مفهوم
القياس
فى مجال
االعاقة
الذهنية

< تعريف القياس :Assessment
هو وصف البيانات املتعلقة
بخصائص األشياء باستخدام
األعداد أو الجوانب الكمية فى
وصف سمات أو خصائص األفراد.
< تعريف التشخيص :Diagnosis
ِّ
يعرف هاول التشخيص على
أنه شكل من أشكال التقويم،
وهو مصطلح مستعار من العلوم
الطبيةُ ،ويستخدم بشكل خاص
فى ميدان التربية الخاصة
ألغراض الحكم على السلوك
وتستهدف عملية القياس
والتشخيص فى تحقيق األغراض
التالية:

د .السيد ريشة
أستاذ ورئيس قسم علم النفس
كلية اآلداب جامعة بنها

> التعرف على قدرات الطفل
وخاصة القدرة العقلية.
> تقديم العالج الالزم فى الوقت
املناسب.
> تصنيف الطفل ذوى اإلعاقة
العقلية ضمن فئات اإلعاقة العقلية.
> تحديد املكان التربوى التعليمى
املناسب للطفل.
> تحديد الخطة التربوية الفردية
واإلعداد املهنى املناسب.
إعداد برامج تعديل السلوك
للطفل والحكم على مدى فاعليتها.
استخدام القياس فى مجال
اإلعاقة الذهنية
يقصد به :جمع املعلومات
عن الشخص الذى لدية إعاقة
ذهنية عن الخصائص ،والسمات
االنفعالية ،واملعرفية فى شخصيته
،وأيضا هو أسلوب للكشف عن
ميوله ،واتجاهاته باستخدام أدوات
ُ
القياس النفسى املتنوعة املعدة
إعدادًا جيدًا ،ومن خالل عملية
منظمة يتم التعبير فيها حسابيا أو
كميا بلغة األرقام ملا تم قياسه.
أغراض قياس األشخاص املعاقني
ذهنيا:
الغرض من قياس األشخاص
الذين لديهم إعاقة ذهنية هو
الكشف عن الفروق بينهم فى
الصفات والسمات والقدرات
والذكاء .وهذه األغراض تشمل على :
 -1املسح :Survey
ويتم فيه تحديد املستويات
العقلية ،والوجدانية للشخص الذى
لدية إعاقة ذهنية ،بهدف تخطيط
البرامج لتدريبهم ولتعليمهم.
 - 2التنبؤ :predictive
من خالل القياس النفسى
ونتائجه يمكن التنبؤ بما نتوقع
أن يقوم به الشخص الذى لديه
إعاقة ذهنية من أنشطة وتصرفات

سلوكية.
 - 3التشخيص :Diagnosis
قدرات
ويمكن تشخيص مستوى
ً
الشخص الذى لدية إعاقة ذهنية،
وتشخيص الحالة االنفعالية
واملزاجية واملعرفية واملهارية له.
 - 4العالج :Treatment
يعتمد العالج النفسى لبعض
مشكالت اإلعاقة الذهنية على دقة
القياس ،فكلما كان القياس دقيقا
تكون مهمة املعالج أو األخصائى
النفسى أكثر سهولة ويسرًا
الفروق الفردية:
وملا كان املدخل للقياس النفسى
هو التعرف على الفروق الفردية
نستعرض بإيجاز ما يتعلق بتلك
الفروق ،التى تتضح فيما يأتي:
أ -الفروق بني األفراد Inter
:-Individual
ويتضمن قياس هذا النوع من
الفروق مقارنة الشخص الذى لدية
إعاقة ذهنية بغيره مع األشخاص
الذين لديهم إعاقة ذهنية
يماثلونه فى املستوى االقتصادى أو
االجتماعى أو الصحى أو التحصيل
بهدف تحديد املركز النسبى لكل
فرد أى نحدد مستوى الشخص الذى
لدية إعاقة ذهنية مقارنة بأقرانه
ُويطلق على هذا النوع من القياس
القياس النفسى.
ب -الفروق فى ذات الفرد Intra-
:Individual
ويقصد به معرفة الفروق لدى
الشخص الذى لدية إعاقة ذهنية
فى النواحى املختلفة للتعرف على
التفاوت بني كل قدرة من قدراته
ضعفا أو قوة ومعرفة الجوانب التى
يتفوق فيها والجوانب التى يحتمل أن
يخفق فيها.
ج -الفروق فى املهن واألنشطة
:Inter-occupational and Activities
نظرا الختالف درجات اإلعاقة

