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   مفاھیم وفئات االعاقة العقلیة :الفصل الثانى

  مقدمة

لتــي �قــاس بهــا مــد� تقــدم تعــد العنا�ــة )االطفــال ذو% االحت�اجــات الخاصــة مؤشــرًا مــن المؤشــرات ا
نـوع الرعا�ـة، واالم3انـات المتاحـة لرعا�ـة ب و)ـات مـن األمـور التـي تسـتوجب العنا�ـة واالهتمـام. المجتمعات
قصى درجة تسمح بها ام3ان�ـاتهم وقـدراتهم الكامنـة لنصـل بهـا إلـى أاالطفال وتر�یتهم، وتأهیلهم إلى هؤالء 

 . قوة فاعلة قادرة على التعا�ش والعمل والعطاء )ما ال �قل عن غیرهم

 مفھوم التربیة الخاصة

 
٢ 
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)عــــة الممارســــات والخبــــرات ذات الصــــلة )ــــالنواحي التعل�م�ــــة هــــو مفهــــوم �عنــــي بتقــــد�م وتنســــیB ومتا
الخاصــة، وتســاعد علــى  هم)حیــث تلبــي احت�اجــات، لتالمیــذ ذو% االحت�اجــات الخاصــةلوالخــدمات المســاندة 

  .تنمیتهم في مختلف الجوانب وتعزز حصولهم على فرص متكافئة في التعل�م
یوظــف )شــ3ل اإلعاقــة اد�ــة للطــالب ذو� االحت�اجــات غیــر العیلبــى تصــم�م  هــىالتر��ــة الخاصــة و 

لغـة برایـل أو مطبوعـة )ـأحرف توظیف أدوات قراءة خاصة مصممة بمثل أدوات ومواد وتجهیزات خاصة، 
   .لذو� اإلعاقة ال)صرMة 3بیرة
امة وتنظـ�م التـدرMس، التر��ة الخاصة هى تدرMس مصمم بدقـة یتضـمن ضـ)طًا لسـرعة ومعـدل وصـر و 

ــات التقیــ�م والمتا)عــة المســتمرة ألداء زMــز، ومحتــو� اوأل�ــات التع لتــدرMس، والمنــاهج )صــ�غتها الشــاملة، وآل�
)ضـرورة تعــدیل وتحســین فرMــB إعـداد الــدلیل هـتم ومـن ثــم ی (Kauffman&landrum, 2007)الطـالب 

ــة وفقــًا ل الطــالب ذو� االحت�اجــات الخاصــة،التر��ــة العامــة لتلبــى احت�اجــات  ســماتهم وخصائصــهم النمائ�
االهتمـام ا تسنه التشرMعات الحدیثة، إال أن ذلك � إلى استثمار مثیرات البیئة من حولهم و3ذلك مو)ما یؤد

الطـــالب مـــن ذو�  ال�م3نـــه أن �قودنـــا نحـــو االعتقـــاد )ضـــرورة اســـتبدال التر��ـــة الخاصـــة وخاصـــة حـــاالت
  اإلعاقات الشدیدة

  
د من عدتو�اتهم من لقد عانى التالمیذ من ذو% االحت�اجات الخاصة )مختلف فئاتهم ومسو 

الممارسات واالجراءات المختلفة التي اتسمت )العزل والحرمان من أدنى مستو�ات الخدمات والتسه�الت 
ٕان دمج هذه الفئات من التالمیذ في المجتمع ألمر �حتاج إلى جهود و التي یتلقاها أقرانهم العادیین 

وزارة لس�اسة الدمج من خالل دمج اصحاب متضافرة ومتعاونة؛ و�حقB رغ)اتهم وأمن�اتهم ولعل تبني ال
)مدارس التعل�م العام هو خیر شاهد على التوجه التر�و% الذ% تتبناه الوزارة في تعل�م هذه الحق�ق�ة اإلعاقة 

 .الفئة والذ% یتمشى مع النظرMات التر�و�ة الحدیثة
أول هذه المحاور هو  ورمن المحا لذا �م3ن القول أن أهتمام الوزارة بهذه الفئة یتم من خالل عدد  
 :محور

