
 

مدى تطبيق قواعد وأسس عملية التقييم والتشخيص المنصوص عليها في القواعد التنظيمية 

 لمعاهد وبرامج التربية الخاصة في برامج ومعاهد التربية الفكرية

 

 الفصل الثاني

 

 إلطــــار النظريا

فأوالً سيتم تناول تعريـف التخلـف العقلـي , سيتم خالل هذا الفصل تناول اإلطار النظري من خالل ثالثة جوانب     

وذلك لكون الدراسة تركز على الطالب يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية، وثانياً سيتم تناول عمليـة التقيـيم والتشـخيص 

 .   وبرامج الرتبية اخلاصة وثالثاً سيتم تناول القواعد التنظيمية ملعاهد , 

 Mental Retardationالتخلف العقلي    : أوًالٌ◌ 

الصــورة واضــحة  فمــن املهــم أن تكــون,مبــا أن هــذه الدراســة تتنــاول موضــوع تقيــيم وتشــخيص التخلــف العقلــي          

تعريــف  لســنتناو ففــي هــذا اجلــزء .الــذي مت التعــرض لــه مــن وجهــات نظــر علميــة خمتلفــة , حــول مفهــوم التخلــف العقلــي 

اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي لكونه التعريف األكثر شيوعا وقبوال دوليا و كـذلك نتنـاول تطـوره علـى مـدى العقـود 

 .مع إلقاء الضوء على تصنيفات التخلف العقلي, األخرية

 



 :  تعريف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي

 )Definition of the American Association on Mental  Retardation, AAMR ( 

ظهـــر تعريـــف اجلمعيـــة األمريكيـــة للتخلـــف العقلـــي نتيجـــة لالنتقـــادات الـــيت وجهـــت إىل التعريـــف الســـيكومرتي           

الـــيت وجهـــت إىل  والـــذي يعتمـــد علـــى معيـــار القـــدرة العقليـــة وحـــدها يف تعريـــف التخلـــف العقلـــي، ونتيجـــة لالنتقـــادات

لـذا فقـد مجـع . التعريف االجتماعي الذي يعتمد على معيار الصالحية االجتماعيـة وحـدها يف تعريـف التخلـف العقلـي 

تعريف اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي بني املعيار السيكومرتي واملعيار االجتمـاعي ، وعلـى ذلـك ظهـر تعريـف هيـرب 

 )Heber,1959 (  وهــو التعريــف الــذي تبنتــه اجلمعيــة األمريكيــة للتخلــف العقلــي ، ويــنص  1961والــذي روجــع عــام

ميثــل التخلــف العقلــي مســتوى مــن األداء الــوظيفي العقلــي الــذي يقــل عــن املتوســط للــذكاء بــإحنراف : ( علــى مــا يلــي 

) 16معيــــاري واحــــد ويصــــاحبه خلــــل يف الســــلوك التكيفــــي ويظهــــر يف مراحــــل العمــــر النمائيــــة منــــذ املــــيالد وحــــىت ســــن 

)Luckasson, et al ,2002 ( 

وقد تعرض تعريف هيرب إىل انتقادات كثرية وخالصتها أن الدرجة اليت متثل نسبة الذكاء كحـد فاصـل بـني األفـراد        

العاديني و األفراد ذوي التخلف العقلي عالية جداً األمر الذي يرتتب عليه زيادة نسـبة األفـراد ذوي التخلـف العقلـي يف 

 ) Grossman( وعلى ذلك متت مراجعة تعريـف هيـرب السـابق مـن قبـل جرومسـان % 16لتصل إىل ما يقارب التمع 

 : وقدم تعريفا جديدا للتخلف العقلي ينص على ما يلي )  1973(  عام

ميثـــل التخلـــف العقلـــي مســـتوى مـــن األداء الـــوظيفي العقلـــي والـــذي يقـــل عـــن متوســـط الـــذكاء بـــإحنرافني  معيـــاريني ، (  

)  18ويصـــاحب ذلـــك خلـــل واضـــح يف الســـلوك التكيفـــي ، ويظهـــر يف مراحـــل العمـــر النمائيـــة منـــذ املـــيالد وحـــىت ســـن 

)Luckasson, et al ,2002 ( 



وميكــن تلخيصــها يف  1973وتعريــف جرومســان يف عــام  1959هيــرب يف عــام  وتبــدو الفــروق واضــحة بــني تعريــف      

 : النقاط الرئيسية التالية 

الـــيت متثـــل احلـــد الفاصـــل بـــني األفـــراد العـــاديني ، واألفـــراد املتخلفـــني عقليـــاً ) نســـبة الـــذكاء ( كانـــت الدرجـــة  •

يف حــــني , تــــوايل علــــى مقيــــاس وكســــلر و مقيــــاس ســــتانفورد بينيــــه علــــى ال 84و  85حســــب تعريــــف هيــــرب 

الـــيت متثـــل احلـــد الفاصـــل بـــني األفـــراد العـــاديني واملتخلفـــني عقليًاحســـب ) نســـبة الـــذكاء ( أصـــبحت الدرجـــة 

 .على نفس املقاييس السابقة  68أو  70تعريف جرومسان 

يف حــني تصــل نســبة %  15.86تصــل نســبة األفــراد املتخلفــني عقليــاً يف التمــع حســب تعريــف هيــرب إىل    •

 % .  2.72األفراد ذوي التخلف العقلي حسب تعريف جرومسان إىل  

 سنة يف حني أصبح سقف العمر 16كان سقف العمر النمائي حسب تعريف هيرب هو  •

 ) 2000,الروسان .(سنة  18النمائي حسب تعريف جرومسان هو 

ـــة ) 1973( ويعتـــرب تعريـــف جرومســـان         ـــة اخلاصـــة وقـــد تبنـــت اجلمعي ـــر التعريفـــات قبـــوالً يف أوســـاط الرتبي مـــن أكث

واملعـروف بقسـم قـانون  94/142كمـا تبنـاه القـانون العـام رقـم   1992وحـىت  1973األمريكية هذا التعريف منـذ عـام 

. ) Pl 94-142, The Education for All Handicapped Children Act(الرتبيـة لكـل األطفـال املعـاقني 

( وحسـب ذلــك التعريـف فقــد اعتـربت معــايري نسـبة الــذكاء والسـلوك التكيفــي معـايري رئيســة يف تعريـف التخلــف العقلــي 

ظهــر تعــديل جديــد علــى تعريــف اجلمعيــة األمريكيــة للتخلــف العقلــي 1992ويف عــام ).   2000,1996, الروســان 

والــذي نــص علــى مــا , عــدد مــن التغــريات يف التعريــف التقليــدي الســابق للجمعيــة األمريكيــة للتخلــف العقلــي يشــري إىل 

 : يلي 



وتتمثـل يف التـدين الواضـح   18ميثل التخلف العقلي عدداً من جوانب القصور يف أداء الفرد واليت تظهر دون سن       

: ا قصور يف اثنني أو أكثـر مـن مظـاهر السـلوك التكيفـي التاليـة واجلوهري يف القدرة العقلية عن متوسط الذكاء يصاحبه

الصــحة ,اخلـدمات االجتماعيـة ,االجتماعيـة ،التوجيــه الـذايت املهـارات  العنايـة الذاتيـة ،احليــاة اليوميـة ،, التواصـل اللغـوي

 )Luckasson,et al,1992( . والعمل األداء األكادميي وأوقات الفراغ,

الذي صدر يف الطبعة العاشـرة الصـادرة عـن اجلمعيـة إال أن آخر تعريف للجمعية األمريكية للتخلف العقلي هو         

التخلـــف العقلـــي هـــو عجـــز يوصـــف بأنـــه قصـــور جـــوهري وواضـــح يف كـــل مـــن األداء الـــوظيفي " والـــذي يـــنص علـــى أن 

وكــذلك يبــدأ , والعمليــة , االجتماعيــة , املفاهيميــة العقلــي والســلوك التكيفــي حيــث يبــدو جليــا يف املهــارات التكيفيــة  

 .    ), p.1 Luckasson, et al,2002( "سنة  18هذا العجز يف الظهور قبل سن 

 : وقد حددت اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي مخسة افرتاضات تؤخذ يف عني االعتبار عند تطبيق التعريف السابق 

 . اق بيتات التمع الطبيعية لألفراد يف مثل سنة ويف نفس ثقافته حمدودية يف األداء احلايل يف سي) 1

 : تقييم صادق ، يأخذ بعني االعتبار ما يلي   )2

 . الثقافة  -أ

 . التنوع اللغوي  -ب

 . االختالف يف عوامل التواصل ، اإلحساس ، احلركة والسلوك   - ج

 . مع وجود جوانب ضعف يف الفرد فهناك أيضاً جوانب قوة ) 3

 . اهلدف من حتديد نقاط الضعف هو إعداد قائمة باخلدمات املساندة الضرورية) 4

عنــد تقــدمي مســـاعدات شخصــية مناســـبة لألفــراد ذوي التخلــف العقلـــي باســتمرار ولفـــرتة زمنيــة فـــإن  )5

 .  ) Luckasson, et al, 2002(أداءهم الوظيفي بشكل عام سيتحسن 



 الذكاء والسلوك التكيفي   

عريفــات الســابقة للتخلــف العقلــي جنــد أن الرتكيــز كــان بشــكل واضــح علــى جــانبني مهمــني ومهــا القــدرة مــن الت        

وأوجــه الشــبه واالخــتالف , لــذا فمــن املهــم التطــرق لتعريــف هــاذين املصــطلحني , والســلوك التكيفــي ) الــذكاء(العقليــة 

 .بينهما 

العقليــة العامــة، والــيت تشــتمل علــى مهــارات حــل الــذكاء هــو القــدرة General Intelligence :   الــذكاء العــام 

الــتعلم بســرعة والــتعلم مــن خــالل , اســتيعاب أفكــار معقــدة ,التفكــري بشــكل خمتصــر,التخطــيط , املنطــق , املشــكالت 

 .) Luckasson, et al ,2002(اخلربات

( ياق يشـــري الســـيد ولقـــد تعـــددت تعريفـــات الـــذكاء بتعـــدد التخصصـــات ووجهـــات النظـــر املختلفـــة ويف هـــذا الســـ       

إىل أن املفهوم الفلسفي للـذكاء يعتمـد علـى املظهـر اإلدراكـي للنشـاط العقلـي ولـذا اقـرتح الفيلسـوف الرومـاين )  1993

وميثـل  ,وتشـري إىل الفهـم أو احلكمـة Intellegentiaتلخيص النشاط اإلدراكي املعريف يف كلمة  Ciceroneسيسرون 

. ة الرشــيدة الــيت ترســم لنــا املســالك وتقــود ركــب احليــاة إىل غاياتــه وأهدافــه اخلصــبة الــذكاء كمفهــوم فلســفي القــوة املوجهــ

فيعــرف الــذكاء علــى أنــه إمكانيــة الفــرد أو قدرتــه علــى الســلوك اهلــادف والتفكــري  ) Wechsler, 1944(أمــا وكســلر 

أن الـذكاء هـو ) Alfred Binet( فيما يرى الفـرد بينيـه ) .   2003يف اخلالدي ، (منطقياً والتعامل بفاعلية مع البيتة 

 ).1981, يف ياسني(القدرة على الفهم واالبتكار والتوجيه اهلادف للسلوك والنقد الذايت 

وكــذلك يــرى أن الــذكاء , فــذهب إىل أن الــذكاء هــو التفكــري أو العمــل التكيفــي )Piaget 1950,(أمــا بياجــه           

بــأن ) 2000(بينمــا يــرى الروســان )  .  2003يف اخلالــدي ، (هــو القــدرة علــى التكيــف املباشــر مــع املواقــف اجلديــدة 

وفيـه يـتم ) بينيه أو وكسـلر مـثال ( القدرة العقلية العامة  هي الذكاء الذي ميكن قياسه باستخدام مقاييس الذكاء املقننة 

وهـي مـا تعـرف بدرجـة , الفرد بالدرجة اليت حيصل عليها عنـد تطبيـق  هـذه االختبـارات عليـه  وصف القدرة العقلية عند



( أمــا الـذكاء كمــا يـراه ســبريمان فهـو القــدرة علـى إدراك العالقــات فيمـا بــني األشـياء املاديــة املوجـودة يف املكــان . الـذكاء 

 : ومن هذه العالقات)  النظري  الذكاء املفهومي ،( وفيما بني األفكار الردة ) الذكاء العملي 

معرفة النتيجة إذا   النتيجة معطاة أو الذكاء هنا يقوم على معرفة السبب إذا كانت( عالقة السببية  -

 ) كان السبب هو املعطى 

 ) إدراك املخالف يف املتشابه ( عالقة التخالف  -

 ) إدراك الشبيه يف املخالف ( عالقة التشابه  -

 ) قيض الشيء إدراك ن( عالقة التناقض  -

 .عالقة التضاد  -

 ) 1997الديدي ، يف ). ( الطردي أو العكسي ( عالقة التناسب  -

  Adaptive Behaviorالسلوك التكيفي  

مـــن اجلهـــات العلميـــة الـــيت أدخلـــت مفهـــوم الســـلوك )  AAMR( تعتـــرب اجلمعيـــة األمريكيـــة للتخلـــف العقلـــي           

وتعـود البـدايات يف ذلـك إىل الـرواد األوائـل الـذين سـامهوا يف ظهـور مفهـوم السـلوك . التكيفي يف جمال التخلـف العقلـي 

)  Grossman, 1973( وجرومســان )  Heber, 1959( التكيفــي يف تعريــف اإلعاقــة وقياســها ، ومــن أولتــك هيــرب 

