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 حمتوى الكتاب
 ٥ ...........................................................................اب ى

 : ..................................................................................... ٨ 

 ١١................................................ العقلية اإلعاقة عن مقدمة األول الفصل

ا  نم١٣ ....................................................................................... : ا 
 ا ١٥ ................................................................................. : ا 

 ٢٨ ............................................................................. : ا ا ت
 ٤٧....................................... العقلية اإلعاقة وخصائص تصنيفات الثاين الفصل

 ا ٤٩ .............................................................................. : ا 
 ا  : ............................................................................. ٥٨ 
 ٦٩..................................... عقلياً املعاقني وتشخيص سيكولوجية الثالث الفصل

 ا  : ........................................................................ ٧١ 
 ا ٧٦ ............................................................................ : ا 

 ٩٥ ................................ : ا ا ل   ا ارات أماع
 ١٠٧ ...................................... النظريات ضوء يف العقلية اإلعاقة الرابع الفصل

  ت١٠٩ ..................................................................................... : ا 
 ١١٠ .................................................................................... : ا 

وظ ١١١ ....................................................................................... : ا 
م رم  )م ا و ١١٢ ........................................ : )وا 

 ١٢٦ ................................................. : وا و  ا ات
 ١٣٣ ........................ : ا ا ل  رم  ا ات

م اا ا١٣٤ ........................................................................ : ا 
 ١٤٠ ....................... : ا ا ل  اا اا  م ت

م اا ١٤١ ................................................................ : ا 
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 ١٤٤ ................................ : ا ا ت  وظ ا ت
م ا )ر ا( : ....................................................... ١٤٨ 

 ١٥٣ ................................................................................... :ا ات
 ١٥٦ ..................... : ا ا ل  ا  ا ات

م لا ت  :...................................................................... ١٥٩ 
 ١٦٣ ........................... : ا ا ل  ال  ا ات
 ١٦٩ ............. :ا ا ل  ا ا  ا ات

ء مرا ن ا  : ............................................................. ١٧١ 
ظ م   ان ا ١٧٦ ............................................ :ا 
م )( ا رو١٨٠ .....................................................:ا 

 ١٨٣ ..............................: ا ا ل    ا ات
ج ما ما م١٨٣ ............................................................... : ا 

 ١٩٦ ............... : ا ا ل  ام ام اج م ت
م ا ١٩٧ ............................................................................. : ا 

 ٢٠٠ ............................. : ا ا ل  ا ا م ت
 ٢٠٥ ................ عقلياً للمعاقني الرعاية وطرق اخلاصة التربية خدمات اخلامس الفصل

ا  ٢٠٧ .................................................................................... :ا 
ا ٢٠٩ ....................................................................................... : ا 

 ٢١١ ......................................... :ا ا  ا ا  اة دور
 ٢١٤ ............................. : ا اطل واي إرد  ا ا دور

 ٢١٧ ........................................................... : ا  ا ارد
ر ةا  مي اا : ................................................ ٢٢٦ 

ج أوا   : ...................................................................... ٢٣١ 
او: ما اا ا ت ت٢٣٥ ............................... : ا 
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م: ط  : .................................................................................. ٢٣٨ 
: م  : .................................................................................. ٢٤٠ 
را: م ر ٢٤٤ ...................................................................... : ا 

: رد ط٢٤٥ ............................................................................... : إ 
د:ط ر ري : .................................................................. ٢٤٨ 
: ط و٢٥٤ .......................................................................... : د 
: ة طا ا : ..................................................................... ٢٦٢ 

: ات ا ا ٢٦٩ ..................................................... : ا 
ا٢٨٨ ..................................................................................................... ا 
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  : متهيد
 ة اظ   ا اا        د و ، 

     . وت ات وات واا م  ا و ،
  ت أي   دو ن اا ا  ةا وما  تظ

  " ا اMental Retardation   ا أو ا "Mental Deficiency  أو
" ا اMental Subnormal  ته ا أ   و "

       اا إ   ، ا ا      ا
 أ ا و ا  ، وو  رات اا ا   

ا   ، ت     ا    اه إ  اة إ ه  
.ه ا   ها  ا ا  

 ا ا  ا ت   وا  ول           و
 ا ا  فا و ع واوا ا د  نا

وأ  ق واوط و ط    صا  ا 
      ا ا ا  ، ذ  ا  و . ا
   ت اا  تا  عو   ت اا
 اا وا ا د أ اد دة   ات     

اا وا و.زت اا  ا   
          هص ظ  ا وا   ان ا و
ف ود ا و ان ض    اء ا اة         
وا ، م  ظه ا رت و ا  ات        

 در ا وا ا   ط ة وه ا   فا  
و  ، ول اطء  و طر ا  ول      
      وا ات ا ور  نن اا

 اة وا ا، و  ء ا وا  اما     
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ا   اد وا وا ا  اات      
.ا وا ت اا  ا  

   ا ا ل ا  ل إن اا   ء و
   ا ا  نن واا او ا د ا  ان

       ن اا ا   ن اا ا اوا
    ون  :   ت نن   واوم ، ا و . 

ا    ات ، واه ا  ا تا أوا و ،
         بن اا إ ا وا ا ت   ا اا

  ا وا ، ر اا  ة وا ،ا وا ،
ا          وفظ د إا و ، ا وا ، وذ اوا .،

    ا وا    ا  ،ت اا
  اوا م   نا ا .  

 ان  د  ) ٪٣ م ا   ا إ ا (و
 اى ض  داد   ات       ا ه  وان

ط اة وا ا ) ٪٧( إ   ا  وا ادي
  ن.

                                                      ي /رد  
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  األول الفصل

  العقلية اإلعاقة عن مقدمة
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  األول الفصل
  العقلية اإلعاقة عن مقدمة

  : اإلنسان عند املخ
     و م  ن ا     ع ا ل ي ات

         ن نون اذان ا ، ا ا إ
     دراك واو ا ت ا   دور  ا ا 

.ت امت واا  ا   
         ل    ا ه او    ، ة

 ر   ىا ا  راتت ا   ةوا  
 ا  يت أ إ     ا   ا ه ا

           ر   ا ا    ق وو
    ا  ا  ف اه      ا . دة م  و ت

       ا ذا م ، أو ا ا  ت أاا
         ا إذا ا ا. أ ي وأ   و  م ف
      راتت واا  او    م  رةإ ما

و و  ل روا و وا ا اد زم ا ح 
   ر 
م ،ذا أب إمن   
   ع وا
   طن م ا
         و
  م  ددات
 ددات  ا   
    ت دة . 
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   م   ا ط ا  وا ف اآ  ع
ا ، م ن   م ومت ع ب  اك         
      ة اا ا ا ه ا ا ف اضا و
     ت ا  ا ز ر م  ا .  ت

  ل  أم م ا           ه ا دةت اطا
. ا ا  

ا ، ا ، ا       امن ،  اس وامل ، 
  ، ة وااا و ، ا و ت ا  ا 

ا  ، ا ، ا ا ، اوق ا وااع و   ا ، امت
        ، ن ، طما   ا . نل واب واوا وا وا
وا وت  ،   ، ت و ، أض       

.  زوإ  ت وو ، أ  
        ا ث أن    ا  و  إ مم  إذا

 رة ا   ، ديج ر  ذات ( دة)   
      ب ، وو إ    ه

. دي و اا ا  ا  
و دورا  وا     Cortexاء ار  ا  ة 
 ت، مءات ة ا        ك امن ، و   ا

      وا . ا  ة    ا  ا دا أن  ل
 را    دادا      ن أما  أن   ،

             إن  ذا ، ا  م  ت اا  أي  
ت و اا    أن ا  و  ا   اءات

.   ة رأس ج إدة وا   
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  : العقلية اإلعاقة ماهية
    م  ا ة اظ ٣-٢٪     ن ، وا 

ه ا  ا ة  اى ا وا وادى     
  ة اوم ، اطت ا تا وأو ، ا .  

  ا ا واة  ت ا ا ا        و
 رم ت اى ،  وا وا وا ، إذ  

     ا   ت ا أ.        ر اام م
: أ  اا  د  تا  ا  

١ -    ذا ا ، ا ا   ء اا ر م
        )      اردر ال اا  ١٩٥٩  (

 (ا  ري وا اف أ) ا    ا ا ن م
)  ا ١٥.٨٦٪     اردر اا إذا ا   (

)  ا (أ ا ر  ا)       ١٩٧٣ون (
)  ا  ا ا ن م٢.٢٧٪(.  

٢ -   ا ا   ا ك ار ا    و 
        )  ؤهذ م  يد اا   قد ا٧٥أن ا   در (

اء ، و ا م م   وا   اك     
ا ، و ذ أم إذا أ ار  س اك         

 ف دى إ ا إ ا ا ر م ا  ن ذ
)   ا  ا م ٢.٢٧٪  ١إ٪. ( 

٣ -         ا اا  : وا وا ا اا
    ا م  دة أوز  ى اوا وا ا

  ا إ ه ا تراا و ، ا  ا   ا 
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         ا م و وا وا ا دة از 
 .  وا ا 

وا داد م ا ا ،  اول ا رم ول         
      )ا ا م  ا دو  .ا ٠.٤ا٪    (

) و م ا    ٪ ١١.٣ دول أ ا ا)  م ا
 ) ول اا ٣.٨٪(. 

و اض ا م  أن أ ات امرا  ات        
 ا ا  م ات ا وا ، وف مول     

 وا ا ت ا:     
-  ا ا :ا  

          ا  أ   د أداءو إ  ا إن ا
      ا ا  ة ءأ  و ،ك اا  ر

 إ  ١٦ . 
      ظى اا أم  اا ا و   داء ا 

 ،  ا ، داء اا   ىوا وء ارات اا
      ا ة ات ا ا  رةا  
          دة وا  ا  ا ل و ، (ك اا)

  ا ة .
 او  دات     ظم م ا  ا 

     رة اا    يي واا ا إ و ا
    ا إ و دات ام وم ا ا   و

      و ا ا    يوا ا 
     ا  ا ا     .ا ا
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  )   ظ ذ و ا ي وار ا١٩٥٩ا  (
)  ي رو١٩٦١وا.ا  ا ا  يوا (  

     ا  :  ا   و   ظداء اى ا
        و ،ري وا اف ءا    يا ا

      د وا  ا اا  و ك اا ١٦ 
. )   ١٩٧٣و      ض دات ام وم (

    ا رإن ا  اد       واا    ءا م
   دةز   يا ا ا   اد اوا دا

  )  ا   اد اا ١٦م٪ ( و  ذ    ا 
  ا    نو    )١٩٨٣) ، (١٩٧٣ ( وظ   
 :  و -  

)            يوا ظا داء اا  ى  ا ا
    ك اا  وا  ذ و ر ا ءا

 د وا  ا ا ا  ١٨"  و ( "  
 نو و    قا:ا -  

      )    وق واو ان ( ١٩٥٩و و (١٩٧٣ ، (
)١٩٨٣:ا ا ا  وقا   و (-  
ار (م اء) ا  ا ا  ااد اد وااد    -

 )      راو  )٨٤او  ٨٥ا س و 
س مرد    ا  ار   ون     

) ٦٩او  ٧٠.ا ا م  ( 

-              ا   اد اا م 
)١٥.٨٦٪ (ا  ا   نو  )٢.٢٧٪( 
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-  ا ا      )     ١٦(       ا   
)   نو    ا ١٨ا(  

)  أ ات   أو ا   ١٩٧٣و  ون ( -
 )   ا ا ا ا  و .١٩٧٣ا  و (

 م ١٩٩٢ه ا   ) ر ن ان  ١٤٢/٩٤م  وفوا (
ا ا  اطل ا و ذ ا  ات    
      ا   ر داا ك اء واا م 

.ا 
             ا  ا ا    وظ

 ا ا إ د  اات  ا اي ا        ) و١٩٩٣(
      رو    ر إأ وا ا  ا 

) و ١٩٩٤) وا ا  ا (١٩٩٢) ون (١٩٩٤(
 ا  ا  ا ا  ذ :  

  ا ا)        داء ذ  اا ظداء اا  ي م
        أو أ ا  ر ام  ز ن دون ا وظ
  ة اا ، ا ا ، اا : ا رات ات ا

 ، رات اا ، ا    ، اا ا، در ا  دةا
ا وا ، اام اد اظ ، ء و ااغ ، رات  

ا   ا   ذ و ، ة  اوا ا(.  
 :  ا اى -

وع  اء   ) .I.Q ا اى  م اء (
 ااد أو ات ا  ا ز اا  ن  
 ااد   اء وأ  اء ، وأ أى  
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 )  ذ م  اد اا ا ء ، وا ٧٥   (
.  

 وا ا ظ و دات ام م ا  ي
  وا و ا و    ، ا ا إ
      ار ا وم رة ا  و د و  دون إن
       ردم س ر و    س اا  
              أ ت اا  د م ي ظء وا

) و  ظر  أى  ١٩٦٠ – ١٩١٦مرد  ات اة (
   ءا م   ي ا ا ا و رة ا

       اد اا وا ا ا    ٧٠ذ  
.   رة ا ا زا   

 ا و ا ا  قا :  
ا ا  ا   

 ا ا ى اداء    
ا اظ واي   ى    

  ا) ر ا ء٧٠ا (
ا  اك و ذ  و 

  ا ا  و ا
 د وا  ١٨ا   

 ت ء ا  ات    
   )   ءذ م  ٧٠ا-

٨٥.ا زا   در (  

 ت او ا ا  قا :  
ا ا  ت ا  

    داءى ا ا ا 
     يوا ظا ا

  ا) ر ا ء٧٠ا (

      ا  ت ا ت 
    اطل ا  م  م   

   اوح م  ا را
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ا ا  ت ا  
و ذ  وا  اك  
  ا ا  و ا

 د وا  ١٨ا   

)  ه ا ء١٤٥-٨٥ذ در (
     و ا زا  

.أ     م  
 ض اوا ا ا  قا :  
  ا ا  ض اا  

١      ث١٨ ) ء أ
(ات ا  

 ث  ا ا   أي
ا  

   ج    ج  ٢

٣     ا  ء اا 
 ا) ر ا٧٠(  

 اء  أو ق 
ا  

٤   أو  وس    و  وس   

٥  ا     ا     و 
اا ا  عام  

٦  رج واا و  .جا و  
  

- ا ا:  
 ا ا  أ ت ا ا ، ا ظت ت    

     ا ااز اإ      ا  ة ط
ا  وا.رات اء واا   ةوا .   

    و ا ب اأ  ا ا ر  ١٩٠٠و 
) ما رIreland       وا ا اا إ إ  دب اا  (

  دة وا  ء أوأو إ  ثأر١٩٠٨ ر   )  Treed Gold (
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 اب اد إ  ال  اغ اء م  اب           
. دة أوا   

 ا ا  أ ات    اطء          و
         ا ا  و ، ا و  ا واا

 ما ) ا ١٩٧٥     ا    م ا ا (
ا أو  ا   ، ر ، وارة ادة  اق 
   ف ظ اء ، وا  أن س ق      
ا  ت ا ا ، وم اء ، و ت        

 ىأ      ا  قرة إ  أ   م ا ن ا
 ك ا ت ااا ل إأو ا اا  دا 

 ا  أم   ا ا م  ء ا . ادي
ا و ن ه  أو  ض م  ا   از  

  ا  أو  أو أء ادة. 
  ا ا  ا او ا اض ،     و

       ، ا  أو ا ا    م ا ف ا
    ء ، وء دورة اأ  ، راتا  ل ص  و  

    ، ا وا ، رات اء ، أي ا ى اا
  ث ا و ، وا آ  أو اب مون ا أو ،

  ، ت اااع اأم  ن   اد اا و
    ااع اأم  ن   ل    أن ا أن  ، ت ا

    إ   ا    ا  ىت اار اام
  ك ان ان ، وا   أ أر.  

            ا اا  ت اا   ء و
   أو ا را ا      ر  ذ   اض وا
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ءة از ا ور أو    ا وأم ووذ وااب   
   ا ا   وا ا ظوا اا 

.ا وا      ا ا ا و ا ت اا  و
       أدت و ، ا  لا  أدت إ  أو ب وراأ إ

. وا ا ظا   ر إ  
- وا ت اا: 

و ات ه ات    ا  أد          
   وا ،   صك اا  دة . رات ا   أن 

   ، دي أو اى اا  رة اا  ضا ا ا
          ا  درة ا  دة  ضا ا أن إ و
 أ ل ذ ن يا   قا ى أن او .ا ا

) ٧٠   (ر   درو اا  ر و   إ
 ا را.  

- ت اا:  
       ا  رة ا ى  ته ا و

 ا ،         ةموا ءة اا ق إر اا
 وا .    ا  د و  إ أم  ا

      دة أوا  اء ر اظ ا  د و و 
ة و   غ  ا، وه   اد اق   
         وا ءة اوا رة اا   ءدون ا 

ده، و   ا إ ا       أن َُ أره  
  .ورا أو م  ض 

 و  دات ام م ا  ا ا ظ
         وا و  ا  رة اا  إ و
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 ي أدى إا ا  ام  و  ا ر اظ
       وا ا و ا  دا  ى  ا
ارات ا وا  ا ا ا  ا ى اد   

.ا  و ا  ا   
) و ا ١٩٨٠) و (١٩٧٢ا اه  (  ىومد

     ت ا ا  دا  ح أو ى ) ا
ا  رم  ما  م ا ا و ذ  اد   

( ا ت ا ا   إذا   . 
    ونا ر و       ن ووو ودول و  د لأ

  .ك اا  ت ا ى ا  و  
ه ات   ا ا د    اك      

.ت اا  ا  
 ت اا   ذ و    ا    

      إذا إ ه ا     ر ىد وأداء ا 
       م إن ا  ن ذ    ته ا  

.ا    
    م ا ا م و   ا د ا  فو  "

     اء  ا دا  در ا ا ل اا  
() م  ااد اد رة  دا  ا ر وإاف   

." ر ء    ودإم  درة ا  "  ا  دوا
   ه ا   ت ا   ه  ااد

."طوا وا د اا     إ  يا  
 دول ف ا ا  و م م ا     أ

     اا      و ب اا  ا و د
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ا ع دول ان   "اوا ا ا  ف  "
د   ا   و ف  ه     

.    و ا أ  ا  
    ا   د ال : ان ا" ا ف دول او

ا وا   يا  :  
١-     ا  در  دا   ءة اا 

ا  إ  اءة ا و ار   أره         
.ا 

٢- .ا ا  ديد اى ا دون ام 
 إن   ا  ادة أو  ات ه اة. -٣
٤-  ن ام.ا      
٥- . ض او م ورا ا  ا ا ا  د 
 ا ا إن    ء. -٦

ا  إن دول    وا و  ا   إن   
        ا    ا وه ا ا       أم 

           ا  ام وذ     او د ن أ او
         ا  دا  ا ا  ن ان ا  ما
ا ن    م   دول    ان ن     

ن  ا اد          ا  ا ا   ا
.   

- ت اا : 
 ا اي  ا  إن اق )  اد اي         

    را  و دارس اا  راا ا    
     أ و روا  (       لا  ط  ) أو



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

٢٥ 

اأم ا ا أي اي   إن   ارة  وا      
اب او ا و  أه رة د    أي       

 ااب ي او     ا ا اي)
  ا  ادات   وا  رى ا سأ  ت ا

ا وارة  ا وار ل ات ارا  ء ت    
.ء اا 

  و رة اا  رى ا  ته ا و
 وا وا ا  ا ا رات ا با   وا

وذ  ل ات ا ا ن ا  . وول رة   
   وا ا   قد اا      ا  قا اا 

 ء ه ا ن  در  ادة      اي 
 ا ا : ا اارس اد و ت

١- .ب ووا وا اءة واا     
٢-   ا ا   أن   يا ا اا مإ

.م  
٣-      و ل م أن    ود اا   

. 
ا  ت اا و    در اا إ ا

 ذ م  ٧٠إذا  را وا وإذا أظ ء أو أس ا 
.ا  رةا   

و  رات اا  ر  و     إ
)  داء سا  ا ا سو ، ٧٥ -٧٠ا، در (   و

      راتل ا  ، ا ظداء ا س 
ا إ ا وامة        ارات ا ، وج ا (اق)   
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    و ، وا ا ا    ، ا  
د أن ا  ةل ا     د إا  دة  ا 

  ا   دت اا  وا ا  دا   
  . ه

-  : ت اا 
    ا ء اى ا  ر  ل اإ 

    وا وا وا رات اك     وار ا نو 
 ى ا رزة  ا ا ل . و  م  

     ا  لإ  أو ا ا ظا  س ر ء أوا
    ا و ك اوا داء اى ا  ظ ضوا

 وا اوا  ذا  أو ت ارات ا  رات و
          دارس ا راا اة ا  رةا و در اا
     أم إ وا ا  امة أ  رق وا  ل 

  ا ط  دئ اب اا م . 
    اوح    و ا ت ادر  ى وا   

     ) ادهء أل ذو ، وا ا  ق    
٥٥ ٧٠إ   ن  ة واما ن إ و ، (

   ا .    ا       م ىا ا م 
   ه ا ء أو  أو ى    م  م دى إ ىا ا ،

       ا را   ، وا ا و ذ
  ه ا.  

    ا ا ا : ا ا   ا و
١-     (ءل ا) داء اى ا٧٥ -٥٠ .  
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٢-    ة ارات ا و ، رات ا  ت وا دو 
ا    ، وم ، وم   ، و  رات   
 اا ، ا  ( ا) ، ا ا  أوت ااغ ،        
ا وان ،  ا ، وارات اد اظ (ااءة ،       
  ، ا  وا رات ا ب) ، وت اوأ ، ا

    ا   رات ا  و      أو  دة وا
ا اودة  أم ق      . و    اد ذي ارة    اة
 . رات ا       

٣- . ( ا  دون  م فُ و) ا  ه ا وث  
         ا ت أن مما   ت اراا وا 

 إ ان ، و ن   ٪٣-٢.٥وح    ات اة ا 
    ا ر ال ام١٠      و . ا ر اف امأ

ا ا ا  ، أو ورا ، أو   أو ا ، أو      
.  أ  ث أن   دا  

     ا ات ا  م   ،  ص اا  
  ر رات    ٪٨٧ا     وا  ،

    ا ا   ،ةا ا  ة . و تو
    را ا   فا   و ، وا  ء

 و          ا  در ء   ،  ص
.  ص ذوي إ إ ُ و ،   

       ا أ  ١٣٪          ا و ،ا  ص اا  ا
       أ  ءل ا ٥٠  م   تت و نا 

، و  اا ا ا ، وا اي     ة 
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        ا ، ا   ا  و ، ا ظرات اا
.    رة ا  

و ُ " ا ا "  ارات اء ، و  أن             
 رة بأ  ت       اد إ  ر، وا أ  

 دل أداء ا ا   ا ا ، و ن      
 ذي ا  ا ن ا لاا    ا ا  

          ذ   رل اط  أو   أو أم ، ا  
       ء وا إ إ   ا  . ا ا  أو اء ا

      ا  ى وط   . ءر اا م و 
. ا   وأدا  

  :  العقلية اإلعاقة مسببات
       وث ا دى إ ب اا را ا  ا أ

ك           ا زال أم ب ، إه ا     ا و ، 
  ا ا أن  و ا أو أب   ا إ  ان.

 ا ا ى ا  ااد وا  ال  وف ، وك   
أن ا ض وا  وا        تا  ا  ا

         ن ورا  ا ك ، دة أ  وا ، ا
  و  و ورا  ال كو ،  وا  و ر
ن ه اب أء ا أو أء ادة ، واج  ارب ، واواج     

 ا        وا  أةوج او ، ى ا ضوا ر اوام ، 
          ا ا  ا ب اا    بت ا عوار

 .  
،      ا    اك ة ت   و

ة ا  دة ، أوء ادة، أو أا      فا  ة . وا 
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            وف  ا  و ، ا ت ا  ت
      ا  ا ب اوا . ا  ص اا
 : ز داون ، وز ا ا وط ا وت    

 و . ا: ت اا إ   با   
  أب  ادة : -١

و إ ا  ااض ا  ا ام ذا        
  ا ا  ما  إ  ا إ ا  وىا إم

أو ا ه ا   م أو ،   إ  ،   
ا أء ا ض اى اى  إ ا  ط ا ، أو    
            ة ا دى إ ذ  اءا و ، ا ا  إ
    ض أوا و ادث أو ض ا أن  ، ه وإ

ض ا وى   . و   ا   ع دى إ ا 
     وا ا ب اف وإرى وا أو ا وا
    دو ل ات أو ا ض ا  ىوا ما

   ا ا  أن  ، راتن اوإد وث وا 
            ت ا ة او ر او ر ا و ا
      و ، دات لا   ء اأ ا اوام ء ا

 أ ه اب :
١( : راا  

 ) ا  وا  را٨٠ا٪ ( ت ا ا   
ذ        ة أو  إ راا ان ا و ،

         ت ة أو مت ا ن م  ة، أي
 .  وا ، بوا د    ات ا ن وف  و

         ا  ذ و ما و ن او ن ال و  تف ا
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          اة ام  دةت اوا  ت اا د ىا
       )    نمت او ء أنر او ،٦٠.٠٠٠ا – 

١٠٠.٠٠٠   وم ،ا   ا ب واا   م  (
ا  ا   ته ا     ت د ا رات ا

.اا   دا  
        و ،  رة و ت  تا   و
ا ن م امر ه ات ارة  اس  ا، و مدر      

ة   ا، و ن ال اوج ر  أ ات ارة  اأ
.ا درل مدة اا   را ا ارث  م ت اأن ا 

 ادة ت  و  ااد و اء إ اء، و  ن زواج      
ارب     اوف ا ارث ه ات ارة و      

 ء أا  ررج    ظ  واجل ا  لا     
 .ا  

           ت ورا   ت وا  أن رة إا  ا و
: لى اإ   

ات اة: وف ت ارا اة م  و ت    -١
  أم.ب  و ود  وا ر

٢-    ت ورا أم  ا رات اف او :ت اا
 ت  أو  ، و  م    اء   
     ى ا ا ا   ء، وا  تظ و

 ر أه  اد.
ا   )   ٤٦  ) و (٢٣  ) ،ب (٢٣ . ( 

ا ا  ن رو  ط ات ارا اة، و ه     و
.ب و اا   ى ةت اا  ا 
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أو   م ت ارا ا، و ه ا   ود        
ا        ا ر    ب و اا   ى ن    ا و ،

 وا  ا  رث ا.  
 أ      ا  انا ا  أن م  يا ما ا

ت او ،      ا ام  ث  يا      ث  ،
   ،ا ي         ام ام  ا أن ا  مذ

) ت أي (٢٣وا  ٤٦) زوج    ا   أ ،و (
       ر ون  (ا ا    ا ٢١(ام     (

 ا ام     و  د اوت   
)٤٧)   (٤٦(، ) ر وا ت ٢٣أ) ا  لا  (

.(مرة أو اا  
      وا   ا ل ا  ءوا ا و

) ض    ٢١را إ  ا ،با  ا  دة م (
 ا.ت وااد 

     راا          أو ، اا  رت اا  
  ت ث ىت أاا  أو ، ءا   ا  ل

، أو ة اض  ، وا أى . وك أ       ات
٥٠٠       ض ا        تى اإ  ابا 

وف اب ا اي ث  م أو   إى امت          
     ت ااا    داون ا ز كو
           ث ا ا ا ز كت، وو

را ا   و ا ، و ه از ا ا
ا . 
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ا  اا ارا دورا   وث ا ا،    و
ا   را٨٠ا٪  ت ا ا ، د وذ ر أو 

   ز أو اا ى، اا ى ادى ا وث إ 
إ     ت وإ ،ا ا ظدراك واا و 

      ا رات اا ط  ا ا ث وراو . ا
 ا ت او.  

 ام ءطا  ، ا وث ا  رزا دورا  را
ا  م  ا ا إ  ارا  ، ن  اب 

           ا ث ا  ، راا ا أ  ا أدى إ
ط وا وأاده ، وذ  ط ات، و   زواج ارب  

  .أ  زواج  ارب 
دورا   وث اgenes     ت   ارا ا د ا   و

       أى ، ا  وا ا  راا ن أ  ، ا
واا ارا  ا   ، إب ا ا اان اى  

 إ٨٠٪  ت ا د وذ  ر أو أو     أو  ا
   و  وث ا دى إ ىا ى ، اا ز اا

 ا   ت إ ا ا ظدراك واا ، و
          توا  تا ط   ا  راا ا

)  ه ااا ٤٦اإ م و ( ىان اا 
)  ى٢٣ا )  و ، و (ن    ٢٣ و و (

 ا  ا ب وما  م ورا ا.  
 و  إ  ا ا٢٠ا٪    ت  ا  ا .  اوم 

   وأء      أب  إ     ا  اب ه ع
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           ا وا ا   بدة ، وأوا ا 
. ا   

و ات اة أو   إ ا  وا وأاده أو       
 أ إ ا ، وات ظر  زواج ارب أ  زواج  

 أن ك   وذ ارا ،  أن ا            ارب ،
 هوا  ن ا  ب  ورا  لام  و ،

ذة دى إ اات  ا اا   ا ، و ه        
 ا ارا اذة إ م : أ وذ  اوت  

  و ، وم وذ  ات .
٢ ما ا (Germen Measles :  

        وا ر ا   ما وس ا ا ا ا
  ا  لا  و ا دا  ءأ ا  ة

     و ء اوا  . ا        اض اا أ أ  م
    ا ل إى ا و ،ا إ ا    أن 
        إ  أم   ،ا  ا   ضا ا ة إو
ا  ام  ا اول  ا؛ ن إ ا ن  ود   

)٥٠٪ (و ا إ ا)إذا) ٪٢٢  ل ا ا ما  
ا ،أ ل ا ا ا  ن ا لا  ذ  
ا   ود )٦٪ ( ،و ا  ذ  دة  ا.  

     ا   ا ما ا و     ؛ إذ أمإ   
        ار، و ا إ وإ ،وا ان ا دي إ أن ا
 اغ ا ماع  ات ا    اغ، و اب   

  ذ  غ، وء اوا ،ا ا .     ا  و
.ما ا  تا   ضا                                   
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٣: ت اا (  
     ا ا  ض ورا  ا  ت اا 
       ا  وا ر ال ا اض وا  

    ل إا            دة وا اممى ، أو ا 
      از ا اى.

و  أن اا ااد ا ، أو ارات   ا ا أو     
         ى اا اوا . ا  ا ط دةز  ا

 ا ط   ا         ت اا  ، ء ا و
ض ا أء ا  ا  ام وا ، و ااد   

ا  . و إ ا ض م ا ا (از) .                          
٤ ) ا  ت (RH ( :  

  ا ا  )Rh Factor    . ما ا اا أ (
          وا ا     ا ا و(O) , (B) , (A)  ،

      ا م ا ا ا ا  و ،اره ومآ  أ  
أم  ا ا ا      مع  ادة    طرق ب 

.د  
   د  دةا   أن ا رة إر ا و
       ، ه ا  ا د  ا د    يا ا 
           ا  اا ف ا أ   اول، وا ا 

ا ا.ل اا  ر ذث آ  ،ول  
  ٪٨٦ د اص ا  أن د اد ا   و

+ وأمRH  ات ى  ا ان   إ ء ااد   
 -RH ات  ى ا  ا ان و إ ء ااد       ٪١٤
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ا  و       دى إو ا   و ، ا د  ا ف د
   ا ا . ا   

ف ا ا  أم ام د  ا)  ا إ أن    و
ن  و إ أن ن ). وو أ ا ا   واة    

ا  اب و ا. و ظر ا ا      و اف ا
 ى اب و  ى ا، و دة ا ا ،ف 
     ا  ف ه ا و ، ى ا ا ا 

        ق اإط دي إ يا ا ،ى ا   دات   ا
         دي إ  ،  ى ا اءا ت ا
            ا    ا  ى إ  و ،ى ا ا

.ا ا   أو  دي إ  ا ا و ،ا    
     )   ءا   أ وFred ) نر و ،(Gorman و ،(

)،  إمج  ي    وه ر Pollak  ك (
)١٩٦٨  ) أ  (Rh- RhoGAM       دات أم ا ا    (

         دات، وه ا  د    يوا (دةا ا)
ا   دف     ن أن و ،ا د  ف دا 

) ، أي  وز ا ا ٧٢ا   و (أو إض) ول (
  ا أو اض. 

  : ) اات اد اء ٥
        ا   ا وظ   ر أو ا اء

  . ود   ااض 
  ) م اد :٦

       ا م  داء اا  ر وث د إا دى م
  ظداء اا ل إا   ىا ز ار ا  
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      رة ان ا   ت  دىا اThyroid   و
د اا   ف ون دو   ضو اا إ دى م ى

       ا  دا   وث م ن ا   أ ، ا
 دى إ    ة  تاوث ا دى إ أن 

. ا  ا   
    ا    ا ا ض  دة:وا   

١.   :ا 
ك ق  ا وات:   ا   ال     

 ووا را وا وت اا  ا  تا أ ،ا
 .ووا را  ار ا ما   و و    را ا ا 

.ا  وث اا ا   و  ض  إذا   
و ا ا   ات، و ادات، وذ اض    
         ة  ض  د إذاا   ه ا و أو ،ا

         ه ا ادض ا  و ا و ،ة،  ا ت
:أ اا  د   ه ا ن أ ذ و 

١-       ض ا ا ا    و :ا  أو 
    اروأ ا ا  أو   دط  ك ،دا

 ادة.

٢- ا ا   د: و ا ا د إا  ض ا 
              ا  ا ا ا وأ ،ا 

.ا  وا ث أا دة، وو ا      ر او ا
:ت أااض و اا    ا  

-  ا و :وأ ام تا  ،ا ،ا ،ا 
        ،د   ا ام  ا ا و ،ا
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  و ، يا ز اا   اثإ   
           را أ ا ا و أو ،ا  وث اا ا

ا ا أ  ا        ا ا  لب ا  ة
.ا   وث اا ا  رم ، وا 

-        ا ا   ،ن اط  ف  أو :ا
 .ن اط ن، وطا  اعم   لطو ا ا إ 

- ت اا     غ، وء ات ا  و :
 اغ و  اغ، وت ت اد اي.

اض: و إذا   ا  ا  ا اث         -
          ضا  ات اا  ذ و .ا  وا

 ا و ،ا .ا  ضا    د او 

-     ت اروا إ  رو آ و :راات اا
       و ذث، ومر و اى ا توا

.د  و  ام دي إ  ،  اثت و إرا 
  أء ا :ط ا وادو .٢

    ا  .ا ا و ا ا  أن و أ
ار  دي إ ات ، أو ج ا و ه، و اث، إن          
 ارات ا ط ا ا  او ، وار  أن   

  د اى ا  دي إ   ن ء اأ و . ا ذ   
 ادو ن   ،  دي إ وث م أو إ ت         

 ا .    اة ، وار ا   ر ت إدي او
       صء ا    ،رات ااز اف إوإ . ا

  ر      م دي إ او ،اا  ات اا  
 از ا، إ   ا، و اا  إف        
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    دةا  أسا   و ،ز اوا ا  
     ا ا و ، ن ا زر اأن ا  ا 

 ا إ. 
٣.  ا   ا   ء ا:  

      ،و  زا ا  اء ا  أن  
         ا  أن  م ا ا  .ا  ر

 ازن ااد اا او      ا از ه ا ،  أن 
      دا     توا ا. 

٤. ا  اا :أ و  
- .ا ا  اض اا 

-  .ا  ء ا 

-  .ا ا 

- .دووا ا 

 ث اء وااء. -
٥. اا ا  اض ا  :  

   ا دة، اا     ا   اض اا و
.ض ا مأ   ي او ض ا  كو  اض ا 

    وفوا ا  ض و ا   و ا ا 
(Toxoplasmosis)         ز اا   ضا ا وس  

اي .  واي   اى  ا .  أو      
        غ ، وا  أو  ت أو أو ا أو ا ا
         ا  إ ا  ا  ذ غ، وء ات ا

        أو   م ا  تط  يض اا ا 
  و  ا أو  ا  ة.
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- :ا ا  ء  
و ا  ارت  وث ت ا ا ا وء  

  و ، ة أو اا طا  و ا      ع مار ذ  
           رم ةوا ت اء اأ  ا ا ت ا
 ا  ة أوول اا  و ،ا دول ا  ت اء اأ

  م  اوب واارث.
  :ا ا وات  -

، ا ا    ت ا وث  ر  توا
          ا ا ا و ، ا ا و ، 

١٨٩٥           ا ا  و ، رو ما ا   
       ا  ا ا  و ة طو   ر   

 ا   و    يس وا ا ا م اX    
ا .  

- :ت اووا دووا ا  
 ب اأ  ر  ت اووا دووا ا 

ا ا ، واات و ا  ا أو   ات. 
: و دووا ا   ا  

 . وا ، وا دة ا و ، ا دوا 
 دات اا 
 .تما 
 .روا ، ووا ،ا رات، ووا ا 
 .ام لا 
 و ، ا غ.اا   أو  ت 
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      أو ا أو ا أو ا ا  ىت اا
.ا 

 .ةدة اض، أو اا 
 .لى أط ت اا 
 .رة اا م 
  لطى ا تل ا ا(FAS) . 
 و ا ا  ي ت وا.زنل اا    
  : ث اء وااء -

 اه ا وااء ا  اا ا    ة            
  ا، و إذا   ا ا أ ث وا  اء     

 اءء واث ا م  داد ت اا  اء، واد وازات وا
.وا مج اوم دا  

  أب أء ادة : - ٢
أ  ا ا دة:اا  ءث أ  

١.         ك ت إنراا  : (ل اا ) ونل اطا
      ةدة ا ، هدة اا و ا ا     

  ا  ا ،ا  ن و ، ب ، واا
 اا  ة  أ و ،ا   ا. 