و�ــدن�ًا عــن طرMــB الخــدمات المختلفــة التــى توفرهــا الــوزارة  ، واجتماع�ــاً ، صــح�اً االهتمــام )ــه تر�و�ــاً  :التلمیــذ
رعا�ـة  -تسـل�م ز% مدرسـي لكـل تلمیـذ -التأمین الصحي -عفاء من المصروفاتإ (للتلمیذ المعاق 

  )الخ.....تغذ�ة  –داخل�ة 
ئة الفیزMق�ة )ما یتناسب مع ظروف االعاقة، 3ذلك توفیر 3افة األجهزة والمعینات التـي إعداد البی :المدرسة

  .تساعد في توصیل المعلومة للطالب في اسرع وقت و�جودة عال�ة
تقـــوم الـــوزارة مـــن خـــالل خبرائهـــا المتخصصـــین فـــي مجـــال اإلعاقـــة )مراجعـــة المنـــاهج الدراســـ�ة  : المـــنهج

Mســها للمعــاقین وحــذف مــا ال یتناســب مــع قــدرات وٕام3ان�ــات هــذه الخاصـة )العــادیین والتــي یــتم تدر 
  .الفئة
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3ل ماهو جدید في مجال التعامل مع اإلعاقـة وMتناسـب مـع قـدرات وام3انـات االهتمام ) :أسالیب التدر%س
  . هذه الفئة

ل�ــه همــزة الوصــل بــین المــنهج والتلمیــذ وحجــر الزاو�ــة فــي العمل�ــة التعل�م�ــة والــذ% یتوقــف عهــو  : المعلــم
الكثیـر فــي تحقیــB األهــداف التـي تنشــدها الــوزارة لــذلك اهتمــت الـوزارة بإعــداد المعلــم الــذ% یتعامــل 
مع هذه الفئة 3مـا اهتمـت بإرسـال العدیـد مـنهم للخـارج للتعـرف علـى 3ـل مـا هـو جدیـد فـي مجـال 

العدید من تر��ة وتعل�م ذو% االحت�اجات الخاصة )اإلضافة إلى االهتمام بتنم�ة قدراتهم وٕاكسابهم 
ــاء  ــة التــي تحــدث أثن المهــارات الالزمــة للتعامــل مــع هــذه الفئــة مــن خــالل بــرامج التــدرMب المختلف

وتقدیرًا من الوزارة لعطاء معلم التر��ة الخاصة فقـد میزتـه عـن سـائر المعلمـین فـي الحـافز  الخدمة
دیرا للمجهــود المـالي الــذ% �مـنح لــه 3مـا میزتــه فــي عـدد الحصــص االسـبوع�ة المطالــب )ادائهـا تقــ

  .العصبي والبدني الذ% �قوم )ه
ن حB الجم�ع في التعل�م مبدأ من الم)ادئ األساس�ة التـي نـص علیهـا القـانون الـدولى وأ  

  .لحقوق اإلنسان
  فى مصر الوضع الراھن للتربیة الخاصة

جزائه )ـالرغم أمن الضعف في معظم  عددن الوضع الراهن للتر��ة الخاصة في مصر �عاني أالشك 
إلــى إعــادة التر��ــة الخاصــة  تحتــاج، ومــن ثــم مــن الجهــود الج)ــارة التــي تبــذل فــي ســبیل تصــح�ح األوضــاع

ساســي لهــا ممــا صــابت اله�3ــل األ3ونهــا تعــاني مــن تصــدع وشــقوق أالنظــر فــي 3افــة الس�اســات الخاصــة 
ن تقـــوم )مهامهـــا علـــى أكمـــل وجـــه )ســـبب وجـــود مجموعـــة مـــن لهـــا فـــي مـــأزق ال تســـتط�ع مـــن خاللـــه أجع

  :التحد�ات �م3ن ذ3رها في النقاa التال�ة
 .المتخصصین في مجال التر��ة الخاصة )المدارسعلمین عداد المأ وجود عجز في  )١
وجـــود عجـــز فـــي اعـــداد المتـــا)عین الفنیـــین داخـــل اإلدارة العامـــة للتر��ـــة الخاصـــة ممـــا �عـــوق عمل�ـــات  )٢

