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  ذوى االعاقة العقلیةخصائص : الفصل الثالث

  الخصائص العقلیة 

یواجه األطفال ذو� اإلعاقة العقل�ة مش"الت واضحة في القدرة على االنت$اه والتر"یز على المهـارات 
الطفــل ذو اإلعاقــة العقل�ــة مــن التعل�م�ــة وتــزداد درجــة ضــعف االنت$ــاه $ازد�ــاد درجــة اإلعاقــة، "مــا �عــاني 

قصور في عمل�ات اإلدراك العقل�ة خاصة عملیتي التمییـز والتعـرف علـى المثیـرات التـي تقـع علـى حواسـه 
الخمس، $سبب صعو$ات االنت$اه والتذ"ر، فالطفل ذو اإلعاقة العقل�ـة ال ینت$ـه إلـى خصـائص األشـ�اء فـال 

$سهولة، مما یجعل إدراكـه لهـا غیـر دقیـD أو یجعلـه یـدرك  یدر"ها وBنسى خبراته السا$قة فال یتعرف علیها
  جوانب غیر أساس�ة فیها

وتـزداد عمل�ـة التمییــز لـد� ذو� اإلعاقــة العقل�ـة صـعو$ة "لمــا ازدادت درجـة التقــارب أو التشـا$ه بــین 
علـى الـرغم المثیرات المختلفة، "التمییز بین األش"ال واأللوان واألحجـام واألوزان والـروائح المختلفـة، ولكـن 

مــن مواجهــة القــابلین للــتعلم مــن ذوJ اإلعاقــة العقل�ــة لهــذه الصــعو$ات إال أنهــا أقــل حــدة مــن وجودهــا لــد� 
  .الفئات األخر� 
$مجموعـة مـن الخصـائص العقل�ـة مثـل ضـعف االنت$ـاه وقصـور ذو� اإلعاقة العقل�ـة یتمیز ومن هنا 

وف�مــا یلــي وصــف مــوجز لكــل خاصــ�ة منهــا  فــي الــذاكرة وقصــور فــي التف"یــر وصــعو$ة انتقــال أثــر الــتعلم،
فـاروق ، ٢٠٠١عبـدالمطلب القرBطـي، ،١٩٩٧، جمـال الخطیـب ،١٩٩٤، منى الحدیدJ، جمال الخطیب(

   -):٢٠٠١ ،٢٠٠٠ماجدة عبید، ، ١٩٩٦"مال مرسي،  ،١٩٨٢فاروق صادق،  ،١٩٩٩الروسان، 
  ضعف االنتباه  - ١

فهم �عانون القابل�ة الشدیدة للتشـتت، وعـدم القـدرة من أكثر الخصائص وضوحًا عند المعوقین عقل�ًا، 
على االحتفاX $االنت$اه لفترة طوBلة، ولهذا �صعب على المعوقین عقل�ًا التمییز بین خصائص األش�اء من 

إلـــخ، "مـــا �صـــعب علـــیهم تجم�ـــع األشـــ�اء وتصـــن�فها ... حیـــث شـــ"لها ولونهـــا ووضـــعها وحجمهـــا ووزنهـــا 
رات أو األ$عاد المرت$طة $المهمة المطلوب منهم تعلمهـا، ولمـا "ـان االنت$ـاه $طرBقة صح�حة أو تحدید المثی

شــرطًا أساســ�ًا مــن شــرو[ عمل�ــة الــتعلم، فــإن معظــم ال$ــاحثین �عــزون المشــ"الت التعل�م�ــة للمعــوقین عقل�ــًا 
  . إلى عجزهم عن االنت$اه أو إلى الطرBقة التي �ستقبلون بها تعل�مات تنفیذ أJ مهمة

  في الذاكرة القصور  - ٢

تمر عمل�ة التذ"ر عند اإلنسان العادJ بثالث مراحل هي استق$ال المعلومات وخزنها ثـم اسـترجاعها 
، وتبـدو مشــ"لة المعـوق عقل�ــًا فـي مرحلــة اســتق$ال المعلومـات $ســبب ضـعف االنت$ــاه لد�ـه، فــالمعوق عقل�ــًا 