٢.      دي إ ات واا  دةء اث أ  : ت اا
ن ث وث وح  دغ ا. أو إ م دا  ، أ 

     دة. وا  دوات اأو ا ا  ض. مء اا أ
   ا ت، أو اوا وا ا ا إ دي ا

 .وت  ادراك وم  زاة 
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ات : ث ه ات م ل ا وادث     .٣
 دة، وذا.اج اإ  ص، أوا  رأس ا   

٤.   ، ا  ا م  : دةا  ءأ ا م
وا، أء  ادة  أ اا ا دي ا أل دة      
   ، أو ،م  ن ذ اء ، با  تا 

 . ا ا   اثا ا دي ذ 
٥.  ت اا(Physical Trauma)  :  

    اأو ا ت ات أو اا  ا اا  
        رأس ا   يدة اا    دة دوات اا

     دة أو اا  ت ت     دةا  دوات اا ا
         ا ر   رم   أو رأس ا و   ا
  ة اا   اثإ ى إ أو   اه ا  ديو

. يا ز اا  أو   
  :(lnfections)ات  .٦

ا  ت:و  
       ضا ا ا إ   . تت اا

 أب وث ت ا و ا أو اة.
             بأ    ضا ا ا إ   غب اا

.ا ا و ت ا وث 
   ى مت أا        ء (اا دة  اا  ء 

 .ا) ، أو  اات او اى
 دةا       ارا دى إ وا    ب

        ا   دى إ ا ل اوام . ز ا
وا وم ول ام دوات  وإا ادة واادث او . 



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

٤٢ 

           اروا ا  ا دى إ  ا  ةا
  .مأ ا أم         زا   ض ا ة ادة ا

 ا اوا ق اا دى إ  ا ا و وأ ،ا
ا     اض اا إ  غ اد إ إ دى أ دة

         ا    رل اط  و ء ادة ، و
اض   ، ح و ا واض ض رة 

ا أو ا أو ا دة اأن ا      تاا دى إ
 . ا   اا ا   

    ت أن أ  ا  ء اث أ توا
ط أء ا  أن    ا ا ، ن  ال ة 

 ت  أن  ، دةا  ض وزن اوا ، ا 
.   ن أ نان ا و ، ا     

  أب   ادة : - ٣
        ا ت ا وث  دةا    بأ أ و

:  
- ء ا :  

و ء ا و  اط اة  ر  أب ت     
وري أن اا  ن  دة، وا     ا ا 

          ا  زا اد اا  دةا   اء ا 
 د او وارا واح وات  ت :        

(B) ,  و (B6)  ،(B12)   ،(D).  
  أ تو   ردا وزاة ا  درا   )١٩٩١   ا  ا  (

  لطا   ارت     ٨١١٣اوأ ا  ا  دون ط
 ا  او ا  ا  ت  م ا  ٪٥.٦ا ا ان 
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    ١٣.١ ا٪   ا ا  ت   ٥ -٢ات، وظ
 ا  ااد اا م  ء ا اض١.٣أ٪    ا   

ا ا   ات ٥.  
  : ااث وات -

    ت اادث واا        
 ا ،  ، إذ   ه اادث أو ات دة م  اأس

أو م  اغ، أو را ي ا أو ا  .دي ا  از    
.ا ا ي وا ا  

  : ااض وات -
      وا  ات  لطا  ض ت ااض واا 

و ااض ا      ا ا  .ا  أب وث ت
   ، لطا    اذا ة، و    لطا
ض اف وا واري واب ا واب اغ واات   

.د، ...اا  
- دووا ا  

           دووا ا      ا ا 
  .  ا اة وارات 

       ادثو ،رات ااب اا  رو أت، وت واا
.ا ...ت ااوا ،ا 

      بوا ،وا ت ااا  رو أو ، ون واا
زو وا ا .ا ... ب اوا (زا ) ا م 

      عن، وارطوا ،ز ااض اأ  رهو أو ،ا
.ت ااوا ،ز ات ااوا .ا  
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  ك ود    أ و م   ب     إ ى إ
و:  

-  ا دة إا –   غا  -         ت اى ا
.أو ا ا اع اأم  أو (ا ا) ا  

ا رم وأول ا ان أو ا ت اص أو        -
اق ا أء  ا اة م ث ااء واء أو      

اء.ا 

-   رة ةا ا   ة ا اأو ا ا
.وراا  أو ا ا أم    

-      م ط  اء ا إذا و  ا ء ا
    او أو اد    ا او  ه.

        أن   تا  ل اطت ا فا 
    ا  فا   د ، وإا    ب اا
            ند وا  ث ت ك أن   دةء اد أو أا 

      وو ة او   ر  م     ا وق ر ات
   نم ا ل دون اطد ا ن (ما) ةا ا 
      ء ا  ع أ ،  ةا  وا  ء ا
         دى إ ب اا  ادثا و ن م  ر ا 

أس إا  اف وطا  ا  وة ،ا  لطا 
  و ذ  ات ا اة.  

ك أب م  أب   اوى أو إ اأس واب          و
  ء ومد ااب اأو ا ا وراوا ب اغ واا

  ازاإ   وم ا ا و وا ا  ابوا
 . ا إ اا ا        ، ل اا  اض اإن أ 



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

٤٥ 

      و ،  ا را  أن  و  ء ، واري او
    اد اأن ا  .   إ ض رأس ا ىادث أ أ 

     أن  ص  وا ا   ز ا ا را
.  

  ا وان ا :أب  -٤
          ء ا  ةا ا ما إ  ة اا إن ا

    ا ت ا  ا  م    ، وه ا ا  
 ت اوا اء اا   إذا و ا.  

   ن  ةت ال اط ا     ، ء ا 
أو  اض  ، أو  م ا ا ا ، أو    

 ا  ن ل اطأن ا  .ا طا  وا ط
     طا  اؤم   ا ا وا ات اا  نُ
اى .    اث أن  اوف  أن   أار       

 ت ا   و ، داا .  
-  ا  ت ازا :  
  ل ا : ز ا .١

   إ  ل وا  ن اإد  زه ا  
   : زه ا اضأ و  

    اغ  -
-  ا  ط   
-    
-  ا ووا    
  ز  ر :  .٢

    زه ا     وا ا  ات اا  ب
و ادة  ا ، ومدرا   اب  و ا أاض ه      

: زا  
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-   انا   
-  ل او  ين ار اظ  
  ااب   اطاف  -
-   إ  و  ازاتا  
  ز وس : . ٣

         إ ر وا  ثو ا زو  ض ورا
: زه ا اضأ ا و   

-  ا ا  وز ا  
- ا    
  ر و  ات واطاف  -
  ز رن : . ٤

      و ز ا ب    ل اط ا ،  ا و
: زه ا اضأ  

-   ن وط  وا ما  
- ا    
  ز س :  .٥

               به او دس واا ا   ا درةم ز
    و  و ت اا وو ا  ،و ز 

  س : 
   ارة  اص  -
-  ا     
-  ا ا   
  ل  ان -
-  ا   
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  الثاين الفصل
  العقلية اإلعاقة وخصائص تصنيفات
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  الثاين الفصل
  العقلية اإلعاقة وخصائص تصنيفات

  : العقلية اإلعاقة تصنيف
ع ا    ف ا ام ا  ا  ت

  رات اا  ى و   ت اا 
وارات ا وارات ا  ،  ط  اى         

 :  ته ا و ، أ    
  أو: ا ا :   

ت اى اإ  و :  
  ا  ر ا :  -أ

         ت ا ا: إ  
    -                .أو    
    إ وث أء  ات. -    
    - دة مء اأو أ ء اأ"  ا إ   .                                        

 ه ات   ا ا ا  ا دا و
          .ا   أو ط  ت م لام  ن مو
  ات اا  ن مو ر ا  ا ا وا

 ا ا   ث ا ا  د ث.   
  ا  در ا : -ب

:ا ا م حا  
-    (Absolute)               .  
 -  م  (relative). 
-  ظ  (Appearance) .  
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 دت أر ا  ا    ة ا ت ط
 دة واا ا : ا ا  وذ  

 ا ا :       -أ 
  إ ااد ا ن ء  اارس ون إز  
  وا ا راو  دسى اا  درات اا

    ر   امة وا   . واة
 ا ا  :      - ب 

        إ دا را ى  اد اا إ  
         رات اا  ر ن و ا  ما ا

.أ   اف نو ا وا 
   :       اة ا   - ج 

  إ ااد ا  رات ا ودة ون    
     تدر  و ، وف ا    ا ا
    و ، وا ت ااأو ا ا   ما ا

ات ا واا ، ون    اا ا   ا ار 
. أ  ا اف واا إ  

  ا ادة :    - د 
     و ا  ظ ر ن اد اا إ  و
 د مو   ةا وا ة واموا ر ة 

 ؤا   و      و ، أو ا أو ا
                                                . ا    

    تو ا   ا  ا 
         اءا ا   ت ا   ا ا
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 ء أذ ) ٢٥ -٢٠ )إ أدم  (٧٠-٦٨    وذ أ  (
 ء اا  .  

  ا   ا:   - ه 
  وث    ا ا   ح   ت     و  

: ث و ت إ ا  
  .   ث    ادة : ض ا ق -١
٢-            ض تت إ   : دةء اث أ  

ا   ق أو إ اغ  اء اا أة اده      
. (ا) 

٣-     دض ا :دةا  ث   ضاا 
ت ا ص ا م ت اوإ ،.  

  ت ا ا   وث ا         ، و
:ا ا  وذ  

  :إ ث     ادة  -أ
    و  ب ا  ث ت اا و
       ا  أو ا   اا  ا إ   تاوا

ا RHS   ىا ا وا ، ا  ا  و ،
أن    از ا اى  ، وط ا ات      

. ا وض اا ا أو إ ، ء اأ وا  
  :  إ ث أء ادة  -ب

 ت اا ق،      و دةء اأ  ا  ض
         ووا ،ا ر  ا  ةأ ااء ا غا أو إ

.دة اا   
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  :إ ث  ادة  -ج
  ة ال ا  ث ا ت اا ض  -و

   ضاا  دا     ا م ت اوإ ت ا
ح اص ، أو أول ا ان، أو ات اة غ     

                                               . وا  اادث
  ا  أب ا:  -د

  ،ب ا   ة ت   م أم إ
  ا  ، ت ة  نا ا  ا ا 

:ا  
-    ضاأ  م  إInflection Disease  ا 

ما  ور اا  ا م ص إذاا و ى، وا ،
.ا  

 إ ا اIntoxia disease            إ م  ا    -
 ا ص أو ارم أو أول ا ان.

-      م تإ  ض ماأ  م إPhysical Trauma  
 إ اغ أء ادة أو  ى   اب.

-       اب اض ااأ  م  إ   اا Matabolism 

Disease  رم ت ا Pkenylketonouria . و 

 إ  م   اوزوت  ز داون . -

 إ  م  أاض   أورا  ارن . -

- ا  ث ا و  ضاأ  م  دة .إ 

- . ا   تاا  م إ 

 إ  م  أاض  و ا ث  ادة . -
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-     وا ا اا    بأ  م  إ
. أو ا ن ا 

 : م:ا ا  ا  
       ا ا  ا ا  أ  :  

  اض داونأDawn’s Syndrome. 
  غء ااHydrocephuly 
  ا Microcephaly 
  عءة أو ااCretinism 
  اا اب ات ا(RKU) 
  ا  اا ت ا(RH- Factor) Rehesus 
  عت اEpilepsy              . 
  وما ا ت اTaberams S 
  ا ت اCerbral Palsy     
 ) رم  ت اPKU.( 

 :  :ا ا  
  :ا ا  ءا ء م   ا   

  م ذء     ا ا :   اه أ درت Idiotاه  -١
 )  ه٢٥ا  ) إ م ٥) و٪ ( ع ف لا و 
وزا ى ا ل  )ات) ٣ ، نن وا 

 و ،  را   أو م    واه وا ااءه
 ن إن    ا     ه إج ا و .اأ 

 و ا ا  ا أو م  ن ا   ر
  و ا  ارا ن وأ ون ط.  
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٢-  اImbecile   ءء اذ اوح مو :) ٥٠-٢٥    أى در (
           و ،ا   دىا ء اذ  ا ا
          عمأو ا م ا  رها ء إا اءة، وا 
   م  ون   ا و ، را ا

 و ،طا    ل اا    
    ا   ، ا و رض واا و ا

  .دات ا وا وآداب اك 
 ال  ف   )  ٪٧٥:  م اmoron   ) ان أو ارون    -٤

-٧(  اه  ا  واوح) ٧٠-٥٠(  ذ م واوح
 اد  ذا      ،      أم    و  ات) ١٠

        ظا و ووظ و   و  ل 
         و ، ل ما ا اوا ما  عم و ،

   و ،ا وا ا ا    ه ا 
       دل اا  راا ا  و اءه واا

. ارس ل أو ج إ   
و ع اا ا ا  ات و  إاء            

ت  ا  ا ا  ا  ارات ا  ان    
  ه       ا ت ا ا    م 

 . ات ا
 : را:ا ا ا  
ما مدات ا و إ  ات و  اء         

   ا  ءا  فأ  ا ا  س
وا ء .اا  ى إا   
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 : ىا ا :  
     إ   ا ل ا  نن اا 
:ا ا  وذ ا  رى وا  ت ط ث  

  :Educableا   -أ
 دة  اا ا اد و  و   ارة  ا 

   رة    كا   اث   ا ن إ ،
ا      ا ، وأ   ات     
            م  دا ا  و ،  وا ا

    ، دا ا   دئ  وىا اء واوا ت ا
   ذ اوح مو  ورات ا٧٠-٥٠أى ا  .  

  : Trainable ا ر  -ب
  )   ذ اوح من (٤٩-٢٥و ج) ٪٤) وه و 

ا اف إا وا ال اط  (Iluda, H, 1998 ,5-20) .
   ادأ  ا و  دا  ن ه ا و
ا إ  ور  ، و  در  ا م ون ة     

  ت ذ اوحو ،  ٥٠-٢٥ا  .  
  :Custodial ادن  -ج 

   ا  ادا ا  م ذ  )٢٥ ( ن  و )٥٪ (
 جه و ا إ ر  اه  إ  الط   .إ  أم   
 ر  أو ا دا ورا أب إ ا ا أب إرع
ا  ء أوأو أ  دها . ه و ا ا ذ   

 دا     ا ة ا ارات أداء ن
  .ا  ء   د
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 و ي اا  ا إن و    ا    ود  ا 
 و  ا    ود  أم         .  ا 
ر    أن    ادا دا   ن  درا   

    أم  إ   ت  أم      وا  ا  ات   إب
 ر ا ("   ات"  أو"  رل"   ( ا   ه
 ار    أو اب  رات    أو ، ا   ا اه دورة

   را ا ا  أو  ن ر لو.  ا 
    أن    ا    يود  اا  ا  و  ا 

  .اطل   ود
 : دا: ا   

١-  ا اا  : 
   ه ا و  ا اض      اأ د أو   لا

      ا ا وراء ا ت أن اراا  ضو ، 
 إ ات ذات ات ور  ا اض أم   ث       

ا   ا             ، ربزواج ا   ا ا 
   ا ا ا  وا را اا أ  تراا
           دا ا ت ا  ا  ىا ا 

 ن ا  و ، ر اا  ا   أم  رب
   ىا ا ه ا ادأ و  ا  ا 

أى ا ا   إ  ن م أ  ن ت  
 ا٦٠٪  ات    ا    و ر اا  

 .وا   
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 ز داون: -٢
            دا ا أ  داون ز   ا

 ا   داون ز و ا
   ب ا إ م ، 
    ط  هو ، ا
     ا  و ،  

     .. ا داد م ءأ  د
ا ا ض ، ا د     

    ا  .  و ز داون إ " ن ون داون 
  هو  ن أول  "١٨٦٦  ا م ٥٠٠:  ١، و     أى أم

    ا نى ، و ط   داون ل  ٢٠:  ١٠طأط 
و ا ااون  رات ر م و       ا ات 

     ا ب اا  راا ل ، وا ك اا
         " ا " ا ت أراا   داون ، وو زم ا

   د ا ماز اازن ا   ة اا ء و
         أ  ت ون اونل اطا  أن أ وو ، ا

 ٣٥  .د ا   
 : Cretinismاع  -٣

و  اات  اد ار  م  ن         
         عض ا و وا ا

 داوا ا .  
 : Microcephaly اغ  -٤

         و ا   ر  و
  ا واد وا .ا ا  ت 
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٥-  ء ات اHydrocephaly  : 
و دة  زدة  ا ا ا واى  دة 

دة ا  و    . ا و  
 : Macrocephalyت  اغ   -٦

    درة وت مه ا 
ا وازن ر ة و   أاء   
   ىوا ا    ا 
       أ  ا  دا 

ت دا ا ة و    اا   
         توم    ه ا بو

  واع و  ار . 
  : عقلياً املعاقني خصائص

:دا ا : أو  
        درة اء وا     ا ا إن ا

   ا ا     ن  أن  ا    
در  ة  ا اد  م ا ا ، و ره  
  ام ا، و     درا  رات         

.اد اوا وا اءة واا  
 ه  وما م،         ا  رةا أم  ف  و)   

ا    (د      فة ا تدرا و و ،
، و  ا إ ااض   ا ه ا ى ااد  

 ا رة ا ده أن   ات ذات اا ه إما 
   أو أدم أ ا ا   وأن ،ا  صرة ا
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       ا ا ا  وراء ا  يا ا  ا هما
   . ااص 

أ  دراك ى اق  وار   وا، وك      و
          يرس اا  ه، وموا ا  رة     ر

          ب، وه اب ام رة وا  درا ن ت أنه ا
.  اام وإ إ   

،  ذاة اق    رة  ا    وص 
    اء ا  ، و  رة  اب        

  ات. 
   وم  ر  ت ادراك   اق 

     وذ ،ا ا   ات اا  فوا ا
      ظ  ا  ورة أن  او ، م ه امت ا

ه ومدة از  ا م  ا ت ااا :  
  اا اات ذات اد اا واة. -١
٢-             د   اا  ات اا  أن 

  اد. 
٣-       ا ااب ا    ءات اا  هم

ءات اوا.   
٤-      ا ا     ات ذات اا    

.ا ا  ا از اوإ   
٥-  ا ا اا– .ا ا   
٦- .ات اا إزا   
٧- .  هما    
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  ا در أ       داد در إذ ا ا ر   
 ا      ا  و ، وا رة ازادت ا 

  ن ذ اء ل اطى ا ه ت اا أ 
ء أو ال أو اات و ااة ة اى، واد      

   إ”ا) "ص ١٩٧٠أن ا  ،(ا   
  اء ا   أن ااة ة اى  أ  از 
   ،ا   يا  اان و ة  يا ا

 أط إ”و       أن ا  و ،ا ء أا م ا ا  "
 ا  ا         ن م و ،ا ء أا  

 :و ع ا  ثا 
-             ا  هظ يا ا  رم ا   قرة ا 

  ل وا   قرة ا  أن إ ذ  د او ا
 ت أو وادي.أو اا ا      

 -         م  ا    ا  ا در 
. وا ا  رةزادت ا   أ ا   

  م  ا ث ا ر  ال ات و  -
 اق    ال       ا   اا  وو  

. هما   ت، وذا   
وك أ  امل ا ا  ،م اطل ان    
           ا و ،آ إ   ا أ م  وا م  

   إذ ا در     ةا ا  ا أ م 
 قا  و او ،ا ا  هظ يدي اا ا  رم

       ا  فوا ا أو  فا   قا   ذ 
ا  ا ا وا ا، و  ن م ارات      
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أ ل ع امل أ ا ،ر إ اوق اا  أطل         
       ا ا ا لوأط ،را ا ا ا
 ا وا ،ا ا ا  ا ا ف إا  ر

رة ا أن ر إأ  ،ا    ا أ م  قا 
    ا  ا ودر ا ا ط و ،ا ا در

و       ا ودة.      ا ا وا، إذ أن رة    
د، ا     اد، م اق   ار  ا  ا

    ا ا ال أ رة   ا اد.
:ا ا : م  

   ( نا)  ا م
    ت اى واا ا   م
  و وا ض ااوأ ا ا

ى اوا ا      را ا ىى ، و
إ ء ا ا ، و ذ ن  
     ا ا أ  ا ر

 ا  ءا ام أن و  ا . ا ا و
    ،ا  ا ا و  ت اوا    م

ارة اق   اا و . ى واا أو ا ا د إو ،
 ا  ء و ر .  

 ه ا  اة  رات ا  وا        و
      ن أن ا و   ىوا ا  ا

     رات  اه ا ا.   ةا  او
:    
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ع ات ا و ارات ا ا دا اق     -
.  ا 

-           وا ا   ا ا   ا  را
 ا ق. 

-    ه ا  را أ اع ا    اة ا  ا 
     ا ا  ه     قد طوإ

. روا وا ا دا  
 ا ا وات ا  ا ا     و

     داء اى ا أن  ب أنا   ذ و ل   اط ي
  ومظ ا دل اط يداء اى ا  أ   ا
 ا ا .و أر ن ون إ ا ا  اي    

: ص ا  
-         ته ا ةو وا ت ار اى ام إن 

    ا ة ا ازدادت  ،دا  م يا ا ة ا
 .راام أ وأ وا ت اازدادت ا  

-    ت اف ا   وا ت اإن ا
.ا   

   ا اء اي ى          اإن ا ا ى  -
 .ا و   إم  ،ذة    

:ا ا :   
        ه ا   أن    قا وف أن اا 
        ى ا ا أن ا  ،ديا ا إ  يى اا إ

 أ  ل ه ى ا ادي،  إن ي ذ        اق
) إ  ٧٠   د وإا ا  ر  ن أم  (
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     أ ،ا  ر  ت، وا  ر اا
   مذ   دارك واه واما ت اا ا  

.ا      إذ أم ،دا ا    
      رةا  ت وا ا ل ذوى اطا ا
   د درزد هما  داد درو رات اا  ه واما

   ا ذو ا ا م  ،دراك   ات ا  ر  
  ا   ات اا  فوا ا   ا
           ا ذو ا  ،ه وامت ا  ،ا
          ف  ا ا و ر  ءا  إ

  ا   د أو  رك ام  أ  ،  إدر
  ازدادت در   ا ى ذوى ا ا  دادو
ارب أو ا  اات ا  ، ال واان   

 وا واوزان واوا ا، و  ا  ا ا      
  ذوي ا ا ه ات إ أم أ ة  ود ى        

  ات اى.
         ا ا  دىا ا   قا   إن أ

)  ءا م   ٧٠ا    ق ا ا  و (
  ىة أو إ ا ا  أ راا   و 

    اتو ا ض و ا   و . ا أ 
:   ا   ا ا ا  

  :ا دأو ا راا اGeneral Academic Retardation    
ذوى ا ا ا  دة م     ا   أن    

ا ارا أو اد ، و  رة  ا  ن  
 .دا امأ  ب اا  را ط  
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  : همر اAttention Deficits:  
            ى ا هما      اا ا إ  إ

      ، ت ا إ ام  أ ا ن إ م وذ دا
   إ ة أطل رم د  اب ، ور  اداء         
         ا  ات ا  ىور اا إ  ل اط ا
       ا و ت اا   دا  وا  

  ا  با ا إ ام  أ  أو   .  
  :ةار اMemory Deficits  :  

        ن ذ اء ا    نم  ل اطأن ا
اثل أو اء أو ا .  
  دراكر اPerception Deficits:  

       إ     ،دراكت ا  ر  م  قا أن ا
 ،  ف  ا ا و ،ر  ءا 

 د  إدرا  .  
 ر ا Thinking Deficits  :  

       ،ذا  را  ء  ل اطى ا أن ا
         إدراك ا  ر و ،ب اا  را و
          ل اطى ا ر اا ام ة. ووا ا

  ن أم  ، ا را.  
:ا ا :را  

      ن ازن وال وا ا ت اإن ا
    ا ن ا إذا إ ، راا ا    ،
         ت ا      بع اا ذ 

ا وي ا)  وقن ا ته ا ا  ض داون) و
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  ا ا ذوى ا
  ا ام  ءا و
      أ ا
    ا ام   وقا

.ا  
أ  ات  
   م ا ا 
ن ة  ء    
   ا   لطا

ذو ا     وا ف واوا س واا  ا 
    ازن اا  تر إ ج ا ا يوا ا  رةا

.  رات اوا  
 أ را       ا  ا  أن ا ا ى    و

 أ      ا   ن اص  ا اى إ أ  
ا  صا   ا ت وردود ا   وذ ،

 .ازن اة واا رات اوا 
 ان ت   ارات     او ارات إ أن 

ا  وزم وأ ،وا    و ،ا ا م   د
   أ    اارة  ا، و أن ء اص 

 اد  ا وا واز ا؛   ا ن ء   
.وا رات اا  دا  ل أطا   

ن  ة  ا  ان، وون       ا
    و ،ى ا ت     ذة  أ
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      ة م مو ،ات ااء اإ مأ ا اا 
    اات ا و اع.

ا ا : :  
-          وذ وا ما ا    ل اطإن ا

        ا اا   قا   ا وا ء ا 
.ن ...ا أو  أو  م     

-    و ت ال ا  ر زأ و  أن ا إ
 م  ا   اا وراء  أو ا  اطل 

       ا ا ت مطا   اأ و  ات اا د إ
        اا  د إ ن ا ز أ و ،دا 

   رتوأ ،ا   سإ  ى ا أن ت إراا  
          ا  راتا   أم  

   اح، و م ا     اات.
: د :ا ا  

  
  ،ا ا
  ،دأ  

ا  ،
  ذو ا 
    رة أ ا
ا ا و   
   فا 
  و ا اا

  ل ذوى اط وا ا س. واا  
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         ا اا  ذ   دة ا  ا
، و ا ذو ا ا م       ا ادي 

   ر ى ض ا و     
   ام      ا  رو ا
اطل ور  إ وم، و   ا اس اض 

ت ا ،  أن ا   ان م  أم         ا
.ا  ن و     

    ت ا   ن اما ا ا 
  أ   ك اا  أن ا   ، وام

    ا ا   و  ا  د ذ و ا
  ت اا إ د أا  و   قوط 

، وه ات وات دى إ م  اات  واي      
 ات ا وات ا ام  ،ن اص   

ا    ت ناو   ا  طون أ 
.ا  ا ت اء ا    

 أ  ر  ار  ات، و         ا إن اص  -
ون  ا         ا ادة  ان ذ ل أن   

        وأم ، قرج م ا  ون ت، وأما
         يا ا ا و ا  فا  ر قا
  وا ما ه او ،ت اا د و  إ

 ا ت     ا را ى اص   ا أ ام
 .ا   ص د  و    إذ أم ا ا 

-    دد واب واما إ   قا أن ا  
ء ت   ااة، و ارة   امت، و ارة  إم      
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            ا  را إ   و ،ا   ا
مط، و  إ اوان و  اات، وا واماء، وار       

  ا ر  اال. 
 : :ما ا  

 واة و   ك ذوى ا ا ا ام 
     تما  ا و مأو ا ، ور  اثا
        اثا و ا اا  بمال وامون ا
    د وما و  دك اوا واما وا ،ا

 ا ،اءا    ا و وا وم را إ 
      ن ووا وا وا ء ادد ووا اوك او وا

. ودون  توا   ودودا    و ا  
         ا  أم  ا   أ و     ا   

            ط     ،  ط  ه ا   إذ ، 
  ه ا أ و را  أ :   

-    .  
- دل اطا  ءض اا. 
   اره  ا اد واا ا أو  م ات . -
-     ز ا  رو ط  هما   رةا

ا  و . ن واوا ا   اتا   
- .   را ل أام و ، ا  رةا   
-       ا ا ت أو    تل اا   م 

.وا  
-      ى، ووا ا ا  و ا 

ت ا .  
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  الثالث الفصل
  عقلياً املعاقني وتشخيص سيكولوجية
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  الثالث الفصل
  عقلياً املعاقني وتشخيص سيكولوجية

 
  : عقلياً املعاقني سيكولوجية

ا    أو أن م        م  ارات          
 :ا   وا  ا ا  را- 

  م امه : -١
      م   أن ا ت إرارت اأ      أو

،   وت در اء ،  ت    ارة  امه
        ر و ام   أ أم  ، هما 

. دا  رم هما  
٢ -  : ر اآ م   

            ر اآ م   ل اطت ا 
       ا ر رة أ ه ا و ، دا  رم  

. م ا ا و  
٣-  : ا  رةا   

       ا در و ،  ى ا تا أ  و
  ر ا   ، و ا    ا   أى 

٤-  : ت اا  
ا ا  زأ  و    أ  ىا ى ا ، 

  ، ا   ا  و ، دا  
     وا ا  ا و ، ء اات ، واا و  
          ا   ا    ت زذ  

 :ا  
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١- ا      . ا  
  أ  و  و ااض . -٢
٣-    . دل اطا  را   أ 
٤-  . اض اب وأ دة مز  
٥-         . ا اا  ا   
٦-               .  ى   دا   
٧-  وردود أ   . راو  ى  
٨-            ىا ز ، اا اد واا ا  رةا 

   اا ا أو  م ات .
٩-            ز ا  رو ط  هما   رةا 

ن واوا ا   اتا  ا  و   
١٠-          تل اا   م   ا ت أو

وا ا.  
    ةرزة وات اا  ات ااا  و

 ا ا و  اا   :-  
-    .  ت اات أو ا  نا    

    مات أ  ن ردة . وات ا ا ن
  ا أو   ه .

-  ا  دىا ق ا  ةات ا  هون ام
 د . وا ع ا  ات أ 

-  رة اا  أو ا  ا  رةا    
   ا ر ا   رة  أو ا  ا 

. وا 

 ام و اوى . -
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-                                                  . دأو ا ا  ةاا ا 
 اض اا و   م   ا 

          ى ا ءة اوا رات اا  بى اا
و   ا  ارات ا و اءة ا ،    و
 Social Skills         دة ات اا     ا       ا
  ءة اا أ Social Competence     رات ا 

.  ىو م ا                        
   هما و      ، ت ااا  م إ   ولا

    وام    ، ا   ار إ ارات ا وا 
  ا  او ت اا           ارة ا ا

         إ رات اه ا   ةوا ا ا ا
.  ىأ ا  أ ما ت ااه ا  ب و

                                    و : ة 
١(      ا  ت اا ل إطء ا ا ر اا

. ص اوا     
 اطل ذوو ات ا    ا ا  ات   )٢

. ت ا و أم         
٣(  دد ا         ات ا  وا را  و ل اط

) ا . (ا      
إ ردود    دي      ود   ة  ء اطل،     )٤

 . ى ا إ              
٥(    ،  ةاا ا ر إء اأو              

  ر  ) ا ا ما     ا إ 
              ب ات).
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           ا  رات اا  :  
            (ادا  ت اا)  ت اا

  .وت ا  ن ،ا ، رات اط ، ت او
  ت اات  ا:        ،ك اا ،ا  ا 

اات ، ات ا ات  ااظ ،       ا ا إزاء
ا ا ، و أ  ا  أن     از ا ، إع ات ،

رات اا م            ل اطا  إ
   ت  ا  أن و      ا 

 . ا  ذات ه ا ت 
ض  ن    ارات ا  أ ص   

  لطا   دا تا   را ر   أ  ن 

اموا     ى ا توا  ردود د إ  و .
          ا    ا  ات او ا  ا
 ا      ندل اطا  ا موا رات ا 

م ا ا إظر و دي إ ل ا   ض زج       
  د   وا    مو  ر ا ن إا  

      إ وا   اتا  ى       وامأو ا ب اما
رة ا  ا         آي إ إ ذ   ل دون    

   اا      ن  ه وذو ور 
. اا    

  ت ال ذوي اط و   اب اأن ا اا 
 ن  ا  أ أ ا ه ا  اطل   

 اا ا وون  ا ا ، و   اف 
ن إ ت ا  ا و ن إ أظر ات 
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    ذ إ و وا واموا ا.  و     ا اا 
رات اا  ا ا  أن     ل اط موا 

 و ب رأ ر: 
١(  ا  أن       ت ا  ى  ك اا 

و  ل  و. 
٢(   ة دون داد رات اا  ل  أن ا 
٣(   رات ا ا   إنا ا     يوا

 وررات اا  ذ و. 
٤(     ا اب اأن ا        ا

وث ت     ا     ات     
        . ا ا اا    

      ك   ووا  رات اا  وا
         ظرات اا   ك اأن ا  ، ا

 ، دءة اوا ا و ما وا ا  ك ا
 :ت   ث

١-     ا  درة ا إ و :ل اا    رات
ا   ا      : اا اا ، ا ، اراء

. ا ... 

٢-       ا   رةا  ا : ا ا  دا
   ،  ارة  ار واذ اار .

٣-  ا   ا :ا    (ةا) راة ات ا إ
 اد اا ا ، ا اط ، وا ى اد ،

( أو ). 
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  ا ب اإ  ك ات ا  ك او
  رات اا     ا  ص دة ا     

 ، و   أن ات  ااد        ا اء ما أام أو
،  أن  ا و ااد  ا    ى  

و   ا ا      ا  من   رت     
رات اان ا أو ىوأن م       ، ة رأ دي إ  قا

رات اة اذ ود دي        إ ء ا ى
         ا  اص ا   امأ   و  ا

ى ا  ا   ،  ارات ا ى ء  
وره    ا   أ   ا وا 

                                                                                . وا دا  ل    
  : العقلية اإلعاقة تشخيص

    ا   ى ة  ا ا     
  ،را  وأ وا وا وا ا ا 

،  ا  و م طا ان ا  أ  ت ا
   ١٩٠٥و       ءا  رظ وBinet   و ،

Weschsler راا  ا ا أ  و ،  و ت ا
)   اا اIQ   اه  اا  م اء (

 اPsychometric Tests   و ، ا ت ا  
   ن أ  ، نا ا  تا أوا  ذ  لا

ا ء  اا  دات إام  ا و ا وا
 ار أم   ت ا ا ، إذ أن ل اد  
 در    اء   ورة أم ق  ، إذا   

         رةو ، ا ا  رة دا ت    أظ ا
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    ت ا     ظ  ح ، وم ا
            ا ا ود ، أو ا اك اا  و أ ا
 ا ا ،  ظت ا ا  ، و س  

ا  ا ا  و ، ك اس ا وا 
       ا ا  ىأ  تن ظا ا  تا

Academic Achievement Tests    اما س و ف إ وا
  ى ا وا دا.  

      ا  ا ا س و ع ي   ان ت ا
      ا  ( ، ا ،  ، ط)  ام ة 
         وذ ا ا و   م  ن اا
أب ا اد ا   اغ ، و  ظر  اء   

رات اس ا  ا ا ء دا م  وا 
   ها ت ظا أوا و ، ا  اا 
 س و ا ا   اه ا ، وظ ا         
  وا ، ا ا ا و دات ام ه ما

 ان     ت ا     ء وا
          ءس ا   در  دل ا اذ ان ا
       ا  رةد اا اذا اظ و  ق دورة ان ا
  ا ا ا ظو ، ت ا ح وا ا

 ا         يوا ا ا و أ ا ت ا  
     ا و ا ا   توظ ك اا  دة 
    سو ك ا ا  ا س ا

. ا  و  
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ان اه اي ا   ظ  ات و ا  
       ا  يوا ، ا ت ا س و
س و ت ا ا ، وف ا اه ا س  
  ا ا و ،   ا اما و

 ، رات اي      اوا ا س اوا ، اءة واا و
    و ه دن وزي ادي اا س اك ، وا ها
     ه ا ا ت ا س و  ه اا

، واه     ا اه  اه ا و واه اي         
  ت ا س و    يه اوا ، ا
ا و اه ا   ك    ط اطل      
        نو ، ا ا  وا ، ا   وا

اض ا ، و      إاد  ك   ا ال      
اض ا  ن اا ا .  