 .المتا)عة الفن�ة لمدارس التر��ة الخاصة خالل العام الدراسي
 .ف االم3انات الماد�ة والمال�ة )مدارس التر��ة الخاصة على مستو� الجمهورMةضع )٣
جمود بنود الصرف الخاصة )حساب التر��ة الخاصة مما �عـوق تنفیـذ 3ثیـر مـن المشـروعات والخطـط  )٤

 .الخاصة بتطوMر التر��ة الخاصة
 .عدم وجود إدارة مال�ة داخل اإلدارة العامة للتر��ة الخاصة  )٥
 .لمتا)عة أو قلتها مما یؤد% إلى عدم تقد�م المشورة الفن�ة للعاملین بهاضعف عمل�ات ا )٦
تطبیــB س�اســات ال تتفــB مــع خصــائص واحت�اجــات هــذه المــدارس مثــل نظــام التقــو�م التر�ــو% الشــامل  )٧

 .دون دراسة
عــدم تـــدرMب المدرســـین العـــاملین )مـــدارس التر��ـــة الخاصــة علـــى �3ف�ـــة تطبیـــB نظـــام التقـــو�م التر�ـــو%  )٨

 .ل الشام
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عــدم وجــود احصــاء )عــدد التــدرM)ات التــي تمــت بخصــوص التقــو�م التر�ــو% الشــامل أو عــدد المتــدر�ین  )٩
 .وتخصصاتهم

قلة البرامج التدرMب�ة المقدمة للعاملین بهذه المدارس أو العاملین بإدارات التر��ة الخاصة على مسـتو�  )١٠
 .الحت�اجات العاملین )المیدانالوزارة مع عدم مناس)ة البرامج التدرMب�ة  -المدیرMة -اإلدارة

انعدام التنسیB بین م3تب مستشار التر��ة الخاصة واإلدارة العامة للتر��ة الخاصة مما نتج عنـه 3ثیـر  )١١
 .من المشاكل المتضرر منه هو المیدان

 . افتقار اإلدارة لس�اسة واضحة واهداف تعمل على تحق�قها )١٢

 .�ة الخاصة المنوطة بوضع خطة عمل التر��ة الخاصةعدم تفعیل دور اللجنة االستشارMة العل�ا للتر� )١٣
التر��ـة (حتى األن توجد )عض المواد ل�س لها مناهج أو أدلة معلم خاصة بها مثـل األنشـطة التر�و�ـة  )١٤

فمـا یـدرس ) الم3ت)ـات -الكمبیوتر -االقتصاد المنزلي -التر��ة الرMاض�ة -التر��ة الزراع�ة -الموس�ق�ة
 .مدارس العاد�ة الذ% ال یلبي الكثیر من احت�اجات هذه الفئة من الطالببهذه المدارس هو منهج ال

 .اخت�ار موجه االعاقة )3ل إدارة تعل�م�ة یخضع لالهواء الشخص�ة ول�س للكفاءة العلم�ة والعمل�ة )١٥
 .عدم وضوح دور اإلدارة العامة للتر��ة الخاصة  في عمل�ة الدمج التي تنتهجها الوزارة حال�اً  )١٦
رة إلـى المعلومـات الخاصـة )مـا تحقـB مـن إنجـازات تتعلـB )الـدمج سـواء علـى مسـتو� داإلا 3ما تفتقر  )١٧

المدارس أو التدرM)ات التي تمت أو الجهات التي قامت )التدرMب أو احصاء )عدد المدرسین الـذین تـم 
 .تدرMبهم

الخاصـة  عدم وجود معاییر واضحة الخت�ار المشـار3ین فـي تعـدیل الكتـب الدراسـ�ة لـذو% االحت�اجـات )١٨
 .فهي تخضع لالهواء الشخص�ة للقائمین علیها

عدم اهتمام اإلدارة بتفعیل دور األنشطة التر�و�ة مـن خـالل اقامـة المسـا)قات لالنشـطة التـي �م3ـن ان  )١٩
 .�مارسها الطالب ذوو االحت�اجات الخاصة

  مفھوم اإلعاقة العقلیة

 mentalالتخلـــف العقلـــى  لقـــد تعالـــت األصـــوات فـــى الســـنوات األخیـــرة )ضـــرورة تغییـــر مصـــطلح

retardation (صــطلح بــدیل، فعلـــى مــد� قـــرن مــن الزمــان اســـتخدمت مصــطلحات 3ثیـــرة للتعبیــر عـــن م
ـــه  ـــا مـــن مصـــطلح العت ـــث انتقلن ـــة العقل�ـــة، وقـــد اكتســـبت جم�عهـــا دالالت ســـلب�ة، حی إلـــى  idiocyاإلعاق