الذهنية فان إجراء القياس على
األشخاص الذين لديهم إعاقة
ذهنية يفيد فى تحديد نوع املهنة
املناسبة تبعا لدرجات اإلعاقة عند
رغبة الشخص الذى لدية إعاقة
ذهنية فى العمل وتحديد العمل
الذى سيلتحق فيه فى ضوء قدراته
واستعداداته كما يمكن من خالل
القياس تصنيف املعاقني ذهنيًا على
األنشطة املناسبة لهم.
د -الفروق بني الجماعات Inter-
:Groups
من بني أغراض القياس النفسى
الكشف عن الفروق بني مجموعات
اإلعاقة الذهنية فى الخصائص
واملميزات املختلفة تبعا ملتغير
الجنس (ذكور ،إناث) أو بني
األشخاص الذين لديهم إعاقة
ذهنية فى مجتمع ومجتمع آخر
يختلف فى الثقافة ونمط املعيشة
واملستوى االقتصادى
القياس النفسى لإلعاقة الذهن
ية:
يعتمد القياس النفسى فى
مجال اإلعاقة الذهنية على عدة
وسائل تشخيصية أى أن األداة
األكثر استخداما هى االختبار،
ُّ
ويعد االختبار كأداة علمية للقياس
النفسى ،ومن املعلوم أن رصد
اإلعاقة الذهنية ال يقتصر على
االختبار فقط بل هناك أكثر من
منحى تشترك فى تشخيص حالة
املعوق ذهنيا يمكن توضيحها:
 - 1منحى القياس جماعى املرجع
كما ذكرنا أن القياس السيكو
مترى يعتمد على االختبارات
بأنواعها املختلفة .وفى املجاالت
املتنوعة لقياس الجوانب (املعرفية
واالنفعالية واملهارية) لدى الشخص
الذى لدية إعاقة ذهنية ،فإن
االختبارات املعيارية املرجع تقيس
كمية جوانب األداء النفسى للشخص

النفس املطمئنة
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الذى لديه إعاقة ذهنية وتقارنه مع
أقرانه.
-2املنحى االنطباعى:
يعتمد هذا املنحى على فهم
شخصية سلوك الشخص الذى
لديه إعاقة ذهنية ككل من خالل
املالحظة الدقيقة بأية وسيلة
متاحة سواء كانت اختبارًا ،أو
مالحظة مباشرة ،ويتم من خالل
رؤية متكاملة تؤدى إلى انطباع كلى
للشخص الذى لديه إعاقة ذهنية،
وال يتم التركيز على خاصية معينة
بل يتم التركيز على كيفية توظيف
ما لديه من قدرات لكى يتعايش مع
األشخاص العاديني.
-3املنحى التحليلى السلوكى:
ُّ
يعد هذا املنحى محاولة دمج
بني منحى القياس جماعى املرجع
(السيكو مترى) واملنحى االنطباعى
فى القياس النفسى لإلعاقة
الذهنية وهو أقرب أن يكون منحى
تشخيصيًا ،فهو يهتم أساسا
بالتحديد الدقيق للمواقف املختلفة
التى يتعرض إليها الشخص الذى
لدية إعاقة ذهنية أو جوانب معينة
من سلوكه ملصاعب محددة.
 -4منحى القياس محكى املرجع:
وهذا املنحى يستخدم فى القياس
النفسى بصورة عامة والقياس
النفسى لإلعاقة الذهنية بصورة
خاصة ،وفيه يقارن أداء الشخص
الذى لدية إعاقة ذهنية بمستوى
أداء معني يتم تحديده بصرف
النظر عن أداء مجموعته من خالل
تحديد مستوى إتقان كل شخص
لديه إعاقة ذهنية ألهداف معينة
مرتبطة بمحتوى تدريبى أو دراسى
أو عالجى.
القياس
عملية
شروط
والتشخيص
الشروط الواجب مراعاتها فى
عملية التشخيص مع جميع فئات
التربية الخاصة للوصول إلى عملية
تشخيص تتسم بالدقة هى:
ً
أوال :تشخيص طبى شامل
للفرد يتضح فيه الحالة الصحية
واألمراض واإلصابات التى يعانى
منها الفرد ،كما يجب أن يوضح
التقرير الطبى اإلجراءات الطبية
املتخذة واألدوية التى يجب تناولها
كما هو الحال ببعض اإلعاقات
كالصرع .
ثانيًا  :دراسة الحالة من أجل
تقييم شامل للحالة األسرية من
حيث وضع األسرة وعدد أفرادها،
وترتيب الطفل فيها ،وهل يوجد
حاالت أخرى فى األسرة؟ ومعلومات
شاملة عن تاريخ الحمل والوالدة
واملشكالت التى رافقت ذلك بما فى
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ذلك ُّ
تعرض األم الحامل لألمراض
أو األشعة أو اإلصابات.
ثالثًا :تقييم تربوى شامل :خاصة
ألولئك الذين يتم تحويلهم من
املدارس العادية حيث يوضح
التقييم السيرة األكاديمية للطالب
ونقاط القوة والضعف واملشكالت
والصعوبات التربوية.
رابعًا :استخدام االختبارات
املقننة واملناسبة للفئة والبيئة
الثقافية والعمر الزمنى .
القياس
عملية
خطوات
والتشخيص:
 -1ظهور مشكلة عند الطفل .
 -2جمع بيانات حول املشكلة
وفحص عينة كافية من سلوك الطفل
.
 - 3وصف املشكلة واتخاذ القرار
حول أفضل البرامج واإلجراءات
التربوية املناسبة .
 - 4تطبيق البرنامج التربوى
العالجى .
 - 5التقييم املستمر ملعرفة أثر
البرنامج العالجى .
يحدد بعض العلماء خطوات
القياس وتشخيص التالميذ ذوى
اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر
أخرى وهى كما يلى:
 إجراء تقويم تربوى شامل . دراسة التاريخ التطورى عندالوالدين وأولياء األمور ودراسة
تاريخ األسرة الصحى واملرضى .
 الوقوف على نتائج الفحوصالجسمية والنفسية والبصرية
والسمعية والحركية والعقلية
والعصبية.
 انخفاض قدرات الطفل العقليةوسلوكه ُّ
التكيفى على مقاييس الذكاء
ُّ
ومقاييس السلوك التكيفى.
 أن يكون التخلف قد حدث فىفترات النمو وقد لوحظ ذلك .
 جمع املعلومات وتنظيمهاومراجعتها الستخدامها فى
التشخيص الفارقى بني املعاقني