        ص وا و ، ا   ا ا  إن
    اأ   ق م ا    ن ا ا

  ، ا ت     وا  ا ا   ة ا
        ا  ها ذ  اذ ، ا ا أو   ا

 ا ،ى ، اوا ، ا.  
     قا  ف  ف لطت ا

  أو ا ،ا إ در     دا ا  ا ، ةأو ا ،
        ،رو م ودرا روا ااض اا  توط

.وم  ى او ،ا  د و ا و   
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     أ    وا ا  و 
  ا ا  تا     . م     ل  إذ أن ا  (ا) 

: و أ اث م   
١- .  أ   ن ا إذا    
٢- . ا ت ا   قا ا    
٣-        ة واا ق وما ت امإ  

 .را  
:ا ا   ا ا  

      ا ا  أم   ى    
   ) دون ا وظ ا ر ا ء   أو أ

٧٠  ه ا و ،(   وا    د ك اا ، ء   وأ أ
   د وا ) ١٨ة ا .( و   ا ا ل 

:و ا ا  أ    أم   ا  
أو:  دون ا وظ  ى  ٧٠أ:                                                                   

وس اى ا  ا ارات ارة ا (ارات   
    يوا (ء اا    ءا   ر اار ا   أ

 ٧٠       ،ا رة ارات اا  را  داءا  إذا ،
 ء اطل، ار د أم  ، وار و –ار مرد 
  ر رة ا طل.ر، وار 

م:                                                                                            :ك اا  ر
   ا   دءة ا أم  ك اف ا   دا 

.  ا  وا  
-  : ك اا  أ  
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ا : و ل  ارات   ا اة  اس         -١
        و ، اج ... اا  ا  رةوا وا وا وا

 ا ا   هو س ذ    وا ل ا وا
               راته ا  با  ن ا و ة ا

. را   ات     دو   
٢-          ظ تب اا  رة ا و : ا  رةا

    ا  ض ة اا وظ ،    ا  توا
         ا  رةا  را و را  دا اا  ح

 . رات ا ل ت ا  ل ا أ  
٣    أو  ت   رة ا و : ا ا

ا ا ا ا   م        ا  ه  ود
 .ة أ ودون  

:   د وا ) ا ا ل  ١٨أن  (:                                                                                                    
ا ا  أي أن)  را  و ،ة ا ءأ ١٨  (

        ا ا   د ا ن ا ،ا ر ا م 
  ،(م   ت ا ا  ات اى         ١٨(

.(ض اا) نا   
  ا د ات:

ا   إن    و ا    ا 
          ك أن  وا     ا  ن ا أ
        وا وا ا اا  تا    ا

 :  م ن ا  و وا 
١(    و : ا   ز ا  و ا ا 

         وذ ا ا ام   اس ، ووا
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      ت اوا ، رو وأ م ر اا ج ، و 
. ج إ  

٢(    ا ا    و : ا ا   ا 
      أو أ  أ اض اوا ا رو   ات اوا
    ان وا ة وا  ا ى او ، ء اأ ا

. را  
ور و    ا  ا ا : و ا  ى رات   )٣

ء ارات ا وات ا وام، وذ ا
        ت اا ري . وا را  تا  ا
   ى ا ا وت ا ، وارات       

 . ات اوا ا 
أ ا ا : ون   و و  ع     )٤

ا ا  ا (ا ا اد) وذ      ات 
       ا وا ا  ت     ود

 . ا وا 
أ ا ا : ون   ا  و  أن     )٥

        ا ا ه و  ة اا  ا      
 .ا  

        ك اا  تا   أن ا أ و
  أم   ص واا  ا  عا ط  
 ا أن ف  وا  ف ا   ات   

.اوا   
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ا ا  فات ا:    
ات ا         ا د ات   

ا ا : 
١- . ي  اءإ                                                                                                            
٢- ا  ريا را  لر.اء اوأو ا                                                                                   
ل  ا  اص ا ا اا ا        ا -٣

.وا وا وا                        
٤-     ا  ا ض ما  قا      رات ارات ا

                                                                                                                              وس اك ا   أى  ر واة.
٥- .ة ا ءأ   ن ا إذا                                                                                           
٦- .  ا ا ي واداء ان ا إذا                                                                     
٧- اءات ات واا ا    يا ا  ا مم

.  اءات اا  ى  وا                                                                                                                     
٨-         ت اا  ا      ن ا إذا 

. أ    
: ا ا س و  ه اا 

             م  ا   أن 
         وا وا ا ا ام   ،ا  

م ار وا ،       وا وام وا   ا
   ات ا وا ا از ، رء   
  ا    ا م  ا ام   و 

  أو أ دون اا اى .
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:ا اما  ا  
١- ا : ا  

       وا ا ا  ف لطا ط ا و
.وا ا   ا اءات اا و    ا 

     ن ا (رم ا) اا ت اات ا ؛ا
ه او ،ا  ب اا:   رات 

-     ا  را(Ferric Chloride Test)       م    
 ا  ل ا ذا  ن ال إ ان ا؛ ا          

 اا ا  ابد او (PKU) . 
-     ا ر  را(Ferric Chloride Reagent Strip Test) و :

       أو ل ا  ا ر   را ا
         د او  ان اا   ن ا رن  ،ا

. 
ار ي، أو   ر م ود ا ، و ا          -

 أن ى ا  ا   ار    د  ا ذا
 ٢٠    ا١٠٠          اب اد او  ا ؛ا  

اا(PKU) . 
   ات ا  ا  س  اأس       -

ت ا إ  ا إذ رن ا   اأس  
، و  ٣٦ – ٣٢ اد  واي اوح     ادي ى ا

      و  ت  و إ ت اى ا أسا 
 .ز داوناغ، وت اء اغ، وت 
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 ا اي :  -٢
        وذ رة اوا س اا أ ا و  ا

 ا ء  ا       ردم س أو س و –   أو 
  . رة ا ىأ ت  وا  يا ا 

 ا    وظ ،ا ا  ءت وا ،ا ا 
   د س أول     تا س     ١٩٠٤ رظ  ،م 

      ء  ردم١٩٠٥       ء س و روظ
١٩٣٩      ر دام س رظ ر   ،١٩٦٣، وظ 

  رةا دات اس ا  رةء اا ر١٩٧٠وظ ، 

 .  ١٩٧٢س ر رة ا طل
 و    و ا ه اس  م ذء ا اق

       ا   أ  ا زا        ا
ا ت ا .   

٣- : ا ا  
       قى ا وا ت اا  ف  وذ

       س او ك اس ا    ا
. ا  

 ات    Adaptive Behavior اك ا    و
          تا أوا  ا ان ا  د ا م ا

      ا  ظ  ا ا أن  ، ن اا      ا 
. ات اوا اا  ا  درة ا ى  ا ظ 

        ا  درة ا ى   ا ا  ا
 . ا وا ا  
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أ  أ  ان ا ا  ا اك ا ا  
        ا ا  دا  ا  ا ا  
   وا ا ا   ا ت ا وا

و أدى ظر ا ا إ  .      إ ر  ارة ا د   
 ا  ا ا  ي  راتا إ   ي أا

    د أرة ا إ وإ ، ر و دا   ا ا
         ا م  ام  رم  ا ت ا ا

. ا  
      ا أ ا  د ك اا  و

وا رات اا   ا ا  رةا ، ي ازر ا
  ا رات اا ، وا ا ا  زا دا
    وا را  راتو رات اوا ، ة ارات ا  

 ا د و وا. ا وا  ا ا و
 ا AAMR     ل  ا ا أد ا ت اا 
. ا ا  

وا اء  اك ا ا أ  ار اد    
ا و     ا  ، وذ  ل ر  اد  ذ    

      و ، ت ا ا  رو ة ارات ا
     ا ء اا  ا و دات اما   ا ذ
   ف اد  ا او   ت      

ا رة ا ، ا  ا ا   رة   
  وا.  

وء     ان ا ا    ى        
وظ دون ا أ أء ة ا و ه ا ر  اك   
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 و ات ا  ا ا  ا    ا د . 
: ا  

ى وظ   : وس ا اى ا ارات ارة     -
         ى أداء   ، دون ا (ء ارات اا) ا
    داءا  اذا ر اار ا دى اداء ا 

     ءا رة ارات اا  ران   ا  حا و ، ة ا
 )  ن١٨-١٦     ا ة ا ت   (

ف  . و   ت ا ا  ات اى  ان       
  وا دت ا دءة ا ام  ك اا 

.  
 ا  : ا  اك -
ا : و ل  ارات   ا اة  اس        .١

 ، اج ....ا ا  ا  رةوا وا وا وا
  وا ل ا ا ا   هو س ذ و

 ه ارات        ة ا و ن ا  اب
. را   ات     دو  

٢.         ظ تب اا  رة ا و : ا  رةا
           ا  توا   ا  ض ة اا وظ

   ، را  دا اح ف ا   رةا  را 
. رات ا ل  ت  ل ا ا 

ا ا : و رة ا   ت  او          .٣
    ا  ه  ود ا ا ا ا   

 ة ا ونو ر مه ا  ءد  ، وو  ة ا
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     ذ ا  ، ا   ا ت ا
: ا د ال و  ا ت ا دو  لا 

   طل  ات ا اة : -
١( . ا ا     راتدات و رظ  
٢(   .    ع  دو ه وما 
٣(  . وا ا   

   ا اة :  -
١ (.   ت اا  وبا  رةا   
٢ (. و   ا   عدات وط ر ه اح او  
- :    
١ (. دون ا  ا ى ا   
٢(.  را   
٣(. اا  ا  رةا   

    ل و  و  ا ا ن         و
        ا ا   ء وا    ر ك

 و ،  ي      واال ان ا ا ، ا ا  ر 
  ا ا   ؟ ان ا   يا  ، ح م
      ا  ا ان ، أ  و ا   

    وا  ان ك   ا    ات   
    ن ا  و وا وا وا ا اا

 :  م  
-         ز ا  و ا ا   و : ا

       وذ ا ا ام    اس ، ووا
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وأ  اض اا ج ، و  ت اوا ، رو 
. ج ا 

-     ا   ا ا    و : ا ا
واات ا ا   ور ا وااض ا أ  او           
أ ا  أء ا ، ى ا ا  اة واان      

وا. ر 
-         و راو را ى  ا  : ا ا

    و ت اوا رات ااء ا وذ ، ما
          ت اا ري . وا را  تا

     رات اوا ، ت او ا ى ا  اتوا 
. ا 

ا  ا ا : ون   و و  ع           -
         ود  وذ ا  ا ت اا

. ا وا ا وا ا  ت 
- ا   نو : ا ا  ان ا  و  

      ا ا ه و   اا  ا 
ا و أ ا ان   ات  اك       
    ص واا  ا  عا ط   ا

 وا  ف ان ا   ام   ف ا 
  واا  . ات

  ا اي : -٤
و ا أ ا ا   س ارات    

 دا : وا ا–  اء واا–   ا  رةا  ف
ى ا ق.  
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 ن اء ،ل ا   ةا  ،أو ط 
      ا  وة اا و ج واا  وا
      ام  إ و ا  م ياب اأو ا أو ا ا
       ا وأدوات أو و وا ا  افطا  

وا Diagnostic Tools.    
  ا ا   في واا وا ا ا

    أ  رد ا ل ا  يا ا :    
  ت ط  ءطا   أو ا  ا 

 .(ا و وا   )  
 يا ا           ل   ة  

       وأ ظوا ج ا وا ا  ا 
وا ا ت وا وا وا ت ااا . 

وء    Symptoms ا ا  ء   و ات 
ا    أن ا و  ط و  ط  رات

    م ياب اأو ا ا     د  ا
 ا   ال  ا ا وا ات   

 ا Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorder (DSM )    يوا
   ا دوات اا أ  ا  ا ره ا

  .   ااب ا وه  اات   
       داي واا ا  داي اا ا  ا و

     .ا   راترات وو ام   د لا  
      اا  رو وا ا رات ا وا  ا
     ،  راتر اطا ا  و   يا اع اوم

ا  ا ما د و ج ا وا.  
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ا وا ا  ى    وأ و ر ا 
     ا رات ا  ا ا   ا 
وادرا و   ذ ارات اء و اك   
    أ ا   ك أدواتو ،ا وا ا

 ى ام و ،ا ل  ا  وأدوات ا ا  ع
 يا ا.  

   ت ا  ى  ولا  يا 
      أن  ا ة ات واه ا ارع ووم ا ا

ز ه ات و ن ك أاف أى  اي  ا    
 ع وم  ف  ا ا  .وا Label   ابا

         ا ت اع ام  ف  و ا  م يا
اا أو ا دوا  قا ا  ا.  

        ات ا  ا   ك ا ا  ت
      لا   ،ا  م ت اأو ا ا
     ز فآ   أ أ م ا   رات ازا
   ،   أو  أو  تت و  ز و ورا

   د د ك يا ا   إدراج  ت اا
        ة ات اى اأ   وم ،ا ت ا
           قا إدراج ا  وا ت ا    ك أن

 ته او:     مت ااا  وا ان ا  ا
ا ت   اا  دةت اا  ا ا  وا 

   ا ا  غت اإ  وا ت اا  ا
   .ا ا  واات أى
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و   أم ا ا  اان ا ك  أو    
دراج ت ا ا إ و: ا ا  ا       م ت  إ

      ا ا  اوا ت اإ  ا ا  ا
مت اا  د ا  وا.  

        م  يوا ا ا  قا  و
ا:    

   ا ز"  Asperger Syndrome"       زه ا أو ا
     زه ا يا ن ا  ت اا 

       " ز د ا وا ،اب اا Patau Syndrome" 

 ي أا ا  .  
ا درا   يوا ا ا  رض ف أوا  أن

    إ،  و  اءات اع إإ     وذ 
ام ث ن ن ك  ط ع د  ات أو       
          إدرا   ه ا ي   ت واا

ا         يل اا  ا  ه ا  . ا  ت
      رو ا  م ت اات أو اا  ى  

ا .  
٥- را ا:  

 ،ا  ىت اوا ا ا    قي موا
و ،اب اا واو ،ا ا   ءا  ا .

  اا  ض ا  ا د  أي          
         ا ا إ ا د او ، ا  د  اضأ .

.ا ا  قا إ دم او 
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ص اد ا  ن   ا      
: اا   إ د ذو-  

-         م   فوا ا ا   ا ف اا
     ار او اا   و   ءا

      ا م   ؟ا ا   كا  رء أو ا
ا ا أو ا أ و ذ  ر م اء 

  ءا    ل ا ا م  أو ر ٨٥ 
   )  ا ء اام ١٥.٨٦وم٪ (إ   و  ن  

   ٪٣ ا أو) ٪٢.٢٧(  ا ا رام وم) ٧٠(  اء
    ا.ا م اض إ أدى  ا ن

ر اك ا   ا ا و  إن اد      -
)  ءهذ م  يد اا   ق٧٠ا  م م ا و (

    وت ا  ك اس ا  وا
    وا ت ا  ت  اءة اوا ا
واطر ا اي  إ ا وإل ار  اك      

.ا ت ا   ا 

-     ا ر ا     تا  فا) ا ا  
   ١٦ا  ١٨أ (. 

-           ا اه ا و وا وا ا اا
          ا م  دة أوز  ى اوا وا ا

ا ا  تراا و ا  ا ا ا م ع و
 ا و ارات  ا اع إ ا ا  زدة   
     ا م و وا وا ا ا
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          ا داد م ب إنا   او  وا
 رم ول اا.ول ا  

 امدة ا  ا ا   را  او
واد و ا وا وا وا م   اد     
وه و ، وى    و ا ا د          

 ا  ، ام  رات اا  أن  
       وا ، وا ا وا ، موا ا وا وا

. دوا ا  
 ا ا     ان   و ا و

 ا AAMR  : ات ث -    
١(   وة ار اا     أن  ات ا

أو أ  ارات اء ا ، و  ار رات        
 ارات اا أ ا. 

٢(           ا  ة واا اط  ا  مة اا
: ا رر اا م  

  ، ورات ا  . رات اء -١
٢-  . طوا رات اا  
٣-  . ب ا وا و ا مرات اا  
٤-  . ا  رات اا  

          ،رات ال ا  ة واا م  و
اص ا  ة ا (ار   وا، و أاد اة أو

       أو ،ا أم  ر ،ث إوا ا و ،(
.  قه ا  جل ا  
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٣(      ت ة    دو  ة اا أ
   رة أا رت اا  با ا        . ه

 د ب ودر ا ا إ رة  ، أو ودة ، أو         
  ط ، أو رة دا وة .

         ا  أن أ  با ا  رة  ا 
   إ  ك ن و . ا  ان     قا 

ا ى اأ ة إ  ، ة ا   ات ى و ،
.   سأ   و  

أ ا اود  ن ة ز   أن ن أء    
امل  ارا إ ا أو أء ار اادا  . ون ا          

  ة و  ا ا  .ا  ة ز د
أ ا ط اى  م  ما اة  رة  ة    
    ذ  د . و   و   ا 
  ال أو ا . ودة  ن وا ا ، أو اود ، أو    

  ىا ط ذي ا  ة اا ام ا .  
أ ا ا رة  د دا و ت دة وت          

. ا ا ة اا   اءاتا  و ،  
و ادئ ا ا   ا ا ا  إرد  

ا  :    
-      ا ا  أن ا    ا  وأن ،

  ن .موإ را ظ   ى ا  
- ت واوا رات اا اا        ا

 ل ذوي اطا  و ت ا بط.ا   
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إن روح ا ى ا ا  إ    أن      -
 ح  ا أو ات ا أو  ا، أو        

.د ارت ا ءة أ    ت اا  
-     ا ا ا اا إ  ،ار واا   

ا، واذج   ا ا     ا وا اح
   ا ذات ام ادة   ص.

  ا ا اا ود  ز   ل         -
ا وا  ء أو د دا و. 

 : الذهنية اإلعاقة جمال يف تستخدم اليت االختبارات أنواع
١(  ء ارات اا: 

 اء  ا ا  ل ارات ا، و أ اداء           

     .ا ى ا   ءرات اا  ء م و
  ا و ا ا  راته ا و  دا و 

وا ذء اد واء  د ا   وه ء      
 "ت اا   دا "    و وا ا
        ا   "ة" أوا اه ا ا  " أو

  ا  دةي وات     اوا  رو  ءرب". وا
وات، و     وا    ت ووات        
       ا   ا  ءا ز ن ا ادة. و ة

 .ا  
  اد اأ  ا ن م ءا  صأي أن ا

      دون ا ا ز وء اا د إا  ا  
       و "ا ا"  ءا و .ا ا 
   أ  ارون و و ء ا ا ا  سوا
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، و ار  "Intelligence Tests" و د "ارات اء   
         ء أدقرات ار اا و .ر ووا  رد
    أم و ،ن اما   ا ا  إ
       ا  سا  ا     ا ذا

را    ى ا.  
 :  –ار مرد  -

        م يوا ،ا ل ا   رات اا  و
     ا١٩٠٥           رد اإ  رفا وز أو 

 و   اطل  ا اا ول اطل ا  ف     
              ا ل  را ا  ات ة أ
    و ا ا  دا را ا و .رد ام
 س   ا ار  ا   ات          

 ء وا و رات اا ر  وو ،اء اأ 
   .ل اوا وا دة ااا  ك أ ا

آ دا  ءا ج مو:  
ا ء :اا م (IQ) =   ×١٠٠ 
ا ا:  ٢ ات ٥ 

 ٥  ات إ١٤    ار ا١٤أ   ت ر ق  
- ر وا: 

     ء اس ا ن اا  تا  را ا ظ
     ات  ١٥      تو ،   ر ف ت و

و-   إ ء م   اءأ  را ا و
: 
  ٣ ل ٥ وط ات 



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

٩٧ 

   ٦ ات  ١٨و 
 ١٨ ا ق   ر إا ا و : 
١.  س (Verbal Scale)   ٦  ، ت)  راتا

ات ا، ا، ادات ا، ارة اد ،ار     
را( 

٢. س أدا (Performance Scale)   ل     ٦وإ)  راتا
        ،ت، اا  ،ءا  ،را  ،را

 ).ات
٣.    اوح أ  را ١٢ -٨ ا. 
٤.         أن  ترا ز  ء ن ا٧٠   در

ذ إ   
٥. ا ل ا  داا ا اا   . 
 : ارء اطل  ا اة )٢

- رل ا ا  : 
و ا ا ارء  ا ا اة، و ل     

        ط درا  وه١٠٧و      أت لطا  ١٩٢٧ 
  راا  و  ت ر  و ،  توا

 .ر اا وات

 : ار  ء اطل -
 ا ار اد  ا اة ا   ار         

   ل وا ا   او ، ردم     و  ردم ر
موا وا ر ا ءا وم ا ا.  
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 :  رء ا ا طل -
و ارات رة  ارات رم رء ا طل    

 ا      ١٩٣٥  ا ل وا ا  داا ا ترات  وا
     رى ار ا اء رأ  را ى. ول اطا
         ر اوا ر اا  وم و    
و ا ا. و ار ا ات  ادراك  

   س     وااة وا و ات أ ا ا    
ام ارء  ا  اك ا وام وى امه  

 .واة
ُ ة ر اص ا ذ ءا   ارء       )٣

ا: 

- ا  م   : 
ة      .١١٧ن      ارة ا   (Doll) و دول   

      ا  دت (ا م سا و    
 ا وا وا وا وال وا وا). و ار 

  د وا  ءرء     ٢٥ارا وم ا ا و ،
ا      ا ا ا  ا ا ت ااا و .

ا مون إ ا وا ءة ا.  
- اك اس ا: 

          و ا  ا ا   س و
   أم إ ،ا ل ذوي اط   لط  ا

اا ام و  ا. و ك اا  ا اس 
         و  وا ت اا ا  دءة ا 
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    اك ا س  ما  ك س ار ولا أ
اوا . 

٤(  رةرات اا : 
   إ  يا س ا    راتا  عا او

  ا     راتا أي أم ،رة اا  ل ذ
 :وال ا    . و ه ارات

- ا ر رساو د ام) (    .ءس ا  را ا
و   ا اي  إ ذ أن  ر وا ا أن     
            ا ر    ياض اأة. واا 
     رو ا   ا  دء ات ذدر  ا

ا. 

- ا    ا ت ارات ا:        ت ث  رن ا
    ي ا ١٢         ا

   ال. و  رة أ ا    ل موأ
       را ا ء. وا د در تء ا

ل اطات ذإ  . 
ا ل ا  را   ا ت اوا: 

ك ارات       :ار    ار    .١
      ج إ ا ا أ .ا  ص ر ج إ

ا ر. و ة   رو ر إ درات اج ا 
            ر دة  ت إا     لأط ر
 ارات.  أن  ات   ط ار وز أن     
  ي ارات و ت  دة اراة       

 أو          ،   ا أو ا ا 
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ل   دم ا  مى أن ارات ع دون ر .ا        
            ير اأن ا   أن ا ا  
    د  ر أداةن ا    

   .ا اا    ير اأن ا  أن  
 ). ار د وا  ا ا (اق وات

٢.  ا ا  ا  اوا ء اأ:  
     ه او ،     ا إن ا

ا ا  رات        ما ، .وا ،ا   ا 
         ا ا ب ا و ذ ا    ا
       لا ع وا ا  ا  ه ا دد ا

         ذ إ  صأ  رات اء ا
     إ ر ور اا  ا ا و و ..ا
 إمم  اق  طن وا وال ادل. و ك  
ة ذ دة ع ا  ا، إ أم   إذا اع           

  م ادا  ا          أ ا   درا ن م
     ا  ءإم  ه د و  درا نو ،مواط
     ا ا  ل إن  ات كو . 
  وب    ا ا ار أء إء ات   

 ات  أو  ذ  و .ا  ارا  داء أوء اأ دا
          ة، وأن دون  أن ا  ل او ،ا
      ءات، وال ا  ل   ا    ر وا

    .  
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 :ا ق ار ار .٣
    راق ا ا ا  أن طت ارا 
    .ق ذا   مى إ  دون دص ا
        ،ق ذا   مإ  فر وات ا اءة 

   رات اا  ن    مأن إ إ دص ا ادإ
          ق ذرة او ق اا ر  ا وي ا 
 ااءة أو ا. و   ر  ااءة وا ،ض         

   راتأو ا رات أو ا ا ا . 
إن  ا ا  إ    ا   س   
در اارة  أو س ا ، أن أي    اس     
   ا. و ا  اس ا أن ل اص       

      ون قك ا  أأ  د  در   و .م  س
و ا ا  ار ار ا  ا ا. إ أن        
   ا  و ، ا  ت أ  ترات أا 
         رات اا أ    .را  ء راتا  

،  ا        ا      اجا   
ا ، أ  ذ، إذ   ا    دو  اول 
           ا  ،دارات اا ة. أدات اع ام  ا

ان اا    أي ، رة ر أ . 

 :ط  ار  .٤

 :ظوف  ار -
إن  ار  إن   ظوف   ل  ن          

وزن ا. و ه اوف ا واءة، أ   ظوف اق        
را إ و وا ا ا  ا    ،ا 
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       ر. وا     ط  وفظ  ن ا
ا       ات ج إ  ار  ظوف      
       ج إ ه ا ل. وم ك وا  ط 

  قا    امردود أ   م. 

- ا ا: 
      د ت  ا ا  رات اا إن ا

       إن م   .ا ا   تا   و
          .اءة وان ا ذ ا     را

و          وإدار ا   أن ا ا  
          طح واا    .ا  أداء ا 
        ء ا  ضا ذ  موء وا  ت وانض ا

     ء أإ إ  أن ا ت؟ وا    لف و راتوإ
        ز   ،   رت ا م إذا ت. أا

 ر وات ا اءة  ر واا. 

  :ا ادي -
   ا ل ا  ا ا ا   إن

 درا  راتا  ما ا ا  يا ا 
   طرات اا  دي داا  و ،وا وا
      وردت  تق اء اإ  ،ا  خر رورا

ا   ةا  ندة ومر دون زا. 

 :وا اق اء ا  اارة د -
           مإذ أ دص اا    ق ذوف اإن ظ

        ا   ه ا  . را ُ ق إنا 
ء ا أن ح  أ إاء ار ف  أ ات      
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  وب   أره أن م ار            ا
   مأ أم إ رات اا   هما و .ا ا
ن ا اق  وا ، أن  رة   م أو         

ا ن ُر  ار        رة  وا. و ه
           د  أو ا ا ا  ا  اتا  د
       رات اا ن ا  را   م ا
  تا  عم اا ء ا   حا و .اا ا

 ى ا  راتء وارات اا  و رات اا  داء
    اا و ،او ا   ن  ته او
  أن ا ا  وم .و ز، أ  ا ا

   .ه ار اق ي ا أ ر
ا ا و را ر و: 

  ا ا اطع   ا واا اح  
           ورد  ت ورا ر، ووا   ر ا صا
ار.  ارات ودة ، أي ام ى   ت         

 أم  ،ة    ك اس ا   ا  اءإ
. ) د ق ذ  ٤٠٠٠ط )  ُا ا  ا اي    

واج ا ى  ارت ا إ درت ر أو درت  
        و .اا ا  ترا ز وذ  أو ر   و ز

       أ  و ا  ارا  ود  را  قا
ا   را. 

     ان ا مرات أا  ا ر اا   و
      ا ا   س دوات راتا    ام إ 

واق ذ د .    



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

١٠٤ 

  ر اوز ا ة اا رات ذات اا  إن ا
وا  ل د ة  ا  وز ه ات       
  و  ،راتا   س ات اأ  وا

وا  راتا  وا .  
 : ا   داتإر  

١. .  در  ا   ت  ا  أن 

٢.  ا امت واا   ا   قا  
ة . ووا ا م 

٣. .  ن ار اا 

 ا ا  ، و  ت اح  ار . ار  .٤

٥.      ا رات واا  ا من ا ان
     ا را ا     او  ا

 ا  ره م ا و ،  او    أو ، و 
 . ا  رةا  و   

٦.   ن ان ا   ا مر اا  ا
 . ا  ا  ا  دةو 

٧.      ، ةو وا  ا ا  ان 
 و وا   ال اا      ت أو و ارإ  ج ا

 ت . 

 ان ن ا  ى رات ا وام او ان ا      .٨
  ا وا و رج ا ا وا . 

٩.  .  دة  ادد ان ا ان  
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١٠.  م  أن ت اا ر  ا   رة ااو ا  
و دون   م  ، ته ا وراء. 

ا  : ا   
)   اطل  ادDoll , 1941       دول (  

   ء اذ م  اا ، و  ان ار  ، ٩٠ ، %
 ودي ط  و   ا   ذ م م 

 اا ، و ار ء ا ا     ٩٣و  ٩٤و  اة  ٣٥و  ٤٦
ؤت   ه ات واا  ات  ، ت اب         

 :  ر   ا  
١.        لطء ا ءذ  دول    : ولا ا 

طل م  اا  اء وا ان  س        
   ا ن ا ، مة اا   او ، وة اا  ذ
ا  و م دول   ء ، و  دول  ه ا       

ا وال  اات ا      ، ا  و اوف ا  
        م ، ء ا ا   ران ودول   يوا
م  ااب     ج ، و ا اذا  
         ذك وا     ،   ط  

   ا اول ا ، و ،         ا د وا   
        ا   "ذبا ا ا" ه ا  دول اط

 . ا ا 
٢.        ان ا ا  ر ، دول ا  ركو  ر

       ج . ا  ن وا  با ا  م ، ء  ا 
          ذب " وا ا ا "  ل دول  ا  رك
اه م  ا ا ا ،  ا ا   ج     
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       و ، ا ا وظ  ء   و ،
      ا ر  ا  ا  رك       ، 

       ءزه اي اا ا  ا   ء ا
          قف طوا ا ق ا ا اا   

وا .  
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  الرابع الفصل

   النظريات ضوء يف العقلية اإلعاقة
   



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

١٠٨ 

   



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

١٠٩ 

  الرابع الفصل
   النظريات ضوء يف العقلية اإلعاقة

  : اتالنظري ما هية
ا  ا أو ا ا ا    رإط      ا 

اموا ا ا  ه ا اموا   تا 
اا  ه اما    ،  و    ا إ  ر  و   

  اما ا  ع راا  ه ا  . 
ا ا  ر مارون ا ،  رإط    ادت  أا 
ان ، ان  اموا ،    ري  ،  دع وت  ما 

اا  ر دارجا  ا    ا  ا  ا    نما  و 
 تا ا.  

وا   ا ا ُ أن ا   ا   
  تا  وا  ا    ا   ن  دون  و  ذ 

  ذات ا ا ا   ا  ا    دة  ت 
 ، رو   ت أا ظا   ات  اتا   
ات( ما ا (ات و كا وا )اتا ا ( 
ى مأ  . 

  وا  رة  ري إط    ا ا 
و  م  ا ، أو     ا  ا    و 
  -:   دة

  . دة أر إ ة ا ن أن -

  . اى  ااة  ا ن أن -

 اب ع ات   ان  رة  ن أن -
اا  ا .  
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 د أن   ة ذات ت ما ا ن أن -
ا إ   تت اوا  قم ا  . 

 ء أن و ا ا  ا ا ا :-  
 در وري إط أو   ول ا ع ا .  
 لا ا    ا  ر    

   ل ذ  :ا ا م  ى ارا 
ة ا  أدى ذ ع إى ار ي ال اط .  

  ا ا  ا  م طا ) أي) ا  و 
 ء  اوري و ، م إ  امل  اا  ات
ة ، اا  ا و  ف أ قا أي ا 

ا    ا ا     إ أدم 
  . ات

  ا  ا ا   ،  ت ا 
  . و ة زاد  ا  ا دا

 :  النظرية خصائص
 ُ  ا ا ات  ا ا د

ا أ ا  ء ى  ه ا ، و  ه 
ا :   

 ات ك  ه أو   ا ول  اي اة  ر  -
ا ا  ر  ح أو  أ  دةو   
 د    ر    ا  ا  ات  وك  ا أو اك

 .  ا ه  د
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- ا ا   .و ت إا ا ا    ا 
وو وا   ى إ أي ، ا ا وا  ء 

ا .  

-  ا ى أي.  و ار ا ا ى ، او 
مإ ا    ل اث اوا اا ا .  

- ط ا   ة ، أي اد   ةا 
ا ،  ا  ةا د ا  أ    وضا 

 ا .  

- وض طا ا   ا  م  ه  وضا  أ 
 ر سوا ،  م ا  أ    ا  وا  
 سا  .  

 :  النظرية فوظائ
 د ا د راا   ا  د عم ا ا 

 أن  إ ا  ان ون  دراو  ا  ا  د 
 ا ود وا  ا   .ة  ةاا  أن  

إ  زوا  ع نا او    ر    عا 
 ه م )ا ( ك ادا...  او . 

  د ا ا   ت  اوا  ا  ا      
 و ط و  ا ة    و ا     ي

    ا ا   ا .  
  ا    ا  ا  د  وت  وإا 

 وا   رإط    .ُ ام  أن ا  
ا  ا ا ا   و ، أن 
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ا    د  إذا ا ار    ا  
  .  مي إطر

  ا  ى را  رفا ا م   
ا ا  إ ام     هو اا     

 د إذا ا   ا ا .  
  ا  ا   ث أن ا ا  

 إ ا ات  امل   ا وأس ،  ظوف 
  . ا ات أو ا ات

  دةا  تم ذات ا ما ا  تا 
 ا م سا   ك تا ا و 

 امم اك أ أ  ّن  و ، ا ات
 ات ا  ت  إم ا .  

 : )واخلطأ باحملاولة التعلم نظرية(  ثورنديك نظرية
   و  رم إدوارد و

  دي واا  ا         آب
و أ ا ا  ا ان       ،١٨٧٤

      أظ ام ، تامء اذ را ا
، ع ا ن   اا ا   نو

ا   ات ا  . رم ر      
  ا ا  ا  ل دور  و  ،اد اإ   

           ا  م ا   ا  ره ا روج إ و
اورت ا وا  ذ ا. إى  اة ا مت   

  يا ا   ولد اا ١٩١٠،    رم و
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     ل   ا ا ور.  ا أن 
   م و  ءس ا   ن ولا أن ا و
       ممء اا  ء  أن   انا  رب 
     وا  ا  ا  م انك ا را وا

ا    ا رم ركو ا را وريا ا  ا ر
. ى ا  انك ا را و ر  رم ن

ا ا  أ ا ا  ، و  ون ا  أن
  كا ام  ا  ا  ا.  

           اورا  و ،  أ م  رم
   اا  أول ي ، وا ا   ت اا 

 و  ه ا ء ة  م او          ا اي.
ت اا أوم وآوا ، ره    ، وا ر م أ  

 ء واما ط     ا     ا أي إ
و  ا         ر   ات ا أو ا، ا

          (ا) ا  لا و  وا ، ا  وجف اا
ر م أول         و ان ،وا  ا رب اا   أول 

 اد اان  ارب ا ،  ام أول  اع أن   
.        ا ا   

 أو م ت اا أو م را  ه ا 
او و ا. و أ أ ه ا  أ ا ا ادوارد      

.أو  تاما  ا م اد  أول و ر م   
    ك وأنا    رة أن ا ه ا ىو

.و ك ودراا  ا ا         أ كوأن ا
 ا اس  ا    اطاف ا إ اب 
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 ا   ا  ا ا و ا. أي أن ة ه ا أن        
. و  أ كا  

:رم ا ر ا ا  
وا ا   ١٩٣٠    راض اض ا   ا وا:

.روا ا مم و ا و  
      ما ١٩٣٠ا:            لو رن ام  د وا

            ه اي وا ا  م ام فوأ.ن ام
١٩٣٣.  
ا:ا     أت١٩٣٣.ر و اما ا  دىم و  

 وا و  و  تو ا ا 
        و     ا ا  رة ا

 وا  وا ت اوا  ءا      طت ا
 ار اوت .  

و رم إ ا ره ة د  أو   ى     
       دا    ه ، وأن    ز اا  ث دا
    و وا ا  را أ  يوا (را) راا ا

ا     ن و . ة ا إ  ا ا  
  رم    ا   ا اي .

: ا   وض اا  
         م ر م  أ وض اا  دا قا 

ا ا  وا و ا:   
          وا ط  ا ا  ا ا  : ولض اا

. وا  
اض ام : ث ا و وا رة ر  ار    
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  اوت وس  ز اوت أو  د اء .
 ا  وا ن ا : ض اا  وا وا 

.. .ر واا ط   ا إ ر ل  ا  
          وا ا  ا واا   دي ا : اض اا

  ازة
          ا  ا واا   ارا  : ض اا

 وا . واا  ل إدي ا  
اض ادس : ة ا دا    اات و در ااد أو     

.  وا ا ا   
      ا أ   زات ا ا  : ض اا

 أو  أو م   ا .  
 م رم إ  ا  ام  ارات وا     و

             ا  ركو ا ا ى أنو مموا امك اوا
     ا  و رن واما ع وا و وا ا

ن وطما  درا     ىا. ا   
- ١٩١٣أ ا او  ل ا  اة اا (  و

)  ار أول   ان  ا اي و ا اب   ١٩١٤
 ث ات و   ام ار  من ار ومن  

  ا اد او ا و . اد اوإ رت ا ل
           ا وا ا أ ل م  دئه ا إ 

   أس اة و ات .
    درا  ام . وا ل ا  ا إ 

   در  ع ر ن ان، وك ا     ءل ذ  راها
اان ودرس رم أ اء امم و و م ا ان     
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      د    ءى أن ا دة وا اا   ف
ارات اا   و  ارة ا  ل م ود    

   ت اا      دوق اى أن ا  ،تات واا 
.ت اد او ط ى إ ادء اذ  

: ف ء   رة اس او  
(C A V D) :ت أر  و  

 ) داتا  ا  رةا(C. 
 )رة اا(A 
 ا  رةا)ددات واب اV( 
 )تع اإ  رةاD(  

:ء وا  اعأم  إ  وأ ء درا و  
و  ارة  ا  اء ادة م       اء اد: 

ت ار واز واوا 
 ا  و :مء اوأداء    ا دء اا  ا  رة

ت ارات واا. 
اء ا : و  ارة  اا  ا و ت    

  ا ا و ات واات 
             ام  ن  ءل ا آراءه رم رط 

ة اا        إ ن وا ا رأ  ام إ،  أي إ   أي 
    وا  د اا  ت ال ا  ءا 

  سا ا  ء راا وو ا ا  :   
-  ل اإ 

- ت اا 

 ار ات -
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 ار إع ات -
        ث اا  ى اوأ ت ا رم درس

ا  اامت دة وا واج..و وا  أ غ 
   .وا و ا  ف ا م دئ و    تظ 

ا  ا رم   بو ،ب اي ،وا ا : ت
دئ ا  م،وب ا ا وا ا وب  

. ا  م دئ و ً ً    يا ا أ  
 و     ،ا ،وا وة: ا ء ارم م  

    را (ارم) ا  ،أو ا راا اا ،ء واما
ا ا و  ذ م ا   م اان.      
         كا  ا امداء وال ا ور ا مو

 ا  و ا      ا  ر اإط  را
وادة    اداء و ات. و ا ال واث     

.ا و ا ت اا  ر   ا  
ارم  :  

 أراد رما أن  ا ا  اء وت اان        
    ت واود ا :و ر أو    ا  وج
     وا و  قا أن ا  او ،و   يا

م) و ا أ     ١٥٦م) واق  ام ز أ (     ١٦٠ اب (
 ا ا إذ أو ما    و  ت اوا  ر

) ٧إ ) ر وا  (ان٢٢  .م  ةا وا  ا  و .( 
: ا ا    و  

-             ا و  ب  ،   دا   و
ب وا   ا   ،ط. وجا  
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- .  أو    ن ط رج ا  

- .وا ا  ط  رج ا رك ا أن ا  

- .ر دا ا   ا  ج أن  ا  إذا 

-        ا   ر ا دا ك ا وت اوا   
.اا وا 

 ح ا   ب ا وال إ ا وو إه ن            -
   إ م   ت ث ة ون طو رج ا ا ك
ا إ أن ج ة أى وا ر ا إ أن  أداء  

  أ ب ا   ران وا    م   أو ا
         ل إا ء ود ا م ة اض اا
ا و   ا ا  ا إذ د أن      
          ز أ إ أي و  ج ن  ن ا  

    ا دو ه ا اء   تدر أ إ ان وأن ا 
.ا  

 ارم   :  
     و ا  نما ان وا  أن ا ارم ى
        م  ف إ  أن و   ا ا  .وا

و  تا  رةا و م  ا ى وأ  
 ات ا أ ارا وأ ا ر  اوت 
      لوا ا  دي إ  ا ت اا  ا
   و ا  ا اما  دا ارم و و .ا

  ل ،ال:       وا    ة وذ  أ امه ا
ذا  د ات اط   ات ا أء       

  ا و ا؟ 
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:ا    
  أو : واطن.