الضـعف إلـى ، Mental deficiencyالـنقص العقلـي إلـى   feeble – mindednessالضـعف العقلـى 
وعلینـا األن أن نعیـد  Mental retardationالتخلـف العقلـي وأخیـرًا إلـى  Mental subnormalالعقلـي 

التف3یر فى تسم�ة وتصنیف التخلف العقلى حیث �ساعدك ذلك فـى وضـع بـرامج التـدخل العالجـى )صـورة 
  .مالئمة وناحجة

" سارسـون "ذ3ـره عـالم الـنفس األمر3Mـى الشـهیر فمن التعرMفات القد�مة والمعوقـة للعمل�ـة العالج�ـة مـا 
Sarson  لــ�س شـــیئًا أو ســـمة فــى الفـــرد، وٕانمـــا هــو مختـــرع اجتمـــاعى مــن أن التخلـــف العقلـــىsocial 

invention  نا)ع من الق�م المجتمع�ة(Smith ,1997)   
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ل ومهمــا �3ــن مــن أمــر هــذه المصــطلحات التــي تعبــر و)طرMقــة مــا عــن مفهــوم اإلعاقــة العقل�ــة، ف�میــ
االتجاه الحدیث في التر��ة الخاصة إلى استخدام مصطلح اإلعاقة العقل�ة؛ إذ إنـه �عبـر عـن اتجـاه ایجـابي 

  .عن اتجاه سلبي نحوهافي النظرة إلى هذه الفئة، في حین تعبر المصطلحات األخر� 
ما تعتبـر اإلعاقة العقل�ة من الظواهر المألوفة على مر العصور، وال �3اد یخلو مجتمع منها، 3وتعد 

هذه الظاهرة موضوعًا یجمع بین اهتمامات عدد من م�ـادین العلـم والمعرفـة، 3علـوم الـنفس والتر��ـة والطـب 
واإلجتماع والقانون، و�عود السبب في ذلك إلى تعدد الجهات العلم�ة التي أسهمت في تفسیر هـذه الظـاهرة 

، فــاروق الروســان(ختلفــة لهــذه الظــاهرة وأثرهــا فــي المجتمــع، ولــذا فلــ�س مــن المســتغرب أن نجــد تعرMفــات م
2010.(  

اإلعاقـة العقل�ـة )أنهـا إعاقـة " )٢٠٠٨(عاقـات العقل�ـة والنمائ�ـة عرفت الجمع�ة األمر�3Mـة لإل :وفى ھذا الشأن
تتمیــز )انخفــاض ملحــوo فــي 3ــل مــن األداء العقلــي والســلوك التك�فــي اللــذین تمثلهمــا المهــارات 

مــن عشـر وهــذه اإلعاقـة تظهـر قبـل بلــوغ الفـرد الثامنـة . �ـة العمل�ـةالمفاه�م�ـة واالجتماع�ـة والتك�ف
اللغــة، القــراءة، الكتا)ــة، الوقــت، : وتتمثــل المهــارات المفاه�م�ــة فــي. (AAIDD, 2008)" عمــره

العالقات االجتماع�ة، المسؤول�ة : وتشتمل المهارات االجتماع�ة. النقود، اإلعداد، والتوج�ه الذاتي
أمــا المهــارات العمل�ــة . لــذات، حــل المشــ3الت االجتماع�ــة، وات)ــاع التعل�مــاتاالجتماع�ــة، تقــدیر ا

، المهـــارات المهن�ــــة، الرعا�ـــة الصـــح�ة، الســــفر )العنا�ـــة )الـــذات(مهـــارات الح�ـــاة الیوم�ــــة : فهـــي
  ).٢٠١٠، جمال الخطیب(والتنقل، السالمة العامة، استخدام النقود، استخدام الهاتف 

وفقــــًا  -حثین فــــي تعرMفــــاتهم لإلعاقــــة العقل�ــــة علــــى مح3ــــات محتلفــــة وعلـــى الــــرغم مــــن اعتمــــاد ال)ــــا
لتخصص 3ل منهم، إال أن معظم المر�ین �فضلون االعتماد على أكثر من محك عند الح3ـم علـى األفـراد 