تي تتعلD $القدرة على استرجاع األحداث �عاني ضعف الذاكرة والنس�ان وال س�ما الذاكرة قرB$ة المد� أJ ال
وقد یرجع هـذا  ؛والمثیرات واألسماء والصور واألش"ال وغیرها مما �عرض على الفرد قبل فترة زمن�ة وجیزة

القصور في الذاكرة إلى ضعف قدرة المعوق عقل�ًا على اسـتعمال وسـائل أو دالئـل أو اسـتراتیج�ات التـذ"ر 
Jما �قوم بذلك الشخص العاد" .  

وعل�ــــه فــــالمعوقون عقل�ــــًا یتعلمــــون بــــ$طء وBنســــون مــــا تعلمــــوه $ســــرعة؛ ألنهــــم �حفظــــون المعلومــــات 
والخبرات في الذاكرة الحاس�ة $عد جهد جهید فـي تعلمهـا، ولهـذا فهـم فـي حاجـة مسـتمرة إلـى إعـادة تعلـم مـا 
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"بیــر مــا تعلمــوه مــن جدیــد ، ممــا یجعــل مــا فــي ذاكــرتهم مــن معلومــات وخبــرات ومهــارات �شــ$ه إلــى حــد 
  .�حتفظ $ه األطفال الصغار في ذاكرتهم

  القصور في التفكیر  - ٣

�عتمد المعوق عقل�ًا في تف"یره على اإلدراكات الحس�ة أكثر من اعتماده علـى األف"ـار المجـردة، فهـو 
ولهــذا . یتعامــل مــع المفــاه�م الع�ان�ــة $شــ"ل افضــل مــن تعاملــه مــع المفــاه�م المجــردة والتوجیهــات الللفظ�ــة

   .مو تف"یره ب$طء حتى �صل إلى مستو� التف"یر الحاسي الع�انيین
وBرجع القصور في تف"یر المعـوقین عقل�ـًا إلـى قصـور ذاكـرتهم وضـعف انت$ـاههم وقصـورهم الواضـح 

هـذا وتـرت$ط القـدرة علـى . في اكتساب المفاه�م وتكوBن الصور الذهن�ـة والحر"�ـة وضـآلة حصـیلتهم اللغو�ـة
ــًا حتــى �"ــاد التف"یــر $شــدة اإلعاقــة ، ف"لمــا زادت شــدة اإلعاقــة العقل�ــة، زاد $ــطء التف"یــر عنــد المعــوق عقل�
  . ینعدم والع"س صح�ح

  صعوبة انتقال أثر التعلم  - ٤

�عاني المعوق عقل�ًا صعو$ة نقل أثـر مـا تعلمـه مـن موقـف إلـى آخـر أو اسـتخدام مـا سـبD أن تعلمـه 
مشــابهة لمواقــف الــتعلم التــي ســبD أن مــر بهــا أو مــن معلومــات ومهــارات فــي مواقــف جدیــدة ســواء "انــت 

وتتوقف قدرة المعوق عقل�ًا على نقل أثر التعلم من موقف آلخر علـى شـدة اإلعاقـة العقل�ـة، . مختلفة عنها
وعلى طب�عة المهمة التعل�م�ة الم"لف بها، ونـوع االنتقـال سـواء "ـان إیجاب�ـًا أم سـلب�ًا، ودرجـة التشـا$ه بـین 

  . لموقف الجدیدالموقف السابD وا
ومما هو جدیر $الـذ"ر ین$غـي اإلشـارة إلـى أن هـذه الخصـائص السـابD ذ"رهـا ال تنطبـD علـى جم�ـع 

، ولـذا �فضـل عـدم )٢٠٠٠ماجـدة السـید عبیـد، (المعوقین عقل�ًا بـنفس الدرجـة، فقـد تختلـف مـن فـرد آلخـر 
طرBقــة حتــى �م"ــن  تعم�مهــا علــى جمــ�عهم، بــل التعامــل مــع "ــل معــاق عقلــي $شــ"ل فــردJ و$ــأكثر مــن