 واط أن ات ا  ا  و  وان        
 ت اا   أن   د. و و  ا 

 و م واط أن ات ا  ،     أن ات م أو ؟
        د إ أي ا ت م  ا ا ا  و 
  إ  و و    أن  م و ذ ا ا 

 ا.ب ا  ا و ا  ته ا رن ظ  
.ر م  :م  

    ل يار ان ام سأ  واط  ر م  
م  ل   ض ط.إذ أن ا ا     ع 

    ا ا        إ إاء  أ   اول     
    ه ا و ا   أن  ات ة ا  

.واط   ا     ار م ن  
       لا  أ  دو   م ر م را و

ار وا   كا :وا و  دئ اا .ا  
: ث ا و وا  ة ط  اوت          اار  .١١

وار  ا ا . واار    ات      
  .ت اا و طا  

١٢. ا    ا     :  أ وا و
       ة .ا ا   ةا

 .ا ا  
: إذا  أ  ط او وا ا  م         امء .١٣

م دي إ ال  اة، ن اع ال  اة  
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 دي إ ة ط ذ  أ  او ر وزوا ا 
  امء.

١٤. ع اا ، ة ط    ا إن ا :
 أن د إ ار  ة  ا . وا  أ اع     
        ن  و  دي ا زق أ  .ا

ن اا م  ا إ   ا ا .   ء  و
ا  ا ا     ا ان   ول      
        ا  ة ط  و .(ءمأ ا) ن آ  ا

أ ا) ن اا  ى اة أ ل.(ع ا  
١٥. ا     إ   ا  دا  ت اإن ا :

  ا  ث ا ا ا ة اا اا  را
 ل إ  ت ان ا ،  رة د د أن  ذا .

   راتاع اأم    .ى اا ا ا 
.أ ا  او 

١٦. ا ، ا ا  ا   ا ا  إذا :
 ظ   ا ا اي ث  ا ن ذ دي        

ا و ا وا ا ا  ا إ   ا 
.أ ا  او .  

١٧.  ت اا      ا  ة أ أ ت ا إن :
و وا  .م اة ا  ا و وث         

 .ا  ة اا ع، وإذا طأ ن ا ة ةا  
ا :و ا و   

ود دا   أن ا  م   ع   ي         -
. تو أو و 
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- .ط   و ا  وج ة تو ا  

- . ا  

-         ا ا   ر اام د إ ا ا   
. ات  

 :وا و  ا ام  
  رام  ا  ،ول ه رطت ة      

 .مو ر ام  أو    تات واا   
     ،ام  ام ه أن د إا ا  هما و

م  ا ه ا   ، ام  أت رب  ا
 . ا   أن   ولو ، رام 

 و ،وا و ا  اما  دا رام و و
  ا  :ل  ه اام أ  ة وذ    اال

  :Law of Exerciseأو : من اار 
  اوت واء ك اد أء ا   ه.     
    ا  زوال اء وت ات ا. و ن       
رم ى أول ا أن (اار) ي اوا ا  اات      

ات و وث اك داء    أداءه  اات    و
ا، و أ  ال ا  أدا   أن اك و ال 
    ارا  أن ظ  ن  .واه ا  اروا

.ا   نما ا أن ارم ىو:   
من ال: واي  إ أن ارطت ي  ط اار          -

.روا 

-         و  وا ا  اأن ا ل: ون ام
.إ ط       ارت ا  إذا أم  نما ا  وا
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  وا ا  ا   و ،  م اتا   د
    وي ابار ا أن ا ر  نما ا 

           ارم   .ار ا١٩٣٠  ا  ،
 أم "إذا  رت را   وا، وا  وإرد،       

"  م.  
 ن ام : مLaw of effect   

       يك اا  إ  دأن ا  نما ا 
أو  اب،  ع إ ك اك اي  أو  ب.      
 ا    ن   ا وارح واور،         

  م  او           دي إ  ا وا ا  اا
ه ا و وأطاد و  ر ا، أي أن اح    
          إذ ،ا   أ  بأن ا   ا أن  .ا 

       ا ا  أن  را   يا أن ا   ه وأن او 
             ، ر   د و ا ا  ا ا
      وطو وب ظ أن   ،كا ا  ،رت

.ا   ا ن  ا  
 ا : Law of exercise  

ر   ارطت أو   ا امن إ أ ال وا  
إ. واد  ، زدة ال وث ا  ،د          
    وث ا إ  ،فا ر. أا إ  يا ا

:   مم إ رن ام و ، ا ر اى ظ  
 ر، و إ  ارطت ل وار.من ا -

- .را و ا ت مطرف اإ إ ل ون ام  
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  Law Of Readinessرا : من ااد 
       ات اا   نما ا ارم و

  ا  أو  ،ر     اا إ   ع ا ا و
      أ  ،ارم  يا ا ج. وإن امأو ا 
 ، ذا ام ه اات مت    ،من  

:ث اا  ادا  
-  ، ة ،ة او م ن  إذا ، ك داء أي

.و  داءا ا 

-        ،ل دون ذ  ثو ، ة ة او م إذا
.ا  ج أومث ا 

  ن اة ا ة ، و  ا ،ن      -
.ا ا   

ا اما إ و     و  ،ارم و ا ا 
:    ،ما اما  دا أ  

  Law of Belongingnessمن امء :  .١
        وا ا  ي ان أن اما ا و ارم ىو

 ا، وا ا  ،م ا ا أ امء إ  
       ء ،أ إ ء رأ    دا رع إ دا 
        ا ء أو أام أ  ا ا  و أ م 
     ن  ،ىأ ا  ا ن او ،ا ا 

 يا را ى    إأ ا  ء نا ن إ او ،
    م إ د.

     ذ ارم أ ا اما أ  ءمن ام و
ر اة، و من  ذ   اذج ا، و ا         



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

١٢٤ 

   را  ن أا    ا م إذا  ن أ
ا. و امء اة أو اب  ى ء رء دا أو   

   ا. و  ا ع ااب واب.
  :law of multiple responseمن ا ادة  .٢

ا  أداء ات دة أو        ا امن إ رة  
         ا  ،حروا ا إ دا ا ا ل إ
    ا ل إا  ت اا  د  ،  ا
         ،ا ط  ا ر اى ظو .ا

وإ.  
٣.  ه أو ان امlaw of set or attitude :  

 ا امن إ  ا ت ا ،ن ات  
  أو   ناد اا  ز ا ا   دة

  أو    . إن ات  د   ا  ، د       
             ف ح ى   فن ازف ا أ 
ئ،     ي  دي  ا امج.  ا امن        
 ى اح، اي ا  راما    ت      

إ  ىا ا و ا د     م ر دا دك اا
           ز أوو وا ا ا  ، تا أدا مإ

. در اى أو اا  دهأو ا ا داء طا ا  
٤.  ة ا نمlaw of prepotency of element:  

   رة ا ن إما ا      ،ام   ا 
   ا  وة وأ  ا. وا  أن   
   ء او ا ا  ت امر اا  ا
         رةه ا  إن . أ ا ت أو امل اوإ ،
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 ما          ري واا    و ،ه وا
      ه ه ا أ  فوا ا ا  ا

  اد.
٥.   ن امlaw of response by analogy :  

ا   دةا  رة ا ن إما ا   وذ ،
   ف ،  ا ع او ةا ع اوا رم
         و  .ا  ا   يا ا ، ا أو
  ة داا ،ةت اا  إن ا   

   أو ا      ا    و ،ا ا ا
     ا ا   أو  دةإ ة، إع او

.ا ا ا      
٦.  طرل امن امlaw of associative shifting:  

    أ ار مإ ن إما ا      ر    ا
دث أو  ، إ  أو دث آ ر ا، إذا   اظ 
    . ي اري اا ا  أ ات اا ر ه ا
وب ا امن   ات اط  .رما  أن         

ما          طا ا   و  أ طرل ا
.طرل امن ام ت     ا 

: ا ام ت  
     راء اا  ا ن وا   رام 

      رأ و  أو  ربا      ن ام 
 أ  دور ااب أو ا  ا واه أ   اب  
           ا  ن  إن   ارا وا رن ام م 
      إ   ،ىأ م دئ أو ام أر ارم فأ و .وا
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ا وا  :  دئه ا و ت أطار دي إ  
  : واخلطأ باحملاولة للتعلم التربوية التطبيقات

      اا  فوا ا  ارم ن ا
واات ا   رة اد  ا، واف  اا واات       

    ا  درة ا   ا    ا  ا  أ ،
ام  اوع ا ا. و ر ا   ات       

:و ،ا ا  ام   أن  ا  
 ا  ارطت اب   و، وارطت    -

وا  با . صأو ا إ   

  ا  ات اا  ا وات اا  امج. -

- .ا ع اوا  جموا ا     
     وا ا   أم ارم ى ،اته ا ء 

 اداء ا        ،اء أن  ود
   رأو ا را       ء وا    ،

              حو    ردي ا  .ار دون 
     .ت اطرا    طت اطرا  إ و

و        م ت اطرا  مإ إ  هما 
        ة ا رورة ا  يا ا ،ا

  ارطت  و ال أو ان.
وى رما، أم   ا  ارات ا ل          

 رات ،ما    اءات جموا ا     ،
 .ا   لو ا       ارم ول و

أس ا ا ذ، أن    ار  ،ى أن   
    ا  ن او ،وا وا  ل   نما   
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اص  ر ه اوت، وة ا  ف ات    
          و ،وز   ا وا ،ار   ا
           عموا ا  ا ا   أن ا  ن ذ

  او واء.
ا و:ا ي ال اا  ارم  ىت ا  

             يا ا وف ار ظا   أن ا 
.ا 

 .ا ا ب را ره اا  ا  أن 
    م ،ه ث  واا  ر أنا  ا ج إ

  وإ ة رس  ا ه ا ات ة.
    را  أ  و ،ا واا   ا 

.وا ا  را    وا .اا ا  
 ةا ا     ا ا  .ذا 
           اتا و ،ا إ ا  ا   رج ا

.ا ا إ ا 
           اتا و ،ا إ ا  ا   رج ا

.ا ا إ ا 
    اا ل أإ   ،وا ا ر  ص ءء إ

.وا ا  ا  ن ام  ا 
      إن ،ارم  وا وا م أ  ن ل ادواردو

م ا ،ن و زال  اس  اق  ء  رما أو           
       م اءأ   ل اد  وو ، فا   وا أمو ،

     ا أو ا ا ء م اء أ أ  
اط أو ان اد،  ام  رما  ظة أو    
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       ر اا  ا ا ل يا ا و ، ا 
 ل ا   دةوا ارم       ا   ،ا 

. ا ا  
: رم رب م    

 رم  ا  وا ا  و اص     
و رأى أم   إ إ  ا ا إ إذا ا  اي         

أول  أ ا   ا         ا ا ، و  ن     
و ا ر م  اة    اان وامن   اء .

را ا  اان و ه اة ات واد أو اص و        
     ان وب واوا ا ت واما  ر ىو أ 

 رج .ا  
: رب ا  

     ات اا   م  د ا ن  رم أ
      و ع ا ر م رت ، وا ث  ول ط  إذا
رة   ك   أن   ة ا ، ك  ا اي       

     صف أان ، وا       ، مص اا  ر م
وذ م     ط  أا ، إذ   ب    
  و ط  ح أو  أو ا  ب إ ط  

. ا ا  ر م   

-    ا  م أي ،  و ا  (ا) انا   ة 
أ  ث ت    ا إ ا ، و رج          
   يا ا و ( و) ا إ  ط ا

. رج ا   

-         اه ن   رج ا د او (ا) انأدرك ا
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. را  

-  ب و) و  دو        ل إوا ا  ل (ن ا
(ا)  انا    ع ا و .   يا

. ا ل إوا ب ا  ك  

-     دةا ا   أو ا ب ا إذا إ ذا  و
   ال    ا أذ ب أن ب ا أو ا  ا     

. ا  لوج واا ا   ب وا   

- و   ث ءا أ عا  ا و ا :  
   دو دا  ا ا     فا  ا  اا 

    ا ا  إ . 
 اوا يا  ا    ر  م   ا  ع  داك  ، او  دوا 

 ىأ  اا ا ا وا .  
 دو   ق  انل  و ا    ل  وا ف  إي  اا   

   . 
 رم  :  

 رم إ را  ا ،        أن   ا 
ا     ،   وث  أن  ف  ا إ  ي  اا   

 ه    ود    د  ودا    ا  ا  أن وى  ، ا  ه
واا ا   ات   ا  تا    
ا ه ، او تا  أ       ه  اتا 
 ا ا  ، وإن  وظ ا   ه تطري ا أو  
 ا  .  
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و أ اما ا  ر إ م   :-  
أو  :اما وا  : 

 و ح إ ادي  اك ار   ك   " : و :  ا من  -
 إ ادي  اك      ك  إن   ا،  ا   ارح
أو ا ا  ." 

و ت أن ذت أو اا  ف أو       
 حأو ار  حأي ، ار  ا ا     ،   أن ا  

ا  رت وا ا    حأو ار   فا ، 
 . أا   ا أو ارح    ا ات  أو وف

 و ا  ث   ا  رم   وان
 .    ان وث

 ا  ارطت إن"   امن ا و:  )اار أو( اان من -
ى  وا  ا  لا ، و  م    لا ، 

ات زادت و رى  ا  ا  را ،  وا    أ . 
 ان ى ا ل ،  ار ان ا  

 ل ف  إدي  ا دة  إة  ز  را    اتا  وا 
 .  ا  اض  ار ا ه وال

 من  ا  اس  و  امن ا :  ااد من -
ا ، وف  وا  ن  ا    نما  او را   أي   

 ا    ات  ث    وا  ، ا    او وا  ارح
  -: و ا ا  ا  ن

  ن ةا ة ا  ن  ، و    ا   
 ا  ر( اا  ا . ( 
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  ن ةا ا  ة  و  ن ا 
 ا وا  ا ) ا . ( 

م  :اما ما  : 
 ر ا م  ام م   اما وا 

 ا امو  ى  اا ،  و    اا  ج  ا إ 
  اا اما ا و  ت ا را  و 
 :  مر تو .  امن

 و م  ا  ارطت  د     رم م  ا رة أن -
   اي  ا  واد  ل  اء  ى    اي  اد  اق

   د    ول    و    ق     ذء ى
 ازداد ارطت  اد ى    و ، ام  أ ارطت

 .ذؤه

-  ه ا  سأ أم  ا دون   ،  ك  را   
     ا  ا      دا  ات  وا  را  

ا ، و  أ أن ا ا  ا  تا 
ات اوا ا ،  إم   تا      تا 

 و ا ا ا ااث  ارطت  ط  و
    ات ا  را   أو م  و   اثى أأ ، 

 و اءة  ا        ، أى  م      أ ا ن
  . 

 م أم  ، ا و او ط   ا ه  ا إن -
 ا و او ط   ، ا و و   ا  ا 
 ا ا  تل و اا ،  و ا و ا 
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ب و ات رراو ، ا ا اءة واا واو  
 .  اى ارات

-   اا  ا  عا    ا    تاما  ما ،     
اا  لطر اا ا    رةا  ا 

  اء  ا ار  ا  ا أو. دا
  .ات

رم  ي وا ا:-  
-   كا      و  ه ا أن

 ا ا   ط  ارطت ا   ه    
ا  و ك اا أ  . 

-    د  رم ى   ه ا  أن دور ا
ا  ا  ار ا(        ا وا (ارطت 

 ت اا  ا. 

-  كا   بن ا  رم  ء أنى ا  أ 
     ا     و ر   أو   أن إ ،  

ن اب ا م    ا  من ا اء      
ما. 

 رم ت ما:-  
-           ع ا و ت اا أو أم

ت ارا 

 .  رم اب او  ا اي -

ادة ات ا ظت ه  أره ور و ة        -
وا ا  را. 
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-  دة ما""يا م  رم ى ن ام  .  
 : العقلية عاقةاإل جمال يف ثورنديك لنظرية التربوية التطبيقات

 ا   ا اطل   ا ه ت أ و
 لك أا ،  رات ةا رات أو ا اءةرات او 

را ا ، و  تا  ا   
اأو ا  ا ، و ظا ... ا .  

و ظ ه ا و  ل ا ا  
   ن را  وا   ا   وا   و  اأ  

ا    ا طا .  
ت وا ه  ا  ا     لطا  ا     

 ن و ن  وا) ١٩٣٧(  Azrinازرن أا ا ارب
)١٩٧٧-١٩٩٦ (وا  ة    اشا  و  اا  اا 

ا   ك لطا ،          اشا   
ا  ا  د ، إ ظ وا  ا ا و ذ 
 م  كا اءات وا ا طا    
ط )ت سا ا ( أن    ظإ  ا   ا 

 اء  إل    ا  ه  ا  إذ ، م ا   اي
 ا أو( اس ت  اتا  د ذ وار ، س 

ا (ا ط     ظإ  ا    وث    ا   
   و  اا  ت  ما  اء  ا  مأ      ت 

 اك و   ط ات  ت أو  س
 با  ى طلا ا    ك    أو ا   

 .  اوام اك أل أو
 دة إ  ا و ث ا  ء ا   و
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      ت اه أو اوا ت اه أو اا :  
وات      و اه  إ إطر  ام وارب 

         و ا ا  ها و ث ا   إ 
    ق اا   راتراء واا   ت
          و ا رء ا  اما    فا

.ا را  
ا م   ا       وف

            ت وضا  ن  طا م 
         دمى اوض ات وا  ى اوض ا ىوض اا
 م ا  و ا م  ت   وض         

ر  اث أ إ ذ  و ى ا .       ا 
        ات، اا    تد ا ا ،ا
 ا  ا  ه و  اتأي ا  وذ اا

  . ات ات أى
 : ياإلجرائ االشتراط نظرية

  skinner إ ر 
رم ،  ر  دىو  
ا   أ   ا ، 

وا  را ةا ا  
 ل   ا اة درا ل
ك دراا ،م و  ط أ 

  .اك  رج أى درات
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و  أ   ة   اتا 
 ا  وإم . ا ا ت ض و وات،

 ةا ا  ث و م .  
و      ا  ا   إم      و 

م   كم اما   ا كا  اا 
دون ا ا إ  زا  ا  و ،   أن   

 -: م  أن  ا وه م أو  زا ا ه

-  م  ك وا  ث .  

-  ف أي ل إ تا اا   تا 
ات وا.  

- أم   ا    اما ا .  
 ه ا  اا اا :  

و ا اا  ا ا   ا 
ئ أوث، ا و اإ      

  ا ا   اي ا   ا ال أو ات
  . اا  ا أو اأس

اوا اا    اا   اءي  اا   
 ا ا  و وف أو       كز  اا 
  . ا أو

و   ه ا    كا  : 
ك:  أوا ا :  

و       ا       ا  را    ط 
ة أو ا أو ا  ا   را  ...و  ذ  تام 
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  ة  ات  دة   ا  را  او  ا    كا   
   دون ا .   
م  :كا اا:  

 و            ا  رك  ا  نما و 
  ا  ...ب  ك أو ر د  أو ط، و ول

 ه ك أ    تما وا ن  و 
  تا   ات دة   .  و   قا    اا 

اا اوا ا  سأ ا ا : 

 م   و  ات ا اط ات -
و  ازب إا  رؤ ا أو   ا  دازد 

  . اءة ة

- ت أا ا  اا اا  تدرة ا  
 ودة  وا وااءة وا اي  ة و اان أو امن
        و اا    اان      أو ارة
طا  وث  ه. ااث وا    ى  او   

   ك اإ .  

- ا طا  اا ا         ت  سا 
 برة ا  ة أو    طا أ  

اا اا  طا  ا ،     لا   وق 
  ا راو ا  ل و  ة  ا  وا   
 . و أي  ا ر  ان

-  اا ا  ا  طا  ا  طا   
 ا      انأن أي ا  ا          أ  
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اا ان ا ا     انن ا    أداة 
   . ا  ل

  رب  :  
 اامت    ا  ارب        ا  ن 

 ت  ا اة  ا و و وا ان
 ا وق وا وق" ا  " ، و    رب 

   :   
  : اان رب

  رب  ر   ا     ها  
وو دا ا أ  را و  ة ا     وزم 

       أ   ر  را    ا    ن      
  . ا ن إ ار د ا اات  ذ  أو رم ت

   أ  ع  ا  رت  ا  ما  و  ا     
ر راو ا    ا إذا إ   اا  أن و   
 ا و اا  ار     ا  ار

 ك  إذا إ ا         و اا    ا    ة 
 ا  أن وا  ار   و  و  ، ا اه  ا ار

 سا     ره  ا  ا    تا  ا         
  كب اا   

  : ا رب
 أس رى ا ا و   ا أس  را  و 

      أ رام ة ر   
س ط عرأس ار ا  وفا دا وأ  سا 

  . ا رأس   ا ادرة ات  اي
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  أ را    رأس ذا ، ا و  ار إ 
ي اا  ىا ا   ا       د  اا 
دا ر اه و ا    رأس ار  ا  أ    ا 

 أن ور اأس  و ا رأس ارع ازدد و اد
  ىد ان – ا ك أس را ى إ   با 

 ديو ل إا  ا .  
و  نأ  ا )ي ) اا    ا  ط    

إ  اءإ ا طا ك و أس را  أن ا  
 اءاتا ا   ا ك ( ا  أس  را   ه  ا (

و  اتا او  اا اا   أن أي ا 
)أو ( )م. (  

 ا :  
 و  ا  وقا و   ع    وو 

وق داا دا أ م ن ا موا م ن  ا 
 ه ا مت  ذا ااء ااة  دا ا  ون
  م  ااء  ااة مت إذا أ ،  ا  م ااء ااة

  و  أن ا  ةا ر م   و 
ا  ف اوإ و ا  دى ء إ .  

و ه أ اا ا    ى ا نمأو ا 
 -:   ر ل   إ  او) ا ا( اان

أو  :ا :  
و   دي ل إوث ا ا  هب اأو ا 

  دي ل إا  ار أو ا  ا .  
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 : ا أماع
    م  ا و ا ا وا 

ا و     . 

- ا ا  Positive reinforcement 
 و     اتا  إذا ا     م       كا 

  اي  اك  ار ال     ا  وا     اي 
ة ا و  ءوا    ة و .  

- ا ا  Negative Reinforcement 
  ا م اتا دي ا إزا إ  أو ا   

ف  إا ) كأو ) .ا    اتا  ا ول ا دا 
)ا (   .  

م: ءما: 
 لك إا  لر ا ،و   ع أيم  

ر ا وث كا  لا. 
 و  ؤلد وء وك واوا  إذا ا  رس زو 

 إاء ر  ث ، ا     وامء
ا  و  ا ،  وم    أ  ا   ؤلا  ر 

 .  ا    ظر ل  أي
: ا : 

و           ث  ا  اا ا   ،دهو 
وا  ات. 
را: ا: 

 ا  ات و ثو، م  
ا   ث   او ر  . 
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 :ا:   
 ر ب اي  اك و ا  ا أو ا  أن

 كب اأو ا ر  ات ة   لما  ا    ة 
 .ى

 : العقلية اإلعاقة جمال يف االشتراط االجرائي  ظريةن تطبيقات
  م   ا  ا  ل   اا  ا  و

-  ة  ا ا 

-  ظ  زات  ا   وا      ك   لطا  ا 
. 

ه و  ا  ا  ا     ة  أمظ     م    ا 
 إ    اق وا ادي ا  اداء  اق أن  واة

ذ ا    ة اوا ،  ت  و  ه   ا   ذ  ا 
م  إ   ر  ق  اا       اثا ا  –  اتا- 

وا ا .. 
و ت إ ا ا   ت   أم     داء ذا  ا 
 اا  ا ات ظر    ، اد واك

ا  ، و      تا  ، و    ه 
ا  دورا ا     ك  لطا  ا     و 

  . واة ا ض زدة
 و  م       ت  أوم  ا  اا   ل  ا 

ا ، ه و ا  اا   ا   ك دا 
 ه   ض ا اات ا أث و) ات(

 .ات
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  : الكالسيكي االشتراط نظرية
     ا      ،رو  ف نا

  ف درس  .  هن أ  تا
   ن ا ر 
و  ط  ارا  ات،      

ط ا  أم ن     ن 
،   ا-   أ ارت  دة اك 

  درا  ات،  أم ل      
    ا د وا ،ا إ 

ا، وا ا ا، وم أول   ل  اب      
أ ا او ت ا     را ا  ،راها در 

از ا، ون ي ر  اان، و ا ف       
إاءات       ا  ات ا  دون   
   ا ه ا  لو م ز اا  بف ا ا

  ة م١٩٠٤    ا ز ا ل ا و ،
    ا ات أ ع د أن    طا ا ا

   اب  ن اب ى اب.
واKoltouche    اا   ف  م  إ       و

   إ ف م ا     . اد  ب   ف،  و
         ا و ا  ب اا  م ف و

.  د اا  ا  
 ا اا   

.طا    ا ا      
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  ات:
١(   : أي ا   
٢(        ما ر اإظ   : (ط ) ط 

.ا  
٣( .ا  ما ا :طا  ا  
٤(           ات وأ ة ا ا   ا ا  :ط 

أ  و ت اما .  
٥( .ا ا  ا ا ا :طا ا  
 :ا وا ا ا  ا ا  
-          رب  ا  ا  ة و ا ا  :

    ة اا م فرب       ٥٠-١٠ل ا  وو م
  ة ز ٣٠أن أ    ن اأن ا و  م

  ارات.
- .ا  ا ا م  : اا  
- اا   ن : 
-          . و  ا ا  ا ا  ا

ا أ و  ث ا ث ما. 
         طا ا  ا   أن ا ر ذ

       دا   ق واا  ر و وا
      ا) ا  ا  رةا   طا ا و 

(ا  رةا   انا .  
 ل اأو أ  اء بض ا  ف :ل  :وا 

         اتا  ا  ن اا   ةدا - 
ا  أو ا-   
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 :ب ال:      ا . أ   ا  رة ا 
 ةدا طا ة ااه ا و ا   وي 

م  وأ  ا إدرا و ا وم  اع          
. أ أ  

  ا ي أو  اا ا؟
١.  :ا  

  ر  ا :()  اا.  - أ
   ر  ا :() ى اا   -  ب

٢.   :وزت    ا :ل ، وا اطي ا رز ن ا
. را                       

٣. :ا وا طا ا  را  
أي زدة د اات ا   و ذ  اا ا ي                

 .اا  
٤. :ع اء اما  

 ا اط ا  اط م       امء 
.ا   ات دون أنا  دا ده  

٥.  :ع اا 
    ام  طا  طا ر ا دة اا

         ا   ا ا انا    ا  ة  نو ،ط
      ما  إذا   أن ا  و    ه ا

.طا    
:ا اا ق مم  

  اا    م ،ا  ك ه ى إن
      ات  ت) ذا    وا ت اا 
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    ا  ت اد ا نة، و ىات أ إ (ط
       ا  ا ا اى. 

  ذا م  اا ا؟
امت: اا ا  از ادي  امت    -

ا ا (ؤؤل واا) ل . 
 ء  ا  :ت اا +م ات+ اق  -

  ل: رة اب و دب
ا.... ،ياده، ز ، /ا  ، :ل  

أ اء، د ي/ وردة د ،د   :ل  
 ،ب وال (ا كا  تامج)ان واا 

:ج اا أ  
إزا ا ار: ( ن ل أو وا) ( ن ض     .١

 ل: ار، اارس أول   اب، ا .ر أو اال)
(  ن ل أو وا)، و ول اف     ا  : أن ن ق .٢

ة وا .ارا    ة 
  ا :ت، ن ل: ا، ادن، اات  وان. .٣

 : العقلية اإلعاقة جماالت يف وتوظيفها النظرية تطبيقات
  ااض ا وا ة  ا واج  أن  ف  -

 .  اا س اوا        تمإ  ه ا
 . ت ااج ا    

-   ه ا ت أن ،    و    رات ا
مغ ،        إما  ت  و مإم  رة وظ  ،

 ط       ه ا ا ا ت  اغ   
         طت اطرا  دي إ يا ب اف ا 
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 ا  ا ،         م و ت اطرا ا   و
       ا ا إ ط دي  أن  ة اا طا  

ا ت ااوا ا وإا و  .ن 
-    و ما ب اء اأ ه ا ت ا 

     ا  . رة وا أد ى وا   وب
اب رة وا   . اء  ا ا أء اب    

   ب اا ظ إ ما ا   ول  
        ة ع با م  تت واا  ا

 دة رع وودة ا  إ ا            أ 
      ن ار . وما إ ا  ل ار  دي 

ت ا  بق اإط  رك   م ع واا
      ا  مت اا   ا طت ارا 

 . زن اف ا  توا 
-     د  رات ا د ه ا ف ن أن ما  و

       ي اا ا   ا    تة و  
       يا اا اا   رة ي اا 

      عا  م ا   وزاف و   
          ة  و ممك اا أ   أن 

 ا   وا طا  أ ا اا  
-           يا اا خ اا  را ا 

 -   ا  ل رو ةا ه ا رج جا و
ب اا ا ت لب ا د إ.  
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  أم ا  ا  او ان ف       -
 ا     ب    ف و .ة م - 

  و .  
-    ةا راا ط  طا ن ردود ام ف ا

و رب م دي دة إ ت اب. وار أن      اب
  ن أ     ا  ف١٩٣٦    و ،

  ،بذ ام        ردةا ب وا وى
  غ م رج ل ر  ١٦وا .  

-         م ؟ا ا  ذا :س     و
  .ا  ا اي اره ا  أ ن

-             م  تام  رتط ام  و
 ة  » رات اا  «       ف   ن يا

  إ غ. وإ ن      ا ،  ووا 
 ا م ،ا  ود او رامب وا.  

-   : و»   تم » «   ،تاما   و
  إ  ة       روا  تاما  ش يا ا (Jungle Book) 

 ردود.   
و واة ، ا ان،    ات  أن        -

وا  ف     م ا ذ و .ا     أن ر 
    يف ا      وج و .ما ب اا

ف و ةو  وا  ف ا.  
ون رق ا  د  ف، وواة  و أت          -

 ا  ١٩٣٥    مف. و ةو  ةوا   
ر     ف ة أت ا  ا.  
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-         ن أم أ ف أن وا   ا ، و
ون د أي  إذا أء ، وأم  ي     اامت

ن     ر ان و  ارا ن ول أن 
ت داا».  

ك أاد ة  اب اردة  رو  ن  أء       -
 ة  ت ل  وية، وان اا.  

-      ا  إ غ وام ن     و
 رج    ا ات ة        لف ا ىوإ .ا

. إ أن ال   ة      ٢٣رة   ن
  ا م- و ٥٦ ٤٧  -    ح نون ا ا

  .وااء واا ادة
-     غ ةزا  ت ردان ن    وأول

ر       تام ةا ط ا  مت إوم را
  رتم ،ردةا    . اء اوى و ء  ت أا

ر ،  أةا ن      وة ا  ة 
ا.  

-     ي عأ ٢٥و    ا  ا      و 
   ة        ا أ  ب. و ة٦٠ا     ا

   ا ا        ا إ   أن ء ا :لو
 ذ و ،ا  ةة وا س. 

-        أ و م       ب  و
د ا      صى أو أف أ  تاما  ل. وا

  .ارج
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-        ام  . ة  قا  أم    او
          أ ي. وا دو ا  ىء وأ 

  .ج ال  ادة  أ   ت   ء
ول  ام    اا   ات ن    -

            . ت ااما  د اا ا  وى 
أن اس  ن أن ا أا  ة          ول: إم ة  

 ب واا. 
 : )باالستبصار التعلم( اجلشطلتنظرية 

 ، أم  ا ظت
وا م  ء  آراء  ا 

    Max ان

Wertheimer  )1880 – 1943  (
مو  WOLFgang 

Kohler   )1887 -1967  (، 
   Kurt KOFKA وت

)1886 – 1941  (، وم إ أ    )1920( 
  ي  و .  

 ر ء  اه ا وف
اGestalt   وا  مأ  ا  رة  و 

 ، ا ارة   و ،  أو ،   أو
  ا ه ط ا   ام ا ، ه وا 

را را كا  .  
 أو ا      ا  ارك   ا  أن ا  ه وى

 ن     ا  اء أو ا وإ ارك  ن ا ااء
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  عث أو زوا     ،  ن  وإ  ا   
   ه اءا  و  ،    أو ا  ا  ا 

  ا  ا ا وا  .  
ر وره أم  رة  ا    كا ه  إ   إن 

 ا  ا      وأوا  ، ا   إ رده   اك
 ر اا را  ا ، ك  يا      ا   

 .    إ ادف ا اك
 وة  اك  أن    ،    ا ه  واك

 ، د م ا ا      ،  
  او   ا  ك  ا  يا      كا  ا 

  إم  اثة أ ر  ذات  ف ض إ 
  . دة  دا وث ص،

اأن وا م رة ا  رة   تا  رأو ا 
ا  ك درااء  ا  مأ    راتات  أو ات  اأو إ 

  . وات ات
و وث ر ا  : 
     را   و  ا وا ا:  

 ود  و     ا  ا  أ  ا) ا( ا ن أن -
  . ا وا ا ا ورات اادات

 ا  إدة   ( ة   )  ت ا   أن -
  . ا إ ل

 ا رة ا ا وا ارة  مع ا  أن -
ا   أو م .  
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  رب   : 

- و  دة أي( ام (    و   ) ا   (، 
 و ز ( ا  ا (   ا ،     دا 

  ) .ت( ا ط  أو را إ ال

- و  ل د رؤا  دا  وق  ا ) و (   دا   
ل طا ف إا )ا.(  

-  دت او  ط  أو ا ل ا  ا  و 
  ،  ر   ر إ ر دا ا  ة.   

 وة ا  ا از إ وم إ  اوق  وأا -
 اف  إ وو    از  ا ا إ اوق ب

 . )از و ا  ال(

-   ان  إدراكا     وق ا  نل  وإا إ  ا 
  ) .ازة(

 ، وا وق   و وو ا ا  ر -
وو ز( اا (    ا       دل  اا  إ 

 ط أو ا أو ا  ط اوق ا وا .  

  و    و  وا  وق  و ط    وت  اد  ا  -
و ا و .  

 وو    و اول اوق ق  ام اوق  أا -
ف إل اا  ا . 

 دا  وو ا رج ا و  ا  ر -
ا   دول اان وأن ا   إ  ا     ، 
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ة و ةو  دو   ى اا  ا ا 
  ) .از( ا  ال  وأ   ا  اة

  ( ا دا   و  ا ا ر  -
دا (   ةاا  ل  ا وإ   

أن ذ  أ ا  ىا    ا .  

- و  دت او ة ا  ةل  وا إ  و ا 
  و  ة  دل اد ا  ن وّ    و ط 

أ  لا  زا(  ا.(  
 ربا ا : 

 ن  ر   م ) ا( ا إ ال إن -
   ة    امر  و ا  ت    و ة وت  اد
ا.  

  ) ذ   ( ا  أاء    و إدراك    ار إن -
 م و ( اور ااء  أن  د ار ث ن

 (  وق إأو ا و ا ا إ ا.  
-    أم      دا إ  ا    ر  طا  م  ر  ا 

 و اوف م م إذا  و أو  ل دون و  اك
وا ا ا   . 

-  أن ر ا   ا و و  ا    وا 
 اوت  د ق ن  ة أول    ا ن ا و

 إدراك  ) ة  ر  ا  ث    ر  اء   ث
   م ا إ ال اان   و) ا  ادة ات

ب مض إذا ا إ م ا  .  
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اا ا   را : 
 ا ا :و  ى    دا )ا ( ى 

 ن  ، ا ارة   ار إن ،ذء
ا ء  أذ    ن  رأ      اا  وإدراك ا 

   ف    اء  ت أن و  ادة ات
ا ا  ا امن وأن اما    ه ا 

 أم  وق د  ادا       ا  ا 
  .ا ا ت  ااة

 ا ا: و  مإ ي اا وا  
  )إ...اة أو  ال  ( ا   ا اك إاء

 أي  ءأ ا   أداء ظا ر ا. 
 ةا ا: و      ى  ا    ت رات  أو ....إ 

   ا و  أو    فا 
دة وا   ا ل أي( اام أ  ل  أو اام  ا 
را( .  

 اأن :ا اا   ا  ا  ا  ا    ا  داء ا 
 )ا ا( امن   دا ود إ ج وا .ك

  أو  .  
  لإن:ا ا ة وظ دة  لد اا  

ا ع ا زا وق أو واا      م  وا  ت 
  ن أن أي  ا ا إ و  ا  اد

 ا  ا   ل د  إدراكع  ا  ح  أي( او   
ا ا( . 
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 : التربوية التطبيقات

 و    ا  ادراك م  ا  م و  ا ث -
اء إدراك مأ ا  ،  ا  ا  

 إذا و  إ اأ   د أو إ  
 واوف  ات    أ           ااء

ن ا  .  

