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 القسم العلوم التربوية والنفسية 

 المرحلة الرابعة 

 Special Educationاسم المادة التربية الخاصة / 

 الثالثةالمحاضرة 

 mental handicapاالعاقة العقلية / 

 
  اإلعاقة العقلية تعريف أوال:

  : يمكن تقسيم تعريف اإلعاقة العقمية كاآلتي
 (Definition  Medical )  التعريف الطبي -1

العقمية بسبب عدم اكتمال عمر الدماغ عند الفرد وذلك  إلصابة المراكز  تحدث اإلعاقة
 أو بعد الوالدة. العصبية  قبل

 (( Psychometric Definition التعريف السيكومتري- 2
ريف اإلعاقة كمحك في تع ( I , Q ) الذكاء اعتمد التعريف السيكومتري عمى نسبة

عقميًا ، عمى منحنى  معاقين  درجة 75 اعتبر األفراد الذين تقل نسبة ذكائيم عن العقمية ، وقد
 التوزيع الطبيعي.

 (Social Definition  )  التعريف االجتماعي-3
نجاح أو فشل الفرد في االستجابة لممتطمبات  يركز التعريف االجتماعي عمى مدى

نظرائو من المجموعة العمرية نفسيا ، وعمى ذلك يعتبر الفرد  مقارنة معاالجتماعية المتوقعة منو 
 .  القيام بالمتطمبات االجتماعية المتوقعة منو معوقًا عقميًا إذا فشل في

 تعريف الجمعية األمريكية لإلعاقة العقمية -4
The American Association on Mental Retardaion , ( AAMR ) ( Definition 
)  

 سنة(18  والتي تظير دون سن) اإلعاقة العقمية عددًا من جوانب القصور في أداء الفرد تمثل
يصاحبيا  ( 5 –أو  + 75 ) القدرة العقمية عن متوسط الذكاء وتتمثل في التدني الواضح في

-ميارات الحياة اليومية ا ( :قصور واضح في إثنين أو أكثر من مظاىر السموك التكيفي مثل
 -ميارات التعامل بالنقود -الميارات األكاديمية األساسية-الميارات المغوية -تماعيةلميارات االج

 .  )ميارات السالمة  



 (Mental Retardaion Of Causes ) ثانيا:أسباب اإلعاقة العقلية
حتى اآلن، إذ تشير المراجع في ىذا المجال  أن معظم أسباب اإلعاقة العقمية غير معروفة

األسباب ىي غير معروفة  من ىذه % 75 من أسباب اإلعاقة العقمية وأن % 25 الى اكتشاف
 . حتى اآلن

 : أسباب كثيرة يصعب الفصل بينيا ، ويمكن تصنيفيا إلى اآلتي ولإلعاقة العقمية
 Hereditary  ))  أسباب وراثية  -أ

الخصائص التي تنتقل بيا  قد تنتقل اإلعاقة العقمية عن طريق الجينات بنفس الطريقة -1
  .الجمد الجسمية والنفسية كالطول والقصر والنحافة والسمنة ولون

انتقال خصائص وراثية شاذة من اآلباء تؤدي إلى  قد تحدث اإلعاقة العقمية لمطفل بسبب -2
الجسم تؤدي بدورىا إلى تمف في أنسجة الجياز  اضطراب في التمثيل الغذائي في خاليا

الكروموسومات أو في الجينات التي تحمميا  ذوذ فيالعصبي والمخ ، وقد يكون ىذا الش
الكروموسومات أو في سالمة عمميا يؤدي إلى  الكروموسومات ، وبذلك فإن أي خطأ في

خاليا المخ أو الجياز  يسبب تمفًا في ( Biochemical ) اضطرابات بيوكيميائية
  . العصبي

  : تحدث ومن هذه األخطاء التي قد     
   .ي الخميةزيادة كروموسوم ف - أ

 . نقص كروموسوم أو جزء منو  - ب
وتحدث ىذه الحالة  انتقال كرموسوم أو جزء منو إلى كرموسوم آخر ليس نظير لو ، -ج

 (..(21 ىو أو جزء منو إلى الكرموسوم رقم الذي ينتقل 15 ))عادة في الكرموسوم رقم
عنيا اإلعاقة  والتي تنتج وفيما يأتي بعض األمثمة التي يتضح فييا شذوذ الكرموسومات

 العقمية :
 Syndrome Down  متالزمة داون -
 Syndrome Turner,s متالزمة تيرنر -
 Klinefelter,s  Syndrome كالينفمتر متالزمة -
 (D   Trisomy )  ثالثي  د -
 (   (E  Trisomy  ثالثي  ىـ -

 ضح فيما يميعنيا اإلعاقة العقمية تت أما أمثمة شذوذ الجينات والتي تنتج
 ( Phenyl keton urea ) الفينيل كيتون يوريا حالة -        
 ( Galactosemia ) حالة الجالكتوسيميا -        
 ( Tay – sach,s disease ) مرض تاي ــــ ساك -        



 اضطرابات الغدد الصماء -        
 ( Thymus gland ) ضمور الغدة الثيموسية -     
 ( Hypothyrodism ) نقص في وظيفة الغدة الدرقية-     
 ( Congenital anomalies ) التشوىات الخمقية -    

 ) االستسقاء الدماغي و ( Microcephaly ) صغر حجم الجمجمة : مثل      
Hydrocephalus ) 

 ( Rhesus factor ) العامل الرايزيسي و      
 ( Environmental) أسباب بيئية -ب   
الطفل لكثير من العوامل التي تؤثر عمى جيازه العصبي كما تؤثر عمى أنسجة مخو  يتعرض    
 . تؤدي    في النياية إلى اإلعاقة العقمية والتي

 : البيئية الى ثالثة أقسام وتنقسم األسباب
 ( Prenatal ) الوالدة أسباب قبل-1 

الوبائي والحصبة األلمانية  والتياب الكبد الجدري ) الفيروسية والبكتيرية مثل االلتيابات   
 ( والزىري

 . تعرض الجنين أو األم الحامل لإلشعاعات -
 . استخدام األدوية والعقاقير الطبية أثناء فترة الحمل -
 . إدمان المخدرات والكحوليات والتدخين -
 . سوء تغذية األم الحامل -
 . صغر سن األم وكبر سن األم -
 ( Natal ) الوالدة أسباب أثناء-2 
الوالدة أو ضعف صحة األم أو كبر حجم الجنين أو تضخم رأس الجنين أو نتيجة  إطالة فترة -

 . في الرحم بطريقة غير طبعية اوتاثير العقاقير أثناء الوالدة وضع الجنين
 . لممشيمة الوضع غير الطبيعي -
  ( Delivery forceps ) أستخدام جفت الوالدة -
 . . الجافة يسمى بالوالدة جيب األمامي)ماء الرأس( مبكرًا يؤدي الى ماانفجار ال -
 . الوالدة السريعة والتي بيا طمق سريع -
   ( Post natal ) أسباب بعد الوالدة-3 
 . التياب أغشية المخ السحائية -
 . التياب أنسجة المخ -
 . شمل المخ -



 . االصطدام بجسم صمب بالحوادث مثل السقوط من مرتفعات أو إصابة المخ -
 . انخفاض في أداء الغدة الدرقية -
 . نقص أو سوء التغذية -
 . أسباب اجتماعية -
 أسباب مرضية -