  ). ٢٠٠١ماجدة عبید، (الوصول إلى أقرب صورة لحق�قة إم"اناته التي �م"ن تطوBرها وتنمیتها 
  :التحصیل األكادیمي

إن األفـــراد ذوJ اإلعاقـــة العقل�ـــة ال�ســـتط�عون التقـــدم فـــي العمل�ـــة التعل�م�ـــة األكاد�م�ـــة "غیـــرهم مـــن 
وال غرا$ــة فــي ذلــك فثمــة عالقــة بــین التحصــیل . "غیــرهماألفــراد فهــم ال ینجحــون فــي المجــاالت األكاد�م�ــة 

وهــم ال �حصــلون ) وخاصــة اإلســت�عاب القرائــي(فهــم �عــانون مــن مشــ"الت فــي القــراءة . األكـاد�مي والــذ"اء
  )٢٠٠٩، الحدیدJمنى و  جمال الخطیب(أكاد�م�ًا $ما یتوافD وقدراتهم المتوقعة 

  الخصائص اللغویة

قل�ـة صـعو$ات فـي الـتعلم اللغـوJ وفـي تأد�ـة المهمـات المعتمـدة علـى �عاني األطفـال ذوو اإلعاقـة الع
 Jاإلعاقة العقل�ة منهـا . التعلم اللفظي واللغو Jوتبین الدراسات أن المش"الت الكالم�ة أكثر شیوعًا لد� ذو

 Jالتعبیـر Jاإلعاقة و�خاصة مشـ"الت التهجئـة ومشـ"الت لغو�ـة مختلفـة مثـل التـأخر اللغـو Jلد� غیر ذو
 رة اللغو�ة المحدودة واستخدام القواعد اللغو�ة $طرBقة خطأ والذخی

إلـى الخصـائص اللغو�ـة التال�ـة ) Hallahan & Kauffman, 2002(وأشـار هاالهـان و"وفمـان 
  .لألشخاص المعاقین عقل�اً 
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•  Jیرت$ط مد� إنتشار المش"الت الكالم�ة واللغو�ة وشدة هذه المش"الت $شدة التخلف العقلي الذ
ف"لما إزدادت شدة اإلعاقة إزدادت شدة المش"الت الكالم�ة وأص$حت أكثر . الفرد�عانى منه 

 .انتشاراً 

 .ال تختلف المش"الت الكالم�ة واللغو�ة $اختالف الفئات التصن�ف�ة لذوJ اإلعاقة العقل�ة •

 تش$ه البن�ة اللغو�ة لد� األطفال ذوJ اإلعاقة العقل�ة البناء اللغوJ لد� غیر ذوJ اإلعاقة، فهي •
 .ل�ست شاذة، بل هي لغة سو�ة ولكن بدائ�ة

  االنفعالیة  –الخصائص االجتماعیة 

یجعـل الضـعف العقلـي األطفـال ذوJ اإلعاقـة العقل�ـة عرضـة لمشـ"الت اجتماع�ـة وٕانفعال�ـة مختلفــة، 
ذلك إلى الضـعف العقلـي  دوال �عو . وٕان العجز في السلوك التك�في من الخصائص المهمة لإلعاقة العقل�ة

. ولكنــه �عــود أ�ضــًا إلــى إتجاهــات اآلخــرBن نحــو المعــاقین عقل�ــا وطــرق معــاملتهم وتوقعــاتهم مــنهم فحســب
وBـــرت$ط . وهـــذه اإلتجاهـــات والتوقعـــات تـــؤدJ إلـــى تـــدني مفهـــوم الـــذات لـــد� األطفـــال ذوJ اإلعاقـــة العقل�ـــة

ماطــًا ســلو"�ة و�ظهــرون أ�ضــا أن. إنخفــاض مفهــوم الــذات لــدیهم بخبــرات الفشــل واإلخفــاق التــي یواجهونهــا
ـــة مناســـ$ة مـــع اآلخـــرBن  ـــة غیـــر مناســـ$ة وBواجهـــون صـــعو$ات $الغـــة فـــي بنـــاء عالقـــات اجتماع� اجتماع�

)Crane, 2001(  
�غلــب علــى ســلوك ذو� اإلعاقــة العقل�ــة التبلــد االنفعــالي والالم$ــاالة وعــدم االكتــراث $مــا یــدور "مــا 

واالنســــحاب فــــي المواقــــف  ون االنعــــزالحــــولهم، أو االندفاع�ــــة وعــــدم الــــتح"م فــــي االنفعــــاالت "مــــا یــــؤثر 
ــة، والنزعــة العدوان�ــة والســلوك المضــاد للمجتمــع وســهولة  االجتماع�ــة وعــدم االكتــراث $المعــاییر االجتماع�
االنق�ــاد وســرعة االســتهواء، هــذا $اإلضــافة إلــى الشــعور $الدون�ــة واإلح$ــا[ وضــعف الثقــة $ــالنفس والرتا$ــة 

Dوالوجوم والسرحان وقد یبـدو المتخلـف عقل�ـًا لط�فـًا مبتسـمًا  وسلوك المداومة والتردد و$طء االستجا$ة والقل
  .ودودًا في "ل األوقات $مناس$ة ودون مناس$ة

تعد مش"لة اإلعاقة العقل�ة، في "ثیر من أ$عادها، مشـ"لة اجتماع�ـة، فالشـخص ذو اإلعاقـة العقل�ـة و 
  . ي تفاعله مع الناسأقل قدرة على التكیف االجتماعي و على التصرف في المواقف االجتماع�ة وف

والخصــائص الشخصــ�ة واالجتماع�ــة لألطفــال ذو� اإلعاقــة العقل�ــة تتــأثر $عوامــل متعــددة مثلهــا فــي 
ذلك مثل العوامل التي تؤثر في نمو شخصـ�ة الطفـل العـادJ، ولكـن الطفـل ذو اإلعاقـة العقل�ـة �عـاني مـن 

فانخفـاض مسـتو� قدرتـه العقل�ـة  خصائص سلب�ة لها تأثیر حاسم على نمو شخصیته وسـلو"ه االجتمـاعي
وقصـــور ســـلو"ه التك�فـــي �ضـــعه فـــي موقـــف ضـــعیف $النســـ$ة ألقرانـــه مـــن األطفـــال و�طـــور لد�ـــه إحساســـًا 
$الدون�ــة، وممــا �ضــاعف مــن هــذا اإلحســاس انخفــاض التوقعــات االجتماع�ــة منــه، حیــث أن اآلخــرBن فــي 

    .رمعظم األح�ان �عاملونه على أنه مختلف وال یتوقعون منه الكثی
  الخصائص الجسمیة

إلى وجـود فـرق بـین المعـاقین عقل�ـًا وغیـر المعـاقین فـي النمـو الجسـمي التر��ة الخاصة تشیر أدب�ات 
 Jفالمعاقون عقل�ـًا أقـل تطـورًا ووزنـًا إذا مـا قورنـوا $العـادیین، "مـا أنهـم ال یرقـون إلـى أن . والحر"ي والمهار
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لحر"�ــة "المشــي والقفــز والشــّد وحــر"تهم أقــل تناســقًا مــن �"ونــوا $مســتو� غیــر ذوJ اإلعاقــة فــي المهــارات ا
والفــرق واضــٌح عنــد إصــا$ة الجهــاز العصــبي المر"ــزJ، وقــد �عــود التــأخر مــن الناح�ــة . غیــر ذوJ اإلعاقــة

البدن�ة إلى الضعف العام، أو أس$اب بیئ�ة $عد الـوالدة "سـوء التغذ�ـة واألمـراض التـي یتعـرض لهـا الطفـل، 
  )2008 الظاهر،(وقلة النوم 

ـــى  ـــوزن والبن�ـــان الجســـمي $صـــفة عامـــه، تعتمـــد "لهـــا عل إن الصـــفات الجســـم�ة العامـــة "ـــالطول وال
الخصائص الوراث�ة للطفل، إال إذا "ان التخلف العقلـي مـن ذلـك النـوع المصـحوب $مظـاهر جسـم�ة معینـة 