الذين أشاروا إىل تعديل تعريف التخلف العقلي التقليدي املبـين علـى املعيـار السـيكومرتي )  Leland, 1973( وليالند 

 )  2000,يف الروسان .( ، وإدخال مفهوم السلوك التكيفي يف تعريف التخلف العقلي

التكيفــي متغــرياً يف اعتبــار مفهــوم الســلوك )  Lambert, et al, 1974( هــا ؤ كمــا ســامهت ال مــربت وزمال          

وذلك من خالل قدرته يف االعتماد علـى ذاتـه وخاصـة  يف مهـارات احليـاة , أساسيا يف اعتبار الفرد متخلفاً عقلياً أم ال 

 )2000,يف الروسان.(اليومية وقدرته على االستجابة للمتطلبات االجتماعية



معــايري االســتقاللية الشخصــية ،وحتمــل املســؤولية و الســلوك التكيفــي  يشــري إىل مســتوى فاعليــة الفــرد يف حتقيــق        

وقــد عرفــت لوكاســون ). 2002,العــزة,1997,اخلطيــب واحلديــدي (االجتماعيــة املتوقعــة منــه قياســاً بــأفراد فتتــه العمريــة 

السلوك التكيفـي بأنـه جمموعـة مـن املهـارات املفاهيميـة واالجتماعيـة والعمليـة )  Luckasson, et al ,2002( وآخرون

 , Leland et al( أمـا ليالنـد وزمـالؤه .واليت يتعلمها الناس من أجل أن تساعدهم على أداء مهامهم احلياتيـة اليوميـة 

فيؤكد على ثالثـة مظـاهر للسـلوك التكيفـي هـي النضـج ، والـتعلم ، والتكيـف االجتمـاعي وتبـدو هـذه املظـاهر  ) 1975

 .االجتماعية يف املهارات االستقاللية ومهارات حتمل املسؤولية 

ان الســلوك التكيفــي ميثــل درجــة املســتويات املتوقعــة الــيت يظهرهــا الطفــل  )Shapiro,1987( فيمــا يــرى شــابريو         

إىل أن مفهـوم السـلوك )  2000(وقـد أشـار  الروسـان ) .  2004,العتيـيب يف (من اإلكتفـاء الـذايت يف املدرسـة واملنـزل 

 : الشخصية القادرة على التكيف النفسي واالجتماعي وتبدو مظاهر ذلك يف  التكيفي من وجهة النظر النفسية هو

 . الرضا عن الذات وحتقيقها  .1

 . التحصيل األكادميي الناجح  .2

 . التوافق األسري واالجتماعي  .3

 .القدرة على اإلنتاج والعمل  .4

 . القدرة على التفاعل االجتماعي الناجح وبناء العالقات االجتماعية الناجحة .5

 . أهداف واقعية والقدرة على حتقيقها ، وغريها من مظاهر الصحة النفسية وضع  .6

أنه مع ازدياد املطالبـات بتطبيـق مقـاييس الـذكاء والسـلوك التكيفـي  )Harrison,1987( وقد أشار هاريسون          

 مقــاييس الــذكاء أصــبح أحــد أهــم اهتمامــات العلمــاء هــو ماهيــة العالقــة بــني,  قبــل تشــخيص األفــراد بــالتخلف العقلــي



غم التشــــابه بــــني الــــذكاء والســــلوك التكيفــــي يف أوجــــه كثــــرية مــــن حيــــث األهـــــداف رب فــــ. ومقــــاييس الســــلوك التكيفــــي 

  -:واالستخدامات إال أن هناك بعض االختالفات الرئيسية  مثل 

مقاييس الذكاء تؤكد وتشدد  على عملية االختبـار بينمـا مقـاييس السـلوك التكيفـي تـتم بالسـلوكيات اليوميـة  -1

 . 

مقــاييس الــذكاء  تقــيس أقصــى أداء عقلــي أو القــدرة العقليــة الكامنــة ، أمــا مقــاييس الســلوك التكيفــي فتقــوم  -2

 ر ونفس الثقافةمبقارنة السلوك باألداء الطبيعي املتوقع من األقران يف نفس العم

ـــائج االختبـــار بينمـــا تفـــرتض مقـــاييس الســـلوك التكيفـــي إمكانيـــة  -3 مقـــاييس الـــذكاء تفـــرتض ثبـــات درجـــات نت

 ) p.39. (التعديل يف األداء 

 تصنيفات التخلف العقلي

 التصنيف من حيث الشكل الخارجي

 :  ليةهذا التصنيف يقوم على املظهر اخلارجي للمتخلف عقليا وينقسم إىل الفتات التا  

  Down syndromeمتالزمة داون       -

هـا كمـا تعـود أسـبابا ءوتسمى كذلك نسبة إىل العامل الذي اكتشفها وميكن التعرف على هذه اإلعاقـة قبـل الـوالدة وأثنا

سـنة ويرجـع سـبب هـذه اإلعاقـة  35إىل عمر االم حيث تـزداد نسـبة هـذه اإلعاقـة مـع تقـدم عمـر األم خاصـة بعـد سـن 

حيـــث يظهـــر زوج الكروموســـومات ثالثيـــاً لـــدى اجلنـــني ، وبنـــاء علـــى ذلـــك  21يف انقســـام الكروموســـم رقـــم إىل خلـــل 

ـــة العاديـــة   46كرموســـوم عوضـــاً عـــن   47يصـــبح عـــدد كروموســـومات اجلنـــني  كرموســـوم وهـــو العـــدد املطلـــوب يف األجن

 .فتة اإلعاقة املتوسطة والبسيطة وأحياناً يكون سبب اإلعاقة ناجتاً عن موقع الكرموسوم وأفراد هذه الفتة هم من 

 : )  PKU( حاالت اضطرابات التمثيل الغذائي -



درجــة ويعــانون  50يتصــف أصــحاب هــذه اإلعاقــة جبلــد نــاعم وبصــغر حجــم الــرأس وتكــون درجــة الــذكاء لــديهم حــول 

 . من اضطرابات انفعالية وعدوانية 

 Cretinismالقماءة    -

 ع أترابه ، ويعود سبب هذه اإلعاقة إىل نقص يف هرمون التريوكسنييقصد با قصر قامة املعاق مقارنة م

الــذي تفــزره الغــدد الدرقيــة وتــرتبط القمــاءة بــالتخلف العقلــي وميتــاز أصــحاب هــذه اإلعاقــة باجللــد والشــعر اجلــاف وبــروز 

 . البطن

  Microcephalyصغر حجم الدماغ  -

مـع أبنـاء عمـره ، ويعـاين هـؤالء األطفـال مـن مشـكالت التـآزر منذ الوالدة عند الطفل مقارنـة ) اجلمجمة ( يظهر صغر 

البصري واحلركي ، واملهارات احلركية الدقيقة ، يعانون من إعاقة عقلية بسـيطة ، أو متوسـطة وقـد يكـون تنـاول الكحـول 

 . والعقاقري أثناء فرتة  احلمل احد األسباب املؤدية إىل ذلك 

 Macrocephaly: كبر حجم الدماغ 

وغالباً ما تكـون لـديهم إعاقـة بسـيطة أو متوسـطة وقـد ترجـع  Skullيتصف أطفال هذه اإلعاقة بكرب حجم اجلمجمة  

 . اإلعاقة ألسباب وراثية 

  Hydrocephalyاستسقاء الدماغ 

يتصف أصحاب هذه اإلعاقة بكرب حجم الرأس وبوجود سائل النخاع الشوكي داخل أو خارج الدماغ وقد ترجع إىل 

 )2006,خليفة وعيسى , 2004,منسي, 1996,الروسان ,  2002, العزة . ( وراثية أو مرضية  أسباب

 

 التصنيف التربوي 



فنجـد التصـنيف يـربط كـل فتـة مـن الفتـات مبـا هـو متوقـع منهـا , يتم التصـنيف يف هـذا التوجـه الرتبـوي مـن ناحيـة تربويـة 

ـــة  ال, علـــى املســـتوى الرتبـــوي  ـــة بقـــدرة فنجـــد مـــثال أن مـــن الفتـــات فت قـــابلني للـــتعلم  ونـــرى كيـــف مت ربـــط تســـمية الفت

 :وبناءًاً◌ على هذا النظام فأن التصنيف يصنف التخلف العقلي كما يلي ,أصحاب هذه الفتة على التعلم 

فتة القابلني للتعلم وتشمل جمموعة األفراد الذين بإمكا�م أن يتقنوا بعض املهارات األكادميية األساسية  -1

 . ومهارات العناية بالذات ومهارات احلياة اليومية واملهارات االجتماعية ومهارات التواصل وغريها 

يب وطرق العناية بالذات وقليالً من فتة القابلني للتدريب وتشمل جمموعة األفراد القادرين على تعلم أسال -2

 . املهارات األكادميية 

أو غري القابلني للتدريب وتشمل جمموعة األفراد الذين حيتاجون إىل برامج رعاية طويلة  االعتمادينيفتة  -3

 ) 2006,مسعود . (األمد يف مراكز رعاية داخلية متخصصة 

 :لرتبوي لتصبح كما يلي وهناك من يضيف إىل ما سبق فتة رابعة حسب التصنيف ا  

 .ختلف عقلي حدي أو بطء تعلم  -1

 .متخلفون عقلياً قابلون للتعلم  -2

 . متخلفون عقلياً قابلون للتدريب -3

 )  2006,خليفة وعيسى ,2005, الظاهر .  (متخلفون عقلياً اعتماديون  -4

 التصنيف حسب درجة الذكاء 

واعتمــاداً , يــتم التصــنيف عنــد أصــحاب هــذا التوجــه بنــاءاً علــى الــدرجات الــيت يــتم احلصــول عليهــا مــن مقــاييس الــذكاء

 : على ذلك يصنف التخلف العقلي إىل أربعة مستويات هي 

 ) 55 – 69عندما ترتاوح درجة الذكاء بني ( ختلف عقلي بسيط  -1



 ) 40 – 54عندما ترتاوح درجة الذكاء بني ( ختلف عقلي متوسط  -2

 ) 25  – 39عندما ترتاوح درجة الذكاء بني ( ختلف عقلي شديد -3

 )1997,اخلطيب واحلديدي ) .( 24عندما تقل درجة الذكاء عن ( ختلف عقلي شديد جداً  -4

 : التصنيف من حيث األسباب المؤدية للتخلف العقلي  

 ). أسباب وراثية ( ختلف عقلي  تعود أسبابه إىل ما قبل الوالدة  -

خليفــة وعيســى , 2002العــزة ، . ( ف عقلــي  يعــود إىل أســباب حتــدث أثنــاء فــرتة احلمــل أو الــوالدة ختلــ -

,2006( 

 تصنيف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي 

يف السابق كانت اجلمعيـة األمريكيـة للتخلـف العقلـي تصـنف فتـات التخلـف حسـب درجـة اإلعاقـة ولكـن يف           

قامـــت بتغيـــري هـــذه الطريقـــة يف التصـــنيف وأصـــبح التصـــنيف احلـــديث يعتمـــد علـــى مـــدى حاجـــة املتخلـــف  1992عـــام 

  :عم  كما يلي فأصبح التصنيف مرتب بشكل تسلسلي حسب درجات احلاجة للد, عقليا للدعم 

 الــدعم املتقطــع Intermittent Suppor  : يتســم إمــا بالكثافــة العاليــة أو املنخفضــة ولكــن

 .خالل فرتة انتقالية من حياة الفرد مثل فقدانه لوظيفة أو خالل أزمة صحية 

    الدعم احملدودLimited Support  : يتم الدعم يف هـذا املسـتوى علـى أسـاس عـادي لفـرتة

 .قصرية من الوقت مع كون الدعم مييل إىل املكثف أكثر منه إىل املتقطع 

  الـدعم املكثـفExtensive Support : يـتم الـدعم يف هـذا املسـتوى علـى أسـاس يـومي وقـد

 . عم لفرتة طويلة املدرسة أو العمل وقد يكون الد,يكون يف أحد املواضع البيتية كاملنزل 



  الدعم املوسـع والشـامل : Pervasive Support  يف هـذا املسـتوى يكـون الـدعم بكثافـة عاليـة ، و

 )2003,الوابلي يف .(يتم تقدمي الدعم يف العديد من املواضع البيتية املختلفة على مدى حياة الفرد 

 

 تقييم وتشخيص التخلف العقلي: ثانياً 

Assessment and Diagnosis of Mental Retardation 

           

وبـــاألخص يف  هـــائًال،كبـــرية وتوســـعاً   الســـعودية قفـــزاتشـــهدت خـــدمات الرتبيـــة اخلاصـــة يف اململكـــة العربيـــة             

ولضـمان أن يكـون تقـدمي  .كبـريويتضح ذلك جليا يف زيادة عدد برامج الرتبية الفكرية بشـكل   ,األخريةالعشر السنوات 

فكلمــا كــان هــذا ,ذه الــربامج جبــودة عاليــة ، فيجــب أنُ تبــىن هــذه اخلــدمات علــى قاعــدة وأســاس متــني اخلــدمات يف هــ

األســــاس يتســــم باملتانــــة والقــــوة كانــــت فــــرص جنــــاح كــــل اخلــــدمات الالحقــــة والــــيت ســــتقوم علــــى هــــذا األســــاس وتلبيتهــــا 

 .لألهداف املنشودة كبرية 

ـــ         و هـــي املرحلـــة . ذي تقـــوم عليـــه مجيـــع خـــدمات الرتبيـــة اخلاصـــة وتعتـــرب عمليـــة التقيـــيم والتشـــخيص األســـاس ال

االنتقاليــة الــيت مــن خالهلــا ُحيــدد اجتــاه الطالــب إىل أحــد طــريقني إمــا البقــاء كطالــب عــادي يــتعلم ويُعامــل كبقيــة الطــالب 

ه العمليــة  بـأن هـذ) 1988(وقــد أشـار القريـويت والســرطاوي . احتياجــات تربويـة خاصـة يذ اً العـاديني أو أن يكـون طالبـ

ليست جزءاً هاماً من العملية الرتبوية فحسب بل من أخطر مضـامينها ، ملـا يرتتـب عليهـا مـن قـرارات تربويـة ، وعواقـب 

وعليـه فـإن مـن الضـروري أن تتصـف عمليـة التقيـيم وإجراءاتـا بالشـروط . حياة الفرد ويف مسـتقبله نفسية واجتماعية  يف

 . حكام ونتائج دقيقة واملواصفات اليت تضمن التوصل إىل أ



يف هذا القسم سيتم تناول علمية التقييم والتشخيص للتخلف العقلي من حيث التعريفـات واملصـطلحات ذات         

واالجتاهات حول التقييم والتشخيص ونبذة عن بعض املقـاييس واالختبـارات , وأهداف وشروط هذه العملية , العالقة 

 .املستخدمة يف هذه العملية 

 م التقييم والتشخيصمفهو 

قبل احلديث عن مفهوم التقييم والتشخيص فمن املهم التطـرق للمصـطلحات اإلجنليزيـة املقصـودة بـذه التعريفـات       

مبعــىن آخـــر جيـــب املـــرور علــى الرتمجـــة اللفظيـــة للتقيـــيم والتشـــخيص والقيــاس والتقـــومي ومجيعهـــا مصـــطلحات مهمـــة ويف . 