  أن رس  ط ك أن ا ر أب وى -
  :  ان ون ا  ة  ااد اة م إذا

أو  : ه ةر ا نا   لإ  و  
ا .       

م : أن  ض ةا   ة أن ا  ا  ن  وم 
درا  .  

  : ا  م ام ا ادرا
 إدراك اء ار  ان   Law Of Proximityمن ارب   -

 وان   إدرا      اء اة.

-   ن امLaw Of Similarity      ء ان إدراك ا
  هزن أو اأو ا ا. 

-     (ارا) لن امLaw Of Continuity       ا  ءا
ا ا رك  ،ذا م اد إ ا ا اي    
     ه ا ى م   ا رات إ 

.   أم  

-  ن امLaw Of Closure   ، أم  ء ارك ام
اة ا  ء مر اة ، وى ان أن 
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اء ا أو ااء  ا  م  ا  اد وأن 
.ل ا ال إ  ا ا 

-  ا ا  ن أن  و  ا ا 
 ا روا ا  وذ ،ذا   ا ا 

 وادئ ا  ا   ص ام إ ت أى.

-     اء داا ر  ،وا ا  ا
 ا   ،ىا    ى أ راث اء وا

.    ء أو أو راث ا ر 

-     ا اموا دة ا اا ا ر اإظ
  ا أو   ، ا ام رم  دراوز اا

ا   إدرا    ا  أن  و ا دة ا
.  

 دة ا    دراك  اا ال ة       -
. ا  اءا ء  روإظ ،ا 

ر اب  ل أم إدرا  ا وااد واوف      -
   ا ا   ون   ات.ا

 -  ر ا  ا ء واة واوا ،  
   أ  اا و،ام اامت   أ ا اامت

 لطا،ء  وذا   أ      ا   ء  و  ذ 
 ةا ا   ا : 

  أن  دةع ا ا  ء رات ق اا  
)ا(   ى ا ا ا واو ة اوا.  

   دة ع ا .   و   رة     
 أ  ا  وا    لما إ  ا  او     
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 دراك ا تا وا ا  لما ت  إدراك إا 
ا ا.  

  إ  ا    قا    تو  )   ط  وا 
وا (  ا وا ا  هم وم دراك 

   و ، اى  ات  وإل ،  ا  ا   ا  ات
 رل اوا إ ا ا.  

   ا ا وا  ا    أ 
ر    ت إدراكا زوث ا ا.  

   دة اا  ام ا ا  إ م 
ن ام ربا  رب أن ءا    ا 

ا   ة إدرا ةن وامو  ا   ء  إنا 
ا  إ ا  ةإدراك و . إّن و ا 

 أن   ا.واة وا وا ا ا   ر
ا  ن  ر   ا      ضا  را 

   جا  وا  وا.    م     ءرا  ا 
   قا      ا  ا  .و   إ   

د اح ، اوا  دة دةا ا   ا 
  :ا ر

  .ا  ا ات أو ام ار -

-  ا  ا.  

  ا ا اف إ و ا   ا إرد -
ا وا    ت.  

  .  ااع و ا   ا ات ار -

-   دةا      ا.  



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

١٥٦ 

-   ط  ا رو . 
  : يف جمال اإلعاقة العقليةلنظرية اجلشطلت التطبيقات التربوية 

    )  أط  ا  أن ١٩١٢ 
Wertheimer    ر اام و ،مأ  ا ا  (

      و وا درا     ا إ ت اا
 )١٩٦٢-١٨٨٧ Cohler )١٩٤٨-١٨٨٦)، وKoffka و ،(

ا    و ،ا إ ا ر تا    إ
       د ره ا تظ و أو ا ا  
         و    ةأن ا ره ا أو ،ا ر

  ك إرد ا   و ، رة  - ،ن ا
اك اي   ا  اك ادف أو اك ا اي    

.  ا ا  دا    
   ا م   نك اا ا: 

  : اه اول: و واوس
 أ   ث ر  وظ ا ا ادرا إذا       

  ا  ا أن اوس وزو مول و ؟ اب ذي د
  ثا ن    اا   ن او .ت اا  

 اع ا  أب ر وا ا  اع ا  أب       
   نا اوا دا   ا   وء اا  

ا. 
  " ر " ما   او أ  ه اث أن  

        را  أد ات ا إدرا   ار أ
 ز  أ روا ا  ا ر وا   

ا وظ ا  إدرا ل أو ر  رؤ وه    ب د
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ا اة ن أداؤ و طل اء و أي ل ا اوق   
            أ  ربه ا ن  وف اا  ا 

 و ا و وا ، ي وادراك ات ا٠ا 
   " روا ا "  أن  ثه ا م  و
            اا  د لإد  وا ر  ا ا اا أ

 ح      . اا  ة در   م ثه ا  و
    تاا   أم إ اإ     تر اا  

 أ ا  فا   نا   أم   و
  وا  ان ا ا واف   ه           
      ا  ء، ووا ا   ج إ زات وا

وا ا أ  ٠ 
)  مه ا١٩٣٥ا) م١٩٤١) و :(  

      ثا    ا ا  ه أا ا 
ا     م  ء ، ه اا    قع ط 

   )   ا ل ا١٩٣٥ا  ه ا  و ( 
 رب        ا ث    ه ا  ا ءت ا

      ما ا  ك أا  أو دراا ا  وا ا
    ر  أ  واا    ارا  رو 

 ن  . 
ا وا : 

 ما ن     ١١ –  ١٠ ا ا     او  أن 
  م  ءل اطا  لة أط () دا و دوا ر إ

        ا   ا  ق ك   و .ا ١٠ – ٩ 
 .ات
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ات و أن اطل  ٩ – ٨ و  ات  ا ا
        أن  و ، ر  ا م  ون أ ءا

ا          ،  ه أو ا ا   ا أن إ
     ج وما   جما  ا ا  ءا   أ وما

       ن ه ا ء    ١١ – ١٠( اا   (
) ا    ٩-٨ .(  

وا من اا وأ :  
  ك أن و  ا       ارا    ٩ – ٨ دون

      ا   ءا   أ أدا  ا  ل٨ – ٧ 
      ا   أو  ن   ل مإد   ات

ا. 
 )  ١٩٤١و    " دا "  (ر   اإط  

 ا ا   ا طود ا د اض أنن ا  م
اح مو ا ا ا در      هأ د أا  

     ا   ث    دا  عا او ود اا
  ي ومد اا   يا  دا  ع اوا  و ا 

 ا أو ا ة اا   أو إ   يا. 
د اا ي  ومد اا أ د ا أو د ا  و

   د إ دي يا و " ا ه إا "  ر 
     د     يوا اوك ا ه أوما 

 . اي  اد م  م  در ة  اد
   و     أن م  أم  ا   ن ل

اوق ارا أو ا  ار و  وق  اداء  وي      
 ٠ار ا ت م  أن مو إ اا ار 
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 :  ليفني كريتل اال نظرية
 ا  و  kurtlewin )ت

  1980 و  1947 (  ادا 
 ا ، ت وا 

  م   إ     تا 
ز    اا  م 

 أل  ا  م  ء  ا  ات 
رة و   تا ا 

 دراكا وا وا ،  ن 
ا  ور ل ت ىا  

 اا وا و ا ا .  
 ء أن م ا اول ا ع ب ا 

 ا    ا  اء  إدة  ل    ااف    ا   اي
 ا ن   ااف ه وراء ن ا ااو  ا دون

  ا  ذ ،    ن     راا    ه  واا 
اف وا ذا    .  

    ل إا  سأ ام ا اث  ا  ا ، 
  ا  ام ط  تا ا زا  و 

ا  كا   م  ما ا  ثا 
ا ، ن و اث ا ث وا ا ا  

ا   . 
  : اي ال 

   لي اا    ىا د ا 
 اد   ال ا  و   .  و     ا  ك 
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م و اا ا ا       ف 
 ا  وات  اف   ه ا ا واى ، إ  اي
  و اوا د وا ا     قو   

 ، إ  ...  ا ل      ا ا أو واات ، ااف
 ن دة  أو   لي  اد  ا  . د  و  ل 

     ن د    أن ا و  ا   ي 
 د      ا  اة او اف  ام ط وا ، اي

ا ا .  
ا   :  

ا   تا ا ات إو  او ، وا 
 ا  ن    ، اا  اة  اات  ا ا  ا   امل
  اءا ا را ، و ذ   ط    ا    ه 
  . ادراك  ام ا   وا وظ   اات

 إ    ا إن   وا  و  ورض
     وا  ا ا إ ا اة   واا ا

 ول  ه   ا ا     ا  درا  ول اي
   ا ا  ا ث ا   أي  ا ن

  : ا اماع ا   ا ا أن أس
أو :ا   ا ا  : 

 ادة ادة ط   أن  ل ا ا  ا إن       
 ات دا ان أي ، ا ا   تا  ا  و  اا ا 

  . وا اا اص ا ا ا  أي ، اة اات
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        ان ا ا      ط    ا  ا      ر 
 ة   و  و ، ا و اات
  ل اا ا  افا ا  د اا ا .  

 ى  وا              اة إن  وى
 م  و    ت  دا  رك و    ا دة اد

  .  
و ذ  لا ا  :    ا    ول ا 

 ا اا   ا ا ض اي   ا  م ة
 ال    واي ( ا   اي  اف  ا ال و    ل 

 ا  (، و  دد ا    ا  ات  ود 
 وا  ة    ا أو  وا ة
اا أو ا،  ط و رةا   ا و 
 و  ة ه و  با .  

  ت ث ل  ث ا ا  ا إن  ىو
ا ا:  

- ا  :و ا ا       ا  طا  ا   ا 
      وادراك وا  و ا      اي 
  . ا ل

- ا  :و ا ا     ط ي اا  
 ا  ذات ااف  .     ا ت او ت

أو ا اا وظ .  

- ا  :و ا ا    اثر ا  ا  
ط ي اا    ات تدراكوا و    
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     د  ا  ال  اب    وا ، ت
  . ة

م  :ا   وااف اوا : 
     وار ا    ا    ا ،    ث   ءا 

 دا  ، او م  دا ان ا       
  ازنا  ط لي  اا  طو  ا  د  ا 
و  ع ذم  ر دا   ا ع ا  كا 

  . ا  وا ا ع
 ى إن ا  لي اد ا  ا  افا  ا 

 د إك ، ا ءا   ل  دا      ه  و 
 ،    اد  ك    وا    ب ة  ن ااف

 .     ل ا وات  ه او  اد ب  اي ال
 : ا   تا وا  : 

     دة    واك  ،   و     دا امن إن
 ا  ه  ا  وات  وا  اوف   ده اي اطر

ا  و  و ، و رة  ا  ة  او   لا 
 ه   و   ا ،    د اي
  .  و اء

ات وا ا را دورا وا   لي اا 
 ا ااد  ا ان   ، وا ه  و د

     وات    من    ا  واة  رة ظ  ن
او  ا ا  .  
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و إن ذ   لت اوا  ام م  
 د إدراكا    ا    و    م    ة    وا  ذ 
  ور وام .  
را  :ا    تا رادا  : 

 إ دي ا ا اى    ا ارات  إن    
ا ،    تت اوا ا     و  ا 

و  ، وان     ه   اتا ا   
 ىا ا دي ا ا ا .  

 واة  ا    وارة  ا  ارات   إن  وى
 تا  رفل ات واوا  إ  ص ول  م 
 ام  ج او  راتا إ اد اوا .  

 :  ل االعاقة العقليةيف جما اال لنظرية التربوية التطبيقات
       تا ا   أن      ا  و  

  :   و ار ا ل

-  ع ا  :  ا  درا  ا اا 
و وا او ا  ا درا ا را 
 ا  ث  ا   رك اطا ،  وو  ت  و ا 

    ووظ ا.  

 اث  ا  ا   :  اة ار ت اب -
          ا ا    و   ات
 ا و ا  ل ت ا وا .  

-  افا  :  ان ا  ا  و اا   
  ما وان ا     و  ا  و   
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دا  ، عر ى ا  ا   ا 
ا را . 

- راا ا  ا  :   ا درا ا 
ا درا    اا   ا  ا 
   ا  ا  ازن وان ، ا وا او ه

ا ا  ا    ذا   و  ذات 
  .  

-  ا  اتا  :  ام  دةا ا  
  را   ا  ت  وى  اا ا ا  

او ا ا )ا  (ا   .  

 ا     ا  ا وف ا  :  ا اوف -
ا أ    ات  ا  ا ) ن) ا  ا  ا 
 د وم ى دةد اا  اتا ا .  

- ا ا  :  رة اا  ا  ا  وا  رات 
 ا    او ا  ا   وا ، ا أطاف واادات

 افط ا . 

-   ا  :    ا   دوف واا  ر ا 
 اك  ا  ااث  م    وا  ا  ى  ا  ااف

 ا و ، و ا وا .  
 : االجتماعي التعلم نظرية
    ه ا  رد )١٩٠٤-١٨٤٣ .(

:ا أر   ا رد أن ا رأى 

- ك اا    - ا   



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

١٦٥ 

  ك ا ا      -  ادئ -
    ،وا ،اء: اأ   ا ن ا 

.وا  
  ا ا و ا اي   ن روو اح 

)١٩٥٤   ء إا د  دورا  كا  ا  ) أن ه اءذ إا
   .ا   ،ا ا   س ،كء     اا  ن

   داد ،ذ  ة أو رأى ا ،إ   ك د أن
ر ا  ا اك. إن  اك  ا د   

ء إا        أن ا ا ا ى م و .ار ام
 ا  وإ ،ا ا    كا   ا اات وا

 . ذ  دورا  
 و ورا ت١٩٧٧( أ  ،ه  روأ ة رو  (

   ا  أن ا ض ا .دراوا ا ا 
  أ .  ف  ن ا ل دراا ا م

  ا ا م ء. أك ا  ا   ا اا
       ك و   .ا اوا ا اا  
أر: ا (   ا)، امج (ارة  ا ك        

.( ك    يا ا ا) اوا ،(  
 ا إ أن ال وث ك   د   ده        و

   لد اا ا أ    (ا) ااف واا
  ه ا  اة ا    ا         و ٠ااف 

أو ا ا و ك  ا ة اك أو اوث ا لوا
وا.  
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)  ي١٩٥٧و    اأ إ ا    أن ا (
           ، ء أو اا  ام رن  دة إذاا ا ر

 و ا ا  ا  .حا ا  و ا ا  
  ا     () أن   ن ا ، و
اف. وأن ا  ن ا  ر أداء ا  ،  ء       
          ح أو ا   و  ءذ م  ا

 .ف
ر  ار  أداء ا  إ  ا واض     و ا

   ا ي ا .     ة غم  وت اراه ا و
  ثص ا تان اا ا   :  

١.     أو ا  اإدراك ا  رةا  ر   أن ا 
 ٠ااب

٢.          اه ا    ا م  ا إن ا
 .درا واء

 إاء  ه ارب  ا  ا اك       .٣
 ك اا   ٠ا 

٤.      أ ا )  اا إ  ا  
(ا  ٠  

            م أن  ا ا أن م  ثه ا و
 :درا ا   ات

 اطل ار  ء اا اة ار و اف        -
 ا أرا و ن ا أن  .ة٠ 



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

١٦٧ 

-  أن  اات وا ضا  ر  ا ا 
    ا   ( رسا وم ) وأ ا  ا 

 ٠وم أو و  اا اة

-    ،م ا ا راا ا  حر ا ن أ 
ي اا إ  ا  دةا ح وا   

ا وان ه  ا إ اح ،  أن   ار   
 ا ي ا٠ 

و رو ه ا م و  م ا  كا 
ا ن ام  اا ة او .ا       و رو 

و  ه ا إ م  كا ا :  

   ب  اي  و ا    ر  اي ذ  و:  ار اك -
  لك إل اا ا  ،  ه  كا  م 
 را ا.  

  واي ا  ر اي اك ذ  و:  ا اك -
     لك  وأل و اا  ا  ،ه  و كا 

  را ا.  

 ا اك أل  ا و اح  ا رك ذ  وء -
 ق ذا و،  ا  ذ    لك أا 

ا ا      ا           لك  أا 
 ا و ا .  
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ا ا  ا ا : 

- مك إا :  
  اا       أو        ك  وث إم أي
 ز   أو      زاتا  ، و  آ  موث  إ   
   أو ز وظً ا ا ا   أو ك

  .ازات
- ا:  

 لد اى ا دا م  لا        م 
         أو    ل  درا  ا  ر ل  ردا 

     ك    .  

-  ا : 
 در  دو ا ر  لا      ة 

 و و أن   اات ه وى    ات
 حإ   ا  ل لا ض ا أن ط   

 ل وم ا  رة )تر (ه أن و ترا   ل  
    م   و،  ا دا  ادة اق     أي

  ا ات و واوت ا      ال
   از  ه  وأ  ا    ذ  و ارت ه ود
 و  إ.  

ت وراا ا أ  ا   أ ا   أدا 
درا        را    را      لطا  ا    

 ١٢ – ١٠   ،روا  ىأ  لطا دا ا   ى 
ا ا )ا (ووا  وا )ا  ( ى ا 

ا و ري اا      ح  و   إ  م    عار 
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 ار اطل ى ق  ار ح  ا أداء ى
 واض  ا   إ  ا أداء  ار  أر و اء
  . ا ا ى

 :العقلية اإلعاقة جمال يف االجتماعي التعلم لنظرية التربوية التطبيقات
-   أن   ء ا ت افوأ ق اا  ، أي 

 ما ا  و  هو  و . 

-  ن أن  ا م   ت ا ا . 

-   ء ان أن وا ا ه إ لطا ا 
 ، د أي  ؤل اح وا لطا  أداء  ا . 

-   لطا ا  عا  ا  أو   
 .  

-  و و اا ا   و    
   وذ )و  ظو  ط )  اق ا رات

   أي  أل  ا إ  اي ا و  اح ة
  .  ا اك

 ا إز  ا ا ا ا  ار مل -
  . ا ا  إ ح ار  و  اق

-   ا ات ا ا ا ة وا  وا    جا 
 ة ذ ق اا   إ  ح  ا  و  ا 

 ا.  

-  أن  ري  او ا  ا  و    لطر  ان ا  ا 
  إ   ة و اا.  



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

١٧٠ 

-   و ا ه ءاما  ا    لطا 
 أي( ا  أ اا  ن   ا ك
 ا و( وذ  ا   ا    ول   

ا.  

-  أن      ا  ا    ت  و    زا   
 ا قا  ضن أن و ه تا وا. 

 اادث    ن اي ا  ا او ا إن -
ب او  ادثرة اا ا و ا  روما 
ا  ةا . 

 أو ا  وا – اف  اه ما  ار ار إن -
ث ا  ج  م  ا  ي  

   ي  ءة  ك  دا ، و      اب   
   وظت ات ه    ا. (ا  واد اح

 ث  (. 

 ا ا د) ا ي ا دون( ا ا  إن -
 ودر( ا أو ح ا ا أو ا ذات رة د

 .) اك ءة

 .   اد ن  ا ف ااب إ ا إن -

 .   اد ن  داد ا أو ا  إ ا إن -

  ) واف  اد    ا   ( اد  د  ف   إ ا إن -
 . إ ف  اب ا  أع

-   اب داد اوا   ا اب إد  أو اا   
اا و    در ا ا   دف اوا . 
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-   رن: ا ضرة ا ابع اأ  ن فا   
 أ  ن كا  ضا  ف ا .و 

 واك اق اك  (ض ا ال( أ اف
ا  زاد  دا . 

- إ ي اا   ا  ا و ، ا رها 
  ءا  ره ا ا  واي اوا   
 :أس

 .ا اب  اء ا ر اد د ح  ) أ
 .ا  اء ا ر اد د   ) ب

- ا    يا و  ا ا ،   م
        يوا واا  ا رة ا  ءا   رها

 : أس
 .ا اب  اء ا ار  ح  - أ

 .ا إ  اء ا ار     -  ب
  : بياجيه جان املعريف االرتقاء نظرية

       ه ا ي  ان  ا   
  و١٩٨٠  و ١٨٩٦   و اي 
ا    ا ا ي اأ ا   

  ا ا ه ا ل اي امن
 ال     ر  اي ا      ل

 ا ا اا  ا   
ا ا  ل ةا .  

وا   درا وأ    ) درا  ا ( ا   
ا ا ،  و   ل  أأ     ا  ا  ا  
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ا  با ا  ل   آراء وراءطو ا  ا  او  ،
 اطل  ودت أم  اطل  ا  ح  ن
مأ م  ل درا  رل وطا  . 
 ا    : 

  -: ا  اي ا  ات ك
 إطر  ا  ا ا م و:  ام اه:  اول

 ث  ات  و أاث  اد  ض  أن ، وات ات
را  ا   ه تا  . 

ما  :م ى و:  ا أن ا  ر ة  ا    تإ 
 و إ    ا  ،و  ه ت ا  ا 

و وا    ن اتث ا ا  ، درةا  
 .  ) أ )د ارط ر    امن

 ا      ط    ث  ا  ا  أن  وى
أن و،  و  ة   ا   ا  ، دو   

 ا  ا    ا  ا    ن     إم  اء
 وفظ ا  ،  ن  ا   م  ا        ا 

 ء ط يا  ا   . 
 ا ا  : 

     وم   ا ا  ءا  ا ا  ا  و 
  ى إأ  ،ن و تا ا    ن   

و  رة دا  ا  ه  ى  . او   أن  ا 
     و     و       ، ن ا واك

    ازى و ا إ    ا أو ا 
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ه او ن ان وظ  و ا ا ) او) ا   
  . من ا ا ا دان من ن

 اازن  م    و  ا    ارة        ء    
 لأ ا ا  ا ل  وأأ    ا  ا     

ا ا  أن  ا رو،  ا   ا  دا 
 ن ا ض  ت ة م . 

    و  ءت ات   با وا و  دازن و  
ا  ا ا  وا  ، د  و  ىإ  ا    ىا 

  .   ن ا ا ن
ا ا ا:-  

  :  ا  ا ا أن  وض     
ا وا  : دو ا  م ا مو ا    ا 

ا .  
ا ما :   ى وة إ  و   تا 

ا .  
ا أ :  ا    ا  ا  مة  ا    ا  و   و   

ا ا دت و اا ا ري واا ول و 
   ه از ا  : 
أو  : ا ا – ا :  

 ن  و ا    ام ا م  و اد  أ ا وه
  ا  و :  

ا وا :  
 دو ا  م ول او ا    رس  ت  اا  ا 

)ا ،اج،  اا  ،وا ما ...و) إ   ه ا 
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 ر اا    تات  و ا  ة      ادر   
 ا ه و   . أ  و ا ا ال

ر  ةذ   ةو و   ا  ا 
اا .  
ا ما  : 

 ا ا مو ا  م  ا  اا  ، و    ارا 
ا ت ا  ع أورا  .ر و ا ة ا  ات 

و زرا  ءا ا ا وا   أن    ات  إوا  ا 
 و إ ر  ،ا و ءا ا  ا  إ   ،و 

 . ا  اا ا  أ ا ه
ا ا  :  

 ا ا  ا  و  م  ا  ا  و    عرا 
اا مار أو،  اي اف ا ء إ ء        

و    ا  وث ت  و    أن ا        ءا 
 ا  و  ا  ،او      ا    ارء  اء وا 

       ان      و  إ      ا  ذا
  . اة ات و،  ا إدراك
ا اا  : 

   و  ام ا  م  و ا ا  ا  أ
 ا  إ  ت و اذا،  ا ظ  أ ا 

  لا إ  م      ا  د  ا    وران  أو طا 
 ل  ا ه و ا  ا  اا وا 

وا  ا ل ا اتا . 
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ا ا  : 
 و    ،  ا ا  م و  ا ا ا  أ

  عرا  اا   را  ا ار  وي  اف  وا إ 
ا ع و ا  او و طم    . 
ا دا  : 

 وا  اا  ا  م    و   ا  ا  ا  وأ
ه و ا  ا  ّ  ا    ا 

ا و ا ما ر إإط ى أو أو .  
م  : تا ا :  
     ه و ا    و  دة ا    و  ، او 

أم   ت  ا وا ل ا اتا 
وا س اا . 

  :  تا را : 
 ات  و   و ام ا ا  ا ه وأ     

 و  ار  ات  اا  ى       ار  ات  أو ادة
  . دا ا  ارة
اة اا  ا ا    : 
ا : و   ا  ا  ا    ءة  أوأ  ا   

 داء ا وظ . 
ا :  اة اا   ا  ا     م  ي  اا ، 

داد وا ر  ا وا  ا 
 ا  داد      اس    ل  إم:  ا اات

 .وات ات ه دة
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  ل  ث  ا  ا اات  أن  ى: اازن 
 ذ     ا     ى  ار  ون  واس ، اازن
 . اازن

 : ا   ا ات
  ) .اات( ا اء  ا ارات  و -: امه

 . ا إ  ا ا ار  ا ا ا  -: ادراك
ا : رة دا  ءدة أو اإ    ظ أوا    

 .ااة
 ا:  ي اا   دا ا ا ا  م 
ط  أو   . 
 : العقلية اإلعاقة ميدان يف بياجيه نظرية توظيف

ي ا  أن اء  ارة  ا  وأن ر      
  ه ا و         م و ا ا   ل  رة

    ء   م م  ةت اذج ا  ءا
 . وره

  ار  ا ا  اء  ا ه    
     ن ا ي وأ  إ          ت ا

ن  و  رة اد  ا  ه ا ء         
   ارة  ا و  م اازن  أ أل          
           ا ا  ل اأ وا ا  ا ا

 ار و ن ا ا  دا ا ا  أن  ا
 ة م ت  د ن ا . 
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      و اأو ا ب واا   ات ءت  و
  ود ازن  ا  ا ا وا و د اي    

ن ا ا  ا  ن ا . 
ا ا  أ ا   ض مو: 

-  ا  ما ا د إا  ا ا ا)     نو
 ا (. 

-           ء اا    م  ما ا
  و ت اروا       إ ما ا   ١١     ا وا 

  ر ا إ ور : 
   ا    ات  ٤ - ٢. 
    ثا   ات  ٧ – ٤. 
   ت اا   ١١ – ٧  . 

-    ا ا ا  و ا أو    ا ا اا 
  أ ه او ت ار١١ ا   . 

    م  ل  ا ا   ا و
ء ري و       ا ه وه      

     ا ا   ي أن  ا ،   إ ا و
   أدم  مة وا  ء        ارات وت 

    ن   أن  ا ذ   ن ا
  ا اع ام ودة ن ،       إ    ل اوام

  ر     ا ا ا    ت
           ءا  رات اا مإذا و أن م   وا

 ه ا  ر ات ا.  
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   أو  تا ء م  ا أن ا  يو
ا ا و ي أن ا          م وم  ت 

 أ ا  ت إ وت اا  ا  ا  ا
.  

     ت اوا    ت مظ ت اا أ و
         و ر اإط   ءري ا رء اإم إ 

وت  ا وا  ات  ن ا اي ه ا
 ا  و ا ع ا .   س ءإم و  

ا   ق ي .  
    أ وء   ا و و را و 

  ر اء اي        وطق ار
، ت ا ا  او ام  أ ي  ار 

و   إ ات اد ا ا  ه  
         داء اد اي ا  ا  راتأو، ا   

 ة دة أو.  
و  ن ا اا  و  ات      
ا  ان   ات ا  ه ات وا ا اي      

ا   م   م إ . 
 رق ا و ، ن  ا ا أ  ، وا

 ا ط  ،       أو  ة اا ة إ  لم ا 
  . إ  أي أ ا

         ءوا   ت   ه ا أن  و
   ا ان او، و  م  ا  ان ا 

ا  م : 
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وا :  ا ا  ا ا ا  . 
ما :ظ  اا   ا رل واط ا   . 

   ت  أا ا ا   أن   لطا 
ا  : 

   ا  رات ا  و    ت  ا 
ا و ر  ا. 

    ء وو  ا     راتادات ول  واطا ا 
. 

  را و ا ا ا اوا ط را 
ا )و ط دي اا(   ء را 

اداوا. 
    أ ا ا  وا  ط ا و 

  ا ا. 
   ا  و  ا  لما  ا إ 

ا. 
   ا ت ا ا ا ا    

ة أ   ى ا ا. 
  را ما ل اط وا       ا 

ا   ا ا. 
 ا    ا  ا  وا  ا   اا  ا  ا 

 . 
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 :النيورولوجية الفسيولوجية) هيب( نظرية
م   م 

   با 
ا وا   

ا ا  غء اأ 
 ا . ا 

ا و ا  
داد ا   

ر اة اا  ا  . 
أن    اي ل" ا اا"و ا  ح  

 اا  م  ا  . و"ا ا."  
     دوم ن ا و ا  ذ  أول

١٩٤٩   " :ض  ك  أم  م      رو   
" أ"     ر ن و....  اار  ا  ات

   "ب "   ر و ، ن  ا 
 ". ا  اءة   ا   اا ا أو

  ا  Hebbian theory    ن" أم "، أو 
" "، أو "م  ا."  

  و م  ا  ا ت  اوا  ا 
،ا  أ و     و       

  ا ا  ا  زن. اذ ا ا  اوزان
    . م و وا و  ا ا   إذا

ا  ن أن إ  إ  أو إ        اء   ا  م   
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  أوزان  ن أن إ  ا    ، إ أوزان
   ي. 

  ،لا   "ات" م ،ة ال و 
م . م م اوا أن أي. ا  ' م'  ار   

 ' ل'  مأذ .    ة  ىم    ،ز  مم  اا 
 ا "و" م"ا " مأذ . ا  "م "

  م أن ل ول   ن إذا  ا، " ال ا"و
 راتت، اوا م و  .  

و   و  ) : ف أنى أوة أ 
(  

  
 ن  وزن اا  ن  ن  و   ا 

      )د ،  .  ن
   ت  ما.(    ا  ا  ا )   أو 0 إ 

1(،   تن إذا 1-ت ا  ا   ا.  
 م  اي ات ا ا  اء واك       
      ط    ت و سأ  ا و

أن ا واز ا   وه ا  م ا ي     
  ل و  دأن ا  ورا  درات ا٠ا 

       أو ا مك اي ا :ن ك ن و
     مك ا(ح) وا ا  وا ل اا  ر و

     و دراك واه وام ك اا   ا  ر
اا (ت) و  ث م ارة ر ة ر ة ر    
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    أو ا اك اا  عا او دا   ث 
 . و ت   ر وار

اا  وي  أن ا ه ارة  مع  اك    
دوا ال   ل اة ا ودوا ال  أي         

ة ات امس اأ   . 
 :وات ا من

(اا) وث  ط ز ال وات ادرة   ااردة
  درة ن م أن إ و (را)       ة  ت أوا  

 . ، إ أن ن  م أو     امل ٠٠٠٠ اد 
  ته ا ل ا وا: 

ا   ا و ازا دا رونم إ ا   ،
  ا مر و اي   أو   اومت وا ام

          رة وا   ت وة ا رة إأو ا ا 
           ي ، أا ز اا رج إا  رةي أن ا  ا
      ا ط   رون أم رون إرة م  م ا 

و        ترمك م ي أن  " ة " ا   
ز اا  ظه ا . 

      أن و أم إ ط   أن م  و
 ا ا ء وات ا وامت اي ء   

      وا راا م  " ءده إمو و "
  ته ا  ل ت    و ا ا 

ا .  
   اوا ه ، واما   ر دورا   م و

ت ادرا أء   (اة)  ادراك وا. وم   أ اا 
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       ) م  اه  و   ةا ا   ت   (
 أي    ا و ن إاء ة ا و وزدة     
  ا ء ا ال ا أ  دي إ أن   تا

 ٠٠٠٠٠و ، ي      اا و  ن ا ن ا 
 ا ذوي ا ا. ا  

  : العقلية االعاقة جمال يف هيب لنظرية التربوية التطبيقات
 را     ول ا  ء م  

    دة اا ق إه اام  وا ق      اة ط ل  د
: 

 او  قط  ، ا  ا  اتد اإ
ة دة امه ر     امه ا  أن  اد 
     ا و .ا    ا م  ةدة و

 ن ذ           دةا  أن و . ا   ا  اد 
          اا   ، ا إ ا      رة
 ي ا أن  ذا ا ن أ ن ذ ةوا  ة  أ

 و ٠٠٠و    ر رأي   ن أ ، ن    ٠ا و
          ل ت اا  ي ا ن ، ز روا را

م  . 
  : االنفعايل العقالين العالج نظرية

   تأ"أ"  لإد  ا  وا 

 درا ا ،  و    ج   ما  ا 

ما Rational Psychotherapy نو ذ  
 و) ، ام   )    ١٩٦١   ، و ١٩٥٥

  ١٩٩٣  ز     ) ا (   ه 
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 .  )ا ام ام اج(
 :من ا مة

١.  ورين أن ا ا    ا . 
٢.   ن أن دا  ة در  ءةز اوا   

 .أ ذا
٣.  أن ا  را    ه ءا . 
٤. ا   وفظ ر    دا. 
 ا      و   ا  امل    وا  اة  اء   .٥

اا . 
 .ا  أ توا ا اوت  دي .٦
 . أ  أى   ك ن أن وري ا .٧
٨.   ا   دها. 
 .إده و   وذ   ك .٩

١٠.   سن ا    ا  ن با 
١١.   دن أن ا   ا  اثأ . 

 :  أ  ار ه

-  ن أن زا أدا  وان وأن اأ   ا . 

-  أن  ونا  لوإن و  ا ذ  أ  

 .  أ وما

-  أن  ا  وأن ط   ء هرا أر وإ م 

  . 
 اج  ر  أ  اي  أ  أت  م    ة  ا  وه 

ا  ١٩٤٣  و ط  درج اا ا ،ما أ و 

أ    ا     ل  جي  اا    ل  ا إ 
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 ا  ا  ك  و  ا  ده  ا  ء  أم    

 و  ة  اط  اك  ط أو أب ا  ل، و ااف

 ا ن  ا    أو ا  أ      كا  م  و 

 رأ ا  دت  اوا  ا   و    رط  ط 

ا    ج  ا  ما  ض  ا ت  أنات  اوا 

ا إ     أ  ط أو       ا  . ه  و 

ا إذا أم  دا            ءأو ا  اما 

ا  جزأو ا ا  ف أن  أ م.  
 د ارام : ما  

أو م  مت ارد ا  ت       أب
وام ة اء(ا)  ا     أر         
      ك و  ابا  وا م و ط  اتو

  اأ م ه  ا   اد واا ر وات  
  . ا  

-  مب:     اا ا ن واوا  ا  اا.  

-  مب:  اأ  ا و  ا  وا   ا   
اا. 
  ه ا : أاف

أن ما    ن ارة  ه ا ان اس   ى
ن ا أم أ  م م ا أم أن  رة، 

:   ه ا افن أ  و  
و ت د    ،اس   ما م     ة  -

 ا، ا  اوا وم   بة .وا 
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-        ما ج اا  سف اأن ا    ةام 
 وما ا . ةات واا  ة واب موا  

ك وا   افا ا  ا     ا 
أ :  

١- . دة از  
٢-  دة از. 
٣- .و ا  دا 
٤- .ا 
٥- .وما 
٦-  ل ى  .ا 
٧- .اا 
٨- .ا ا ا 
٩-  . طا و ا  

  : امم اج ام  ت
 و  إن امن  و  ارة  ا ام ا     -

. آن وا  م و م  نمأن ا  ، ما 

ى ه ا أن أ م وا ام  وراء    -
.ا اا 

ااد ن   أن وا    ٍت   أن -
ا أم ة أو أن  رة وا وأن ،    ا وأن 

 اة وا ا  اب.

   أن ك    امن وإم و .ض -
ا ا  :  

 د مرا ما ما  ة ت :  
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١( ل امن واا ان،و و    
وا،ل امك  واع واأ   وا    

 ا او  . 
 ا  إ دي  ام  وا  م،  و  م   امن )٢

 .وادة
 ط  وات أر مج  اد م ا ا اات أن )٣

و  ءا ا  . 
٤(  ا  ما  ا  ا  اا  وا. 
٥(   رر وا مى ا دا  ل ا 

 . وا ام ر ووه    واع
 ر   ذ أ  إء إ ن ان    ااد أن )٦

ا موا . 
 ااث  وإ ا  إ ام  واا    ااد و )٧

را ،  و  ن تاا ما      اءاتإ 
ط . 

٨(  ادا إ  اا    ا  ا    رأ  و 
وذ  ظ ،ذوا    ن  أم إ    افا  م أو 

 ن    و ط وأ  .  
 را  ا : ما  

 أن أ  تا ا   سا  جم ر 

 ما  دوا  وا    ل  و    ا  و  وا 

ا ن ا ،   
 ات  امر  إ دي  أم    ة  ة  أ  أ  د  وا 

ا و:  
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         و  ن أن ورة اد اد .١
. 

   وا و ا ن أن اوري  أن اد اد .٢
 . إ إ دي ا ا اة وأن ت

 وا  ا اص و  اوري  أن اد اد .٣
وا . 

 اد. أن ار  أن   ر اد اد .٤
 واص،  اث  جم  د و و ءه ن اد اد .٥

 . ا  در  و إراد  رج  ذ أن وى
 وا    ا   ا  ا ات ن اد اد .٦

 . ار
  او  و ا اا  اوب ن اد اد .٧

أ ا . 
٨. دا دا  د إا   ص أوى أأ . 
 ا  اك  د  ا       ا  ااث  ن اد اد .٩

وأم   . 
 .ا   و ون  أن  ن اد اد .١٠
  وإ   د إت  ول          دا  اد .١١

ا.  
 أ  ره ا    :  

 . أدا زا  اوا وأن أن   ا  أن ن -

ذ  أ    أن  اون  ول وإن  ا -
 ا أمو  . 
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-          وأن ط  ا  أن  ء    را وإ هأر
   م.  