ماجـدة  ،٢٠٠١عبـدالمطلب القرMطـي،  ،١٩٩٣رمضـان القـذافي، ()أنهم معاقون عقل�ُا لعدة اعت)ارات منها 
  :)١٩٩٩الحمید،  عبد دمحم ،٢٠٠٠عبید، 

أن اإلعاقة العقل�ة ظاهرة معقـدة متعددة الجوانب واأل)عاد، وأن القصور الذ% یترتب عنها لد� : أوًال 
  . الفرد ال ینحصر في الجانب العقلي، وٕانما �شمل جوانب أخر� أ�ضاً 

ــًا  ــًا غیــر 3ــاف لعــدة :ثان� إن االعتمــاد علــى اخت)ــارات الــذ3اء وحــدها مــثًال فــي تحدیــد المعــوقین عقل�
  : أس)اب منها

o  عدم وجود اتفاق بین علماء النفس على مفهوم الذ3اء ، و3ذلك على الدرجة أو نس)ة الذ3اء التي
   .ات الذ3اءتحدید العوامل التي تق�سها اخت)ار و3ذلك . تبدأ عندها اإلعاقة العقل�ة

o  هذه االخت)ارات یتم تقنینها عادة على عینة من األسو�اء، وحینما یتم تطب�قها على المعوقین
عقل�ًا فإن ذلك یؤثر )ش3ل سلبي على مستو� أدائهم، وخصوصًا إذا 3ان االخت)ار �عتمد على 

  . التعبیر اللغو% 
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o ى أ% اخت)ار من اخت)ارات وجود 3ثیر من العوامل التي تظهر ت)اینًا في درجات األفراد عل
  . الذ3اء وهذا ما �سمى بخطأ الق�اس

o  إم3ان�ة وجود خطأ في تفسیر نتائج هذه االخت)ارات للفرد المعوق عقل�ًا، خاصة عندما �حصل
  . على درجة مرتفعة في أحد هذه االخت)ارات، ودرجة منخفضة في اخت)ار آخر

  

   :ومن التعریفات الشائعة لالعاقة العقلیة ما یلي

ضعف في الوظ�فة العقل�ة ناتج عن عوامل خارج�ة یؤد% إلى نقص في القدرة العامة للنمو، و3ذلك * 
  . )١٩٩٩الحمید،  دمحم عبد(لبیئة التي �ع�ش فیها الفرد في التكامل اإلدراكي والفهم؛ ومن ثم التكیف مع ا

ارMین �ظهر في مراحل العمر مستو� من األداء الوظ�في العقلي �قل عن متوسط الذ3اء )انحرافین مع�* 
ماجدة عبید، (لسلوك التك�في  عشرة النمائ�ة من الم�الد وحتى سن الثامنة عشرة، و�صاح)ه خلل في ا

٢٠٠٠(.   
قصور دال أو ملحوo في األداء الوظ�في للفرد �ظهر دون سن الثامنة عشرة، وMتمثل في األداء * 

له قصور في مظهرMن أو أكثر من مظاهر السلوك  العقلي المنخفض عن متوسط الذ3اء العام مصاح)اً 
االتصال اللغو%، العنا�ة الذات�ة، الح�اة الیوم�ة، المهارات االجتماع�ة، التوج�ه الذاتي، : التك�في التال�ة
  )١٩٩٩فاروق الروسان، (إلخ ..الصحة والسالمة

ة تنتـاب عقـل اإلنسـان و�الحظ من هذه التعرMفات أن معظمها یتفB على أن اإلعاقة العقل�ة هي حال
أو الـ)طء فـي النمـو، وأنهـا تظهـر  فتصی)ه )التأخر أو القصـور أو عدم اإلكتمال أو الضعف أو االنخفاض

فــي ســن م)3ــرة مــن المــ�الد، و�ســتدل علیهــا مــن انخفــاض مســتو� الــذ3اء عــن المتوســط العــام، مــع وجــود 
  . قصور في مظهرMن أو أكثر من مظاهر السلوك التك�في
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  عاقة العقلیةفئات اإل