ن الفـروق بـین و فـي مـا عـدا هـذه الحـاالت تكـو ) "ـذوJ العـرض داون ( "ما في حاالت األنما[ اإلكلین�"�ـة
ذو� اإلعاقــة العقل�ــة ال$ســ�طة و�ــین األســو�اء فــي نــواحي النمــو الجســمي أقــل $"ثیــر مــن الفــروق بیــنهم فــي 

  .نواحي النمو العقلي
عـن بــدا�ات مظـاهر النمــو الحر"ـي فإنهــا تكـون متــأخرة عنـد هــؤالء األطفـال حیــث یتـأخر الطفــل ذو و 

شي والكالم "ما تتأخر لد�ه القـدرة علـى القفـز والجـرJ لـذا اإلعاقة العقل�ة في الجلوس والحبو والوقوف والم
  .�حتاج الطفل إلى تدرB$ات لتنم�ة التوازن الحر"ي والقدرات الحر"�ة $صفة عامة

   األنماط غیر الشائعة لإلعاقة العقلیة 

أنـه وفقـًا لمـا بذلـه العلمـاء مـن جهـود   Hallahan & Kauffman)٢٠٠٣(یر� هاالهان و"وفمان 
لصدد فقد توصلوا إلى وجود العدید من االضطرا$ات الجین�ة التي تمثل أنماطًا لإلعاقات العقل�ة، في هذا ا

و�صــل عــدد تلــك االضــطرا$ات إلــى . و�"ــون ذ"ــاء األطفــال الــذین �عــانون منهــا فــي حــدود التخلــف العقلــي
قدمــة هــذه حــوالي ســ$عمائة وخمســین متالزمــة مرضــ�ة علــى األقــل علــى غــرار متالزمــة داون، و�ــأتي فــي م

،  fragile X syndromeالهـش  X، ومتالزمـة "رومــوزوم   Williamsالمتالزمـات متالزمـة ول�ـامز
  :وسوف نلقي علیها الضوء ف�ما یلي .   Prader- WilliوBلي -ومتالزمة برادر

  -:  Williams syndromمتالزمة أعراض ولیامز  -١

كرومــوزوم الســا$ع، وBتــراوح متوســط نســ$ة تحــدث هــذه المتالزمــة $ســبب عــدم وجــود مــادة جین�ــة فــي ال
ومع هذا فهناك حاالت �قل أو یرتفع فیها معدل الذ"اء عـن  ٦٠ -٥٠ذ"اء األفراد في هذه المتالزمة بین 

Jذلــك، "مــا توجــد $عــض الحــاالت النــادرة التــي �قتــرب معــدل الــذ"اء فیهــا مــن المعــدل الطب�عــي أو العــاد .
ئــك األفــراد لعیــوب فــي القلــب، وBتســمون $حساســیتهم غیــر العاد�ــة وٕاضــافة إلــى ذلــك فغال$ــًا مــا یتعــرض أول

لألصـــوات، ومالمحهـــم الوجه�ـــة غیـــر العاد�ـــة أ�ضـــًا حیـــث األنـــف األفطـــس الصـــغیر، والعیـــون المنتفخـــة، 
واألذن الب�ضـــاو�ة، والفـــم الواســـع، والشـــفتان العرBضـــتان، والـــذقن الصـــغیرة وهـــي مـــا �طلـــD علیهـــا الـــ$عض 

    elfin.المالمح الجن�ة
  -:  fragile X syndromeالھش  Xمتالزمة الكروموزم  -٢

تعتبر هي أكثر سبب وراثي معروف وشائع لإلعاقة العقل�ة، وعادة ما تحدث بنس$ة تصـل إلـى حالـة 
أمــا . واحــدة لكــل أر�عــة آالف حالــة والدة بــین البنــین، "مــا تحــدث أ�ضــًا لــد� نصــف هــذا العــدد مــن البنــات