 ا  ر ا و : 
  ءةا   در  ن أن  د أمد ا٠ا  
 أم ا   ط   ء ٠ 
 ان   ا ارأ  سا  أ و   ٠أ  
 أ ام د  ن م ضا ا ٠  
      و  نأ  ر   إذن ، زوا  

ون زواج  أن ا٠  
  وجا  م ا ، أ   ط  ل٠ا  
 إذا    و م   ء ا ان  أم ا أ

 ٠  
أ ا :  

    دة أ  ه ا  إ      ا 
ا ا  و  ا   دور        ا . و 

دا  اا دره ا ا  ا    
أ م  ط:  

 .ام جا  ا اع .١
 ا ا ل  ا ى ام  ار  اف .٢

 . ا دود ا ووه
٣.   ر  ما  دةإ ا ما ا 

 .اث
 .ما  اات  وإ ام اا ات ار .٤
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٥.  داء  ا  ت  م        تا 
 وا ما م   ارا ا.  

و ج أا ا ما  افا ا    أ
 إ  اعأم ر :  

- ا ا : 
 ار  وا    ،موا ا  ر وا وا

   ا   .مو  رأ   ة او
    ا   اتا ار ووا    ا      وء  م 

          رات ار واا  و
         رأ  م م اف اوا  او وام 

   إ دي ذ  ط  .طر اا دراك ورا  
        و       با ا ر ، وا و أ ا ا

 ا أن ا  رهأ   وأن      خ ا 
ت ل  ودي ذ  إ و ار  ا، ور      
ذ ة أى،    ا أن    ت ل وأن ر  
     مد ارا إ  ى اا ا ا ل. وا  ذ

ت اب اأ ما       أن ا    ،موا 
           أن   ن ا ذ  ذا ،ل اما   م
م و   ا امل إ امل أ  اى ، و  ة          

  رات ث م أن   د  ،ره  ا    
          ما ما ا ر ذ أن ا   ذ و ،ام
    ا اا ء ا با ا و ،ع أو أة أ

Self guided imagery relaxation         أ   ة ا  و
  ص اا أ    ا ار  اوإظ    
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       ذ    مو ا او اه ا ل ه ا
   ما اا   ا ا  ءأ ا ذ  ا
    أ ة ى أ و ه ا  أن    

  و إ ه ا ا ا  ن              م   
.ا ا ا   

- ا ما : 
ا   ،ا دوار وا ،ما ،رات واوا 

،ا رو ب دا.  
- ا ا : 

  ا ما ما   ا  ا  و 
 تاا ،ا     ا  ا    ترا  ا   

  ،اءة أو ا   ا  ا  إ  ا ا . و 
ا ا أ را  ءا ب وأ  

  ا   ا ان   ا   اات
 ا  ن  وا .     ا    ا        ات

 ي ا  ض       ا ا ء إدة إ ف اب
 ه  فا   ،ل  ا ا  أن 

 ارف  أب و. ا  أ  إ ه
ما   ا  ره وأ ما   

 ا  ،آ  و  ا  أ  ا  دراا  اءة  ا  ب 
 ع أو   ة أو  ل دئ ردا ما 

ما وأ .  
و د ارأن ا ام     ت أا إ ا     

١٩٥٥          ولا ا  ذ إ –    و  ا– 
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 ار  م     لو اءه أ   ، م  نإ
م لا و      ال ا  هأ :  لو  

، أه  ؟ ل    م  ل ال و اس  
ا ، أه و ؟   ه اا  ل ال أ اس 

م سا  لل ا  ل و    هه  أ اأ
اط     اة  ه  – ا  و–     ؟  ال 

   ، اا و إذا      و  ة مة ا أن  ا   إ
 اا   ه اة و ال ا اع ان  أر ا  

 ا مأن ا  ه و  جو  ٠و 
د طرا : ا  

 ه ا أرون إ   ،دا  ١٩٢١ ،  )(  
را ا  ا و راه، درا و  در 

ا  ا ا ا  ١٩٥٢ ، و  دة   ا 
،ا وأ أ  ل  ج با .د وأ  )  (  

  ب اوس واوف واوا  رة ت  .  
و ا  ر  ا  ك  ا  و    م  ح 

ا " :  
  دا و        ."ل وما  ن 
  ل
  دة ام ن ا   ء إدة  ا ه

، و 
ط  . و "أ " أن ا ا ا   

"  أ  ا    ،  ا  اء  إدة    ا  ارد
 " إ ا    ا  طا    ى  ا .  
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 ت  و  ا    اك  أ   ا ارد أاف

وظ ة و .  
  ارد ام ام: اات

   فوا  ت اا  مد ارا
   ،و ا، و أ  ا وا   واب 

   و ،وأ زو ت و دت و  
تا دت او نا.  
 اب ا: 

 ل رهأ م ه وم  ٦  م : 
 :ا اادات .١
٢.  ا ريا ) ا.( 
٣.  ا  را ت واوا. 
 .ا اج  ة  .٤
٥.   ا ا . 
٦. ر أا. 

ك  اتا   اثا را     ا   

ا .   
 ن  ابا  ا  ارا را  ا  

أم .   
 ار     إذا إ ا      ا    ار 

داوى ا    ا وا. 
 جا :  

ا   لل ا ة أي ا  

  را    ل  ار  وإا  ا      وذ    ل 
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   :ا اات
 : او اة

 ا  أم      ا  رأ 

 ا و اوا.  
 : ام اة

  ار أن أا اا ار م  ا   

ا   
 : ا اة

 ا ا   را ا  . 
 :اة اة
 ة   و ا ار وول اودة ار  ا وز

أ م   ن   رة ا ىأ. 
  : ا دور

١. ي ا . 
٢.  رة  عا . 
 ا  ار   در .٣
٤.   ا  اثا ا     ا إ    ادرا 

 .ااث ه
٥.     إ    اا    ا  وإ      د 

   ا    ا   ا  دورا     و رس 

ا ا . 
٦.  ا ا  اكا  د م ر طا. 
٧. ا م  ا ا  ث أ   . 
٨.  در  و ت اوا .   
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٩.  ا ا  ا وا  ه  ا . 
ا د ار :  

ق أوا ا : 

- ا ا ر وا  ا . 

- ا وا 

 .اء -

- ر وا اطوا ا. 

- ا  ا ABC. 
م : قا ما :  
- اا . 

 .اح -

-  ري ا وموا. 
 قا ا : 

 ا  ا   ا ا اج  اج  اع ا -

 إ ب إت أاا ا  ون أن را  ا 

ا . 
م ا :  
-   ر   را . 

-   ا  ا وا ا ا . 

- اا  ط    ها . 

 .ام ام ب  ا م ا  زاد -

-     لطف ال وا . 
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  : العقلية االعاقة جمال يف االنفعايل العقالين العالج نظرية تطبيقات
    ء  ر       ا ن ار     إ

             م (أ  ا   أو ب ا أو) ا
  ي واا  ا ا  دوق اا ٠ 

  أس أم      واوق  اء   
        ا  ر ، ز اا  و ، ا ا  وق

  إر إ ان  اار  ا ات ام أو 
  ا ب ا ء " ر "  ا ا  ادثا 

 ٠ا أو ااض و  از اإت اغ 
          ا ا ا  تا   وف أنا 

 ا  ا وا ا ا  رة أ٠ 
           ولا ا :ا  ا ر أ  أ م و

  و ب ا     ث  ، ث أو  ء  ب ا  
 ا    ٠ 

وا ام  أن  از ا   اء أو أي 
 أ   اوق اد  ا ال ، و  أن         

   ا  ا را   ا    ث اأن ا إ 
  أ اء  ا  ا " ط           اا ي 

 ون  ا ال ، و         واا " وف ري أن اء 
           ا ا  وا ا ا  ن ا

 اه ا  .  دا ث  أوا    أد  
  ت ا ا ، وا     واا  اء  

طا وا ا ة وزا .  
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 : النفسي التحليل نظرية
: ا ا  و م  

  ا : –أ 
أن ا و رأى    موا ، موا، ا  أم   م 

. ا مه ا  ا   وأن ا ، ا 
  : ا  
 . ا موا ما     يا ء اا  ا  
 :  ا   
-  ا  ا روا اي : ا ء    موا ما   

. ا 

-    (را) ما  ا ا ت اا و :  ء
  ار.

 . ا ة وأ ا و ا و  
 . اق واوا ا ا و  
   ري  و  

: ما  
 ا وا ا   ما  ا  عإ   ر

. وف اوا ا و  
 . اأ ا و  و  
 . ا ءوا وا دراك واا ما و  
 . د راديا ا  مف او  
      ا       ا أن ر إا  ما ر و

. ذ ا ر إذا ا و،  
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     وإذا، را وا ا ما  روا ت ار  مازن او
. ا ا ط   إ و ا أ ذ    

: ا ما  
 وا  ا   ن و، ا ا ما  رو 

. أ   وا  
    ةا إ  ل و، وا و  ا موا–  أي أم

. موا رض ا  
 ، واا ش اد ا     إذا اع ام أن ازن  ا وام ا -

 أدى ذ ا  ا مأو ا ا  إذا أ. اا إ 

-    ما م ا و و،     ا أم
 ا موا،  ا م موا،  ا

.  ا م  
  ار وار و  ار : –ب 

  ار :
    لوا ا ا    ءا و ، را 

.  ا  
  ار :

 ة ا ن ؤها ا و ا  رن ا
    و ا ط  م  رت اا ره . ورض ظ

. اض ااض اأ ط  
    ار :

ا   و     ؤه إا ا  ر و
  ار ،  ات وارف .
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  اا : –ج 
     ا ا  ات اوراء ا دض وم ة اا  : ةا
        داة اا  ةع او . ة اوا ا  

  ءا  و . ا      و ر و . ا ا
: أ  

- (ة اا) ةة ا  
-  (وان واا ) تة ا  

و ا و   ة ا ،ورأى أن امن   
ك و  اة و ا  . د ا  ر اة  

 امن . و ا و ة ا               ا ل 
ه ن   ه ار ، ا  أ اة ا ،وإن   

   وا دور  ة امن .
  اا ا وا : –د 

      دوا إ ا اا  و  ،
اات اط  ة ا ،واب إ ة ات ،وااع   

. ة اء اإ إ  
: أد م  

 ذ  ، ا ا ر  و  أ ن أد
: دئ م وأ . ا آرا   مو  ام  

  : أ ار
   إ ا ا  يي ار اا  ا ا ر و
   ا إوأ، ا وع إا دي إ يا ا  را إ ، ا
       ر و  ا إن ا أد  ى يا ا ا

.    
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  أ اة: 
ن أد و            ، ا  ةس اأ  أا ا 

 ا اأي وأ    اوان ،وطّر ا ا إ اة     
  وأا أ ا ا   اة  اات .

  أ أب اة: 
 و، اات اا  را ا    يا و 

        ا   أ و،  ه ىد ،وا م ير اا 
    ةب ان أة ،وا ل إوا ر وا 
       ا ط    ي    ن إو دأو ا ا

.   
 : ات اأ ا  

 ا و         ا ، ء ا  دةا  ن
           و، ل إا إ    ات اإن ا  ورا ا د

  ا ن وراء أب اة .
 :اف اأ ا  

         م    ا أي أن ا، ا    و
   أب   .  أن د أاف

  أ ا إ اع: 
   وا ا  رهآ أ ة ،وا إ ا  ة  و
         ا  اا إ  ه  ت ، أي أن اوا وا

 ذا  وا.  
  : ليةالعق االعاقة جمال يف النفسي التحليل نظرية تطبيقات

   م ا ا   اا ا         و
 ب       ا د   و .ا     و
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 ا ا وا  ا إ ت ا ا ن ه     
     ا وا ج اا  تا  ا     ا م و .

  اا ا         ا ا  إ ا  ، 
ا ا ر ء  . 

 اوف   :) اطر ا ا ا١٩٦٥وي رون ورون (
    ا وا ا اا  ل أء و   أن ا 

  ا ت ا ةا و أ  وط أ  ا ط و
      م و ا   و ة اا ا  ا زا

  ن ن  ط    اق  اة ا ن  
 . أ   ا ادي 

ت ام:  
و إ ا ن ا     اات      
     اتا  وا ا  ن  أو أم ات اوا
     وا ة واا و وا ا  رةوا ا 

اه ا  ظا اوا          ا  رو 
ذا   و و ن ا  ن  در ر ة 

اات ا)  ( ا  ا ا ج  إ ة  " ا " أو
         ةات اه ا و دة اا ا ا     

         ط   أ  اا را أو ا ت اا
     ء ا ع   اة اد دون اا
       ات اا   ةا ام  أ  أن   ا

    .ت ام   ازنا  م  (ات اا) ن 
 :ا  



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

٢٠٢ 

   د ت ا .مع ، واا و  
      وا ه او ،  و  ع اناا ا   ، 

    ا   ا ات اا  أن   را  
ق    ا أ   او ، ا م   ات ارات ا ا

      ، ف ا  وذات أ ،   تر    ات اا
 اا  إدراك  ٠وم 

ا  :  
 ا قا          يا ا   ا اا  

  م و ، و ا ا ج إ ة أطل ز ا ا
      ا  ا ا إ   دات ا  ٠    ا 

     دي ، وا ا  لة أط  ا ج ا  ا
و ا ون ة. أن أي   ا  ااج ، و آداب اة أ

      أن  له ا أ  ا ر  ا م
 ا  ته ا  يء     ٠ة أا ا ب ا  و

   و ،    وا ، وا ا ا  ات ا 
 .ا و ث    ب ات اي

 م ا ا   اا ا          و
ا و     ا. و   د ب         
 ا ا وا  ا إ ت ا ا ن ه     

ا          ا م و .ا وا ج اا  تا  
    ا ا  إ ا  ،  ا  اا 

 ا ا ر ء ن  ٠ي رون (   ور  ١٩٦٥وروطا (
ا ا ا     وف أن اا     ل أء و
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           أ  وط أ  ا ط و ا وا ا اا
ة اا ا  ا زا ا ت ا ةا و.  

و   ا و م   اة ا ن        
 ٠ن  ط   أ   ا ادي     ا   ن

            ن ا ا إ و :ت ام
       وا ا  ن  أو أم ات اات واا 

وا  اات    ا وارة  ا وا و اة
     ا  رو اه ا  ظا اوا وا
  ذا   و و ن ا  ن  در      
       " ا "  ة إ  ج ا ا  ا  ة ر

 اة اد و ه اات اة  أو (اات ا)  ا ا
       أ  اا را أو ا ت اا   
 ء ا ع   اة اد دون اا ط  
        ةا ام  أ  أن   ا   

 .ت ام   ازنا  ات اا  
  و   :ا م  (ات اا) ن 

د ت ا .مع ، واا  اناا و  ع ،
          را   ،  ا   وا ه اأن و 

        ات ارات ا اا ا   ا ات اا 
 م ا ، وا   أ ق اات ا    رت 

اا  إدراك  وم ، ف ا  وذات أ ،   .  
 ا   ا اي     ا ا   اا  و

 ا ا  م و ، و ا ا ج إ ة    
         ا  ا ا إ   دات ا   ل ز٠أط 
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      ا  لة أط  ا ج ا  ا ا 
  ااج ، و آداب اة أو ا ون       ادي ، و ا  

ة. أن أي   م ا  ر ا  أ ه ال           
     ا  ته ا  ي    أن ٠    و

     وا ا ا  ات ا ءة أا ا ب ا ، 
وا    ، و ا و ث    ب      

  .ات اي
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  اخلامس الفصل
  عقلياً للمعاقني الرعاية وطرق اخلاصة التربية خدمات
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  اخلامس الفصل
  عقلياً للمعاقني الرعاية وطرق اخلاصة التربية خدمات

  
  الوقاية من اإلعاقة:

      أن أ إ و  ا  ت  أم اا
      ) ا ر ا ا أن م م  ٣-٢وا٪ (  ع 

 وا  و  اد      ا  ه  وأن ا ن
 ه تا ور  ا ءا   تا ا .    ن ا

     ةات اا  ا ب اأ  ل ا  زي أا
 ة ة و  و  ا واج   ات،          
      ت اة واا  او ت ار ا  

   ا و    وا       و ا ل اأ و 
.ا ا    ت ا و ،ا ا    

:ا  ت ا  
 :ت و ث إ ا  ا  

- وا ا:  
       وث ا   ا ااءات واا و     و ،

     وا ،ا ا ت واا  وذ ،و
   ،دوا ،ا مت اذات ا ت واا  ،وا
       و ،ا ا ى ر و اض اا  وا

 ا و ب ا   ،د اروا ،ل اط زا 
        ر  يا أو ا ، با ي اوا  و

. إ  و   
  



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

٢٠٨ 

- ما ا:  
و ااءات واا ا  ا  اار أو   ء           

 ت اا   دا  ر ا ل دون أي ، م  إ إ
   ي وا ا  و ،ا ل ا    

         ج اا  ىا ا  ت اوا ، إ 
 اءات وذ إرات، واادث ا ر أو را وت اوا

ع، وت ا    ا و ،ا وا ،ج اا 
  اى.وارد 

- ما را  ا:  
         ا  ت اا   ا ا ااءات واا و

 ا، و   ى اداء اظ د، و  ا
 ار ا وا  وث ا   ، أل        
   ،وا ،روا وا ،وا ت اوا ا
          أو ،ر ا    ا ر  ل ا وا

 يد ا و ، تا ط  وذ ، إ   م
ااع را ا، أو ر ام  ا ا، واي،     

و ،وا ،وا اه ا.ق ر اج او ،  
:ا  دئ ا أ  

   أ دئ ا  ا  :إن 
   اب و و . اف  -و 
  ر اى ا وادي .  - ز 
ا ا  ل ارد اى، وارد ا، وارد           -ح 

.ا  
  -  .ا   



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

٢٠٩ 

:ا ا  ا ا  
: م أ وأ ا ا  ا ا   

- :د ارا م  
      ا واج، أو ا ون ا اا  م و
   اوا ة  وات ال ا تا  ،ق ط

 ارا واف ا اا  ا وأ، و م ي. 
- أ ا ا م:ء ا  

و م  ات اا   ا وااض        
   اوا ،رات، واوا وا دوا و ا وا ا

.ا  
- :ا  دةا ل أ تا  م  

  ا  دةا ا ب اأ       ات اا   ل
.ق ودى ا  رةا و ا ل وا   

- :ا ا ل أ اا  م  
        ،دو  ى ا ا  ل ا تا  

    ا ته ا  فوأن ا  ذأو إم 
.(اا ت ااا)  

 
 : املبكر التدخل

ف  ا ا م  )  ات    
دون   ا وا وا وا وا  طل     

ا  دا    أو ا   أو إ  نم ا 
. (ا   
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 : ا ا  
        ) را   دةا  لطا ا ا ٦ 

   او ،   وا  ون لطن ا ،(ات
ا ا   رات أوء ار ورا  ة اطل     

 ا.  ا و
: ا ا أ 

 أ ا ا  أ اا ا او   ن  -
. ء ا   وا ا 

-     و ا  وا ا ا  ا  ل ن 
 :ا ا أ 
ا رات ا : 

١.    وأ أ را     ا   أي  ا  ع
. 

٢.     دةا  أم  ا ر ا م ا  ل اطا 
. ظى اا م  ن 

٣.            أط     ا ل اطا  ن 
 .    عا ا 

ا ا  اات ا او  ن   اب     .٤
 ا ت ظر ت  ى اة .

٥. .اا   اف أم راتدئ واس ا و  
 ا ا  ا ا ا أ وأ: 

١-      اا ر ف إل : وا   ت اا
ا  اطل ا و ارات اور  ا ا ل   

 . م ارذ
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ات ا   ا : و ن ه اا ت أو      -٢
 ا   )   لطا  ٥-٣       ر و  ت (

  ات .
٣-  : ا او        زل واا   ت اا  ا

 .أ وم ل وأطت ا  أ  اا  
٤-    و : ا ل و  ا م  و ال ا 

     أط  ا   رء اأو ر وءة واا ا
  ار.

  دور األسرة يف العملية الوقائية من اإلعاقة العقلية:
     و    ،ا  ا ط إن أ

ب واا اد إ وث اس. وذ  ل ا ،  ا
    .اا   دةو ط  دة وا ء      اا  و

  :  ةا  ، لب أطإ  توا 
ا  ار ا   او، وه  ت        .١

   .ا ، أن را اب
 ارة ا  ارد ا، إذا  اون  ود  .٢

ت  ا   أ، أو ا ، ف  اب       
.ذن ا ا   ط  دةن و   

٣.    ا   ا أن د  وا ،وا   د 
اا) -(RH          اا  ،ا ا  أن ا ث و وإذا

اف ا دةا   ) لدة ٧٢ا   (.   
) ، ٤٠(  أ  وأ)  ١٦ اب إذا ن  ا دون (   .٤

         م  أن ،ا ا  ر ،ط  اءإ ا و
ب. ا  
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  ا  اض ة.  .٥
٦.         او ا م  ةا    ،وآ   ة ز ك

.ا    ما ا   
٧. .ق اوا دول ا ،ض اا  عا   
٨.   ة ما ا  ا  .ا  ا    
٩.  ا ع ا    و ،ا ل أ ،اف ا

.ا ط  درةا ت اا   
 أن  ا ا  ااء ا اازن ا وت    .١٠

   وات واح.
١١.  أو ا دوا أ   أن  ت   ذ   ،

.ا  
١٢. . لأو ا ا  ندا  عا   
١٣.    و ،واض ا إ و ،ا ا   ا

.ا  أي دواء إ أ   أن       
١٤. ا  ل  ا إن ا     وا ا ا   

    ا ة اا  ا . ا اا  و ،
.ا  ل  ا ا و ،ا    

  أ ا ا  اة:
و اموو ط ت  ا ا و  

         ط  اناا     وا دوا  ا
ان ، وان ا، و اار ا وا، واف      
ا   ط، وا ا  دد  ا  اج   

   ر رأم    ء، وا  سد       واو  ر اا   م
 ا ا  :ا ا ر إأ ،أ  
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١٥.             اا    ا م إذا وا  واداد ا
.ا ا و  

 اوا  او إذا ن اواج  ا ا و ء           .١٦
 و ا ا  ات وات ا    ه،  

.ر ا م ا   و وا   
١٧.  ا ا و ا ا   . ا و  
١٨.          ر إ   ا  أط  ت أنا   

ى ا ة.و   
 ا   ،  ا ا اى أ ة     .١٩

وس   أ، و م  ا واح  اطل،         
      ،أ و إ أو ا رة أو ا أو  ج و

    و وا اوج أو ، ل أو ،    ا ا 
    ة ور ا و ، ةز   أ  

    ر ا أو   ااء.
٢٠.  ر درا أ (Farber,1955)  )  ٢٤٠    ،  ةأ (

 وا ط أط   ن  ا إ و ، :ا 
٢١.     ا د ا ما ت اا  وة اا 

.ا    دع ا  ا ا و    
٢٢. .ا ت اا  وة اا     
٢٣.   ةت اات إذا اة واا . ا ط    
٢٤.   ى أا أ ا    ا اع اإ 

.ا أ    
٢٥.       أ   ا ن أ ر إذاات اة واا 

. ا ن أ ر إذاات اة واا     
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  : املعوقني األطفال والدي إرشاد يف النفسي ياإلخصائ دور
ن ك  اات ا   ا ا ارس أن         إ

:و ت ال ذوي اطي اوا  ا  رهإ    
: ا   : أو 

 .درا ا  أ  عا  ي  إذس اا ام
  ات. و   . إن  () أن        
ن وا ور ب أو ا ا ث  ا (واا   
          ءات ارات واا  ب وم (ه ا  قا ا

  .ء اان أاا          ء ا ن وا أن  
       راته ا إن . لا و ا   ل وا
   ا ف إ    ع إذن إا.ذن اا 

.ا 
   قا ا  اا  : م:  

إن ا          ا     د  را إ  قا 
    م  ن  را ا   اناا  وإذا .أ ذا  و
       وإ ه ا    و .  إ  أن ذ

  ل    و ا .نا ا  
    ا  اا  أن ا ا   و
  ا و .ما ر و وا ر ره طوا   قا
          ا  اا  إ ا ا  ن أن

        وأم ا ا وم     ام رم ،ه لو   
.دا  

أم   ا أن ر أد  ط اق  ل     
    رة ا  إن .ا ا  ا ت اا 
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      رة ر  اا  موإ را ىو
و      تا م ت اطا زات وا  ا 

اا وا    وأب   اق،    
.ا  ا  اا  اءات اا  و  

 ما   ا اا  : :  
ء وات ر م  ارا ذم وأن ا       ب  ا

  ذ. و ا ا  ه ا ا  أن ن       
       ا ا  اا  ا  أن ة. و

     .م سإ  وا  إذا ط  م ا    و
   و ا  رهأ   م نما  ما  
    أو ا ا  أن ه ا  ا ش. وا  
    أن ا  أم و   اا  ا

     إن .اه ا   م نما     ورة  ما 
    أن ا  أم ة. إ ورة  أ و ، و 

.وز م    اناا  
 وا ا  ن سأم   ام  : را:  

   رك ا أن أو ا ا      
   ،م س ة  و ؤ ح أن  
            ل اطت اء وأن آ ة  ن ا أن
ن ا  ا  ارة وات ا واس م. إن      

         ذ     ما    و  ح
 اا إ ا    ام  . ارة سوا
      إن ا .إ (واا) ار اا ا و   ا أن
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وا وا ا  ا إذا    ا   اق  
.ممق اوا اوا  

 : در  ا ا اا  ءا :   
اا أم  ا  أن اء  واي ا اق د ن        
      ا   ه ا إن إ ،ا  دوا  اأ

رات ار واا           ا اا  ن    أن 
   ه ار:

 دا أن  وا أو واة إ    أرا وات      .٢٦
  ا، وار، وا، واة  . وه ار   

.ر ا  ورة ن  
   اي    اا.ر  و اا .٢٧
٢٨.       ، انا   اا  ت اا  ول 

 أح اف   ات.
 اأ اء وام ت إ و  ا اق. .٢٩
٣٠.     ا إ  أم .. ا إ اا    ء

.ا ا  وا 
 ا إ اا س. .٣١
٣٢. . ن ذ  اا م و   ن ول أن 
٣٣. .اا      ن ول أن 
٣٤.         وأم ،وإ ا ن ءن ا ان اا  ول أن

ا ا و.د ءات  
٣٥.              وا ا  ةوا  م ا 

 ة ا دا ال.
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٣٦.              إ ة ا إدراك إن  اا 
 ار وال.
  قني عقليا:عااإلرشاد النفسي ألسر امل

     ث    درا       أ   ص 
   ك ا  ات وث  ف  وا 

  .وا   ل ل إا  
ل اطا د أاف إرأ:   

ا أ   ا رس ا ت ث رإط   
ا       ط  اأو ا اإ اا  را اف، و

ت اا وا وذ  إطر ات ا م ارد      
:و  

١- .ا و اا ا  

٢- .درت اا   

   أوت ات. -٣

   و ااف. -٤

٥-          زا ما و  ت اا 
  ااف.

٦- .ا    
:   افا  و  

  ااف ا (ت ات). -

- ا) اماف اا.(ا د ار  

  ااف ا (ر اة). -
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:ا ت و  
      درب اوأ ط   ،ا  ت  ك

 :   و ا و  ه ات 
١- ا ا:  

١. . ق ن ا ح ا  

  رك ا أن أي طق  ن دة.  .٢
٣.        روا ا ق ال ط ت ا   لأو إد 

.ا   إ ا   
٢- ا ا:  

١. .ؤل ا  اض اأ رك ا  
   ا  ا و ن  وى اج.  .٢
٣. .ا  ا  در م     ا   
٤.   و  أن ا ى ا  إدرا م  

.ط   
٣- دما ا:  

١. .ط  ت أموا ا  را ا ر  
٢. .د او إ و أ اض إا و ا   
٣. ط ا  جأن ا ا .   

ا ت أ:   
 ظ ةا   اد وا دت اا  ا

:ا ت اا  ت ةا   ا ظا و  
   ال ادي. -١
٢- .اا ء وامل ا   
٣- .ل اا   
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٤- .طل اا   
٥- .ل اا   
٦- ل اا.ي / ا   
٧- .ل اا   

  ادئ ا ا   ات ارد ة:
أ ادئ ا ا   ات ارد ة،    

:  إ   
   اا د اة   ا وات واات واات. .١
٢. ا .   ةوا ا   ت  ود ا   
٣. .ة واد اأ  د  اا   
٤.  .ا ا     اا إ ا  
٥. .ا  و اا در   ةة ا   
٦.   ت اا  ةا و    اراتذ اا  درة  ،

.ا   
اء  ا وارد ة ع و   اف       .٧

.ا   
 ك  ار ا   ا  ا اة  و: و        

  ا وا  ا اق.  -١
٢- .ا ب اأ    
٣- . ك اا  و ى ا ا ا در و    
    ت ا وا وا ه ات. -٤
     ا اق   اة واة. -٥
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٦-          ا ا و وأ ا  قا ة ا  
   ت  اك.واا اا

٧-      زت اا  ا وا ت اا 
   اق ومع  ات.

 قا ة اأ  ا   ا   ا ا:  
  و  ا ا   ا   ا  أة ا    

 قا :   
١. .ن أ ت أ ة و قا ت ا   
٢.       و  أ د  ة در إ  قا ا

.و   
٣. . ةأ  ت ذي ط  وراء   
٤. و ،    ت ال ذوى اطا أ  

        ة وق ك أن  ة  ةأ  ن ذ
 .ا  ة وق ك ،لطا  

أ ا اق  إ   اا ، دوري،  اء           .٥
 ا  ا اوا ا ق.ا  

ا اق ون أو  ن    ان   ت .٦
.(ا  و  ا ا  أم ) ت أ ا    

٧.      ردون إ و د واروا ا إ  قا ة اأ
.ا و    

٨.     ن ا دا   قا ة اأ  ن  
.ا و   

  
  



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

٢٢١ 

: ل اطا  داتإر  
١.        ت اض أوأ   أ و  اا ا

.ا ا و ا   
٢.      ا  ط  ورا  اناا  يا ا 

ق.اا    
    دل ا وات. .٣
   ان ء ا وره. .٤
٥. .در اا و ا  تا  لا   
   ز ا  م اا  أاد اة (ز ادوار). .٦
٧. .ا  ء اإ و  ا ا   
٨. ن ا    ن ذ ات اا  ة، أوا أم  

  ص  وه.
ا ا    أ   ار ا ا   إل         .٩

.ا ا  اءات اا  
١٠.        ق وإا ا  ا   ا     د  ط

 .إ  و 
اة اوق اد    اء اد ون ن         .١١

.ث ا أن ق وا  اا ا م  
١٢.    ت و  ء، وا    قأن ا 

.وا ا  نإم  
  ا  ا  ة ا   ط اق :ارات 

  قل ا  ة ا   ا ا  و
:  ةا    
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  ت اا ودوا، و رم  أ د و          -١
 عل، وإردود أ  م .ما   

٢-           و ط  ا  ار ادة از
.ا  زت اوا ا    

٣- .  لط ء  اا    
٤-     ى أدا    أداء ا  ات اى ا 

موإ ا      ةم   و ،ا 
          وذ ، ودون  د إدراك وا و

.م  ارات ذوا  ل اا  

 اا ا  ر ا اق ، و ارات          -٥
  زا ال       ا  رو   ا را 

.أ   
٦-    او ا  را  ةء اوأ اة ا

اد ا  ا، وام ا  أداء اة         
      و ، يخ أ  و ،ا ظ

أ        ق، وأا وط ت أ  
   إع ه ات.

: قا ة ا  و  
    دة ا  ت إ  ق د طدى و 

   و        ة اأ   ،ت م إ 
أو ب ا  ا و .ا  را ول إ و  ى

ا  ا ا وم ق، وادا   ا وى   
      .أ  ا عا ا  ءء اا  و ، ا 
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    ا ةا  ا ا و     ا  أو إ  أو ودا
.ا وا   

:  ل اطة اأ    ا اا  

- .دي واا ا   
    اة. -
- .د واا    
- .و ع ام   
- .دة اد ا   

   ارة إ أ:ازت ا   اء، 
       وا وا ا  ردة ظ    تك أز

وار م و إ ذ، و ا  إرد اة ل ه  
   : وه ازت  ،ازت

١- .ا   
٢- .ا  ا  
٣- . ا  ا  
٤- ة اا   .ا 
٥- .ا اا درا  
٦- . ر لد  
٧- .ت ازا  
٨- .اا   
٩- . اا      ا   

و ا ا ا أ اطل ا  ،ن اد           
   و  ،ود اة ا وا     ى وا و ،
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         و ا ت د وإ د اإر  اوح ت، اا
.   

 ا اإ  ا أ :  
:م دا إ د ا اءاتت وإ إ ا و  

١- . ور ا     
٢-   ء .د تاوا ا   
٣- . وا ا     

و ا  ا  أء ا وا  ا ا اء    
   ا. و ا  أ : وا أ

ا ا: و اي   اة  أء اة اة  .١
 ة          ور ا  ة وأ ،و ا  ءء واا 

 ود و ا  و، و د اوج       
.و  

ا ا أو ا: واى   ط ات وات      .٢
 ا وا ا ء واطوا أو ا ا 

.ا   
:اع اما أ  ا أ إ ا ا  

١- .طا ا  
٢- .ا ا  
٣- .وا مما ا   
١- :طا ا  

  ذات أ    ل إ ا وا     و
. إ  ت اا   
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٢- :ا ا  
  اة ل  ت  و      و

ا وط، و   ة ا اق وو اة    
         دة ات او ء و ،ا ا  ت ا

   ات ودل ا ،ق  وا ت إء واا  
. ت اا و ا   ا  

٣- :وا مما ا  
 ءت أ ا امم  ل  اطل إ ات        
      قا  ت اا إ   ا  ،وا ا
     نما  أن ل، و ي   دون ر و
     زت ااء اإ  ل، واطا  ص ا
   ر ه اموا زا ر ءا وو ،ت اا

. 
  ا  د اراع اأم:  

     دي أو اد ارا  م اون اا و
: ا د ارا   

  ارد ادي: -١
         ،اد ورا   زرا م  ديد ارا 

اي  و   أ اا ا  ارد ادي    و        
ا       ا ارد  م، وع           

   دوق اوا  درت اا  آ م  ،
  اا دت اذوي ا اا  و ا     ون

ا ه واما  و م      اا    ،د
 ون ا  مأو ذ  تد م ون أو ،طد ا
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   دي إ  د ارا   ا  دأن و  ،وام أو
          ،ا  هما   ارإ  ا 

   ي   ن  إع  ا.رد اد
٢- :د ارا   

          ،ديد ار ا د ارق اط أ و
            ا أ     درا ا

و  وام، وف إ  اة ق و   أ      
        وا أ    ا  را و ،ا
      ،وا اا  و ا  دةف إءة، و و

 و   ات. 
      وا درت اوا ا اا  ا  و

 أ  ا          ، ا ك ا و ا   ا 
واة  اف  ا ا  ا وا ادة      

.   
  مشاركة األسرة يف الربنامج التربوي للطفل:

  رف ا  ء          اأو  لاع اأم  عأي م م 
ر وي  اا مص ا  أو  أو أي رأو ا ا 

 –         م ل     وا وت اى ا
    و لون ا  هأو أ ر ر اإ  ا

 ررة –از ط  را  إ ره ا رس  و يا ا
     ا ا   ،ا   تطم  اكا ،ا 
  ا  ار ،ر  اء، وات، إرل       
    را ، أو راا ا م  ر ت
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  ا و رات اا   تطا  ذ و ،
 .را 

    ة ا ط  ا  ل أوا    ره ا أن 
    ،لا  ك ا ا ،را وا  راا 

 ،ات اوات وار ا ، رر ال وإا    
        ،ط يا مأو ا راا ا م  ر آء أأو
  ا ل وا ،رود ا رج   ت  عا
     ا ا  و أو ا ا    

.ا ا  ت  
        راا ما  رء اأو ر اف  أأ ر

:و ،أ  
١-         ا ا   ،ة زا طوا ا ا 

  اد.أ م  د ا اق و ار ا  مس 
٢-    ةوا را  تدل ا   و  أ  

          رات وه ا     روا ا  راو
    ا  اك ال ا و ا  ال.

٣-          رة ا ا  ا  تء واا 
  راا مل    اا   ة را  وا ،

 .دارا 
٤-           ة ووا ا  ت اا   اف اا 

ارات ا ى اا و ن أ   ة   
. رات ادة اوز رات اب اا  ا  
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  راا ما  ةق دور اا:  
 ا   ا و ار ا م اي اي ه    -

 ام ا واة  أ ا ا اة،  إن ه 
 ة واا  ه، و م  م    

.راا م  ا  ات او م  

إن اة  أ ر  و   ا  ار أء           -
  ال  ل    د ا  رء ارس     

ا   و ، ل   ت إ  م ة
.ول اا   د ام قا  يا   

و ا أن  أر أدوار ر  ل ا  :اد         -
     د او  ا ا  ل دا إ أن 

      ن ار  أم  ، قا  ت اا 
 ر أ ،ة واا  نو راو ا  م
    و  تإذا و ط رسور ا ن  رء ان أو

  رس ا     اح  ا اور.