تقتضي الضرورات ال)حث�ة واألغراض التطب�ق�ة تصنیف المعوقین عقل�ًا إلـى فئـات؛ حتـى یتسـنى   
دراســتهم، وفهــم ســلو3هم، وتحدیــد احت�اجــاتهم الخاصــة، و�3ف�ــة التعامــل معهــم، وتخطــ�ط وتهیئــة الخــدمات 

  ). ٢٠٠١عبدالمطلب القرMطي، (والبرامج الالزمة لرعایتهم 
على أسـاس معـدالت الـذ3اء مـع تمییـز 3ـل فئـة تصـن�ف�ة ت)عـًا السـتعدادات  اتلتصن�فا هقوم هذتو   

أفرادها وقابلیتهم للتعلم 3محك أساسي، فهو �عني )االحت�اجات التعل�م�ة وما �الئمهـا مـن بـرامج أكثـر ممـا 
ــامج تر�ــو% إلــى آخــر وفقــًا لمــد ــال المعــوق مــن برن ــذ3اء فــي ذاتهــا، و�إم3ان�ــة انتق ــه �عنــي بنســ)ة ال � اتقان

  )٢٠٠١عبدالمطلب القرMطي، (للمهارات والمتطل)ات السا)قة الالزمة لذلك 
وMتضمن هذا التصنیف ثالث فئات هم القابلون للتعل�م والقابلون للتدرMب والمعتمـدون، وف�مـا یلـي   

فــاروق  ،٢٠٠١المطلــب القرMطــي، عبــد ،، منــى الحدیــد%جمــال الخطیــب(وصــف تفصــیلي لكــل فئــة منهــا 
دمحم عبدالحمیـد،  ،٢٠٠٠ماجـدة عبیـد،  ،3١٩٩٦مال مرسـي، ، ١٩٨٢فاروق صادق،  ،١٩٩٩ الروسان،
  :)١٩٩٥نادر الزMود،  ،١٩٩٩

  

   Educables  القابلون للتعلیم : أوالً 

هم من لدیهم القدرة على اإلستفادة من البرامج التعل�م�ة العاد�ة ولكن )صـورة )طیئـة، ف�حتـاجون إلـى 
تغیــر فــي الســلوك االجتمــاعي ل�صــ)ح مقبــوال فــي تفــاعالتهم مــع اآلخــرMن ،  بــرامج خاصــة موجهــة إلحــداث

وأ�ضا في تحسن العمل�ات المعرف�ة والمهن�ة لدیهم ، وتستط�ع تلـك الفئـة اإلعتمـاد علـى نفسـها فـي مرحلـة 
ــة  ــة ، أ� المهــارات األول� عمل�ــات الب�ــع والشــراء والعمــل الیــدو� مــع م)ــادئ )ســ�طة مــن الناح�ــة األكاد�م�

ومـن الخصـائص الممیـزة لألفـراد  )١٥: ٢٠٠٣، مـال )اظـةأ( ٧٠-٥٠تعلم وتتراوح نسب ذ3ائهم مـا بـین لل
  : في هذه الفئة ما یلي 

درجة حسب نوع مق�اس الذ3اء المستخدم ، حیث �مثل الحد  ٧٩-٥٥یتراوح معدل ذ3ائهم ف�ما بین    -
لعاد�ة ولكنهم )طیئو التعلم ، أما الحد األعلى من هذه الدرجة األفراد القابلون للتعل�م في المدارس ا
  . األدنى ف�مثل األفراد القابلون للتعل�م في مؤسسات خاصة 

  . سنة تقرM)ًا  ١١-٧یتراوح عمرهم العقلي في حده األقصى ف�ما بین    -
�م3نهم مواصلة الدراسة )المناهج التعل�م�ة العاد�ة ولكن )معدل تعلم )طئ و)صعو)ة مقارنة )أقرانهم    -

العادیین في نفس العمر ، ولذا فعندما ینتهون من مراحل دراستهم الرسم�ة ، �3ون مستو� تحصیلهم 
مقار�ًا لمستو� یتراوح بین الصف الثالث والخامس االبتدائي العاد%، حیث إنهم یدرسون 3ل مستو� 

  . في سنتین أو ثالث سنوات 
�طة إذا توافـرت لهم خدمات أو برامج تر�و�ة قادرون على تعلم المهارات األكاد�م�ة األساس�ة ال)س   -

