والسمات الشخص�ة للمفحوصین من سن 
المقننة والتى تطب= )األدائ�ة(ن مقای�س الذ,اء غیر اللفظ�ة المق�اس مسنة، حیث �عتبر هذا  ١٥ -٣

د تطب�قه درجة خام تحول إلى درجة مع�ار9ة ثم إلى االخت-ار -عو�عطى هذا . -طر9قة فرد�ة أو جماع�ة
دق�قة والوقت الالزم لتصح�حه وتفسیره من  ١٥ -١٠نس-ة للذ,اء، و�ستغرق وقت تطبی= االخت-ار من 

  ).٢٠٠٣الخالد�،  أدیب(دق�قة  ١٥ -١٠
  Culture Free  االختبارات المتحررة ثقافیا -٤

وهذا النوع من االخت-ارات �م,ن من خالله ق�اس الشخص الذ) لد�ة إعاقة عقل�ة -معزل عن القدرة 
ومن هذه . اللفظ�ة، أ) أنها اخت-ارات غیر لفظ�ة تعتمد على الرسوم واألش,ال التي ال ترت-ط -أ�ة ثقافة

  :االخت-ارات
 

  :اختبارات المصفوفات المتتابعة لرافن

سؤاال على ش,ل  ١٢یتكون االخت-ار من ثالث مجموعات من الرسوم تحتو) ,ل مجموعة على 
وفي ضوء اإلجا-ات . مصفوفة لرسوم وأش,ال ناقصة �طلب تكملتها من بدائل مصورة أسفل ,ل سؤال

  .الذین لدیهم إعاقات عقل�ة و�ستعمل هذا االخت-ار للكشف عن األطفال. تحدد درجة الذ,اء
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   شروط عملیة التشخیص

   :ة هي�قتشخ�ص دق عمل�ةلتحقی= الواجب مراعاتها  الشرو_من     
شامل للفرد یتضح ف�ه الحالة الصـح�ة واألمـراض واإلصـا-ات التـي �عـاني منهـا الفـرد،  تشخ�ص طبي -١

هـو  �ـة التـي یجـب تناولهـا ,مـایجـب أن یوضـح التقر9ـر الطبـي اإلجـراءات الطب�ـة المتخـذة واألدو  ,مـا
   . الحال ب-عض اإلعاقات ,الصرع

وترتیــب ، األســر9ة مــن حیــث وضــع األســرة وعــدد أفرادهــا دراســة الحالــة مــن أجــل تقیــ�م شــامل للحالــة -٢
أخــر� فــي األســرة؟ ومعلومــات شــاملة عــن تــار9خ الحمــل والــوالدة  وهــل و9وجــد حــاالت، الطفــل فیهــا

   .ذلك تعرض األم الحامل لألمراض أو األشعة أو اإلصا-ات -ما في والمش,الت التي رافقت ذلك
تحو9لهم من المدارس العاد�ـة حیـث یوضـح التقیـ�م السـیرة  خاصة ألولئك الذین یتم: تقی�م تر�و) شامل -٣

   .الضعف والمش,الت والصعو-ات التر�و�ة، و ونقا_ القوة ،األكاد�م�ة للطالب
  .والبیئة الثقاف�ة والعمر الزمني ةاستخدام االخت-ارات المقننة والمناس-ة للفئ -٤
وأن تكـــون تعل�ماتهـــا واضـــحة ، ومالئمـــةومتنوعـــة،  أن تكـــون المقـــای�س واألدوات المســـتخدمة مناســـ-ة -٥

 .تحدید أهل�ة الطفل لخدمات التر��ة الخاصة ل، حتى تتم عمل�ةللطف

ـــة الق�ـــاس والتشـــخ�ص  یجـــب أن -٦ ـــار9ر تـــتم عمل� ـــائج والتق مؤهـــل د مـــن قبـــل فر9ـــ= متعـــدوتفســـیر النت
 .التخصصات

 الطفل، معلم الفصل، األسرةة مثل یجب أن یتم جمع المعلومات التشخ�ص�ة من مصادر متنوع -٧

ـــي األمـــر -٨ ـــى موافقـــة ول ـــًا  یجـــب الحصـــول عل ـــى إجـــراءات الق�ـــاس  –-عـــد إشـــعاره رســـم�ًا  –خط� عل
 .المحافظة على سر9ة معلومات الق�اس والتشخ�صو  .والتشخ�ص

 وذلـك -غـرض التحقـ= مـن، لمدة فصل دراسي ,امـل –عند الحاجة  –ضع الطفل تحت المالحظة و   -٩

 .المناسب صحة نتائج الق�اس والتشخ�ص لوضع الطفل في الم,ان التر�و) 

و9جب  ،یجب أن یبین الق�اس وٕام,ان تتوافر ف�ه شرو_ اإلضاءة والتهو�ة ودرجة الحرارة المناس-ة -١٠
 .أن �,ون هادئًا -عیدًا عن مصادر الضوضاء فى المدرسة

�م,ــن تلخــ�ص أهــداف عمل�ــة ) Hargrove & Pteet, 1984(وفقــًا لمــا ذ,ــره هــارجروف و�تیــت 
  -:التقی�م فى التر��ة الخاصة -ما یلى

التعــرف علــى األطفــال الــذین �شــك -ــأنهم �عــانون مــن صــعو-ة مــا وعــادة مــا تعــرف هــذه الخطــوة -اســم  -١
 . Screeningالمسح األولى 

 .Assessmentو اإلعاقة التعرف على نوع�ة ودرجة الصعو-ة أ -٢

 .على ضوء معرفة االحت�اجات التر�و�ة Placemrntتحدید الم,ان التر�و� المناسب  -٣

 .Programmingتحدید البرامج التر�و�ة المناس-ة  -٤

  .Evaluztionتقو�م فاعل�ة البرامج التر�و�ة المقدمة  -٥



  اإلعاقة العقلیة  الدلیل اإلرشادى إلعداد البرامج التربویة الفردیة لذوى
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٣٣

فقـط، بـل ومـا قـد یترتـب علـى ,ما أن أهم�ـة التقیـ�م ال تقتصـر علـى تحدیـد البرنـامج التر�ـو� المناسـب 
حیـث حـدد سـمیر . نتائجها من آثـار قـرارات تحـدد -شـ,ل ,بیـر مالمـح مسـتقبل الفـرد موضـع عمل�ـة التقیـ�م

هـدف عمل�ـة التشـخ�ص فـى مجــال اإلعاقـة العقل�ـة لتحقیـ= أحــد ) ٢٠٠٢(أبـو مغلـى وعبـد الحـافظ ســالمة 
  :األغراض الخمسة التال�ة

ــ�م فــى المــدارس العاد�ــة أو معاهــد إم,ــان تحو9ــل الطفــل علــى فصــول خاصــ -١ ــًا للتعل ة -ــالمتخلفین عقل�
  .التر��ة الف,ر9ة

إم,ــــان تحو9ــــل الطفــــل إلــــى مؤسســــة اجتماع�ــــة للتعلــــ�م والتــــدر9ب فــــى مؤسســــات التنم�ــــة الف,ر9ــــة أو  -٢
 .المؤسسات االجتماع�ة المختلفة

 .الت السلو,�ةتشخ�ص عیوب التعلم ورسم خطة تعل�م�ة عالج�ة للمتخلف عقل�ًا وتشخ�ص المش, -٣