-      ن دور ا رء ان أو اي     وأا ما  را
 ل ك ا و  ،  ن را و 

.را  ا  لا  راا   
:روا ا  ةدور ا  

         ط  وم يا ن أن ا  ءا   
 ر   قا    أو   و  ى   

       ا   ور ا   ا أن ا و ،مأ
 ت اء  ا  اه، ن ا   اء   
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 در ا أن   ا ط  ة رأ   
وأ ،  ره ا :  

١. ا ا   (ا ا) .  
٢.  .ا در   
٣.             ا اا إن إزا  ،وا ادات ا ا

  و ، ك ا  دي إ  رات    
وو  ا . هء أ  

  ود ا ا   ة اة،  إن اق          .٤
         ،ةا  وا  ءض أ 

 ادأا.ت اطوا ت اا  ر   
 ه و،   ا  ا و ة أن اك        .٥

وم   ذ  ط ا ا  ااد ادن   
.ذ  را  ان اإ   

٦. .ا  ةة ات اا ا ا   طا   
   ن   قا ا ر  وف أنا و   أ م 

         ا  ك اا أ   دل اطا 
 ر    إذا ا   ءا   ك أن ل، إا

إ  أن  اا  در أ ،    لا و 
  م  تمرات وإ         ا رأ ا و ،

. إ أ  م  
: رر اء او  ا ما  

          رر اء او  ا اع ادت أم 
         د ص   ًء   و ا ما :ر 

ا     ما  ع اا أ ،دارة اا  أو را  
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ا، و ام ا أو ام ا  ًء  دة  رس      
.ا و   أو ا  

١( ا ما:  
    ا   رء اأو  :ا ما  ي

ر وذ  أ   ا    ا ور ا       
      زاو  ا  ةا او ،ما
   دارة اأو ا را ل، وا و را   ات

ا   ر  ارسا  ن ص  ر و 
   اس   ا ال.

٢( :ا  ما  
   رة از  :ا  ما ءأ   ا   توا

    ا ا  فوا ا ما   را  
أ  دة ا  لطا   .لا  لطا  ء 

    ع  م ، قا ا ر م  اناا  و
:  
١. .أو   ء ار ا ءا  
٢.      أو ،  ا   يك اا (ة) 

ا  ) .(ا  ب   
٣. .ا  ء اا  (ةا) ا اا   
٤.   ا إ ا   ا ا أن و  ورة

. ازتا أ   وا وا   
إل ا  ا أو إاء ا    ك  أو   .٥

 .ب   
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ورة اار ا  ام  اك اي  ، أي     .٦
    وث   ،آ إ   ك اا 

.ى و  ول ه أو    
  :  عقلياً للمعاقني العالج أوجه

   -أمع ا واج:
 را  أ     ، ورة اا  وري   أن و

  ج اوا ا   ا  و  إذا  ا
  اط   أن   ج ور وا  

 ا  ء اا  و    ت اج ا
ا وا ،وا    ، وار   ، واب         
         ته ا  عم   ثف مو ك اا

:  ا  
:او ج اا   

     ا اا إ   مأ و ط  ا ا
 ا   وا ب اأ  ءا إ ج اف او 

ا ا وا   ج أء ا اا ، وود       
  ا ا و ، ا  ءوأ ا ل ود  ضا

م   اء اغ ،  ف اج ا أ إ   وأ  
    و ، ا  أن   غوا ز اا

: ا  ج ال اأ و ،ا موا ا-  
١- : اا ء اج أ- 

        دة او  اا ء اف أ ة تدرا أ
  م  ن ه    ) ا دو  ا ء  ٣٠أ  (
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        ء اا   قط  و، ا  اا ا
: اا- 

-    ) ا  راFerric Chloride Test      م     (
 ا  ل ا ذا  ن ال إ ان ا ا            

) اا ا  ابد او pKU( .  

-    ) ا ور   راFerric Chloride Reagent Strip Test:(  و
       أو ل ا  ا ر    را ا
         د او  ان اا   ن ا رن ، ا

 . 

ار ي ، أو   ر م ود ا  ، و ا      -
  ا  ى ا أن  ذا ا  د    را

  ٢٠   ا١٠٠ ا  ،  ب اد او  ا
) ااpKU      ه ربال ا و .  (  ا اج ا

       ركء اأط   أ  اا ء اأ 
 ف اأ) وا ا   اءإRH(     دو  ذا

 د ا ، ول    ا او  اد         
  غ أوا  ت  أن  ةا ما  

٢- :  جا-  
 ،ا ا أاص ا     أ ا ا   ج  

)Glutamin ا ء ا  اامت وووا أم ت (   
      رب اا و ، و طدة مت وزا  ا  دةز

من ووا أم ت  زدة م اء ، وج        أ  ا 
. ت ااا  
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م:  ج اا  
    ،   ا ، وآ   إ ا ا 
   ، ا  ازاتوا ، امت واا  ا  ا مو

   رةا  ت       وه ا ، وا  ت 
  و ، ام    ا أن   ج اا إ  

، ا . و  ت  ا وأن  
   سأ  ا ت ا  ج اا و

ا  و ا ، و ا وان ،  ط  ا، وإدة ا  
     ،   ن ا ا ا  ا ا و وإزا 
          أ  ن  . ة واا  ا ا  و
أاف اج ا ، ر ا    ،وف أره       

  سو   و ،  هودة ، وا م وإدرا ، 
.  و   

: ج اات ا-  
       ر ا  داد  اف ج امأ ا
    ا ات ة و ، وا اه او ، ت امإ

 :  
١.  ا  أ ا  ، وا أ  وف ا زا وا  

 و  ا ا  ا واس .
 اه ام     م اوام ه اس ،واه  .٢

    ا  نوا ا  نوا ا ن ا . م
،   . ل اطو 

٣. س، وو  ا  دةزا راو ، م ه ،
 ،  و      ا و .  ر أ إ  و
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 ا و ا  حات ا  ا  سأ  اا
 أ ا . وا ا      ا  ت اا  

   و ،  داد  ، و و و و  
ا       . 

  ج اا :  
          و ، ا ا    ا ت ا م

اور  اة ، وء اف  اا  ا واب ادات 
       دةا  و ، ت اد او ،  ض ا

 ر ، وا  عار واو . ات اا      و   فا 
 أو     و . وا ا ا   وبو ، إ

.د اروا وا وا ا  
     وا ج اا  أ  ،   ج اوا
واي و   ج اد ا     إ ج     

. د إو  أ ة اوا ا ا  
ا اا ا :     

       ن      اا  ا ا  )١٩ (
   ، ا ا  توام ،ل اول اا  ا تم 

   ترن وارا وا .      ي م ف أيو
  ا ا .    ا  ة  إ ة    ة أو
  -: و  ا   ودةو ة طق 
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  : املعلومات تقنيات الستخدام االستراتيجي الربنامجاوالً: 
  ا اا  ذوي 

 اا  ا ات
 ا  وامت ات

 ا     
 ا  د  ااف

 و   ة وء
   ا  ص و 

 وزرع ا  .و م  و م  ا وط 
.  
  ا أ  ما   و  رات و  ا ا ا 

ا ومرج اب، ا اب  و  و  ا ودروس   
 واظ  ا   .ا ارات و ارات   وأة

 ا   و   وف  وا ا  وا  
ا  ر . ل  اإ   اذج او 

اا ة ا ت ذويا ا . ت ضا 
ا ،وا ت،  ا  ىأ ل ط  
ف و  ت ت  ذويا  ا      ا 

 .ا  وامج
 ام  و  ا  ت  ان  ا طل  ام ا  

  وا وا وا وا ا ام  ات
   م  ا  ه     . ادي  ا  أل    ن 

 ع  ص ا تا دا  ا . 
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  م  رظ تما ا    و  م  ا   
 طا    ام، ة  وت  دروس   و اات أماع
 ا  وا  ع  وا إ  ا    ا  ا  وا  

ر ت ذويا ا  ت  و  ا  ا. وأ   
   وء  ا  ت  من وا ا  ا طل

 ا و   دراك اوا وا  ر   ،ء  واأو 
 ا. ا ارات  ل  ا وا اطل ء
  اب  ا ارات و   وطق  اب

ا را  طا وا  وموا   ا    ر  تا 
 ا إ ا س وا د إا ، و  ا       
  . )ا ت( ب

 ماف اأ:  
-   ل مس ا ءا  لطا ا و 

را ا ،ه و راتف ار واا وا  ا 
وو  ورا . 

-  ا ا و  رات ل  وإدراكطا  ا  نم   
 . و  ا ت

-   ا ما  ءوأو ا ا   ت 
 ر اق ا وا أو    ا ا  ة
ب وا  ا  ا ما  را ا.  

-  ن  أن ما     ا  را   ر 

 .اء

-  ما  راتا ا ق وا ا ا    
ا ا   ا    لطا  و    س    ط   
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 ى و ى إ ه أو ال  ام  ا أو  ام     .
 ه أن راتا    ا    ادي  ال  اط 
و ا ا . 

(  ا ات إى  ااب  م ا ن إذا  -
 اروس  ه  ن ) ا ، ادراك، ا ،  امه  ، ااة 

ا  م       دراكة  ااوا  وا  إ إ 
ا  ت ا  ل اوا  ا  

 ن.   رة  وا  ا   ة  أداء  وا اس
 لطا ا    نم      ا  ة  وا  ط 
و  دو ا اوا  رع اات وب ا 

 .ا و أ   و ا امه
 ل    ا  واا وادراك  ا ا ات      

ر ا أو    ض  را    ل    ت  .اا 
 د   ا أو اب  ا اةو اأة اروس
 ا  و   .وا  ا      ااة ا  اروس
 ا  م  ) رم ا  ه وامر ، واما اوا 

وا وا ،ا از، واإ ة اا  
 ،ة واة اا ا ة إذا ط ا(.  

وا ا    ا ما : 

 ارات   ٧٥-٥٥   ذ  در  اوح ا  ا اطل .١
٧٢ – ٥٢و  و  راترد ام . 

 ارات ( ٥٥:   ذ م    وا  ر ا  اطل  .٢
أو و ( ٥٢و ،)ا  راترد ام . ( 

 .ات ٧و  ات ٤  ا  اوح أن .٣
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   اذم  أ    د ٥٠     ا      در ن أن .٤
ات اا ا. 

  ٤/١٠ – ٢/١٠ ا ة اوح ا  ا ا مع .٥
ارة اا ا س  يا. 

 : سبيتز طريقةثانياً: 
 اق  ا  أن   ى 

 م    
    ا ات ال

 ا  و  أن ا 
م      تا 

ا  قا  
   لا 

 و   ات
 ران وو و    :-  
-  ا  ادا  إ ه أن ا  ا   أن 

 ا   ة   أن    ور   أن    ا 
   م  اتا ) ا (ف ام م ا  

ب ما و   خا ا  ل ا  و 
 ورا      أو ا    أ   :  ا     ض

 م  دة ذا وا . 

 ا  ا  ن  أن  ام ا  ادا  ا امه -

 ا أ  و   ه مام اد  ا   ، 
ب وأ ا او  أ . 
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  أرى مي و و   وا ا ات ال -
 تا    رةا ا  ا     
ا و   ا  . 

-  تأن أي ا م  أن    ا  أو ا  ا  ا 
 ا    ا  ا    ار  ه  ل  ا  ا  او  و  أ 

 . اى ة ااة رات م أن م  اع

 ا م   ا إمء   ا  مل  أن  ات،  اء  -
 و   م  أ ا و  ا ات ء
. 

-  تة ا ر طال ما  ا    أم  ام   
أي ا  ارا ا او  ُ و    
ا ا   ارا  ة اا  ى  أي أن  وا 
ا   أو وا م ز  وام . 

 ا  أن   وا اورة  ات اء -
ا   ى ظا   ن و  ات  ذ  ز 
 ة    اات  ه  أن  ام  ا ى ا ة

و و  لطا ا     ا  وأمم      
   ل    ات ل ا ه واح ات ال
  م او  ت    طل و اء 

  : ا اق ل
  ا  ا ار وان - 
 ا  اظ  اات - 
 ا  اات - 
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  : برنامج هيلب ثالثاً: 
   )HELP (   Hawaii Early Learning 

Profile ذج و  ا ، و أ   ةا ا م  
    درا ،    ا  ا      ةا     لطا 
   -:  ا ا  ال ا   ة    واء
أو –  ا  : 

 ا     أو ر    ا  ، رو    دة  ظ  وا 
    ا  اوا    نظون  اا   ااح اوا 
ا  ،    اا ا  ا      ،ا 
  :     ااء وا

 -  ا  زا ا 
 -  زا اا  
 . اا   ا أو ا ات ار ، اار - 
 -  ال ا  تم ل إ  ةا و 

ا  ا و  تا ، او  أن    
أ ر أو ا ءي ، اوا  اا   

ر   ادإ ما  أ . 
 -  اط  اا ا   ح ور ل  ت 

إ  ط ا در و ىذات أ  .  
 م –  تا ا ا وع ا ا Help :  
 - ا  و  ت ت وم    ل  ا   ا  ا 

 رةا ، ن أن و   ط   اوإذا ، ا 
 ل  ا     ا د اطح ه  دا ا ن
 ل ا ، او  ي اا  اا   .  
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 - ت را  ا  ةا وا ة إا ه اأ .  
 - ن ان ا    ت  ا  ا      راا   

 ر  ،د ا  ا نا   و  ر ا   ما ا 
  اا.  

 - ا نر اا ، أر  رأ أ ا    
ا  ر ا .  

 -      د راتا  مإ   را اا  ر 
 ،ا  وذ  ا  ة  انن( أ    ر   (  رة 

  ا و  راتا ا أ ا  ا ، 
  ا    ،      وريا  و  تم  ا   
 ة أر ت  امت     وا  ادة
 ،  أم  ن أن ا   ت ذو اا 

ا أ م    دي اا  .  
 - دة  ا    دور   ،  و  ا  ا  ن   

 ر ا ا  .  
 –  تا  :  

 إن  
أو  ا  وو 

    ا رات
،اا او  

 اوم ات ع
  ا 

 رات  ف
 ا ،و  و  ا ،   ك ن  ا 
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 و ار ت، اوا و    تما إ  اا 
  ا    ءا وا  .  
را –  افا ا  :  

ا فا ا ب اا ا ،    أن 
  : اف ن
-  س  
-  ا  
-   ز ) د أم ر (  
  .  ر ي أن -

ا ا ا  ، ف وي اا   وا   ا 
ا ، او  ى م ا )  ن و  (  ل 

    رز  أس  ن وا م ا  وا ا، ارات
 ف ، وا  ف  ا  وا    رة    را ، 

وا   .  
رات اا   ما ) ا          س ) ا 

 و ، وا اا  ا  ا وأم اف ر
  .   إ ار ارات د أاف إاد
- ا  ل لا د ا :  

 إاد   ا  اوت  اف  أو ، وت  ارة  ارات  ءا -
  . ارة ر  اا إ وام ،  ااف

- ام إ ا وا  رةا )م   رةا ( اف  واما 
 ا   رةرة.  او    مرة  ا  ة ، 
 ر ما وا     ا   ا  وا     
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 ا   فا ،      أن    ما  ا 
 رات و  أو ة ا أم  رة ما .  

- ا    ا     لا ،   أم 
 ة ا ااد ا ن ء   ةن ا ذ  

 ،وا  اة  ى  اة  ما  ار   و ،  و ل
وا ا  ر ا  .  

د- ارا  تا :  
-  اا  )  اا  (   أ  د  ا  رات   ، 

وذ    ر  فأو ا  ل  ا .  
-  و  دة ا ،     ا ا    

   وإذا ، ا  ذ   اف    اف    ذ و اد،
ف ا  رون اا  ) را  ا  ( ف  وأ   
وا ل ا ة ة ىأ .  

-  ما  ا إذا رةا  عا رة أداء اا  ء   
-   ن  م رةإذا ا  ا ر و  

ا  . 

-   ارا ا  ،   اا  ) 
اا ( م ه ل ا، : ا إ ا رجا ، 

 ارات ار إ ا و اا   ال ز وا
وا   ى م  . 
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  : املرتيل بورتيج برنامجرابعاً: 
 وع   ا   لطت ذوي اا 
ا  دا و  ات، ٩ وع وا  ر ا     

 ط وا  ا  م  ت   
 ذوي ط ات اطت

   ام  و  ا،  ات

ا وا  ل  داا  م  أ   
 ،و ا و ما   رةز 

ا ة وا  عة ا  ،ور  
وع  ول  اطا ن  ام   
ا  ا ا  وا ،  وا 

ا ا وا ، و 
  . وا وا، ، اة ات

  :أاف اوع 
-  م ا ا دا  ا ا )لا (.  
  طل ا إاء ل  وذ  ا اف -

 أ   ا  ا  م    وإدرا  ا     من
  .  

 إى و ، وا ار ا  ا ا إاك -
ا ا   ه اورات و ه ا  
ا   ا.  

- و ا ر ا    ورا  ط. 

-   ء وا ا  ا  ص اا 
إ ات إا ا وا وا  .  
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-  اتا ا م ك دونت إر ةا ة ا. 

-  م ة اى وا ق اف ا  م ص   
  ا ا را ون  ا . 

- اا     را داة و  .  
  : اوع ات

       ا    تا  دى ، ا ا 
ما ا    ا    لل  اط  ي  ا    

ا  ت وإ أن إ طا ة ااا   
ا ١٥ إ  أ ،   د زاد تطا  ما 

 ا    ذج  أي      وا  اوع    اة  ا د زادت
وذ إ      ط  أو ا      ا  و    اا 

ا  ل اط وأ  ذ   رة تا  
 أ  ا   م إ ا ات ذوي اطل  اب
 اا    ا  ا  ا  د      ااء   اطل

 .  ا وات
  :  إيتارد طريقةخامساً: 

    داب اا  ة  وردت
  و أم ن ادأ     ن و    

  ت   أو اص  
 أم اك إآم اض اأ رم  و  

    ا دا ا   ادت ا
ى أمم   إ  تواا أن أ ،

 ا  ورد  ا ام) ن رك       

) اي  ا   ١٨٣٨ -١٧٧٥ر إرد 
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و اطل ذوي ات     اض اذن ا ام    أ    
ط  ف ر  ط  ردا  ا ون اأ . 

    ر  و  وش وا ات ة         
  ا ا   وى أو ودون ه أ دون أن مت اا

 ا  و ا            ه ن  ط  لا و ا
ا  اش واودة     ا ءل ا أ   ءا  

  ظ  ا    أ            ردةوف اا
    ر   ن١٢ا وأ  مة اا  إ  

    نة ووا   اكآم   م     أ   
ا  درا   أم  اا  نو    ا  ا

ذ إ  م ما و أم  وة  . 
       ن ا ؤهز   ر   رددد ا ا  ص

     را م ل و ا درام ان أ ا ذ  أورو   ا
  ا  ذوي ات ا و  ت أو ت إ أن

       ص وا  ر ردا أ  ا 
 و      ر  ات     ت ارات واا  

   ا ا عا         رات اا   و ا  
 ا  درات او     ا  وا ا اا

        و   إ ا را       د   ذ  ا
ح ارد اا ا ر ظ  إ  ي  ا  ة

ا  أو  ا لا   و ا  ا إ 
              ة اأو ا ا م   أم م    و
 ن ارد    آ و   ا اود اي  ر     
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 أوا  ا طق     اطل ذوي ات   
ا أورو  صا  وب اره ا ا د  .  

             ما ا و  ي م و  رد أولإ و
   دات اا ا    ا

. ء اا   ، أو  
و ر  ر ااس         

 ا  و  ا
        ا
   و ،  دات ا
  وم ر   

 . دة ا م ردإ و
 ا ا       لك اوا ا و      ا  آد

        م ونأ   دا أ   ر١٧٩٨،     و
ا ا  م: 

١. دات اا ا  ءا  ممدات اا    رجوا 
 .اة

 . ط ر ااس ا زه  .٢
٣.  رو اما دوا  ك اا. 

و إرد    و  دا  ات  ، ام اي            
        ا ت ا  ع ا ن ا ،ا ر    ا

ك اا ر إ اوا ا  ر و  .  
  ا ا وا ا   م إرد : -

١. ا ا . 
٢. ات اا ط  ا را. 
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٣. ا . 
 . اء .٤
  :طريقة ماريا منتسوري سادساً:

    د ري تر
   ا و    تا و 

       ا ا 
    و و . ط   أ
     س اأ    م
     وإ طوا ا ا 
  و ، ر  ا 

. م أم   
        تو ة إ " ري رة     ١٨٧٠  و 

          را   م  تو  ء اوأ و  
  ا و ذوي ا ا  اطل .

 ا  ز    {و ذ اه  ر اة          
ا   ا دي أن اا م  أ   

 ط {         ل اط ة ط أ  أم  او .
. إدار  أ ا ( مأور) ط    

             ل اطا  ا آرا  " ري ر " ت و
 "   راء         وا   ن  ن " و " رد " وإ

         ان إا ا   أدى و ،  ل اطا  ان
. دل اطا  قط  ا  ن دا  
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        ارا   ا أ    و  زادت و 
             ه ح  م     نو  دة نا  

. دل اطا  
           ب اإ  " ري ر " ردت ل  (وطح ا إن

       وا  إ  إ دل اطا   رو  ا
 أم و   ا( .  

: ء وأ  " ري ر " ا و  
  اطل . -
- . ا ا 
- . ما ا  

        " ري ر " ط   ا ا ا
:  ل اطا  

  امن اول :
        ط أ  ا       من ا ل وأنطء ا  

. دل اط  ا   ى أ  ا  
: من اما  

             .  ةاو  ل اط ر اا  ةا
       ة ا عإ دي إ ا ات ا ا  أن )  إذ أن

    اده ان ا ت م  "  قا " ا
ات  ذا   ه ات  ًء  ا أن ول        

 . (  ا ن ا إذ دإ  
: ن اما  

       ات اا  ا  ا      عإ إ  م ا 
.   
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: ان اما  
. ا  ر اا  قا ء اإ  

: ا ا  قط  
١. . ا ة ا  قا ا   تر 
 رت   اق   ااس . .٢
 ف إ إب ا اق  ت أو ات أو   رت .٣

.  رات  
   ا  اق  "  ر ري " :

               ا  ل اطا   ري " أم ر " 
 او ت وا ر      أن ا  ا  رة

           ءأ ا  أم أ و .  ا  قا ا 
ا ا أن م وم و  و ا ى اب    

.ذا   ا  
       ر "  وفا و

ري "   ال  
     ن لطأن ا 

    ط  ل اا
     ا ط   أو ا
  أن " ر ري "    

 ع ه ا   اوف  اوف   أو  ورق  
ى و اطل ه اوف ن أء اا  ا أء     

   ون م ا  وا ه ا لطد اذا أ ا 
           و  مو) ا ط  وفا  فا  ة
  (ا ط   فا ن إ  ا ط  وفل اطا
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    رق ، وا   وفا  ض .    ما ا  
ا  ا و  اوف  ط  ا و اطل           
رج اات وف  م ا رب اطل   ات       

  ا إ أا ذا أدوا ذ  ن  ااءة .
  قا  اءةا : " ري ر "   

 " ر ري "   ا  ااءة  إم  أن     
     د م  أن ا ا و ف ء ي اءةا ا 
  ةا   رة اءةن ا  ا أ ا وف واا

ءة ء اء او أو ادة   از ا وأ دروس اا 
  ا   اة وا
    ف  اءةا 
  اات ا ن    

. ا   
:   او  

              ا 
   ن ءا ا 

ت ذا       را   ات ا إ أا     
           أ  أ ا "  عل " أ أن إ ا   
            ى ا  ن ا  ات و ة ه ا رو

   و ط  ام ديء ا     ا  ا أ
  اف اإ ) (          ذ  ذا ة ررة ا إ ا 

    ل إطا   ه ا ا  يء اار ا ا ا
        واا  ت أو اا  ا ا  اءة ا

    داء نو ه ا  لطر ارق وا      
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 و أن  أن ا  أ ه ا ت  ف ااءة      
. ز اا  ما ا  ول أنا  

   اب  اق  "  ر ري " :
            ادل اطا   " ري ر "   ا

          وا وا  ولل ال ط ة    رة هو ا
        ط  اا أ   ات ة ط
     ط  له ا   رج ا  لا و  لال اأط

 و ال أو اط    م "   ر ري "  ا
    ) اء دأ ات  إ ة     تا و (

اط أو ال زرق وا  اا و ال  ت     
  ا  اطل ا  اطال.

ال ط   أن       وإذا  ن ا   اط أو        
      ة أو  أر     ءراء واا ا

) ي     ١ن اة ر    )  ا  ا أن ل أ     
...)        اء ورات اا  ةاء و ( ... ) وات اا  ةو (

ا  ةري " أ ر " ا او ديء ا ا  ط
  ات ار  اب     اطل    
  با       ء ان أ 

    ل اطا   ا ا   اا  لطا و 
. ا ا ا  ر با  ة اا  

          " ري ر "  أ اا      ًءو
  ر " ىو  .  أو   اء ة و ل   أن ا

ري " أن ا)  ٣ات) د. ٦) إء ا   (  
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              . رادةوا ة وااا   ا  اته ا إذ أن
 وا ، ا  ا  : ء م  اته ا  ا 

       دا  ا  دء ، واا  وءوا ، ا   
. ا  ونوا ، ا  

 ا أن  ا ا   اا  ا ، ه                
 ات ار   ا أب إ ادي وا  ا اة أو         
     موء وا    ا   وا  ةا

ا. ا ا ةر  ا   ر   
  إن أي م ي   ط " ر ري " :

           حو ،   تأ  رإط  إ ر ا 
اص   ا ك وار ال   ن ا اب أن      

          ا ا  ت امإ  
         زه ا  زإ  أن ن او   ا
     وة اا ات وا اا دي إ او اا  إ

. و ا    
       أم  م ا      م  رةا  و ، رات ااع ا

  ل    رةوا ،    و ، أ   ا
 ط  وفا ا   رةه ا و ، م   ه وط

، و أا  ،  أو ر از ا  أاد ووف      
       رة اا  ا ا ذوي ا   ل اطا
 ا   ،  ا ى ء اطل  اطل           
    ا دوق اا  يف اا  و ، دا

ا  واطل اد ، ا      ارات ا وا  اطل    
             كا   ل اطا ر 
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وا   اوف و     أو    
    و ،وإدرا ا  ا   ذة ة 

ا ة طاا. ا ا  ؤى ، وا  
: ا  اس ا ر  م  ري تر و  

- .مو   ا رق اا ط  ا  ر 
ر  ا  ط  اات وات ا  أات    -

 ار واامت .
-  ر. وا وا وا ا ، ا  ط  وقا  
- .ان واال واطل واا  ط  را  ر 
-    ا  ةا اا ط  م  دا ا ر

. دوات اا اوا  
 : ديكرويل طريقةسابعاً: 

      ف و  م 
    ه و ا  إ
  و    ، 
  و دات اا 
     رة وق اا
 ا ه ودما 

        ل أم  ا ا  را رو ا را و
ا وأ ا        ا  ط ود أم و . دوا 

  أط )ةا  ةا ط(.  
و  نا ا     ن  ا        

 و ا    ا واوج ، ا  ة ت إاث
  ه   و ، ا و إ  ا  ال
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  وه  د         وا   ا وا اة ت
ا ،وا   قا  م  ط  ود  وا      أ 
  فم وا . واة ا   اي ا  وأ اق

   ا وأ   زاوإ وآرا ا ،  م إ 
 ط ا   ا  ل  اتة اا  ة وا ، موا 
ب ، اوا ا ، وا ما.  

 ادراك و را  ا   وا  ، م     دو  إن
ا  ،ا وأ  ة أنا  سأ م  ا ،     

     ا  أن و ، " وة ة " ار ن
 :     ن   ، ا م امق وم   أس

 وا ،  ا وا . 
كو    ري  و ،    ط ،  و 

  ا  ارب  ط    ، ا  طل  ا  ط    أ
 أن    . اا وا  ن و ، اء  ا ل
 و  ، ا  وظ ئ ري ، ا طق  وا اف ك

     ا  ، ة  وة  ة    وظ   ء  ت
   س  ء  أ  ه ا : دو ،   أدوات

    ،      ا    ذ ،  وأدوا  دا    ،ا  و 
  ر أي( ا ا ا   ا (،      ط 

   رر، اف وا ري ا  ط 
 .   ر

   ود   دي ، او  ت  
    أاد  ور      أ إ م  اطل

 ا ا    وم     ات  ونور  ون 
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،   را وأو ا ا  تا ، و ا 
 . ا  ح     دة

و وء دء  ار  وأوا     ،      را ، 
و ول أو ق ا  راا  ا  ا  إرو 

 إدار ،    ون كا  را وا . 
 و   اا   ود أ  أ ،    با 

ط  اداوا  راو  او ،      ترة  اوز 
ام  وا  و  اأ     ا  ا ،  و    ا 
 ط ا . 

ور  و و وط  ا  م  ا  
رات ا دة كو  ا   ،  ن  ه  ا      ء 

 ه او  و ا راو و  ا 
ر واوا . 
   أم ء ر  إزا وأز دو أل أ إن

١٩٠٧     ح  ر     ص  اا   ،  و  أ " 

رة ا ةو "، مو  رع جب إر  و ، 
 ر جرا ، و وم  إدارة رن ا ن   

: من اد من وا، توازد را و  ا ، 
وأ ب ما  ا وا ، إ  دت  أم  أ  طم  راوازد   
  .  ا ط  ء ميا    وأ ، اب

و  ا    أم    ردة  اوز    م 
 أ     أة  ر   ا دة وا ، ا ت

  ،  "  ام ون  تة اا ا    را 
 ء مأ ا ، و رام را ، دو ا ، و 
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 ا  و  أط    و    ا    ازمن    ، ارد
ة ، او  عط ، و ر. 

و رأ   ى ا وء دو را اوا 
ور  ةا را  وإط  إ    ة  ةو  ا  ءأ 

 را ،   ا    ءا  مد  ا    اوا  ا ، 
 . أ ر ور   ور  وا

 ادراك و را  ا   وا  ، م     دو  إن
ا  ،ا وأ  ة أنا  سأ م  ا ،     

 أس     ا  أن و ، "وة ة " ار ن
  ق ومام م ا ،  ن   :   

 وا ،   ا ك .  واو       ري و ، 
 ط ، أ و   ط  ل  اط  ا ، 

 رب طا ا  ل ا  ءا ، ن و 
 وا اا .   

 ك أن فا وا  قط  ري  ، ا  ئ  وظ 
ا ، ت و  ء  وظ  ة ةة  و ،  ا 
  أدوات   ،    ود  :  ه  ا    ء  أ 

   دا  وأدوا  ، ذ    ا      ،    س
و،ا   ر أي( ا ا ا    ا( ، 

 ط    رر، اف وا ري ا  
ر ط  .  

و ود  دي ، او  ت  لطا 
م إ أ    ور ادأ   نو 
    ،    ا  ا    وم     ات ورون
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را وأو ا ا  تا ، و دة ا   
  ح  ا . 

و وء دء  ار  وأوا     ،      را ، 
و ول أو ق ا  راا  ا  ا  إرو 

 إدار ،    ون كا  را وا . 
 و   اا   ود أ  أ ،    با 

ط  اداوا  راو  او ،      ترة  اوز 
ما  وا و   اأ     ا  ا ،  و    ا 

 ط ا . 
ور  و و وط  ا  م  ا  

رات ا دة كو  ا   ،  ن  ه  ا      ء 
 ه او  و و ارا و  ا 

ر واوا. 
-  رات ا: 

  ااد وا ، ا ة  ا إاد  ار ض 
 : ط  اة   ا اك

-   وذا ، و ، و ، اوأ ، و ا .  
-  وفظ ا ا مموا ا   و  ، وا 

 أن      و اوأ و ا . 
ة وا أ ر : ا ا وا .  

 :   درا  ا
 ا ا  ، نموا  ص – ا ره وا 

ءا  ا . 
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 و  ا 
 امى  اا  ا 
  مما 
 ذ  ن ، وان

 م  ما : 
- م  د ، 

و   درا 
ظا دا ، و : ا اء إا ، وت وا ا ، 

 .  م و ، ا  واع
- م    ع ،  و    درا  ظا  ا     

و ذ دي إ  اد و        . ا اات ود أة
 .اع 

ن و تا ا و    أر م : 
 .ا إ ااء  -
- ا إ  تا ا . 
- ا ع إا  راء اوا . 
- ا إ ا وا وا وا . 

و م    ث زوا : 
 .   ا وا ، امن م و  اا -أ

 .  وطق اوئ -ب
 ا  ف ا ا   ا ة ا ا -ج

 و مما . 
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 ااس  ا ) ة    واا  اء   درا ون
ة واا (، و  ة )ا ا ا (، 

  . ا أو اة اة واا ء ا ا وار
ا ا : 

 ط ود  رع ا وا    
 ار    اع  ا  ن  ، ذ  ا ار ا ت

 "   ا  اع  وف  ، ام  ات     اي

 ا  و    افا وا ا 
موا ا  .و ما  ار ا . 

 ف  ر ت    دو ط ن وا
ا ا ، و  ع     درا   .   ل  و 
 اا اع أن   ب  دو ط  اطع

 ار  و ،  و   ة ت  و ع
   ٍف  زع  وا ،) ا ( ا ع
درا  .  و ذ م أرى أم    ا راا إ 

     ع    ا      درا   
   وأد  ا  واات  رف اطل اادة  أى ذ ن
  واي م  ا وإد
 ار م ع وا 
 . ارا ا طل

ما ا :  
  أماع ث ك

 ما ا  ما 
راا ا  ا : 
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١(  ا: 
  أن  ده  ، ا ى ا روح  إ وف  

ا و  أ و ما . و إ : 
-   ،  ادث اوا ا. 
-    ،   ي ارس ا . 
        و ا  ل تت اروس واوا ا وا 

وا . 
٢( اا : 

   ا ات ر  ا  إ وف
 ا  ات    ا ف  ا، ات
اوا ، و ا وام ا  .و ذ  رش طا 

وا موا ت وا . 
٣( ا : 

 س   ا ار  ا  ا  إ وف
 .  واط  وا  وا  ا  :  اس  ا  و .  د  أو

  د اا  : ااءة دوا ل واوا ا .  
      أن و  مر ا  دون ا إ ا و ا ،   
  ن  أن ا  ا    د  واروا .    ن  ما 

   روح ا ون  اق  واوا  ا  و ا  
 ،ا    ل  عا        ء  رسا 

 ، و ز ا ، ع  وأ    ا         
   ا ط ن وا ، ار و ا اد دل
م د  ا  . 
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- با ا : 
 ط وب دا ا ا  ا 

، وا    
 ح اوا ،  

  ةا  و   
  دي  اا 
وا .  

 ، اص  ا   ااذ   ا ب دو ا وأ
و ط  ءا م ة م ،     اا  
أم اا وا ا . 

و اا  تدوات اوا ا   ، و ا 
 رشا وا ،  ي ر ود  ث ة : ورشوا 

  ،  ىوأ  ،  رة  و .  هرش  وا     لطا   
ج اموا إ م عا  ،  نو    ج  ذة  إم " رأ 

را "     با  وز رأ ة ا. 
  : التربوية اخلربة طريقةثامناً: 

 أ أ ا ا )John Dewey(       ن دي       
ى اا .      ضا   ض م ا  ا ار

         عا   ا تا ر  ا  ضوأ ا
  م  روا وا اا . م و  أ  و

Vermont ن   .  
و  ةأ  ة وأ دا   هن أ .  وا 

     و  ة ا مو ا ط  ةا    .
ن   و ا .      ن دي  ه  اءة واطع       
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أت  ا  ود إ ا      "أ"ت و وج   
و وى     و أم أ .     اة اة 

  وا اطا "         رقا و ى رإ  ط  و
  " .اي    اى
ا در    ن   راه)1884 (  و

  زو   ء ذوأ را" أ "      ر   ر ء
 أ ا ي ار ا  دول ا و .          اان

 ا  أ ن اا  تا  ره وأ وم
  .و  روا   ا ااا  أ ات 

  رودارون ا ا وو ا  ترا  يد 
       ا  ا اا    س وو ادان او

ص دي  ا     . وا اس أو اي  أن  س  
          ةا      عإ  ا  أ س

وض وض او ا ل درا .  
          د  و ا ا ا     يد 

         وام ا  ةا  دىم    ر إ ا 
ب اأ )Rote learning (       رب اا  د اا وأم

         ا ا  ا را ا ا     وا
 دي إ  ار   ات  .      ا ادار اة   

     را    أ  ا     تا   ة
 ب .     أن ا  أ  يد  ا اا 

       إ أ    وأم ا ا  زار وم ا
ل اات ا ن  ا    أن   دون أن       
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 رس ا     رات اا  ن ء وا دا ا 
وا .  

  را ر أ  د ودرا ر ل و م آ م 
   ا ء ا زأ  أم و اطة ا دىوم 

وا  ا  م اوا  أن  وأن ا 
    اطا وا د اا  ا ااف اوا اض اا .

        را  يد " "و" "  و
"ه         " إا ره و ا ر  ا أ أو

ا ي اا      ل يت د  ا  1904 
  وا" "      أن رك إم 1930 .   و

    تا   د  ةت اا  ة يد د
  أ   ن اا.  

    ير دأ م ي   وإذاا ء ا    
ا إ ن دا  ا ا ون أن امر ا اي       
   مما ا ا   ة ب  و إ و

   وا وا ا   .      قا  ين د آ    وأم
           نا   أ  يا وا ا  ة

  د واا .  
  :ار ا وي 

  ات ا   "ا  ر دي 
و أا ا أو زة ا ت أو ت أن  م أ 

" . ا  ، ود اص و ا، إن ا  اة     
        ه    ا   ض ا يد د او
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          ا  ة ا إذ أن اطد   أم  ا
   افا اد واِا  ةوط  وا ا .  

     ا  ا  و رات ا  يد  ا
         ا ا  موا وررات اا  ول وا

إن إت دي    ا ا وا    . ارات
واوا  .        ن ا ي اة دو  أن م إذا أردم

    يا ت، و س رات و س يا  ه ا
ا    و ،ات ا.  