  . موجهة فرد�ة تتفB مع قدراتهم واستعداداتهم داخل بیئة تعل�م�ة مالئمة 
�حتاجون إلى إرشـاد وتوج�ه اآلخرMن مد� الح�اة ؛ حیث إن توافقهـم قد �سوء إذا لم یجدوا من یرشدهم  -

  . و�ساعدهم في حل مش3التهم 
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ت في تحمل مسئول�اتها تجاه نفسها وأسرها إذا وجدت الرعا�ة المناس)ة في تنجح معظم هذه الحاال -
  . سن م)3رة 

�عانون ضعف المحصول اللغو% وعیوب 3ثیرة في النطB، وغال)ًا ال �ستط�عون البدء في اكتساب  -
  . مهارات القراءة والكتا)ة والهجاء والحساب قبل سن الثامنة ، ور�ما الحاد�ة عشرة

  

   Trainablesقابلون للتدریب   ال: ثانیاً 

و�حتـاج هـذه الفئـه إلـى اإلشـراف والرعا�ـه %) ٤(وهم �مثلـون ) ٤٩-٢٥(تتراوح نس)ة ذ3ائهم ما بین 
وتتمیز هذه الفئة )أن تحصیلها األكاد�مى مـنخفض جـدا . (Iluda,  1998:5-20)الخاصه طوال ح�اتهم 

یــر قــادرMن علــى العنا�ــة )أنفســهم بــدون مســاعدة وال �ســتط�ع أفرادهــا العمــل إال فــي ورشــة محم�ــة ، وهــم غ
  ).١٢، ٢٠٠٣أحالم عبدالغفار، (  ٥٠-٢٥األخرMن لهم ، وتتراوح معامالت ذ3ائهم بین 

�طلB على هـذه الفئـة ذو� اإلعاقـة العقل�ـة المتوسـطة أو البلهـاء ، ومـن الخصـائص الممیـزة لألفـراد و 
  : في هذه الفئة ما یلي 

  . درجة حسب نوع مق�اس الذ3اء المستخدم  ٥٥-٣٠ما بین یتراوح معدل ذ3ائهم ف�   -
  . سنوات تقرM)ًا  ٧-٣یتراوح عمرهم العقلي ف�ما بین    -
عاجزون عن التعل�م إال من قدر ضئیل جدًا من المهارات األكاد�م�ة والمعلومات الخاصة )القراءة    -

  . والكتا)ة والحساب 
�ة والوظائف االستقالل�ة والمهارات االجتماع�ة واألعمال قابلون للتدرMب على مهام العنا�ة الذات   -

  . الیدو�ة ال)س�طة
  . �عانون صعو)ات في النطB وضآلة الحصیلة اللغو�ة    -
  . یتعرفون على األش�اء )استعماالتها و�م3نهم تسمیتها    -
ه أنفسهم، ولذا ال �م3نهم حسن التصرف في المواقف التي یواجهونها ومن تحمل المسئول�ة 3املة تجا   -

  .تحت مالحظة وٕاشراف ورعا�ة خاصةمنة آفهم �حتاجون إلى العمل في أماكن 
   Custodial  المعتمدون : ثالثاً 

تقرM)ـًا وتحتـاج هـذه %) ٥(وهـم �مثلـون ) ٢٥(هي تلـك الفئـة مـن األفـراد التـي تقـل نسـ)ة ذ3ـائهم عـن 
ــاتهم إلــى أنــه �م3ــن إرجــاع ) ١٩٧٨(مــد زهــران 3مــا �شــیر حا. الفئــه إلــى رعا�ــه إیوائ�ــه مســتمره طــوال ح�

أس)اب اإلعاقة العقل�ة إلى أس)اب وراث�ة داخل�ة المنشأ أو بیئ�ه خارج�ه المنشأ قبل أو أثناء أو )عد الـوالده 
 ).٤٣٧، ١٩٧٨حامد زهران، (

�طلــــB علــــى هــــذه الفئــــة ذو� اإلعاقــــة العقل�ــــة الشــــدیدة أو الجســــ�مة أو غیــــر القــــابلین للتعلــــ�م و 
  : أو المعتوهین، ومن الخصائص الممیزة لألفراد في هذه الفئة ما یليوالتدرMب 