املســتخدمة يف هــذه الدراســة وخصوصــا أن الكثــري رة واضــحة حــول املصــطلحات جــوهر هــذه الدراســة لكــي تكــون الصــو 

 .    من الباحثني العرب يرجعون يف الكثري من ووثهم ومؤلفاتم ملا كتب ونشر باللغة اإلجنليزية

بشـــكل عـــام  ميكـــن القـــول أن هنـــاك عـــدم اتفـــاق علـــى مســـتوى البـــاحثني العـــرب بالنســـبة لرتمجـــة املصـــطلحات           

تعـىن قياسـا   Assessmentأن الرتمجـة العربيـة للفظـة )  2003(فقـد ذكـر الـوابلي ,ذات العالقـة  بـالتقييم والتشـخيص

أمـا , يف حـني أن هنـاك مـن يـرى أ�ـا تعـىن قياسـا  , ض اآلخـرأو تقوميا لدى البعض بينما تعـىن تقـديرا وتقوميـا لـدى الـبع

فإ�ــــــا تعــــــىن قياســــــا لــــــدى الــــــبعض  بينمــــــا هنــــــاك مــــــن  يــــــرى أن املصــــــطلحني ,  Measurementيف يتعلــــــق بلفظــــــة 

Measurement  &Assessment   أمـا لفظـة . وهو القياس تقود إىل نفس املعىنEvaluation  فهنـاك مـن يراهـا

 . اً بينما يرى آخرون أ�ا تعين تقومي اً أو تقدير  اً على أ�ا تعىن تقييم

وســـائل تشخيصـــية يقصـــد منهـــا احلصـــول "علـــى أنـــه  Assessmentصـــطلح م) 1987(وقـــد عـــرف األشـــول          

وتستخدم هذه البيانات لكي حتـدد نقـاط , أو حتليل املهمة,أو املالحظة, على معلومات عن األداء من خالل االختبار

ــــــوة الفــــــرد ونقــــــا ــــــةق ــــــدوي ). 98ص" (ط ضــــــعفه وذلــــــك ألغــــــراض تربوي يف تعريفــــــة ملصــــــطلح ) 1977(فيمــــــا ذكــــــر ب

Measurement   " أنــه عمليــة تــدف إىل حتديــد القيمــة العدديــة عــن طريــق أســاليب القيــاس املالئمــة كقيــاس الــذكاء



يت تتضـمن عـددا مـن وعمليـة القيـاس قـد تقتصـر علـى اجلـداول البسـيطة الـ, عن طريق االختبارات املوضوعة هلذا الغـرض

 ).262ص" (وقد تستدعي استخدام إجراءات إحصائية معقدة, احلاالت موزعة على فتات خمتلفة 

باألســاليب الكميــة الــيت  أكثــرمــرتبط  Measurementإىل أن تعريــف مصــطلح ) 2003(فيمــا ذهــب الــوابلي        

يقصـــد بـــه القيـــاس  Measurementأن مصـــطلح ممـــا يعـــين , إخل .... والـــوزن , النطـــاق, الســـعة, تعــين دائمـــا بـــاحلجم 

يعــرب عــن جمموعــة مــن اإلجــراءات القياســية املختلفــة الــيت قــد تشــتمل  Assessmentويــرى أيضــاً أن مصــطلح . الكمــي

على أساليب كمية وغري كمية بدف إعطاء قيمة وتقـدير لظـاهرة أو أداء وهـذا يعـين أن العمليـات املمارسـة حتـت مظلـة 

 أمــــا مصــــطلح .ىل التقــــومي أو التقــــدير للحصــــول علــــى بيانــــات ومعلومــــات كميــــة ونوعيــــة هــــذا املصــــطلح تســــعى إ

Evaluation فيعـــين توظيـــف البيانـــات املســـتقاة مـــن القيـــاس والتقـــومي يف حتديـــد جوانـــب املشـــكلة ومـــن مث اختـــاذ القـــرار

ذ قـرار حـول تغيـري  أو معين بعملية إصـدار حكـم أو اختـا Evaluationفإن مصطلح , بعبارة أخرى . املناسب بشأ�ا 

لـــذلك ميكـــن ان يســـمى مصـــطلح . تعـــديل حـــال ظـــاهرة أو مشـــكلة يف ضـــوء مـــا تـــوفر مـــن معلومـــات أو بيانـــات عنهـــا

Evaluation  2003,الوابلي . ( بالتقومي يف ضوء احملددات الوظيفية آللية استخدامه( 

 :أما بالنسبة هلذه الدراسة فالرتمجة املعتمدة للمصطلحات هي كالتايل

 Diagnosisلتشخيص    ا                     Assessmentالتقييم     

 Assessmentالتقييم     

يعرف التقييم يف الال الرتبوي بأنه سلسلة من اإلجراءات املنظمة تدف إىل التعرف على مواطن القوى والضعف 

 رامجـالبمالئمة  ىة اخلاصة والتعرف على مدـعند الفرد من أجل حتديد احتياجاته الرتبوي

 ) 1988,القريويت والسرطاوي. (الرتبوية املقدمة له 



ـــة مجـــع معلومـــات باســـتخدام أدوات وأســـاليب مناســـبة             ـــيم واســـاليبه ,كـــذلك هـــو عملي وتســـتخدم أدوات التقي

ويشــري كــل مــن مــاكلوجن ).  1988,هــارجروف وبوتيــت ( بطــرق متنوعــة مــن أجــل القيــام بأنشــطة تشخيصــية شــاملة 

إىل أن التقيــيم عمليـة شــاملة جلميـع جوانــب العمليـة الرتبويــة ، وهــي  ) Mcloughlin & Lewis, 1994( ولـويس 

بذلك ال تقتصر على جمرد حتديد املشكلة الـيت يعـاين منـا الطفـل بـل تتعـداها إىل تقـدمي البيانـات الالزمـة لتحديـد املكـان 

 .اعليتها الرتبوي املناسب ولتخطيط الربامج الرتبوية وتقييم ف

   Diagnosis    التشخيص

هي عملية تدف إىل التعرف علـى قـدرات الطفـل ونـواحي ضـعفه وقوتـه بقصـد وضـعه يف املكـان املناسـب لـه  

 )2002أبو مغلي وسالمة ، . ( حىت تقدم له اخلدمات الرتبوية والنفسية املالئمة

حيــدد مبوجبــه نــوع ودرجــة العجــز أو  أن التشــخيص هــو عمليــة يــتم فيهــا اختــاذ قــرار)  2005(ويــرى مســعود 

أن ) 1988(بينمــا تــرى هــارجروف وبوتيــت .اإلعاقــة وطبيعــة االحتياجــات التأهيليــة والربنــامج التــأهيلي املطلــوب للفــرد 

 .وعلى سببها احملتمل  -إن وجدت-التشخيص هو تلك اإلجراءات املستخدمة للحكم على طبيعة اإلعاقة 

 

 لف العقلياتجاهات في تقييم وتشخيص التخ

ختتلف االجتاهات يف تقيـيم وتشـخيص حـاالت التخلـف العقلـي بـاختالف ختصـص العلمـاء والبـاحثني ومنظـورهم       

 :للتخلف العقلي وفيما يلي أهم االجتاهات يف جمال تقييم وتشخيص التخلف العقلي 

 

 )Medical Approach  (  االتجاه الطبي



ففـي بدايـة القـرن التاسـع . يف تقييم وتشخيص حاالت التخلـف العقلـي  يعترب هذا االجتاه من أقدم االجتاهات 

عشـــر بـــدأ تشـــخيص حـــاالت التخلـــف العقلـــي مـــن وجهـــة النظـــر الطبيـــة وذلـــك بـــالرتكيز علـــى أســـباب التخلـــف العقلـــي 

مل حيــث يقــوم طبيــب األطفــال بفحــص الطفــل احملــول إليــه جســمياً وحركيــاً ، ويشــ.املؤديــة إىل تلــف يف اخلاليــا الدماغيــة

التقرير الطيب معلومات عن تاريخ احلالة الوراثي ، وأسباب احلالة وظروف احلمل ، ومظاهر النمو اجلسمي ، واحلسـي ، 

ومــن االختبــارات . واحلركــي للحالــة والفحــوص الطبيــة املخربيــة الالزمــة وخاصــة يف حــاالت اضــطرابات التمثيــل الغــذائي

 : رابات التمثيل الغذائي ما يلي الطبية اليت جيريها الطبيب الكتشاف حاالت اضط

اختبار حامض الفرييك ويف هذا االختبار ختلط بعض النقـاط مـن حـامض الفرييـك مـع بـول الطفـل فـإذا تغـري  -1

 ) 2003,كوافحة وعبدالعزيز .(لدى الطفل Pkuلون البول على اللون األخضر فيعين ذلك وجود حالة الـ 

االختبار يوضع شريط احلامض الفرييك يف بول الطفـل مث يقـارن لـون ويف هذا  اختبار شريط حامض الفريك  -2

الروســـان ,2003,وعبـــدالعزيز ,كوافحـــة . ((الشـــريط مـــع لوحـــة األلـــوان الـــيت تبـــني وجـــود احلالـــة مـــن عـــدمها 

,1996( 

ويف هـــذا االختبـــار تؤخـــذ عينـــة مـــن الـــدم مـــن كعـــب الطفـــل وتفحـــص فـــإذا ظهـــر أن مســـتوى   اختبـــار غثـــري -3

الظــاهر ( Pkuملــم مــن الــدم فــإن ذلــك يعــين وجــود حالــة الـــ  100ملجــرام لكــل  20لــدم هــو الفنيلــني يف ا

 ) . 1996الروسان  ، , 2005,

ومـــن القياســـات الـــيت جيريهـــا الطبيـــب قيـــاس حمـــيط الـــرأس  للحـــاالت احملولـــة إليـــه للتشـــخيص الطـــيب إذ  يقـــارن 

سـم ، وبـني حمـيط الـرأس  36 – 32يـرتاوح مـا بـني  الطبيب بني حميط الرأس العادي لدى الطفل املولـود حـديثاً والـذي

لدى احلاالت احملوله إليه وخاصة يف حاالت صغر حجم الدماغ وحاالت كرب حجم الـدماغ وحـاالت استفسـاء الـدماغ 

 )2003,كوافحة. (وحاالت متالزمة داون 



ي للطفــل احملــول إليــه كمــا يقــارن الطبيــب أيضــاً بــني مظــاهر النمــو احلركــي للطفــل العــادي ومظــاهر النمــو احلركــ

وخاصــة يف مظــاهر حركــة الــرأس واجلــذع والــذراعني والســاقني ومظــاهر االســتلقاء علــى الظهــر أو الــبطن واحلبــو والزحــف 

 ) 1996,  الروسان . ( والوقوف واملشي واجلري 

جلسمي ا وومن املظاهر األخرى اليت يهتم با طبيب األطفال يف تشخيصه للحاالت احملولة إليه مظاهر النم

العام كالطول والوزن وكذلك اضطرابات الغدد الدرقية واملظاهر اجلسمية املصاحبة هلا كجفاف اجللد والشعر وكرب 

 . البطن 

وهناك عدة مناذج للتقارير الطبية ومهما اختلفت تلك النماذج إال أ�ا يف الغالب تتضمن معلومات عامـة عـن 

الكـيالين (الختبـارات السـريرية العامـة املتعلقـة مبظـاهر النمـو اجلسـمي واحلركـي املفحـوص وتارخيـه الـوراثي واجليـين ونتـائج ا

 )2006,والروسان 

 )Psychometric Approach(االتجاه السيكومتري 

يعتــرب االجتــاه الســيكومرتي مــن االجتاهــات التقليديــة يف تقيــيم وتشــخيص حــاالت التخلــف العقلــي ، والــيت              