   ت اا   ا ا ؤا   و
أن ا           يا وا  ا ا  ا  أ   

    دا وا ا را  ج إ م و  
  وأ را  تا .       ا ن ا ؤه ا داا

ا  ذات أ  ةا و ا   أم ط ج ا
 ن   .     ا  نما    يد 

 ا دا  ا دة إا ا .  ا ه ا ظ 
     ا ن ا ظوا داوا اا  ُ   تا 

    ا د وا و ا  ةا  أداة أ اا
اطا.  

      و ا  ةا اا  ةب اي أن أى د
ودة م   ا    اا، و ات،  

   ر، وا ل وا  .       تا   ب ان أ ا
             ا روس اا  و إ أ ا   ا

   ا ات ا .       ن ط    ين د ن او
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ر ت   ات  ات   ض ارس ن      
اب إ و ا  إ  ت  ن  .  

و  أن"project method "    أر دي ا ط اوع 
            ن ام ة  ودرا ع وا ر نا 

ن إو راا  ن و ر ن إا  راا ر 
 .    ا وون  د  ا  ء  اوع

  . اوع  ا  امت ا  ا أو  اة     
         م   دة أن ا   وعا ت ط أ

ا  رك نعر ا .   م ا ا   وعا ط
ا اوق اد، و إ ا ا، وره  د اب         

را.  
  دي  ط اوع  ار و ه      

  ا   ك .    د وعا ات ط أ   أو
 :  

 . ود اض  )أ 
 .ر ا  )ب 
 . ا  )ج 
  . ا   )د 

  ة، و  ط م ا اطي ان د فُ
         ات واا      ر ء د  

        اوأ  د د وا ت اا  ل  ا  
دا  .     أياء اإ  رورة ا را ا  و

 اطا ه ا  وا رة اا ار، وا و
  . اة 
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        يا ا  اطى أن ام ه ا ظ و
  ت ار      ،مما  و ،اد وا 

   وم إدارة  تة واء اأ ر سأ  و
 اطد.  

       ذ ام ط   يت د أن اا و
ام ا ا     . ا اة  ه و  ار

ا           و ا    اد اوإ ، ظ  ت
ا  ا ا . ا س اأ  أن ا  ةا م

         ا أي إ ا  ي إا ا و ازا  يء دو
وا  .  

  دة اب اي اي        م ت دي دة 
       اا ء ا ذ  و ات ط مما رد ا
        ا  ا   وا رة واا   دور  

 ا .   أو   ةا  يد  ا.  
   ا  صا  ين د ت ا ل 

ا ء ا  :  
  :أو  ان اة ا ن دي

1-          ا ا  دا ر     
 .اي

اة  ار  ا ر او و أن  رة   -2
ا . 

3- ا ما  سا   ة اا. 
4- وا ى ا  ط   أن  ا . 
5- ح اوا  ا ا  ا. 
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ف  أ دي  ن اة امم وا ر ا وا و     
    يا    م وا ى أن ا ن ا را

اب وار ا يا ا.  
را وظ أ م:  

1- ؤاد إ ا ل ا  و . 
2- و ا دات اا  ا . 
3- ما       ر  ة   ا   ازنح ا

و و. 
4-     وا اطا اطد ا  اطد  يد  را

          دوق اة اا  ء ا   د دا 
راا ا وو را. 

 : ام ا دور ا  ا  :  
ا اد  اارس    ه        " ادات ا ن    .1

         ادا  أن  و ، أو دات اا
    ون إو ،   ا ا ن اا  

ا ا ." 
2.     ا  ا   وة أن     "ا د  دا 

اد ا من   ا "  ي ا إ  ر  اة
ا. 

3.  د واا وا ا ا  ووا ا ما 
  أن ات  ت .  

.   ل اة وأدت د إJ,Dawey       و مدى ن دى            
            وا ،  ا   ةة أو اوع أو اا ل طإد
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           . و راو    اتو  ا  س رأ 
: ا  و  

 - ا ا  ةأو ا ة ان و  ا  
  ا و ا        )وة ا أو اة  (أ ع   - 

.ا 
  ا : )وة ا أو اة( ف  - 
 . ا و م  ا ا    
 ا ك اا ب ال .ا  
 . ي ازره او ا را   
 . رج ا م ا   
 . ا  دةوز ب م حإ  
 . ا   ه ات اا وإ ا  دةز  
 . بوا اءة واا   

 : احلديثة مالتعلي تقنيات استخدامتاسعاً: 
  اا أا  ر  رات ا  

 اأن ا  ،ا      را    دور 
   دة اا   ةوا وا ا   ة رة

ارا    .ت  
 ت  اا و ا 

  وو ول و أو ا
       ء ا ج اا
  رو را  ا 
  ا  م  ن و
  د ا  ا
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   و ص وااه ا ة  ا و  ،
   ا   وا)Software   رات ا  ا (

 ر  و     ارج ا ارا ا اي 
    إ  لف ا موإم ور روإ ذوا  دي إ

 .را    ى أ  
      إ أورو  ر ااب ا   ا   
        م ه ا أن أ ا ا ا  ثوا رب اا
        إ وا وا ا ا ج إ  

  أم  دوا ا  ه     ا ا مو ا 
     ء اا   و ري و ،ن  رد دا
    و مما دة از ا ا  أ ل، وا ا
ات  أ ا  ا، وء  ذ ظت أ ات        

   أم و ا          ذ  ق  ا  لا  ا ط 
            اوأ اض اأن أ  ،قي واا
         ا  ورة  افك ا ل وأطا 

     وا ا  ا    ماد إمأ ر دة
          ا ت اوي ا ى ذ ودة و م  را

  ا ااد اوإ   دة ا دتم.  
     ر  ل ا ورة ثة أ ح ،ء ذ و

      رات اب ا ص ر     اا 
 ا و  ا ،     ا ر إ ل اطأن ا 

 ر  ن ر   اء، وى  أو     
ل  اك ا ، أم   من  ت  أو    

 نا أم إ  درات اا   ت وا.   
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  ي   وا اب ا  قا را  
   اا ذ اوا (مل اأط   ا) لطا  ف
        ذ اوا (مل اأط   ا) لطة ا ر

ت ا ا ا       اا ر ة أطل ا  
   . إدرا  أ  ما ت ار اإط   ر
وح  ا  ك ا  ادوات وو ا واات    

ذ ن  ا  طل اات ا او ا    إ، إ   
          ت تا  و د   ت إ

 ا     أ  وذ .   
            

 ا و و ة  ذا و د   ة م را    
اام و ا و ا. وأ  ا  أن ا ل       

 و       أم ذ ف إ و  ا  و ر  ة
    ،  ا ور ا   يا ء اا

   م  ك أاده و إذا ن        أن ا  و ا 
             إ أن م   ا  ور ير اا  نما
امن   و  إ  ، وا  ا اة و اة   

        نإم إ  د د  دا ا ل أن  ء   ام
 .و آ ا  و  إ  

أن ا  و   و   ،ا    دورا
       ط ل اطا   ا    نما   

ا طا ا  ا cued speech   ا وا
ت اة ا   ا   إ ة ت          
         ر  ه ا   و .وا ما  
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    ت ا ا ه ا   ة ا ف  م
   ا ا  ل  ه ا  و ،

    أ ذ  و در   أن ق، وا  
        ا  ا ر ا  أ  ا   

.ت وو  ط   
اد  اد (ا)    م ة   ا و رة  

       ت  ا و و   
 ه اة ذوي ات ا   اا ا ح 
       أم   آ م و ،دا ا  ل  و وا

 إ  واا     و اء ا  ا اا ا إ
  ومت    ا لد لا   ىة ا 

ة ه ا  ة ااد  اد  ذوي ات       
       وظ  أو  افع أطان أو   ط  وذ  ،

          اد اا  أ   اا   لا  
       ا ة وذ    دا ا  امأ  و

و م آ  ذوي ات ا .   اأة ال 
   ،اا ا إ  ا  إ  نم اد ا

  وا ا  ت أو  تاأو ا  ت أو 
  اا ا      ا أ  تا  

  نم  ت اذوو ا ا  و ،وا اوا
 ا  ة ت        ا اء اوا 

اض،    اا ا   اءة    
  وات. 
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 ا دة ا كوه  ا و ،ا  
       و ت اذوي ا ا   اا ،

       يا ة ام  داة أ  بأن ا و
ت ااءة وا وات وا وا وا واء زال       
             م    أو ا أ  اا

أن ا ا    وي ات اد. إ إ ،  ن 
   اأ  وا  اوا اا ا  لا   ا
      و ء ا  ا ه ا ،مما ط  وذ
          ن. و ث أي  وا ا   أي  اا 

          ة را   او اا ا   ن م ء
  واما ا  ب     ان.  

ك ا ة واة  إ أن ذوي ا ا      و
   اضا  ا  ا ا اا    ون

         ر  و    و ارات ا 
ا و إدارة م ا و ااض ا وال أوت ااغ  

.راا ا دا ا  ًاا      
   :  ا اد  ادور 

 ا إنت  اذوي ا  ا ا 
      و دا  دةز   ى ودور أ ا
ا و   واة ا ات، و إذا أر ه         

إ ء ا ة    أن داة   اه ا ن أن  
 "ا       و  رة اا ف و  ة "

 ا إ    اة. وك ا  اد اة  رة 
 . ت اذوي ا  و  اد اة ا   
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 اا ازد و
ا   ل ا 

   و ،ا
  أو أداة  اا
   ت أ إذا ا 
    اا  م 

اا    ت
     ذ إ إ .

 أ ا  ارات ا أن ك  إ  إز            
ب   اا  ا دا ا  ت اذوي ا 

      ب ا اة وا رة  وا راا ا
ب واا  رة  ن  ،ء ا ىأ مأ  

    ا  اا   ت  أداةذوي ا 
 .دا  رم ا   ة أ وأم ،اموأ ا

      ا  أر ن   ا ا ن   
      اا    أ م داةا  ان ا ن ا

دل او اإن ا .  رراء واا  ا  
 ا ء  ا   أن   ت اذوي ا

    . را ام  و   ذوي   ا ا ا
:  دوره  ا ا ا  

  رات ا  ر   دة     ا دور  -
  ات: 

     ،ت ةوط  ب     م م ا
   ت، ودة ا  وا ت اا  أداة  
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ر  اة  ر  ا و ارات وإمت 
           ا  رو  و  وا ت ااء اإ
        و   رة ووا ا  رح ووو
      تا ر  اا   ت اا

  ر  .رات  أن إ ذ و      أ ب واا 
ت ات  اة اا و  ات،   أن      
          و رس وا   ود  تي ا
ا وإمء  ا و و ا، و أن ن رات      

  ت      ات ا ر  ا 
       رات ا ف تا درا  افف اوا 

ا ا  ن  ا.  
و   أ ا ا أن ا از ا امن     

   ا  أداء  ه ممت اا    رة أ ل
و  م اة وإا و  اة  ا ة        
 و إ ا اي ماه ا ، أن ت اا  اى 
      داءا و   ا  ا رت 

 ،  ا و ت        درا ذ    أم 
          ا ا  ز ز م و    ،ه 

 رة أ داء أ نما.  
 م  تا   ا اا ز أ  و

   ا  ها ت وا    ا     م دة، وذ
      ز ا ك ا  ا    ،ي اا ا 
ا   إ ا ا، ور  ذ إ أن ا  ن  
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      ا ا   ،ج ون أ   و  
   ر تا و ر   .  

    تا  ة نا    أ
 ا ا اى، و ذ د إ أ ا از     
وإم، و ر  ظ   ات. وظت ة       

 وا  ا    تا       ا  و ،
     اء تا  ن ن   ،ا ا
اث  ى در ا واراه ول  وع ات    

 اا        ثه ا ل م   و ا 
  . ر  أو ا دب ا اء وعه ا   

   رات ااءة   ر :  ادور  -
      ا  ا ما  ا ا ا ا 

    و ا د أ وذ ،اء     دول ا بت ا 
   ا  عا ا و ،أو ا ء ا أو دأو ا ا
         ،ا ب اان وأوا رب اأ :  أ 
وأب  ات وأب اة وأب اب و ات  

  ا ا  ا        ا  إ   ف وا ،ا  ع
 ا ا در  ا ار أو إ  دة  ة أو        
 رات ا ، و ال ا اع دا ا  طف 

 اا  داة رج ا أو  داة ا.   
 اد ا  ،       ا دادت أ اا   و از

اء       ا  وا دا ا    ر دورا
     ا        ا ا ذوي ا ة ا

 و ل دون ا ت اا    ا    اا 
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      ن أ ،وا ا ما  را ،ا 
ة ارات ا  دة اوز ا ،ا.  

 أن ااءة  ة    ارات ا          و
 :و  إ   

   .تا  فا 
 ا .اب ا 

وأن د   ا ا  ر  ان ت       
  أن أ اءة، إرات ا   ٨٠  ا ا  %

ان أ وت   ات اا د إ ت  
ارات ا .ىب  أ ور أم  ررات اا أ  

 ا رات اا  توا .)  ب  ٢٠:٢٥أن  (%
 اارس اد  ات ا ان ت ا ا، وأن 

   ا ت اذوي ا  ون ء ا    ،( ا)
واة  أ ت ا         -ا –و   ااءة 

       ل  ا    اا ا  أن ،
   ا ا ا (اءة و). و طر  أث       

     م ن  ا اءةا ل  اط
 أ و ، ر  اا    ا  دةز 

  ا ب اا ظ ط  وذ ،ا  ا
  ب ام و  ت  و   اء ادراك

.  
     وا ت اب ذوي ا تا  ا و

ت ا  و   ارات اد وا اة،  
       ا أ و .ت اذوي ا ا  ة
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     ةو  أداة ت أما      دوا رات ادة از
     ل أا   .  ت اذوي ا  
        ا ن ا ت اذوي ا ت أن اراا 
 وا  ات ما در ن ا   اص 

 ، ا أم  ،ء أ   رة و ،ن او
      ا ن ا وأم   أ  واأظ ا  

وب اا .  
 اإن اا     ا ذوي ا  اءةا  

أن ر   ا  أ وة ى،   ب  
          ا  ا  دإ   اءةرات ا  ة 

     رة اءةا ع أوا ،    اا  ة  كو
ا     وا ت اذوي ا ا  ا 

أو ا ا   ر  ،     إ إ ،ا اا  و
 ا ت  ا ا ا ت إنراا   تأظ  ذ
  أ و   ت اا   و  

 . اءة وارات ا ءرا  
ت ا  ااءة ة  ك  ة  او

   ر  ا ا  و ،ت اذوي ا  
 م ذ  لو ،Start-to-Finish      وءة   رة و

 ،ة ااءة اا  ا   ث ت  
ا رؤ وع  ب أ ت ع ا  أوون      

 :  ما ا و .   
  . اءةا   ت ود ا 
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      أ ا ء ا  ،ت اا  ود ا
  ا  زا  .  رئا  ا 

    ز، وا أ ت اا  فا  ا 
    "  أن ا ) اءة اا  رب أن Click   "

   أن و  ء إذا أراد أن أي و  ا ا
 ة  ع)أ ت أ. 

            ،با    م  أداء ا   ود
 ارس اف  ى  ا  ااءة، و اه  

    )ما ا  ودا وما ة اS.S.D.,2001 ،( كو 
   اءة وا ت اا      ا  ودة

       رة أو  أن ا touch screen     ا ا 
         از.وا  ا م  ا   

 .  م  أن إ ا ددو ا  أن ا  
-    ا دور ا : ر   رات ا  

    ا   ا ام  رات اا  ا 
 و ا ا و ،ل اأ أ  ات إذا   
 ا  د اا أ ا و .ال اأ أ  
و  ر وف أو ت د    ا وات   

      اات امم     وم وت. 
        د إ  ا   ل إطض ا و
    ا ا رات اأي أن ا ت اا  ةا 
     .ه ا  وا  ك ن  و ، وفا 
 د إ اات ا أو  ا ور ن م  ة 
          ن ا أو   وفا    ا
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ر   ا   أو   ا أو  ادراك اي أو   
 و .ا ة اوف أو اا    اا ا
     ا وا ا ا   ك أن رة إا 
           ا  ا و أن ا  ،  ورا 

  دي إ  إن ذ ،     ا    
 اا ا  ضوا ا  را ز و ا.   

     أ   ا داا (ا) ا و
      ا ا  ا اا  هح ووا ا

  ت        فأي أن ا وا  
         وفا   ا  رةا   ا   
    وف أوا     ا أو اء   ا ن
ل و  ارة  ا   اات  اوف          

 ا اى ت ا  ا       ا أو  ات. ا و 
    ا  ن اا و أ أو إ أ إ إ ا  افا
    م ا  أن  ا و .أوف ا ديا
      كا     و م  ا   رةا

و  وا ا  زرا.   
  ء ا  أ أن ن ة رض اطل ة   
      ه او ء  اءة وادئ ا   ا ر
      اءة واا   إر    وا وا

 أن ا،     ات        أن    أن ن 
    م ا ر واا  ح وا  
 اس ا  ا وارة ا ا  ارات         

   .ا ت ا اى  ااءة 
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  ز أ  رات و م لط اءة وارات ا
      اءة واا   ىا      أ
 وا ر اا   إن ت ا ا ور اا أ
  و  اءة وات ا ول  عك إو 
      ا اءة واا ا أن أ   إم  ،و
        دا  ر  وأي ا  اد  اءة و  ا

  اءة واا   ،       اءةرات ا   ا ا و
اي  ام ر  اوا "  ان وا و

      ا ول اا  أت و، ا ا  ا  
   ا  ر  ا  ا   ر    وآ ت اأظ

    اح.
ء    أ ااءة وا  ا اص    و

             ا ا اا أ   رهوأ آرا  
 ا ا  ر    را ا ، أن  

   و ا و ا  ع اة إ   ف
  أ و  رو .  ا ر و  

    رات ا ى ا  ر :  ادور  -
 ا  ر    اا  اس      
       ام      رة اان ا أن  ،

.وم ان   ر  ا ام      . اد 
 توراا     ون ا  ا اد ذوي اأن ا

   م  و ،ا ت ا  روا ا  ت
ا    ا  مPhoneme       اات ا اة 

ب     ا  م داون ز ت ف أنوأ ،دات ا
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         تا ط  وا    تاوا و م
.د   تا  

          ت وا ا ا  رةا   و
          ز ا    ك و توا ا)The Language 

master ذا    ت   ب ز  رة و :(
          أ  أو ا  م ا م زا  ا و 
ان و ا م  ا ا ا   ت        

       ا  و ة      ا     ا ا
  .  أم   م اأى ت ا وود او إ أن 

          ر  ءة ا ر  
ل ا أو اث وا      اي  ن  

     ،ا دا نو   و ا ا 
      داد إم و ا   ا ة وا إراد  و
ا، و اا   ورك ا اي   . ال     

   أو ا   يا ا   ا ا  م 
  ا اا   ه ا اا ا ا 

   اا  .  و  ه    
- : ا  ا ا اات ا  
 ا       أن اا ا ا  ل      

:   ا أن ا  ..وا دا را  
١.  ا      ب  ا     

  ،ا     و    
   يا ا    ا  دة اض ا

وا ، و  ار ادة ا وا ا ض    
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           أن  يا وا ا  دة اا دة وا 
 أ اا   ره ا ا    أداة

  .ا 
ا  را ر و ا     اود  .٢

 .ا 
ا   ا  إ اا  اا ا  ح       .٣

        ت و  تإذا ا   ا اوا ا
    ،وما : ا    لض ا ،اا ة ا

 .ب اا ،و 
٤.    ا           ردود أ ور ت اا 

    ا ت ا و ى ا  ا 
 .ا    ى ا   

٥.  دوق اا  ا  :ا    ا  ا
     ا ت اا ا    ا ا

 .و ا  و رات ا 
٦.  ا ا ا     وا ا  ا

 .وا 
٧.  ا        ات إ  و م ا  دةز

و  اع  ا و  ا و  ة امه    
 . 

٨.           ت اع ا   ا   ر را  
 . 

  
  



  

  

 طرق الرعاية – املفسرة النظريات –املدخل  اإلعاقة العقلية

٢٨٤ 

-  ات اا  : ا   
ن اا ا ا  ذوي ا ا ا            أ

         ذو ا وا ،     ،تت و
 ا   ءو ،را  ..     تراى ان إ

      ا  %  ا ن     ٦٠ أظت ن   
          د إ راا  ذ  وا    ا
    ا    ك أو ،ى ا  ت
       ارة ا إ ر اا  ا ا أ ،اا ا

 .اا   
 ا ا  اا ا      ر  و

          دةا  ا   ء او أ  رة دا ا
) . lankatis,2004,evanciew2003ا ا وون   ادة (   

       أن ذ  ، را  أ  ا و
 واطع دا       ا ا اي   درا

 .ا وا  
          ،م ىوأ م     ىت أ كو

ي رة ا  ا    ن  از       
   ،ة    ذ  ا   ا ن م

 ا ات ا  ا رمن ا   ،  زأن ا
و ون  ور أ    ن ب از ي      

         ا ىأ  كه، و أو ر ء أ   ء ا
     ا  م  ،ما  و
  رة ا  اا  ا ا ز، و ل  
        ا ا ىأ  كز، و ادون ا ا
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  اا   ا      اا   و ا Software 
           " ا  " اا  أن   ا
     ا اوا رات اا     و ،دل اطا

       أ    ء ا ا ا ا و .  ة
    را ب دا اا   ، زل  آ 
      و ،ه ا ارات ا  ا  ا وو ،
      و  أن   و  اا   ن داا 

 ادة اإ ا      ا  ا را    ات طو ا
         ا   م  ان ، و   ن وإ

 ت أ  ة اأ ا    ا.  
- : ا  ا ات ا  ت ااا 

     ا ا  اا إذا أردم     ا ا
    ،ى ا دة از م  و اا م 
و أن رس ان  ل ا ا   اا اة    

 . دة اا   رة   دة  و وذ  
ا   إ آ  وإ ا اة ا   م  اإن 

       ما  ن إذا  زا   ا  ت اا 
           وم  ا ا   يا اوا   ا

       ءةو ن ذوو درا د  ر   اا 
ا   ا    ت ااا  كو .

و ت اا : 
 -         ما ا  ء     ر ا 

   اا  و ا       ا   و ،را 
   ا     وذوي ا  أن  ، ا 
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اص  ا  ه ا، أو  اا ادة        
 ت أى   اب اب. 

 -  اا  ت وا   ت ا    
ا ا من       أماع    ازار   ظوف     

   ز وا    أ ،ا زر اا 
       ، ا    رما  ا  رة
 ا    ،ا ا ر ت و و 

 ا  دةت اا        ةا  ،ا ق أ ت
      ر وا ا و" مر اا ل ا وا
ا " مل   ا ام  ا ، و ارة    
  ذ و ،ا إ  ،ا  ا   ا

 ر اا   أن         و ا   رة  و  ي
س  أن ه ارة   ات ء ا    أن    
       ز، أ ا ا  أن ا إو  ير اا 
        ا  لطا   ة اأ ا  

   ة أ     ز كا  ء ا ا     ط  إ
    ة أو إا   ط ات       

  اا  ا رو ا ا ه    ا أن  ،
    ز ا  ا  أن و ،ا  إ م  م

   و   ا   و اا   
            ة ط   زا ا دو   ا
ار  دا ال . وك ااح آ  ه ات، و أن   
          ةن أ   ا إ  ءة ا  را 

    إ ء ا  ،ا اا أ   أو ز
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  و ا  ن ت ث أو  ة را
ن ه ة ر      من  ه     

.ا ز ا لا  ء ر  أ و    
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  املراجع
أد ا    . اض: ). ت ا   ٢٠٠١إا  أ من (    -

.ا  
دار ا :  ، اة ا .( ١٩٩٨إا س اى ( -

  .زوا  
). اا ، و، اة:     ١٩٨١إا و د (  -

  دار ارف.
  اة :دار ا ..  ا .( ٢٠٠٣أ  ار ( -
ق " وم    ). ر ا ا  ١٩٩١أ ا، وى ره ( -

ة واا .ب ادار ا :  
- )  ١٩٩٨أ   ا  :ةا ،ا ا ا .(

.ا 

-  فأ  ) ا  ٢٠٠٠    ، ل اطوف ا .(
.زوا وا  ا ا :را  

-  )     ف٢٠٠٠أ      م  .(
      ، ر .( درا)  ا   ى ا در

  ،دابا  .  
- ) ظأ ا  ل٢٠٠٣ا  و ات ااة: دار   .). اا

 ا ١ا. 

- ) ظأ ا  ل٢٠٠٧او ات ااا .(. ٢ ، 
ا ا.  
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-   )  ة طب     ٢٠٠١أمك اا  رم  درا .(
ل اطا وا ما   ا  :ا  .

 ،وا ٧٥-٤٥)، ٣( ٢ا. 

-   ) ا  اد ن٢٠٠١إ   ا  ا ا .(  ل وا. 
  دار ء.  :اة 

-  ) ا  لء   ١٩٩٢ا د .ل اطك ا  .(
 .وا.زوا  اقن: دار إ  

- ) ا  ل٢٠٠١ ل اطك ا  .(– ءا د
. ح، دارا  :ن ،وا  

-  ) ا  ل٢٠٠٧   ت اذوى ا    .(
ا. .زوا  ن: دار ا  

- ا  ل) ،ن : دار     ٢٠٠٣ .ل اطك ا  .( 

  اح.
-  ) ا ل٢٠٠٤  ت اذوى ا ا  .(

وا  ن: دار وا .دارس اا.  
- )  ١٩٩٠ .ا  ،ض اوا ا  .(

 ١٤٥را :داب.، ان واوا ا طا   
- )  ٢٠٠٢  دا  ادا  ةب واا اا .(

 دار ا :د (دهأ ن، ووا وي، أطا ا  : )
 ارات ا اة. 

. اة:   ). ا ا واج ا  ١٩٧٤ ا زان ( -
.ا  
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اة   .). ا ا واج ا     ١٩٧٨ ا زان ( -
.زوا  ،ا : 

- )  ١٩٩٦ .ما ار اة: ال. اطاءات ا .(  
: دار . ). ا ا  وات ٢٠٠٥ى  د ( -

.زوا  ما  
).  دل  ا .  ٢٠٠٨ن و  ن (  –دام ب  -

   ا ن : دار ا .و دا  لطا 
  مون وزن.

دن اد ،ر ز، دن )  زان ا اطوى،     -
ا      را  ا  ،ا )وى    . )٢٠٠٠ ا ا

ا و  ،ت اب  ، ادار ا : ا
.ا  

  ). اات ا . أمان ا ، ن وت.٢٠٠٠د رو ( -
-   )   ى    ٢٠٠٤راا ارات ا  .(ا)  ث

 ،(عة٢واا .: .زوا وا  اكإ  
-   )  أ  ة       ١٩٩٩ر  دىإر م  ى .(

   .  ا  ل اطى ا ت ااا 
. ت اراا  :   ، راهد ر 

 . (    م ا . اة:     ٢٠٠٢ ا  (   رد -
.ا ا  

-  ) اا  ن١٩٨٨ر  د اروا وت . دار  .). ا
.ا  

- ) اا  ن١٩٩٣ر.وت : دار ا .ا  .(  
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٢٩١ 

- أ  ، أوروك و رو داش،    رومدل د ،ا 
     ) ا   ، ٢٠٠٣أ    ت اذوي ا  .(

      : ةا ،    ،ولء اا ا  ب
.وا  اا  

- ) ا  ٢٠٠٣ر    بة ا  م  .(
  رة ا ، ر .ا ا ذوي ا 

 .ا ا  ا  :ا  
).  إ ا ا. اة: دار ا  ١٩٨٦ا س ره ( -

 زوا ١.  
-  )  د ١٩٩٩ز .( وا ت اا ، 

 ،ا ، اا ، ا. اة:        ا ،ت ا
. ا ا  

- )  د ٢٠٠٠ز . (وا ت اا ، 
ا-   ت ا–اا-ا .   ا : ةا

 ا. 

- )  د ٢٠٠٢زا . اوا ت ااا . (  :ة
.ا ا  

-  )  د ون      ٢٠٠٥زن وا طوا اق اط . (
 ،وا ا ة:١ا .اا ا .  .ا ا 

واات   ) . ا ا اض ا وا   ١٩٨٦ل ( -
  ا .: دار ا ا ، اة

  .ا . ن: اار ا) . ا  ٢٠٠١ اة ( -
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٢٩٢ 

).  اك امم.  ٢٠٠١ اة ، دت  ادي (  -
 وا ار ان: ا.  

-  ) من ا١٩٨٥  . (  ا ا، ردن: ٢ن ،ا ،  
 رر اا. 

- ) أ ٢٠٠٠ أ( ا   تدرا .را،: 
  دار ار ب.

-  )  أ ٢٠٠٢ : را ، د اروا ا . (
   ار ب.

-   )    رات    ٢٠٠٠ا   م  . (
  ا        ت ااا   هل وأوا ا 
 . ر دراه ( رة)  از:      اى اطل 

.ا ا . ا   
- ) ا ا  ت ٢٠٠٤اذوى ا ا ا ما .(

ا  :ةا ،ا.ا   
) . طق  ا واك ، اة:     ٢٠٠٢ت ج (  -

.ا ا  تراوا ر  س  
) . ر ذوى ات  ٢٠٠٦طرق  اؤوف ، ر  اؤوف (      -

 ا) ا.زوا  ار اة : اا (  
).  ا ا ، اة: ا     ١٩٨٧ ال ( دل أ -

.ا  
- )  ا  دلد.٢٠٠٤ة : دار اا ، ت اا . (  
- )  ا  دل٢٠٠٦  ت ا . (-  -  ط-   ا

ا. .ة: دار اا  
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٢٩٣ 

-   ) ا   دلت ٢٠٠٠و أ ا ج اا . (. 
  اة: دار اد.

- )   ةرات  ٢٠٠٤ا   دىإر م  ى . (
. ر دراه ،    اا ى   اطل  

.   ، ا 

اة: .     ا ا   ). ١٩٩٨ ا  ن (   -
  زاء اق.

اات .  ت   )٢٠٠٧ ا  ن (    -
موا ق. .اء ازا  : ةا  

وت : دار ا ا     .) . اج ا   ١٩٩٦ ا ى (   -
.وا   

- ا أ ا ) ي٢٠٠٣   ا ا ا . (    
  ذج ا ء I L E P)-28      ي اا ا ، (

           ا م ، ا   ديا ا وا   ا
  ، ت ارا ا ث ، ات ا٢٩-٢٧و  ،

  .   ٣٤ص
- ) ار إا ١٩٩٣(    و ، اع وا ..     :ةا

.ا ا 

-   ) ا ر وا  ا ١٩٩٦   ا  . (
 ا دى واا. .ا ة : دار اا 

-  )  ر را ١٩٩٧ ا   . (   ،  
  ، زد  ١٩٩٧اا ، ما ١٤٦-١١٥ص ص  ٢٩، ا.  
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٢٩٤ 

-   ) ا ا ا ١٩٩٧    ) وا ت ااا . (- 
- اأم- . طا  ا  : ضا (  

-    ) ا ا ا ت  )٢٠٠٧ل ذوو اطا .   ا
 ر ى . .وأا  : ةا  

- ) طا ا و ا ا ١٩٩٢    ا س ا . (
 دا  و. .ا ا  :ةا  

- ) ح اا ١٩٨٧ت ار اا . (    ، ن را ما 
داا :.ر ا  

-  ) ا  حا ٢٠٠٢     وا ارات ال اطا  .(. 
 .زوا وا  ردن : دار ان ا 

- ) اا  ا ٢٠٠٣     ى ا ت اا ط . (
ارد و  اات ا    ا ا  ذوى 

) ،  ارد ا ،  ا  ،        ١٦ا اد ( 
 ).٨٩-٥٣، ص (

-  ) ا ا ٢٠٠١  ت اذوى ا  . (
 و .٣.ا ة: دار اا ، 

-   ) ا أ ا ١٩٩٦ ذوى ا  . (  ت ا 
 ة .وا.ا دار ا :  

- )  ا٢٠٠٥ ا را . (  وا ت ا
راا. .ب اة : دار اا  

اة:  .ا ا . ( ٢٠٠١ا  ن ( -
  زاء اق 
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٢٩٥ 

- ) ار إا١٩٧٨ أ . (  ض : دار اا .ا . ا 
.  

-   )   ن٢٠٠٢  ا . ( ا      ) ا  –
 –  اأ–  -  أ-   (ا ١ا  ،

.وا  ىا ة :اا 

- ) زا ن مم٢٠٠٧ا ا . (د ، رء اوأو ا . 
  .: دار ا مون وزن ن

- ) ا  تت     ١٩٩٨ث ودرا ، وا رااض اا . (
وت ا ا ا د ر ات ا ، اة :   

)  ةا  ا ص ١٠-٨ا) ٢٢٥ -٢٢٣) د.(  
) . ى  م ر   ارات        ١٩٩٦ة  ن (  -

   ر . ا    ل اطا   ى ا
.   ،ا  ، 

-    )  رم ٢٠٠٦   ل ذوى اطا  . (ا . 
:را .ب ا   

- ) اا  ا  د  ٢٠٠٣ا   رم درا . (
اى وا ا   ى إاء اات ى   اطل      

ا . زا  ، ا  راهد ر ،   
ن : دار   .ت  ا ا . (   و١٩٩٨روق اون ( -

. زوا وا  ا  
ن : دارا  . (.   ا ا ٢٠٠٣روق اون ( -

. زوا وا ا  
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٢٩٦ 

 . (-     اطل  اد  ٢٠٠٧روق اون (  -
 ا م .ا ن : دار ا . نزون و٧.  

) . د س ارات ا ١٩٨٧روق اون، ل  ار ( -
  . . ردما رات ا :ن  

اض :دة    .ا ا . (    ١٩٧٨روق  دق ( -
  ،  ا د.ون ات

دة ن   .ا ا . (   ١٩٨٢روق  دق (  -
  ات ، اض :  ا د.

-   ) ااد إ ٢٠٠٥    ا ا إ  .(.     : ةا
.ا ا  

- )د  لاض ١٩٧٤ت واا ، اض اا  .(
 وت : دار. ا .ا ا  

- )د  ل١٩٩٠ ا  ةذ .(.  وار اة . اا
.زوا   

- )  ل١٩٩٩    .( ا ا ، وا ا ،
.ت ا ة : دار اا  

-  )   ١٩٩٤  ا و ج اك ). ا. و ا
  :  ر .ام ، اة

-   )   ١٩٩٨    رت ااوا ت اا .(. 
.  ر  : ةا 

-  ) ا  ل    ١٩٩٥ط وا ا ا م ذج .(
ا  ارس ا  ا  ا .  ت ا

.وا ة: وزارة اا ، ا  ولا  
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٢٩٧ 

- )  هل  ٢٠٠١طا  .(ا   .      ء ن : دار
. زوا 

-   )  ة٢٠٠٠       ،زوا  ء دار .ا    : (
  ن: اردن.

-   ) ل ن ١٩٩٩ وا ا ا  .(  ا .٦ ،  :د
د  رات.  

).  اء  ام . ض    ١٩٨١ ا اة (   -
      ا ما  . ا  ا ع او إ

 ن ، وت ، ول اد ا٢٤ : ا.  
-   )  اا ٢٠٠٥     د اا   .(.     : ةا

. ا ا  
).  م إردى ح      ٢٠٠٢ ا  ااد (   -

       ر . ل اطى ا ا ارات ا 
 ،رع د ا  ، .را  

 ا). ات ا ى اطل   ٢٠٠٠ ار (  -
     اك اا  م  ىو  ا   .

ا  ، راهد ر.   ،  
- )  ر ١٩٨١  (تآراء وم) ا ا  . (. ة: دار  ا

  .ارف
- ) ا  ٢٠٠١  قت ا . (.  ذوى وة ام

ا ا   ا ،  ات ا ، اة ،     
.ون اوزارة ا  
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٢٩٨ 

.  ا  ا اا . (ر ا ١٩٨٨ح ا ور( -
ة : ا.دار ا  

- )    ، أ ا  ت  ١٩٩١ا ا .(
و وذج ا س مرد  ء ارة (ب)       

. ا ة: اا  
- )  ا  ١٩٨٦ و دا   .(. 

 دار ا : را.ا  
- ) إ د ا ١٩٨٩  ا إ ا  ء  .). اا

. دار ا : ول ، اا  
 –ا   –، اب  ا ا   ).  ١٩٩٧وس اوى (  -

  اة : دار   وا واز.. اج
 . أ  ا ). اج ا ١٩٩٧وس اوي (  -

  : دار ء  وا.و . اة
-  ) ا  ا وى ووس ا ج ١٩٩٧ا .(

  و أ . ا ا.   وا  ء ة : دارا
.زوا  

ت ا  ) . ا واا وا  ١٩٩٨د ا ده ( -
. ا ة: اج ، اوا  

-   )  و ، اد٢٠٠٧ ا ا .(-  ا- ا- 
اا. .   ة : دارا  

-  ) ل ا ي وا ذوي  ٢٠٠٥ ا  تاا .(
ت اا. .ردن : دار اا 

-  درد (ما ل ٢٠٠٠طا  .(ا  . .ن: دار ا  
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٢٩٩ 

-   ) إ اإ ٢٠٠٦م   . ت اذوى ا  .(
.ا ا  : ةا  

). ى  م وى ى  اك   ١٩٩٩ى اب ( -
  ل اط ا. رف.اا  :ر  

  اه :  ال . .).  ا ا ١٩٨٧ى اده وروق دق ( -
-      )  وم  حا اد و اده و ى١٩٨٥ .(

ا .  ةا: .   ، ا   
- )  أ ا ٢٠٠٦و .(واا ا    ء 

 اة :   ا ا.  .ات
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