  . درجة تقرM)ًا حسب نوع مق�اس الذ3اء المستخدم ٣٠-٢٠یتراوح معدل ذ3ائهم ف�ما بین    -
  . یتوقف نموهم العقلي عند مستو� طفل عمره ثالث سنوات أو أقل، ولذا فإن تف3یرهم �3اد ینعدم   -
  . ادة من التعل�م أو التدرMبلالستفغیر قابلین    -
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�ستط�عون اكتسـاب العادات األساس�ة مثل النظافة والتغذ�ة وض)ط عمل�ات اإلخراج )ش3ل    -
  . جزئي إذا توافرت لهم الرعا�ة االجتماع�ة والتأهل�ة المناس)ة

  . �3اد ینعدم لدیهم النطB وحصیلتهم اللغو�ة، ولذا فهم ال �ستط�عون تسم�ة األش�اء )سهولة   -
، ولذا فهم �عتمدون اعتمادًا 3ل�ًا ة )أنفسهم أو حمایتها من األخطارعاجزون 3ل�ة عن العنا�   -

  .لحاجتهم إلى المالحظة الدائمة على غیرهم، و�فضل إیداعهم في مراكز الرعا�ة الخاصة
  . �صاحب حالتهم في 3ثیر من األح�ان تلف في الحواس أو ضعف في التآزر الحر3ي   -

هـي أكثـر فئـات " القـابلون للتعلـ�م"3ن اسـتنتاج أن الفئـة األولـى مـن المعـوقین عقل�ـًا مما سبB �م
اإلعاقة العقل�ة قدرة على است�عاب أ% مناهج دراس�ة تقدم لها إذا 3انت مالئمة لقدراتها واستعداداتها، 

  .وٕاذا وجدت اإلرشاد والتوج�ه المناسبین، وٕاذا توافرت لها البیئة التي تعینها على ذلك
أن الجمع�ــة االمر�3Mــة للتخلــف العقلــى حــددت أر�عــة فئــات ) Lefort  )2006وMــذ3ر ل�فــورت 

  :وذلك على النحو التالى  Profound ، اإلعاقة الحادة  Mildط)قا لشدة اإلعاقة ال)س�طة 
   Mild:     اإلعاقة ال(سطة

هــارات األكاد�م�ــة تشــیر إلــى األفــراد الــذین یتعلمــون بــ)طء فــي المــدارس و�ســتط�عون إنجــاز الم
حتــى المســتو� الســادس تقرM)ــا وقــدراتهم المهن�ــة واالجتماع�ــة تســمح لهــم )العمــل والح�ــاة )اســتقالل�ة مــع 

  .قدر )س�ط من المساندة والمتا)عة
  Moderate:   اإلعاقة المتوسطة  

وهــم تشــیر إلــى األفــراد الــذین یــنخفض مســتو� مهــاراتهم األكاد�م�ــة إلــى الصــف الثــانى علــى األكثــر 
 .قابلون للتدرMب على المهارات الح�ات�ة والتكیف االجتماعى و�حتاجون ألشراف 3امل في أعمالهم

  Severe :       اإلعاقة الشدیدة

 Bتشیر إلى األفراد الـذین لـدیهم قـدرات تواصـل�ة محـدودة و�فهمـون المعلومـة األساسـ�ة فقـط ف�مـا یتعلـ
ــة ، وهــم لــدیهم درجــات مــن العجــ ز البــدنى مثــل صــعو)ة الحر3ــة أو اضــطرا)ات النطــB )ــالحروف األبجد�

ـــى اكســـابهم المهـــارات الح�ات�ـــة والتواصـــل ، و�حتـــاجون إلـــى  والكـــالم ، وتعتمـــد البـــرامج التر�و�ـــة لـــدیهم عل
  .اإلشراف والمتا)عة الكاملة في أعمالهم 

  Profound:  اإلعاقة الحادة 

وفي حاجة مستمرة للتدرMب والمساندة تشیر إلى األفراد الذین یتسمون بدرجة ملحوظة من العجز 
  والمتا)عة والرعا�ة المر3زة في حالة وجود نسب عجز متفاوتة مثل صعو)ة الرؤ�ة

  )Lefor,2006,11.        (أو السمع أو الحر3ة ، ومن ثم یلزمهم مجموعة من المؤهلین لرعایتهم
  