حــني ظهــر مقيــاس  1905جتــاه الطــيب ، فقــد ظهــرت األســاليب الســيكومرتية مــع بــدايات عــام تلــت أســاليب تقيــيم اال

مـن قبـل جودانـف  وظهـور مقـاييس وكسـلر للـذكاء يف عـام  1926وظهر مقياس جودانف لرسـم الرجـل يف عـام , بينيه

الروسـان .(يس املصـورة وكذلك  ظهور مقاييس الذكاء املصورة مثل مقاييس املفردات املصـورة وغريهـا مـن املقـاي 1949

,1996( 

ـــد نســـبة ذكـــاء املفحـــوص ومـــن مث حتديـــد موقعـــه علـــى منحـــىن التوزيـــع   وقـــد اســـتخدمت هـــذه املقـــاييس لتحدي

وبالرغم من االنتقـادات املتعـددة الـيت . الطبيعي ألغراض تصنيفه ، وكذلك يف تقييم وتشخيص حاالت التخلف العقلي

بصدق وثبات ومعايري تلـك االختبـارات وإجـراءات تطبيقهـا وتصـحيحها فمـا  وجهت الختبارات الذكاء  ومنها املتعلقة



وقـد أشـار اخلطيـب واحلديـدي , زالت هذه االختبارات مستخدمة يف عملية تقييم وتشخيص حاالت التخلـف العقلـي 

  -:إىل العديد من االنتقادات  حول االعتماد على اختبارات الذكاء ومنها )1997(

فقـــد أشـــارت دراســـات عـــدة أن هـــذا التغـــري ال حيـــدث لـــدى .  تغـــري بشـــكل ملحـــوظ أن درجـــة الـــذكاء قـــد ت -1

األطفال العاديني فقط ولكنه قـد حيـدث لـدى األطفـال املتخلفـني عقليـاً وخباصـة مـنهم ذوي التخلـف العقلـي 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن تشـــخيص التخلـــف  .)Borderline(الـــذي كـــان يطلـــق عليـــه ســـابقاً التخلـــف احلـــدي 

العقلي يعتمد على درجة الذكاء وهي درجة تتغري بفعل الرتبية والتدريب إال أنه يعامل بوصـفه تشخيصـاً ثابتـاً 

 . ال يتغري 

ــــي هــــي  -2 ــــر اســــتخداماً واعتمــــاداً لتشــــخيص التخلــــف العقل ــــارات األكث ــــذكاء مبــــا فيهــــا االختب ــــارات ال إن اختب

أ�ــا غــري منصــفة للطبقــات االجتماعيــة االقتصــادية املتدنيــة وذلــك , وبعبــارة أخــرى, اختبــارات متحيــزة ثقافيــاً 

 .بفعل الفروق يف عوامل اللغة واخلربة 

إن درجــة الــذكاء علــى الــرغم مــن أمهيتهــا وقــدرتا علــى التنبــؤ بــاألداء املســتقبلي للطفــل ليســت العامــل الوحيــد  -3

 .  ه لذا جاء االهتمام بالسـلوك التكيفي املهم الذي يقرر قدرة الفرد على العيش يف جمتمع

علــى الــرغم مــن ان اختبــارات الــذكاء تعتــرب مــن االختبــارات النفســية األكثــر تطــوراً إال أن حتديــد درجــة ذكــاء  -4

الفرد ال يزال امراً عرضة لألخطاء املختلفة فعلى سبيل املثال فإن معامل اإلرتباط بني درجات الذكاء الـيت قـد 

ومهـــا  -ذاتــه عنـــد تطبيـــق اختبــار وكســـلر لـــذكاء األطفــال املـــنقح واختبـــار ســتانفورد بينيـــه  حيصــل عليهـــا الفـــرد

، مبعـىن أن االختبـارين يتفقـان علـى تصـنيف األطفـال % 70ال يزيد عن  -االختباران األكثر تطوراً واعتماداً 

 .من احلاالت فقط% 70ذوي التخلف العقلي يف حوايل 



)  Mercer,1970(صــدقها مريســر  توكــذلك مــن الــذين انتقــدوا اختبــارات الــذكاء مــن حيــث معايريهــا وإجــراءا      

حيــث أشــارت إىل اخــتالف أداء أفــراد األقليــات يف التمــع األمريكــي علــى مقيــاس وكســلر مقارنــة مــع أداء البــيض علــى 

مــن البـيض والســود واملكســيكيني األمــريكيني  وقــد طبقـت مريســر مقيــاس وكســلر علـى ثــالث جمموعــات. نفـس املقيــاس 

ويفسـر اخـتالف األداء بـني الموعـات الـثالث تبعـاً الخـتالف ,.ووجدت اختالفـاً يف متوسـط أداء الموعـات الـثالث 

وعلـى ذلـك . معايري التقنني الـيت طبقـت علـى كـل مـن السـود ، واملكسـيكيني لصـاط طبقـة البـيض يف التمـع األمريكـي 

لسود واملكسيكيني منخفضاً واألرجح أن يكون مكان هؤالء يف صفوف الرتبية اخلاصة حسـب تلـك املعـايري ظهر أداء ا

 )  2006,يف الكيالين والروسان .(ولكن ذلك ليس صحيحاً من الناحية العلمية 

اصة على أنه ولسنوات عديدة يتم وضع األطفال يف برامج الرتبية اخل ) Harrison, 1987( وقد ذكر هاريسون      

وجـاءت اآلن التشـريعات امللزمـة واملطالبـة . أن لديهم ختلفـاً عقليـاً معتمـدين علـى ذلـك علـى نتـائج اختبـار الـذكاء فقـط 

 . بإظهار الطالب لقصور يف الذكاء والسلوك والتكيفي معاً قبل أن يصنف بأنه لديه ختلفاً عقلياً 

 : التاليةوقد ذكر أيضاً أن التشخيص اخلاطئ حيدث يف احلاالت 

استخدام االختبار اخلطأ للحالة أو احلاالت موضوع القياس ، سواء كان ذلك من الناحية الفنية  .1

اإلجرائية ، أو من حيث توفري دالالت صدقه وثباته ومعايريه مبستوى مقبول ، أو من حيث أغراض 

 .القياس اليت صمم هلا

 التقييم فهنا يتم تشخيص أفراد بأ�ميتم االعتماد على اختبار الذكاء فقط عند عملية  .2

 .مؤهلني لربامج الرتبية اخلاصة فقط لرد حصوهلم على درجات ذكاء متدنية 

ال يتم تقدمي اخلدمات الرتبوية اخلاصة اليت قد حيتاجها بعض األفراد واليت قد ُجتنبهم عملية التصنيف   .3

 . كمتخلفني عقلياً 



انـه مـع إدراك املختصـني وأوليـاء األمـور بـأن التالميـذ ذوي )"  Reschly, 1996, p,50( وقـد أشـار ريشـلي        

إال أنــه ولســـوء احلـــظ ال زال نظـــام , اإلعاقــة هـــم كـــائن بشـــري بــالغ التعقيـــد يتمتـــع مبـــدى واســع مـــن القـــدرات والعيـــوب 

ين كالــذكاء التصـنيف احلــايل يفـرتض إخــتالف األشـخاص ذوي اإلعاقــة عـن األشــخاص العـاديني يف بعــد أو بعـدين بــارز 

أو التحصيل مع أن هذا الرتكيز على بعد أو بعدين دون الرتكيز علـى مـدى واسـع مـن األبعـاد النمائيـة املختلفـة مبميزاتـا 

 "وعيوبا أدى إىل وضع غري مرغوب فيه على تعامل الربامج مع تلك األبعاد 

 )Social Approach  (  االتجاه االجتماعي

ــاً  يهــدف هــذا االجتــاه إىل تقيــيم  مــن حيــث معــايري االســتقاللية  أداء األطفــال ذوي التخلــف  العقلــي  اجتماعي

ـــه العمريـــة  ـــأفراد فتت ـــه قياســـاً ب ـــة املتوقعـــة من و يعتـــرب االجتـــاه االجتمـــاعي مـــن  . الشخصـــية ،وحتمـــل املســـؤولية االجتماعي

ب الســيكومرتية يف تقيــيم االجتاهــات احلديثــة يف تقيــيم وتشــخيص حــاالت التخلــف العقلــي ، والــيت تلــت ظهــور األســالي

 .وتشخيص القدرة العقلية ، كمقياس ستانفورد بينيه ووكسلر ، ومقاييس الذكاء االدائية واملصورة

وقـــد جـــاء ظهـــور أســـاليب تقيـــيم وتشـــخيص البعـــد االجتمـــاعي نتيجـــة لالنتقـــادات الـــيت وجهـــت إىل األســـاليب        

ومـن االنتقـادات الـيت وجهـت إىل ).  2006, ين والروسـان الكـيال(السيكومرتية يف تقيـيم وتشـخيص التخلـف العقلـي 

املقاييس السيكومرتية أن مقـاييس الـذكاء وحـدها غـري كافيـة يف تشـخيص حـاالت التخلـف العقلـي إذ أن حصـول الفـرد 

علـــى درجـــة منخفضـــة علـــى مقـــاييس الـــذكاء ال يعـــين بالضـــرورة أن الفـــرد متخلفـــاً عقليـــاً إذا أظهـــر قـــدرة علـــى التكيـــف 

ـــذا فقـــد ظهـــر هـــذ. تمـــاعي واالســـتجابة بنجـــاح للمتطلبـــات االجتماعيـــة االج البعـــد اجلديـــد يف تشـــخيص حـــاالت  اول

وقـــدظهرت مقـــاييس تقـــيس هـــذا البعـــد ومـــن أشـــهرها . التخلـــف العقلـــي والـــذي يعـــرب عنـــه عـــادة ببعـــد الســـلوك التكيفـــي

 Nihira, et al: 1969( مقيـاس اجلمعيـة األمريكيـة للتخلـف العقلـي للسـلوك التكيفـي والـذي أعـده �ـريا وزمـالؤه 

;1975;1981 ) (The American Assoction on Mental Retardation, Adaptive Behavior(  . 



وك التكيفــي ، والــيت تعــرب عــن البعــد االجتمــاعي يف تعريــف التخلــف وكــذلك ظهــرت العديــد مــن مقــاييس الســل 

ومقيـاس كـني وليفـني , )Vineland Adaptive Behavior Scale)العقلـي مثـل مقيـاس فاينالنـد للسـلوك التكيفـي 

 )2004,العتييب , 1996,الروسان .()Cain-Levine Socail Competancy Scale(للكفاية االجتماعي 

 ) Educational Approach(   االتجاه التربوي

يم وتشــخيص حــاالت التخلــف العقلــي ، والــذي يعتــرب اجتاهــاً مكمــالً لعمليــة قيــاس ظهــر االجتــاه الرتبــوي يف تقيــ      

ومن املقاييس التحصـيلية مقـاييس املهـارات اللغويـة . اجلوانب التحصيلية للمتخلفني عقلياً يف السبعينات من هذا القرن 

 The wide( Jastake; 1937;1976)(والكتابة واملقياس التحصيلي العام والذي أعده جاستاكومقاييس القراءة 

Range Achievement Test; WART (The Peabody Individual Test ( واملقيــاس التحصــيلي

 ) 2006,يف الكيالين والروسان .( الفردي

ولقــد جــاء هــذا . يــيم وتشــخيص حــاالت التخلــف العقلــيويعتــرب االجتــاه الرتبــوي مــن االجتاهــات احلديثــة يف تق          

االجتـــاه ليكمـــل االجتـــاه التكـــاملي يف تقيـــيم وتشـــخيص حـــاالت التخلـــف العقلـــي والـــذي يتضـــمن البعـــد الطـــيب ، والبعـــد 

ويهــدف هــذا االجتــاه إىل تقيــيم أداء األطفــال ذوي التخلــف .  الســيكومرتي ، والبعــد االجتمــاعي وأخــرياً البعــد الرتبــوي

ومنهــا مقيــاس املهــارات اللغويــة لــذوي التخلــف العقلــي . ي تربويــاً وحتصــيلياً علــى املقــاييس اخلاصــة بالبعــد الرتبــويالعقلــ

الـيت ظهـرت , ومقياس املهارات العددية لذوي التخلف العقلي ومقياس مهارات الكتابـة والقـراءة لـذوي التخلـف العقلـي

 )1996,الروسان .(1976 عام بصورها األولية يف جامعة والية متشجان األمريكية يف



 

 (Comprehensive Approach) االتجاه التكاملي في تقييم وتشخيص التخلف العقلي

علـى اختبـارات الـذكاء وغريهـا مـن املقـاييس املقننـة  أن االعتمـاد ) Hardman et al, 1987(هاردمـان ذكـر         

) . 2001,يف القريـــويت وآخـــرون (مبفردهــا كثـــرياً مـــا يقــود إىل الوقـــوع يف أخطـــاء تشخيصــية ســـلبية علـــى الفــرد واألســـرة 

وتشري الكثري مـن املصـادر األمريكيـة إىل وجـود مـا يسـمى بـاملتخلف عقليـاً ملـدة سـتة سـاعات يف اليـوم ، ويقصـد بـذلك 

األطفال الـذين شخصـوا علـى أ�ـم يعـانون مـن إعاقـة عقليـة بدرجـة بسـيطة وكـم أدائهـم املتـدين علـى اختبـارات الـذكاء 

وفشلهم املدرسي لكـنهم يتمتعـون بقـدرة مقبولـة يف االسـتجابة ملتطلبـات احليـاة خـارج اإلطـار املدرسـي وميكـن القـول إن 