معرف�ــة أ$ســط "صــعو$ات الــتعلم علــى ســبیل المثــال فــإن معــدل انتشــارها  حینمــا تــؤدJ إلــى حــاالت قصــور
و"مـا یتضـح مـن المسـمى فـإن هـذه المتالزمـة ومـا یـرت$ط بهـا . �صل إلى حالة واحدة لكل ألفـي حالـة والدة
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وهـــــو الكرومـــــوزوم الـــــذJ �ضـــــم $النســـــ$ة للـــــذ"ور زوجـــــًا مـــــن  ٢٣مـــــن قصـــــور تـــــرت$ط $ـــــالكروموزوم رقـــــم 
وقـد سـمي هـذا االضـطراب $ـالهش .  Xأمـا $النسـ$ة للبنـات ف�"ـون "الهمـا    X, Yالكروموزومـات همـا 

ــه یتعــرض للتلــف أو االنحــالل فــي  Xنظــرًا ألن الجــزء الســفلي مــن الكرومــوزوم  لــد� األفــراد المصــابین $
$عض خال�ا الدم، ونظرًا لوجود "روموزوم آخر إضافي منه لـد� اإلنـاث فـإن ذلـك �عطـیهن حما�ـة أفضـل 

ف الذJ �حـدث وذلـك إذا مـا تعـرض أحـد هـذین الكرمـوزومین للتلـف أو الضـمور، ولـذلك فـإن ضد هذا التل
  .هذا االضطراب �حدث بین البنات بدرجة تقل $"ثیر عن معدل حدوثه بین الذ"ور

هذا وقد تتطور $عض الخصائص الجسم�ة لد� األفراد الذین �صابون $ه من بینها "بر حجم 
مع الوجه الطوBل والرف�ع، والجبهة ال$ارزة، واألنف العرBض، والذقن الرأس، و"بر األذن وان$ساطها، 

وعلى الرغم . ال$ارز المر�ع، واألصا$ع غیر مستدقة األطراف، وراحة الید العرBضة، والخصیتین الكبیرتین
من أن مستو� الذ"اء في تلك الحالة یوازJ التخلف العقلي المتوسط ول�س الشدید فإن اآلثار التي �م"ن 

تترتب علي هذه الحالة تت$این $شدة حیث تكون أوجه القصور المعرف�ة أقل حدة لد� $عض األفراد،  أن
"ما أن $عض الذین �عانون من تلك الحالة وخاصة من اإلناث قد تحصلن على نقا[ أو درجات في 

  .المعدل العادJ للذ"اء
  -: Prader- Willi syndromeویلي  -متالزمة برادر -٣

. الذین �عانون من هذه المتالزمة مـن األب نقـص المـادة الجین�ـة فـي الكرومـوزوم الخـامس عشـریرث األفراد 
وهناك طوران متمیزان لهذه المتالزمة حیث یتسـم األطفـال $الكسـل، والسـ$ات، وBجـدون صـعو$ة فـي تنـاول الطعـام، 

ام $صـورة قهرBـة، ومـن ثـم فـإن ومع ذلك فعندما �صل عمر الطفل إلى حوالي عام تقرB$ًا فإنه �ص$ح مشغوًال $الطعـ
وعلــى الــرغم مــن أن المیــل للســمنة �عتبــر مــن أخطــر . هــذه المتالزمــة تعــد فــي الواقــع ســب$ًا جین�ــًا یــؤدJ إلــى الســمنة

المشـ"الت الصـح�ة لهــؤالء األطفـال فـإنهم �عتبــرون أ�ضـًا أكثـر عرضــة لمجموعـة مـن المشــ"الت الصـح�ة األخــر� 
قصور في هرمونـات النمـو، هـذا إلـى جانـب حـدوث مشـ"الت فـي القلـب،  والتي تتضمن قصر قوامهم $سبب وجود

واضـــطرا$ات النـــوم مثـــل النعـــاس المفـــر[ أثنـــاء النهـــار، وتوقـــف التـــنفس تمامـــًا أو االختنـــاق أثنـــاء النـــوم، والـــّزَور أو 
راد فإن ذ"اء ومع ت$این االنخفاض في نس$ة ذ"اء أولئك األف. أJ تقوس العمود الفقرJ وانحناؤه  scoliosisالَجَنف

  . الغالب�ة العظمى منهم �قع في حدود التخلف العقلي ال$س�ط