 )1997,اخلطيب واحلديدي .(  مثل هؤالء األطفال قد يقعون ضحايا التشخيص اخلاطئ

أنــه مل يعــد مــن املقبــول االعتمــاد علــى نســبة الــذكاء لوحــدها يف تشــخيص التخلــف ) 2005(وقــد أشــار اخــرس      

) 2002(وهــو مــا أشــار إليــه أبــو مغلــي وســالمة .  وإمنــا أصــبح يؤخــذ بالتشــخيص الشــامل للمتخلــف عقليــا , العقلــي 

إذ أنــه ال ميكــن الوثــوق يف تشــخيص حالــة . ملســتخدمة يف عمليــة التشــخيصمــن ظهــور اجتــاه يطالــب بتعــدد احملكــات ا

 : وذلك لألسباب اآلتية , مهما كان ذلك احملك , ختلف عقلي باالعتماد على حمك واحد 

ال يقتصـــر التخلـــف العقلـــي علـــى التخلـــف يف القـــدرة العقليـــة العامـــة أو القـــدرة علـــى التحصـــيل أو النضـــج أو  -1

مـا يسـتدل  توإمنا هو خلل يف مجيع هذه النواحي وال بـد أن يتـوافر لـدينا مـن البيانـا الصالحية االجتماعية ،

ويعــين ذلــك أنــه ينبغــي أن نعتمــد يف .لكــي نســتطيع أن نصــدر حكمــاً , منهــا علــى وجــود التخلــف فيهــا مجيعــا

 .تشخيصنا على عدة حمكات تتناول هذه املظاهر املختلفة ويساعد على ذلك وجود فريق من األخصائيني



االعتماد علـى وسـيلة تقـيس مظهـراً معينـاً مـن مظـاهر التخلـف العقلـي ال خيلـو مـن خطـأ ولـيس هنـاك أقسـى   -2

ورمبــا ســاعدنا تعــدد احملكــات , مــن اخلطــأ يف التشــخيص ووضــع طفــل عــادي يف مكــان طفــل متخلــف عقليــاً 

 . وتعدد الوسائل اليت تقيس كل مظهر على تقليل احتماالت اخلطأ

أن املختصـــني يف جمـــال التخلـــف العقلـــي  أصـــبحوا أكثـــر وعيـــاً باآلثـــار )  2001(القريـــويت وآخـــرون  ولقـــد ذكـــر        

الســلبية املرتتبــة علــى االعتمــاد املطلــق علــى اختبــارات الــذكاء يف تشــخيص املتخلفــني عقليــاً وتنامــت اآلراء العلميــة الــيت 

انه مبـا أن موضـوع تقيـيم ) 1996(يرى الروسان و . تدعو للحذر من االعتماد املطلق على استخدام تلك االختبارات 

وتشـــخيص التخلـــف العقلـــي مـــن املوضـــوعات الـــيت تنطـــوي علـــى عـــدد مـــن اجلوانـــب الطبيـــة والســـيكومرتية واالجتماعيـــة 

فمـــن هنـــا ظهـــر االجتـــاه احلـــديث  يف تقيـــيم وتشـــخيص حـــاالت التخلـــف العقلـــي وهـــو مـــا يعـــرف  باالجتـــاه , والرتبويـــة 

ص التخلف العقلي الذي جيمع بني االجتاه الطيب واالجتـاه السـيكومرتي ، واالجتـاه االجتمـاعي ، التكاملي لتقييم وتشخ

ــــب أشــــارت  ســــهري .واالجتــــاه الرتبــــوي  إىل أن تشــــخيص التخلــــف العقلــــي  جيــــب أن يغطــــي ) 1998(ويف هــــذا اجلان

 : اجلوانب التالية 

) غريـب ، بـدائي ( حـظ سـلوكه العـام ويال) 70أقـل مـن ( وفيـه حتـدد نسـبة ذكـاء الطفـل  : الفحص النفسي -1

) متـــأخر غـــري واضـــح ( وحمصـــولة اللغـــوي ) ضـــعيفة( وقدرتـــه علـــى التمييـــز ، وقدرتـــه علـــى التعبـــري عـــن نفســـه 

 . ويستقصى عن وجود تلف يف املخ ) سيئ( وتوافقه االنفعايل ) غري ناضجة ( وشخصيته 

التحصـيل وعـدم النجـاح يف املدرسـة ونقـص يالحـظ فيـه نقـص نسـبة :  التحصيل األكادميي والتقدم الدراسـي -2

 . القدرة على التعليم ونقص املعلومات العامة 

وفيه يفحص النمو اجلسمي العام مـع مالحظـة عالمـات الضـعف العقلـي  :الفحص الطيب والعصيب واملعملى  -3

ي اإلكلينيكــي والنمــو احلركــي وفحــص احلــواس ، وفحــص اجلهــاز العصــيب ، واستقصــاء أســباب الضــعف العقلــ



قبل وأثناء وبعد الوالدة وإجراء الفحوص املعملية لألمصال والبول والدم والسائل النخـاعي الشـوكي ووظـائف 

 . اخل ... الغدد الصماء وعمل األشعة السينية للرأس ورسم املخ 

وفيـــــه يؤخـــــذ تـــــاريخ واف للطفـــــل وحالتـــــه وأســـــرته ويـــــدرس مســـــتوى نضـــــجه وتوافقـــــه  : البحـــــث االجتمـــــاعي -4

ومـــدى اعتمـــاده علـــى اآلخـــرين وحاجتـــه إىل اإلشـــراف يف ) تـــأخر وغـــري متوافـــق وأقـــل شـــعبية م( االجتمـــاعي 

 . سلوكه االجتماعي

جيــب املقارنــة بــني الضــعف العقلــي وبــني التــأخر الدراســي واملــرض العقلــي ، والعاهــات :  التشــخيص الفــارقي -5

 .اجلسمية ، واضطراب الكالم والصرع 

أن عمليـة التقيـيم جيـب  ),Luckasson, et al 1992(ن لوكاسـن وآخـرون نقـال عـ) 2003(وقد ذكر الـوابلي      

 : التالية ةأن تكون شاملة وذات أبعاد متعددة ومتنوعة املصادر املعلوماتية حىت ميكن أن تغطي األبعاد احليوي

 القدرة العقلية واملهارات التكيفية :البعد األول 

 ة االعتبارات النفسية واالنفعالي: البعد الثاين

 االعتبارات الصحية والبدنية واملسببات : البعد الثالث

 االعتبارات البيتية :البعد الرابع 

 :وأضاف أن التعامل مع األبعاد األربعة السابقة تتطلب إتباع ثالث خطوات رئيسة هي 

 .مرحلة القياس والتشخيص لتحديد وجود التخلف العقلي  .1

 .لدى الفرد  مرحلة التصنيف لتحديد جوانب القوة والضعف .2

 .مرحلة إعداد برنامج الدعم الذي تتطلبه االحتياجات الفردية .3



أن التقــومي الشـامل يتضـمن إجـراء قياسـات ومجــع بيانـات حـول عـدد مــن ) 2006(ولقـد ذكـر الكـيالين والروسـان      

–اإلدراكيـة –القـدرات احلسـية , مفهوم الذات ,السلوك االجتماعي , التحصيل الدراسي , القدرات العقلية : األبعاد 

وهــذا يتفـق مــع مــا ذهــب   .تتطلبــه حالـة الطفــل اخلاصــة وغريهــا ممـا قــد, طبيــة –وتشــمل أيضــا جوانـب صــحية ,احلركيـة 

. مــن أنــه مل يعــد مــن املقبــول االعتمــاد علــى نســبة الــذكاء لوحــدها يف تشــخيص التخلــف العقلــي ) 2005(إليــه أخــرس

وإمنـا أصـبح يؤخـذ بالتشـخيص الشـامل للمتخلـف عقليـاً والـذي يشـمل اجلانـب الطـيب والقيـاس السـيكومرتي ، واجلانـب 

، واجلانـــــب الرتبـــــوي باإلضـــــافة إىل التشـــــخيص املهـــــين والـــــذي يشـــــري إىل مـــــدى  صـــــالحية الفـــــرد وقابليتـــــه االجتمـــــاعي 

 . لالستفادة من فرص التدريب املهين 

 أهداف وشروط عملية التقييم والتشخيص

ميكـن تلخـيص أهـداف عمليـة التقيـيم يف  ),Hargrove & Pteet, 1984( وفقاً ملـا ذكـره هـارجروف وبتيـت        

 : لرتبية اخلاصة مبا يليا

التعــرف علــى األطفــال الــذين يشــك بــأ�م يعــانون مــن صــعوبة مــا وعــادة مــا تعــرف هــذه اخلطــوة باســم املســح  -1

  ) Screening( األوىل 

  ) Assessment(التعرف على نوعية ودرجة الصعوبة أو اإلعاقة  -2

 . ات الرتبوية على ضوء معرفة االحتياج Placement)(حتديد املكان الرتبوي املناسب  -3

  ) Programming( حتديد الربامج الرتبوية املناسبة  -4

  ) Evaluation(تقومي فاعلية الربامج الرتبوية املقدمة  -5

بـأن أمهيـة التقيـيم ال تقتصـر علـى حتديـد الربنـامج الرتبـوي املناسـب فقـط ، ) 1988(ويرى القريويت والسرطاوي         

بينمـا . بل وما قد يرتتب على نتائجها من آثار وقرارات حتدد بشكل كبـري مالمـح مسـتقبل الفـرد موضـع عمليـة التقيـيم 



ص يف جمـال التخلـف العقلـي لتحقيـق أحـد األغـراض اخلمسـة هدف عملية التشخي)2002( حدد  أبو مغلي وسالمة 

 : التالية 

إمكـــان حتويـــل الطفـــل علـــى فصـــول خاصـــة بـــاملتخلفني عقليـــاً للتعلـــيم يف املـــدارس العاديـــة أو معاهـــد الرتبيــــة  -1

 . الفكرية 

ت إمكــان حتويــل الطفــل إىل مؤسســة اجتماعيــة للتعلــيم والتــدريب يف مؤسســات التنميــة الفكريــة أو املؤسســا -2

 . االجتماعية املختلفة 

 . تشخيص عيوب التعلم ورسم خطة تعليمية عالجية للمتخلف عقلياً وتشخيص املشكالت السلوكية  -3

 . الكشف عن اإلمكانات واالستعدادات اليت ميكن أن تستغل يف التدريب والتوجيه املهين  -4

علـى مـدى اسـتفادته مـن الربنــامج متابعـة املتخلـف عقليـاً يف إحـدى الـاالت السـابقة ، وذلـك بقصـد احلكـم  -5

أو للتوصل إىل قـرار بتحويلـه إىل خـدمات أكثـر نفعـاً ، أو احلكـم بإ�ـاء تأهيلـه وتشـغيله يف عمـل مناسـب أو 

 . إرجاعه للمؤسسة إلعادة التعليم أو التدريب 

ات الرتبيـــة جمموعـــة مـــن الشـــروط الواجـــب مراعاتـــا يف عمليـــة التشـــخيص مـــع مجيـــع فتـــ) 2006(وقـــد ذكـــر النمـــر      

 : اخلاصة للوصول إىل عملية تشخيص تتسم  بالدقة وهي 

تشخيص طيب شامل للفرد يتضح فيه احلالة الصحية واألمراض واإلصابات اليت يعـاين منهـا الفـرد ، كمـا جيـب أن  : أوالً 

 . إلعاقات كالصرع يوضح التقرير الطيب اإلجراءات الطبية املتخذة واألدوية اليت جيب تناوهلا كما هو احلال ببعض ا

وترتيـب الطفـل فيهـا , دراسة احلالة من أجل تقييم شامل للحالـة األسـرية مـن حيـث وضـع األسـرة وعـدد أفرادهـا  :ثانياً 

وهـل ويوجـد حـاالت أخـرى يف األســرة ؟ ومعلومـات شـاملة عـن تـاريخ احلمــل والـوالدة واملشـكالت الـيت رافقـت ذلــك , 

 . اض أو األشعة أو اإلصاباتمبا يف ذلك تعرض األم احلامل لألمر 



خاصـــة ألولتـــك الـــذين يـــتم حتـــويلهم مـــن املـــدارس العاديـــة حيـــث يوضـــح التقيـــيم  الســـرية : تقيـــيم تربـــوي شـــامل : ثالثـــاً 

 . األكادميية للطالب ونقاط القوة والضعف واملشكالت والصعوبات الرتبوية 

 .ة الثقافية والعمر الزمين استخدام االختبارات املقننة واملناسبة للفتة والبيت: رابعاً 

 ,Mcloughlin&Lewis(الشـــروط والظـــروف املفضـــلة يف موقـــف القيـــاس يشـــري مـــاكلوجن ولـــويس وحـــول        

  :إىل ضرورة توفر الشروط التالية قبل وأثناء موقف القياس ) 1994

رارة املناســبة وجيــب أن يكــون جيــب أن يــتم القيــاس يف مكــان تتــوافر فيــه شــروط اإلضــاءة والتهويــة ودرجــة احلــ  -        

 . هادئاً بعيداً عن مصادر الضوضاء يف املدرسة 

يراعــى أن تكــون مشــتتات االنتبــاه داخــل حجــرة القيــاس وخارجهــا أقــل مــا ميكــن ويــث ال تــؤثر علــى أداء  -

 . املفحوص 

 . ينبغي على الفاحص أن يعد أدواته بشكل مناسب قبل البدء يف تطبيق االختبارات  -

كمـا ينبغـي مالحظـة , ينصح بتحاشي انتزاع الطفـل مـن نشـاط يفضـله مـن أجـل إجـراء االختبـارات عليـه  -

عالمــات التعــب أو اإلرهــاق الــذي قــد يظهــر أثنــاء موقــف االختبــار ويستحســن يف حــال ظهــور مثــل تلــك 

 . العالمات التوقف عن االستمرار يف عملية القياس ومتابعتها يف وقت آخر 

 .ل على إقامة ألفه مع املفحوص لكسب ثقته وتعاونه كذلك ينبغي العم -

 خطوات عملية التقييم والتشخيص

أن عمليـــة التقيـــيم وتقـــدمي الـــربامج الرتبويـــة )  Swanson & Watson, 1982(  ذكـــر سوانســـن وواطســـن     

 : والعالجية متر يف املراحل التالية 

 . ظهور مشكلة عند الطفل  -1



 . مجع بيانات حول املشكلة وفحص عينة كافية من سلوك الطفل  -2

 . وصف املشكلة واختاذ القرار حول أفضل الربامج واإلجراءات الرتبوية املناسبة  -3

 . تطبيق الربنامج الرتبوي العالجي  -4

 . التقييم املستمر ملعرفة آثر الربنامج العالجي  -5

ة التقيـيم والتشـخيص وإعـداد الـربامج املناسـبة ينبغـي أن ختضـع أن عمليـ )Reschly ,1996 ( يوقـد ذكـر ريشـل      

تتـوزع هـذه الفعاليـات بــدورها . منهـا اسـتخدام العديـد مـن أسـاليب القيـاس املختلفـة , لموعـة مـن الفعاليـات واألنشـطة

ب كـل مرحلـة تعكـس جمموعـة مـن اإلجـراءات القانونيـة الـيت صـممت لضـمان وتأكيـد حـق الطـال, على مراحل خمتلفـة 

 .املعاقني يف تلقي اخلدمة الرتبوية املناسبة 

وضــعا خطــوات التقيــيم الرتبــوي يف ) salvia & ysseldyke 1998(يف حــني جنــد ان ســالفيا وياســيلدايك       

 :ثالثة عشرة قرارا موزعه عل أربعة قرارات رئيسية هي 

 :قرارات ما قبل اإلحالة .أوال

 :ن هذه املرحلة واليت تغطي هناك عدد من القرارات جيب اختاذها ضم

 .توفري املساعدة اخلاصة إذا كان هناك صعوبات لدى الطالب يف التعامل مع مواقف التعلم .1

 .البحث عن البدائل التعليمية املناسبة .2

 توفري البدائل التعليمية املناسبة من خالل تكثيف العالج أو تقدمي املهارات التعويضية أو برامج .3

 .الطالب الذين يظهرون قدرة عاليةاإلثراء إذا كان من 

 :ثانيا قرارات تفويضية



يقصد بالقرارات التفويضية تلك اإلجراءات اليت ختـول املختصـني القيـام بـا لتقـدمي اخلدمـة الرتبويـة املناسـبة ولكـن        

اس تواكـب هذا التفويض خيضع إلجراءات قانونية حتمي حـق املفحـوص يف أن يتلقـى أو خيضـع إلجـراءات وأسـاليب قيـ

 :اخل وهذه املرحلة تشمل القرارات التالية ...ثقافته و لغته, قدرته 

 .ينبغي أن يكون هناك قرار حول مدى ضرورة إحالة الطالب إىل قياس مكثف وعميق  : املسح والفرز .1

يف ضــوء النتــائج املستخلصــة مــن  عمليــة الفــرز ينبغــي أن يكــون هنــاك قــرار بإحالــة الطفــل إىل فريــق  : اإلحالــة .2

 .عمل 

أي الفتـات اخلاصـة الـيت ميكـن أن  دخالل هذه املرحلة جيب أن يكـون هنـاك قـرار بتحديـ: حتديد حالة الطفل .3

 .ينتمي إليها الطفل

خبصــوص طبيعــة االحتياجــات الــيت تتطلــب بــرامج  ينبغــي أن يكــون هنــاك قــرار: حتديــد االحتياجــات اخلاصــة  .4

 .تربويـة خاصة 

ينبغـي أن يكــون هنـاك قــرار يف هـذه املرحلــة حيـدد مــدى اسـتحقاق أو أهليــة الطفـل خلــدمات : حتديـد األهليــة  .5

 .الرتبية اخلاصة واخلدمات وفق معايري األهلية احملددة

 :قرارات ما بعد التفويض  -:ثالثا 

 :ى عدد من القرارات اليت تغطي تشتمل هذه املالحظة عل

 .ماذا ينبغي أن يدرس الطفل وكيف ميكن تدريسه : التخطيط للتدريس  .1

 .أي األماكن التعليمية أكثر مالئمة لوضعه :حتديد املوضع التعليمي  .2

 .تقومي تقدم الطفل .3

 :قرارات ذات صلة بنتائج الربامج   -:رابعا



تســتخدم معلومــات القيــاس املتــوفرة الختــاذ قــرارات فاعلــة حــول املــدى الــذي ميكــن مــن خاللــه للــربامج التعليميــة أن      

 :تؤدي دورها املأمول ضمن النظام املدرسي العام ومن تلك القرارات ما يلي 

 .قرارات ذات صلة بتقومي الربنامج ومدى فاعليته  .1

 ).2003,الوابلي (سات اليت يؤديها العاملون يف ملف الربامج قرارات ذات صلة باملستوليات واملمار  .2

 : تشخيص التخلف العقلي كما يليو  فيحدد خطوات تقييم) 2002(أما العزة    

  . إجراء تقومي تربوي شامل  -

 . دراسة التاريخ التطوري عند الوالدين وأولياء األمور ودراسة تاريخ األسرة الصحي واملرضي  -

 .الفحوص اجلسمية والنفسية والبصرية والسمعية واحلركية والعقلية والعصبية الوقوف على نتائج -

 . اخنفاض قدرات الطفل العقلية وسلوكه التكيفي على مقاييس الذكاء ومقاييس السلوك التكيفي -

 . أن يكون التخلف قد حدث يف فرتات النمو وقد لوحظ ذلك  -

 . ف العقلي مراجعة األدب الرتبوي الذي له عالقة بتعريف التخل -

 . مجع املعلومات وتنظيمها ومراجعتها الستخدامها يف التشخيص الفارقي بني املعاقني والعاديني -

 عدم اإلتساق بني النمو الطبيعي واألداء الرتبوي -

 Multidisciplinary Teamالتقييم والتشخيص         فريق

يف ظـل املهــام الكبـرية واملتنوعــة عنـد القيــام جبمـع البيانــات مـن خمتلــف املصـادر وحتليلهــا وتفسـريها ، فإنــه يتعــذر          

خصوصـــاً وأن .القيـــام بعمليـــة التقيـــيم والتشـــخيص مبفـــرده ) كاألخصـــائي النفســـي علـــى ســـبيل املثـــال ( علـــى أي مهـــين 

لـــى القــول بــأن الطفـــل متخلــف عقليـــاً أم ال، بــل يتوقـــع مــن عمليـــة املتوقــع مــن عمليـــة التقيــيم والتشـــخيص ال يقتصــر ع

التقيـيم والتشــخيص أن تســفر عــن حتديــد دقيــق حلالــة الطفــل واحتياجاتــه اخلاصــة ســواء مــن الناحيــة الطبيــة أو الرتبويــة أو 



والطبيـب  مثـل األخصـائي النفسـي, لذلك فإن عملية التقييم تستلزم مشاركة فريق عمل متعـدد التخصصـات . النفسية 

 ) .  2001,القريويت وآخرون . ( و األخصائي االجتماعي وغريهم من املتخصصني املدربني يف هذا الال 

ونظــراً لتعــدد اجلوانــب الــيت تتناوهلــا عمليــة التقيــيم والتشــخيص وتعــدد مصــادر وطــرق مجــع البيانــات حــول تلــك          

وكيــل مهمــة التقيــيم لفريــق مــن األخصــائيني بــدالً مــن االعتمــاد فقــد أكــدت الدراســات املختلفــة علــى ضــرورة ت. اجلوانــب

مســعود , 1988,القريـويت والســرطاوي(التقيــيم وخيتلــف الفريـق بــاختالف حالـة اإلعاقــة  موضـع , علـى أخصــائي واحـد 

 إىل أمهيـة فريـق التقيـيم )Mcloughlin & Lewis 1994(وقـد أشـار مـاكلوجن ولـويس ).  2005, وحممـد ومـراد 

 : التالية  لألسباب

إن وجــود فريــق خــاص لعمليــة التقيــيم يضــم ختصصــات مهنيــة خمتلفــة يســمح بدراســة حالــة الطالــب جبوانبهــا  -1

 . املختلفة وبعمق أكثر 

 الدقة يف التقييم والتقليل من فرص حدوث األخطاء نظراً لتكامل املعلومات والطرق املختلفة -2

 . يف النظر إليها 

ملقرتحة بشكل أفضـل حيـث إن معظـم أعضـاء فريـق التقيـيم هـم مـن سـيكون ضمان تطبيق الربامج العالجية ا -3

 . مستوالً عن تنفيذ ذلك الربنامج للطفل موضع عملية التقييم 

وجيب تشكيل فريق التشـخيص كمـا ورد يف القواعـد التنظيميـة ملعاهـد وبـرامج الرتبيـة اخلاصـة وفقـاً للحاجـة الـيت          

ويتكـون فريـق التقيـيم والتشـخيص كمـا ورد يف القواعـد ,    أو طبيعة املشكلة لـدى الطفـلتشري إليها نتائج املسح األويل

 : التنظيمية من 

 . معلم الرتبية اخلاصة املعين. أ

 ). أخصائي نفسي(معلم تدريبات سلوكية . ب



 . ويل أمر الطفل. ج

 . من تستدعي حالة الطفل مشاركته. د

 مصادر وأساليب جمع المعلومات

يلــزم أن تشــتمل عمليــة التشــخيص علــى كــم  مــن املعلومــات والبيانــات الــيت تســاعد علــى تكــوين صــورة أفضــل          

 : عن املفحوص وأهم تلك البيانات 

األمـراض الـيت تعرضـت هلـا األم ,احلالة الصحية عند الوالدة واألمراض اليت تعرض هلا: التاريخ الصحي للطفل  -1

 . حالة اجلنني يف أثناء احلمل وعمر األم عند احلمل ,  أثناء احلملحالة اجلنني يف,أثناء احلمل 

وتعــين تتبــع جوانــب النمــو احلركــي واللغــوي واالجتمــاعي مــن مثــل مــىت اســتطاع أن : التــاريخ التطــوري للطفــل  -2

 . حيبو ويقف وميشي ويتكلم ، ويضبط التبول واإلخراج 

، املستوى التعليمـي للوالـدين ، مسـتوى الرعايـة األسـرية ترتيب الطفل يف األسرة : الوضع االجتماعي لألسرة  -3

 . ، املستوى االقتصادي والثقايف لألسرة احلوادث املهمة يف األسرة كالطالق أو االنفصال أو الوفاة 

 )2001,القريويت وآخرون . ( بالنسبة لألطفال يف سن الدراسة  :التحصيل األكادميي -4

الســابقة ال ميكــن أن يــتم التوصــل إليهــا مــن خــالل املوقــف االختبــاري وتطبيــق املقــاييس املقننــة  تإن مجيــع البيانــا      

بــل جيــب توظيــف أســاليب خمتلفــة واللجــوء إىل مجيــع املصــادر املمكنــة للحصــول علــى املعلومــات الالزمــة ويف . فحســب

 : هذا الال تربز أمهية األساليب التالية 

 . رين احمليطني بالطفل مقابلة الوالدين واألشخاص اآلخ -

 . مالحظة املفحوص يف مواقف خمتلفة  -

 . مراجعة السجالت الطبية والسجالت املدرسية  -



 . مقابلة املعلمني واملهنيني الذين سبق هلم وأن عملوا مع الطفل  -

 )2001,القريويت وآخرون . ( استخدام االختبارات غري الرمسية املختلفة  -

أساليب مجع  البيانات املطلوبـة الـيت  طبيعة)  mcloughlin & lewis, 1994(وقد حدد ماكلوجلني ولويس    

 :ينبغي أن يتضمنها التقومي الرتبوي املعىن بفتات التخلف العقلي واليت متثل ما يلي 

 .املقاييس املقننة أو ما يسمى باالختبارات املعيارية املرجعية  .1

التقومي احملكيـة املرجعيـة الـيت تشـمل جمموعـة مـن األسـاليب املقاييس غري املقننة أو ما يسمى بأساليب  .2

وقـــد أشـــار الكـــيالين   .وقـــوائم الشـــطب أو حتليـــل ســـجالت احلالـــة, واملقابلـــة , املختلفـــة كاملالحظـــة 

 .إىل تصنيف أساليب التقييم إىل أساليب مقننة  وأساليب غري مقننة) 2006(والروسان

 األساليب المقننة  

وفــق إجــراءات حمــدده  يف تطبيقهــا  (Standardized Tests)مقننــه ب املقننــة علــى اختبــارات تقتصــر األســالي     

. وتصحيحها وتقدير الـدرجات عليهـا وتفسـري نتائجهـا اسـتناداً إىل معـايري لـألداء مت التوصـل إليهـا خـالل عمليـة التقنـني

درجـــات أو قــــيم معياريـــه مـــن نــــوع يـــتم حتويلهـــا إىل  ويعـــرب عـــن أداء املفحـــوص علــــى هـــذه االختبـــارات بـــدرجات خــــام

املكافتــات العمريــة أو الصــفية أو الرتــب املتينيــة أو درجــات معياريــة متكــن الفــاحص واملعلــم واألخصــائي مــن مقارنــة أداء 

املقننـة اختبـارات  تومـن األمثلـة علـى االختبـارا. املفحوص مع درجـات األفـراد املمـاثلني لـه يف العمـر الـزمين أو الصـفي 

 .بارات السلوك التكيفي واختبارات القدرات احلسية واختبارات صعوبات التعلمالذكاء واخت

 األساليب الغير مقننة 

األساليب غري املقننة قد تتبع إجراءات حمدده يف تطبيقهـا وتقـدير األداء عليهـا ولكنهـا ال تتضـمن معـايري حمـددة         

وعلـى . وغالباً ما تطبق هذه األساليب بطريقة فرديه دون مقارنه األداء عليها بأداء أفراد آخرين أو جمموعـات مرجعيـه. 



يف تعليمــات التطبيــق وإجراءاتــه حســبما تقتضــيه طبيعــة احلالــة وخباصــة إذا   الفــاحص أو املــدرس أن يعــدل عذلــك يســتطي

ممـا قـد يسـتدعي تعـديل طريقـة عـرض , كانت احلالة تعاين من إعاقة أو صـعوبات حسـية أو إدراكيـة أو لغويـة أو غريهـا 

 .املثري و طريقة التعبري عن االستجابة

االختبــارات التحصــيلية املدرســية ,املقابلــة ,أســاليب املالحظــة ,ومــن األمثلــة علــى األســاليب غــري املقننــة قــوائم الشــطب 

 ) 2006,الكيالين والروسان .(مقاييس تقدير السلوك و دراسة احلالة ,االختبارات حمكية املرجع ,اليومية 

اخلاصـــة مـــن اجـــل  توتــدف األســـاليب املقننـــة وغـــري املقننـــة إىل مجـــع معلومـــات حـــول األطفـــال ذوي االحتياجـــا       

مساعدة صاحب القرار على اختاذ القرارات املناسبة سواء كانت بتصـنيف الطفـل ضـمن احـد فتـات ذوي االحتياجـات 

 .أو بإحالته إىل فريق تقييم متخصص لتحديد الربنامج العالجي أو الرتبوي املناسب, الرتبوية اخلاصة 

التخلف العقلي في المملكة العربية  المقاييس واالختبارات المطبقة في مجال تقييم وتشخيص

 السعودية

 ) The Stanford Bient Intelligence Scale( :مقياس ستانفورد بينية 

ومـع ذلـك ال يـزال هـو أكثرهـا ,يعترب مقياس ستانفورد بينيه للذكاء هو أقدم اختبـارات الـذكاء التقليديـة الفرديـة          

علــى يــد  بينيــة وســيمون يف فرنســا بعــد  1904هــذا املقيــاس يف عــام  ولقــد ظهــر).1983,أبــو حطــب (شــيوعا عامليــا 

وتغطـي الفتـات ,فقرة متدرجـة يف الصـعوبة 30و تكوَّن االختبار من .  1890حماوالت لوضع اختبار للذكاء منذ عام 

يكيـة تطـوير للمقيـاس يف جامعـة سـتانفورد يف الواليـات املتحـدة األمر  1916وقد جـرى عـام . سنة 11-3العمرية من 

, 2003,اخلالـــــدي . (علــــى يــــد كـــــل مــــن تريمــــان ومرييـــــل وعُــــرف مــــن ذلـــــك الوقــــت باســــم ســـــتانفورد بينيــــه للــــذكاء 

 )2003,وعبدالعزيز ,كوافحة



ومراجعــة  1972ومراجعــة عــام  1960بعــد ذلــك جــرت جمموعــة مــن املراجعــات للمقيــاس منهــا مراجعــة عــام        

 1961اس السابقة عـدداً مـن التعـديالت أمههـا يف مراجعـة عـام من مراجعات املقي ةوقد تضمنت كل مراجع. 1973

فــأهم التعــديالت  1973وأمــا مراجعــة عــام . تعــديل وإعــادة توزيــع الفقــرات يف الفتــات العمريــة وإعــادة تقنــني املقيــاس

مراجعـة كمـا مشلـت أهـم التعـديالت يف .اختباراً فرعيـاً  129مشلت إعداد صورتني متكافتتني من االختبار يف كل منها 

يف كـــل مســـتوى عمـــري حيـــث قـــنن ) احتيـــاطي(دمـــج الصـــورتني يف مقيـــاس واحـــد وإضـــافة اختبـــار فرعـــي 1960عـــام 

كمــا عــدلت نســب .ســنة 18 – 2.5مفحوصــاً ميثلــون الفتــات العمريــة مــن  4500االختبــار علــى عينــة أكــرب بلغــت 

دالالت صـدق وثبـات املقيـاس املعـدل  سـنة ، وقـد مت التوصـل إىل 18الذكاء وامتدت لتغطي الفتات العمرية حىت سن 

 )2003,اخلالدي ,1981,الكيالين ( 1960يف عام 

للمقيـــاس عـــدداً مـــن التعـــديالت أمههـــا إعـــادة املقيـــاس علـــى عينـــة مؤلفـــة مـــن  1972كمـــا مشلـــت مراجعـــة عـــام          

فتـة عمريـة بواقــع  ويـث غطيـت كــل, مفحـوص تغطـي منـاطق جغرافيــة خمتلفـة يف الواليـات املتحــدة األمريكيـة  2.100

كمـا مل يـرد ذكـر لـدالالت   1972ومل جير تغيري يف مواقع الفقرات يف الفتات العمرية يف مراجعة عـام . مفحوص 100

 )      1996,الروسان.(  1972صدق وثبات صورة املقياس يف مراجعة 

مقيـاس ســتانفورد بينيــة  ومهمـا يكــن مــن أمـر التعــديالت الــيت أجريـت علــى املقيــاس يف املراجعـات املختلفــة فــإن 

للــذكاء قــد بــين علــى عــدد مــن االفرتاضــات أمههــا مفهــوم الــذكاء العــام والــذي يتضــمن عــدداً مــن القــدرات العقليــة أمههــا 

 . التذكر والتفكري واملالحظة والتآزر البصري احلركي ، وتوازي العمر العقلي والعمر الزمين مث متايز األداء مع متايز العمر 

ذا املقيـاس لقيـاس القـدرات العقليـة العامـة للمفحـوص ومـن مث حتديـد موقعـه علـى منحـي التوزيـع ويهدف ه     

بواقــع ســت اختبــارات يف كــل فتــة عمريــة  18وحــىت ســن  2الطبيعــي للقــدرة العقليــة ويغطــي الفتــات العمريــة مــن ســن 

ويعطـي بعـد تطبيقـه درجـة , ة املقننـةويعترب هذا االختبـار مـن االختبـارات الفرديـ.يف علم النفس  أخصائيويقوم بتطبيقه 



وأمــا , دقيقــة  90دقيقــة إىل  30وتســتغرق عمليــة تطبيــق املقيــاس مــن . متثــل العمــر العقلــي وأخــرى متثــل نســبة الــذكاء

 )  Compton, 1980(.دقيقة  45-30تصحيحه فيستغرق 

 )  Wechsler Intelligence Scales( مقاييس وكسلر للذكاء 

تعتـرب مقــاييس وكســلر للــذكاء مــن مقـاييس القــدرة العقليــة املعروفــة يف جمــال الرتبيـة وعلــم الــنفس ، ولقــد ظهــرت  

هذه املقاييس نتيجة لالنتقادات املتعددة اليت وجهت إىل مقياس سـتانفورد بينيـة للـذكاء مـن حيـث األسـس النظريـة الـيت 

قـه وتصـحيحه وعلـى ذلـك ظهـرت مقـاييس وكسـلر املعروفـة بين عليها ومن حيث دالالت صـدقة وثباتـه وإجـراءات تطبي

ومقيـاس وكسـلر (Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS)للـذكاء وهـي مقيـاس وكسـلر لـذكاء الكبـار  

ومقيـاس وكسـلر لـذكاء االطفـال   (Wechsler Intelligence Scale For Children, WISC)لـذكاء األطفـال

   (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence , WPPSI)يف مرحلـة مـا قبـل املدرسـة  

 ). 2003,كوافحة , 2006,الكيالين والروسان (

من خلفية نظريـة يف بنـاء مقاييسـه تسـتند إىل تعريفـه للـذكاء علـى أنـه القـدرة الكليـة )  1939( وقد انطلق وكسلر      

ويضـــيف )  1988,عليـــان والكـــيالين (فاعـــل مـــع البيتـــة بكفايـــة العامـــة علـــى القيـــام بفعـــل مقصـــود بشـــكل عقـــالين والت

وكسلر إىل ذلك املفهـوم عـدداً مـن السـمات الشخصـية املتمثلـة يف الدافعيـة واملثـابرة والضـبط الـذايت حيـث يظهـر تفاعـل 

 . القدرة الكلية العامة والسمات الشخصية يف املواقف املختلفة لتظهر سلوكاً مميزاً لدى األفراد 

تبـــدو اإلضـــافة اجلديـــدة الـــيت قـــدمها وكســـلر يف اختباراتـــه ممثلـــة يف حصـــول املفحـــوص علـــى ثـــالث نســـب وقـــد  

وتتشــابه مقـاييس وكســلر للــذكاء . للـذكاء األوىل وهــي نسـبة الــذكاء اللفظـي ونســبة الـذكاء األدائــي ونسـبة الــذكاء الكلـي

إال أن هناك بعض االختالفـات الطفيفـة  من حيث أساسها النظري وتنظيمها وأقسامها وإجراءات تطبيقها وتصحيحها

بــني هــذه املقــاييس مــن حيــث تســمية بعــض االختبــارات الفرعيــة واملتضــمنة يف اجلانــب اللفظــي أو األدائــي للمقيــاس ، 



وتــدف مقــاييس وكســلر للــذكاء إىل قيــاس وتشــخيص القــدرة العقليــة للمفحــوص . والفتــات الــيت تغطيهــا تلــك املقــاييس 

 .على منحى التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية ومن مث حتديد موقعه 

يف حـني يصـلح مقيـاس . فمـا فـوق 16للفتات العمرية من سـن  )WAIS(ويصلح مقياس وكسلر لذكاء الكبار        

أمـا مقيـاس وكسـلر لـذكاء األطفـال يف مرحلـة مـا . سـنة  17-6للفتـات العمريـة مـن  )WISC(وكسلر لذكاء األطفـال 

و حيصـل املفحـوص فيـه علـى ثـالث نسـب للـذكاء متوسـطها . سـنة 6.5 – 4فتات العمرية من قبل املدرسة فيصلح لل

الروســــان ( وهــــي نســــبة الــــذكاء اللفظــــي ونســــبة الــــذكاء األدائــــي ونســــبة الــــذكاء الكليــــة  15واحنرافهــــا املعيــــاري  100

 70-50لتطبيقهــا مــن  و يســتغرق الوقــت الــالزم,  وتعتــرب مقــاييس وكســلر للــذكاء مــن املقــاييس الفرديــة ) . 1996,

 . ) Compton,1980(دقيقة  40-30دقيقة أما الوقت الالزم لتصحيحها فيستغرق من 

         ( Goodenough – Harris Drawing Test )  هاريس للرسم  –مقياس جود انف 

مــن املقــاييس املصــنفة ضــمن مقــاييس القــدرة العقليــة ، ) 1963(هــاريس للرســم  –يعتــرب مقيــاس جــود انــف  

وقــد .                   )Projective Test(وقــد ُيصــنف كأحــد مقــاييس الشخصــية ومــن االختبــارات  اإلســقاطية 

 ولوجينيمــن قبــل جودانــف إذ تعتــرب جودانــف مــن الــرواد الســيك 1926ظهــر هــذا االختبــار يف صــورته األصــلية يف عــام 

الــيت فكــرت يف توظيــف رســوم األطفــال ومــيلهم الطبيعــي للرســم للتعــرف إىل قــدراتم العقليــة ومســاتم الشخصــية ، وقــد 

وقـد روجـع وطـور هـذا .  )Draw A Man Test,1926(ظهـر االختبـار يف ذلـك الوقـت بإسـم اختبـار رسـم الرجـل 

هـاريس للرسـم منـذ ذلـك الوقـت  –وأصبح االختبار يعـرف باسـم مقيـاس جودانـف )1962(االختبار من قبل هاريس 

 )2003,كوافحة وعبدالعزيز , 1996,الروسان . (وحىت الوقت احلاضر 

-3ن ويهـــدف هـــذا املقيـــاس إىل قيـــاس وتشـــخيص القـــدرة العقليـــة والســـمات الشخصـــية للمفحوصـــني مـــن ســـ 

املقننـــة والـــيت تطبـــق بطريقـــة فرديـــة أو ) األدائيـــة(ســـنة ، حيـــث يعتـــرب هـــذا املقيـــاس مـــن مقـــاييس الـــذكاء غـــري اللفظيـــة 15



ويعطــي هــذا االختبــار بعــد تطبيقــه درجــة خــام حتــول إىل درجــة معياريــة مث إىل نســبة للــذكاء ، ويســتغرق وقــت .مجاعيــة 

 )2003, اخلالدي .( دقيقة  15-10لتصحيحه وتفسريه من  دقيقة والوقت الالزم 15 – 10تطبيق االختبار من 

 مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي 

ظهـــر مقيـــاس الســــلوك التكيفـــي للجمعيــــة األمريكيـــة للتخلـــف العقلــــي نتيجـــة لالنتقــــادات الـــيت وجهــــت إىل    

ف التخلــف العقلــي مــن قبــل هيــرب وجرومســان مقيــاس الــذكاء يف تقيــيم وتشــخيص حــاالت اإلعاقــة ونتيجــة لظهــور تعريــ

األمريكيــة للتخلــف العقلــي والــذي يؤكــد علــى بعــد الســلوك التكيفــي االجتمــاعي باإلضــافة إىل بعــد  ةالــذي تبنتــه اجلمعيــ

 .القدرة العقلية 

. عاقـة وقد طور �ريا وزمالؤه مقياس السلوك التكييفي بدف تقييم وتشـخيص البعـد االجتمـاعي يف تعريـف اإل        

وظهـر املقيـاس يف صـورتني األوىل , مـن قبـل �ـريا وزمـالؤه والمـربت وزمالئهـا  1975وقد متت مراجعـة املقبـاس يف عـام 

وهـــي الصـــورة  1981وُمجعـــت الصـــورتان يف صـــورة واحـــدة يف مراجعـــة عـــام . للكبـــار والثانيـــة الصـــورة املدرســـية العامـــة 

ة ويعترب هـذا املقيـاس مـن أكثـر مقـاييس السـلوك التكيفـي شـهرة وانتشـار املدرسية العامة بعد حذف الفقرات غري املناسب

 )2006,الكيالين والروسان . (يف عملية تقييم وتشخيص حاالت التخلف العقلي 

 ) Vineland Adaptive Behavior Scale( مقياس فاينالند للسلوك التكيفي 

 (مقياســفاينالند للنضــج االجتمــاعي الــذي أعــده دول يُعــد مقيــاس فاينالنــد للســلوك التكيفــي صــورة معدلــة مــن       

(Doll, 1951بدف تقييم الكفاءة الشخصية واالجتماعية لالفراد من امليالد حىت البلوغ, 

 :ويتكون املقياس من ثالثة صور هي 

 ) .النسخة املوسعة (صورة املقابلة الشخصية  .1

 ) .النسخة املسحية (صورة املقابلة الشخصية  .2



 .املدرسية الصورة  .3

, التنشــتة االجتماعيــة, مهــارات احليــاة اليوميــة, التواصــل: وتقــيس كــل صــورة مــن صــور املقيــاس أربعــة جمــاالت هــي       

جمــال الســلوك غــري التكيفــي , فــإن الصــورة املوســعة والصــورة املســحية تقيسان،أيضــا, باإلضــافة إىل هــذا. املهــارات احلركيــة

 )2004,العتييب .(

 التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصةالقواعد :ثالثاً 

شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية يف الســنوات األخــرية قفــزة كبــرية  يف جمــال تقــدمي خــدمات الرتبيــة اخلاصــة             

ومــع هــذه النقلــة منــت احلاجــة لوجــود أنظمــة ولــوائح , واملتمثلــة بــدمج طــالب الرتبيــة اخلاصــة يف مــدارس التعلــيم العــام 

مـــن هنـــا أصـــدرت وزارة الرتبيـــة , ة تتماشـــى مـــع التغـــريات والتطـــورات احلاصـــلة يف جمـــال خـــدمات الرتبيـــة اخلاصـــة حديثـــ

وهـي , هـ  جمموعـة مـن القواعـد واألنظمـة بـدف تنظـيم العمـل يف بـرامج ومعاهـد الرتبيـة اخلاصـة1422والتعليم عام   

ويف هــذا القسـم ســنتناول املــواد والبنــود ذات العالقــة . اصــة مـا أطلــق عليهــا القواعــد التنظيميــة ملعاهـد وبــرامج الرتبيــة اخل

ولقــد جــاءت القواعــد  . بتقيــيم وتشــخيص التخلــف العقلــي الــواردة يف القواعــد التنظيميــة ملعاهــد وبــرامج الرتبيــة اخلاصــة

 :التنظيمية يف اثين عشر باباً على النحو التايل 

o  املصطلحات تعريف: الباب األول 

o  الرتبية اخلاصة أهداف: الباب الثاين : 

o  ثوابت الرتبية اخلاصة أسس و: الباب الثالث 

o ستلزماتاممفاهيمها و إجراءاتا و : الفتات اخلاصة : الرابع ب البا  : 

 السمعي العوق •

 البصري العوق •

http://www.moe.gov.sa/se/basicscont_4.htm#1#1
http://www.moe.gov.sa/se/basicscont_4.htm#2#2


 العقلي التخلف •

 التعلم صعوبات •

 املوهبة التفوق و •

 التوحد اضطراب •

 االنفعاليةالسلوكية و  االضطرابات •

 العوق تعدد •

 اجلسمي و الصحي العوق •

 التواصل اضطرابات •

o االنتقالية و التأهيل الربامج:  الباب اخلامس 

o  اإلداري و الفين للمعاهد و الربامج التنظيم: الباب السادس  

o  الفين و اإلداري و املايل باجلهات ذات العالقة االرتباط: الباب السابع 

o  التشخيص القياس و: الباب الثامن  

o  الرتبوية الفردية اخلطة: الباب التاسع  

o  رتبوي و املتابعةال التقومي: الباب العاشر 

o  عامة أحكام: الباب احلادي عشر  

وفيمــا يلــي البنــود ذات العالقــة بتقيــيم وتشــخيص التخلــف العقلــي الــواردة يف القواعــد التنظيميــة ملعاهــد وبــرامج الرتبيــة  

 : اخلاصة 

 القياس والتشخيص

http://www.moe.gov.sa/se/basicscont_4.htm#3#3
http://www.moe.gov.sa/se/basicscont_4.htm#4#4
http://www.moe.gov.sa/se/basicscont_4.htm#5#5
http://www.moe.gov.sa/se/basicscont_4.htm#6#6
http://www.moe.gov.sa/se/basicscont_4.htm#7#7
http://www.moe.gov.sa/se/basicscont_4.htm#8#8
http://www.moe.gov.sa/se/basicscont_4.htm#9#9
http://www.moe.gov.sa/se/basicscont_4.htm#10#10


 بأدوات مجع املعلوماتجمموعة اإلجراءات اليت يتم من خالهلا شخيص بأ�ا مت تعريف عملية القياس والت

رمسية وغري رمسية عن كل طفل من ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة ، وحتليلها وتفسريها للتعرف علـى طبيعـة املشـكلة 

 ) 78املادة .( لديه

 أهداف عملية القياس والتشخيص

 :على أن عملية القياس والتشخيص تدف إىل) 79(تنص املادة 

 . حتديد أهلية الطفل خلدمات الرتبية اخلاصة -1

 . حتديد نوع ودرجة العوق أو املوهبة -2

 . حتديد املستوى احلايل ألداء الطفل واحتياجاته -3

 .حتديد املكان الرتبوي واألسلوب املناسب لتقدمي اخلدمة للطفل ذي االحتياجات الرتبوية اخلاصة -4

 صقواعد وأسس عملية القياس و التشخي

 :على النحو التايلالقواعد واألسس اليت جيب االلتزام با يف عملية القياس والتشخيص )  80(توضح املادة 

 . جيب أن تكون املقاييس واألدوات املستخدمة مناسبة ومالئمة وأن تكون تعليماتا واضحة للطفل -1

 . عند قياس و تشخيص كل حالة) قديريةت(وغري رمسية ) رمسية موضوعية(جيب استخدام أساليب وأدوات متنوعة  -2

مقننــة تتصــف بالصـدق والثبــات ومالئمــة  -يف حالــة اسـتخدامها  -جيـب أن تكــون االختبــارات واملقـاييس الرمسيــة  -3

 . لبيتة الطفل

 . عدم االكتفاء بنتائج مقياس واحد عند حتديد أهلية التلميذ خلدمات الرتبية اخلاصة -4

 . س والتشخيص من قبل فريق متعدد التخصصاتجيب أن تتم عملية القيا -5

 . جيب أن يتم تطبيق وتفسري أساليب وأدوات القياس من قبل متخصصني مؤهلني -6



 ). اخل...التلميذ  -معلم الفصل  -األسرة (جيب أن يتم مجع املعلومات التشخيصية من مصادر متنوعة  -7

علـى إجـراءات القيـاس والتشـخيص ، ويف حالـة  -عاره رمسياً بعد إش -جيب احلصول على موافقة ويل األمر خطياً  -8

 . عدم وصول إجابة ويل األمر خالل أسبوعني من تاريخ استالم اإلشعار فيعترب ذلك إذناً باملوافقة

 . جيب احملافظة على سرية معلومات القياس والتشخيص -9

دراســي كامــل وذلــك بغــرض التحقــق مــن ملــدة فصــل  -عنــد احلاجــة  -جيــب أن يوضــع التلميــذ حتــت املالحظــة  -10

 .صحة نتائج القياس والتشخيص لوضع التلميذ يف املكان الرتبوي املناسب

 فريق القياس والتشخيص

 :ومن خالل هذه املادة أكدت على التايل, لتتناول موضوع فريق القياس والتشخيص) 81(جاءت املادة

 . إليها نتائج املسح األويل أو طبيعة املشكلة لدى الطفلجيب تشكيل فريق التشخيص وفقاً للحاجة اليت تشري  -1

 : يتكون فريق القياس والتشخيص من -2

 . معلم الرتبية اخلاصة املعين. أ     

 ). إخصائي نفسي(معلم تدريبات سلوكية . ب    

 . ويل أمر الطفل. ج    

 . من تستدعي حالة الطفل مشاركته. د    

 : تتمثل مهام هذا الفريق فيما يلي -3

 . اختيار الوسائل واألدوات املستخدمة يف التشخيص والقياس ومدى مالءمتها. أ    

 . القيام بعملية القياس والتشخيص. ب    

 . تفسري النتائج. ج    



 . كتابة التقارير. د    

 . تصنيف التالميذ. هـ    

 . إعطاء التوصيات. و    

ريــق القيــاس والتشــخيص بتقــدمي تقريــر �ــائي مبــين علــى التقــارير التفصــيلية املقدمــة مــن أعضــاء فريــق القيــاس يقــوم ف -4

 .والتشخيص عن وضع الطفل ، على أن توضع مجيع التقارير يف ملفه

 خطوات عملية القياس والتشخيص

 :على النحو اآليت  ,  خطوات عملية القياس والتشخيص)82(حددت املادة 

 . ويل األمر باحلاجة إىل مجع معلومات أولية عن طفله إشعار -1

 . مجع معلومات أولية عن حالة الطفل الذي قد حيتاج إىل خدمات الرتبية اخلاصة -2

 جيب أن يشتمل التقرير النهائي لفريق القياس والتشخيص على توصيات ومقرتحات عملية تفي -3

 . جبميع احتياجات الطفل 

 . والتشخيص عند احلاجة وفقاً لطبيعة احلالة إحالة الطفل للقياس -4

 . تشكيل فريق القياس والتشخيص -5

 . القيام بإجراء عملية القياس والتشخيص -6

 .إعداد التقرير النهائي بالقياس والتشخيص - 7

 شروط للقبول في برامج التربية الفكرية

 :وهي, برامج الرتبية الفكريةيف  لقبولل اً شروطالقواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة حددت 



درجة حسب اختبــار وكســلر  55درجة ، وال تقل عن  75أن ال تزيد درجة الذكاء لدى الطفل القابل للتعلم على . أ

 .درجة على اختبار ستانفورد بينيه ، أو مـا يعادل أيا منهما من اختبارات ذكاء مقننة أخرى 52-73، أو 

درجة على اختبـار وكسـلر  40درجة وال تقل عن  54الذكاء لدى الطـفل القابل للتـدريب على أن ال تزيد درجـة . ب

 .درجة على اختبار ستانفورد بينيه أو ما يعادل أياً منهما من اختبارات الذكاء الفردية املقننة األخرى 36-51، أو 

يف جمالني على األقـل مـن جمـاالت املهـارات  قصور) أ ، ب(أن يصاحب تدين القدرة العقلية يف الفقرتني السابقتني . ج

 .التكيفية حسب اختبارات السلوك التكيفي الرمسية أوغري الرمسية مبوجب تقرير من قبل جلنة خمتصة معتمدة

 . سنة عند القبول يف الربنامج 15سنوات وال يزيد على  6أن ال يقل العمر الزمين لألطفال املتخلفني عقلياً عن . د

 .قد مت تشخيص الطفل من قبل فريق متخصص حسب ما ورد يف باب القياس والتشخيصأن يكون . هـ

 .الربنامج التعليمي أن ال يوجد لدى الطفل عوق رئيس آخر حيول دون استفادته من. و

يقبـل التلميــذ احملــول مـن التعلــيم العــام إىل الرتبيـة اخلاصــة إذا انطبقــت عليـه شــروط القبــول ويسـجل يف الصــف الــذي  . ز

 .ن يدرس فيه أو الصف املالئم لقدراته وتصمم له خطة تربوية فردية تليب احتياجاته الرتبوية اخلاصةكا

ينــوب عنــه   موافقــة اللجنــة اخلاصــة بقبــول وتصــنيف األطفــال املتخلفــني عقليــاً الــيت يرأســها مــدير املدرســة أو مــن. ح

 :ويشرتك فيها كل من

 ). مسار ختلف عقلي(معلم الرتبية اخلاصة  -1

 . املشرف على برنامج الرتبية اخلاصة -2

  ).إخصائي نفسي(معلم تدريبات سلوكية  -3

  .مرشد طاليب أو األخصائي االجتماعي  -4

  ).أخصائي اضطرابات التواصل(معلم تدريبات النطق والكالم   -5



 . ويل أمر الطفل إن أمكن -6

 .الطفل ما أمكن -7
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