والعاديني.
االتجاهات الحديثة فى عملية
القياس والتشخيص لذوى اإلعاقة
العقلية:
يتفق الباحثون على ضرورة
التقييم الشامل والتشخيص
التكاملى أو متعدد األبعاد فى تحديد
اإلعاقة العقلية ،وعلى عدم االعتماد
على اختبارات الذكاء وحدها فى
التقييم ،بحيث يغطى التشخيص
التكاملى النواحى والجوانب الطبية
والنفسية واالجتماعية والتربوية
وبذلك يكون التشخيص شامال لكل
مظاهر اإلعاقة العقلية.
التشخيص الطبى:
ُيعتبر التشخيص الطبى من أقدم
االتجاهات وأهمها فى تشخيص
اإلعاقة العقلية ،ألن طبيب األطفال
من املحتمل أن يكون هو الشخص
األول الذى يكتشف حاالت اإلعاقة

العقلية خصوصًا الدرجات املتوسطة
والشديدة منها لدى األطفال
املولودين حديثًا ،وذلك من خالل
إجراء فحوصات طبية على مختلف
الجوانب النمائية لألطفال ،وتقديم
تقرير طبى عن حالة الطفل بحيث
يشتمل على تاريخ الحالة الوراثى
وظروف فترة الحمل والفحوص
الطبية املخبرية.
ويعتبر التشخيص الطبى مفيدا
فى تصنيف حاالت اإلعاقة العقلية
ومعرفة أسبابها وتحديد طرق
عالجها والوقاية منها ،بينما ال يفيد
فى تحديد مستوى النمو العقلى.
 - 2التشخيص السيكو مترى:
ُيعتبر التشخيص السيكو مترى
من االتجاهات التقليدية فى
تشخيص اإلعاقة العقلية ،التى
جاءت بعد التشخيص الطبي ،وظهر
أول مقياس أللفرد بينيه مع بدايات
عام  1904فى فرنسا ،ثم ظهور
مقياس ستانفورد بينيه للذكاء فى
عام  ،1905وظهور مقياس وكسلر
للذكاء عام  ،1939وكذلك ظهور
مقياس جودانف هاريس للرسم عام
 ،1963ثم ظهور مقاييس الذكاء
املصور مثل مقياس املفردات اللغوية
املصورة عام  ،1970وظهور مقياس
مكارثى للقدرة العقلية لألطفال عام
.1972
وقد استخدمت هذه املقاييس
لتحديد نسبة ذكاء الطفل املعاق من
أجل تصنيفه فى الفئة املناسبة من
فئات اإلعاقة العقلية.
 .3التشخيص االجتماعى:

يعتبر التشخيص االجتماعى
من االتجاهات الحديثة فى قياس
وتشخيص حاالت اإلعاقة ألن تعريف
اإلعاقة العقلية يشتمل على السلوك
التكيفى.
وهناك العديد من التعريفات
ُّ
التكيفى ،ولكن نذكر منها
للسلوك
تعريف الجمعية األمريكية لإلعاقة
العقلية الذى ينص على أن السلوك
ُّ
التكيفى هو «مدى قدرة الفرد
على التفاعل مع بيئته الطبيعية
واالجتماعية واالستجابة للمتطلبات
االجتماعية املتوقعة منه بنجاح
مقارنة مع املجموعة العمرية التى
ينتمى إليها وخاصة متطلبات تحمل
املسؤوليات الشخصية واالجتماعية
باستقاللية.
وقد ظهر العديد من مقاييس
السلوك التكيفي ،التى تعبر عن
البعد االجتماعى فى تعريف اإلعاقة
العقلية ،مثل مقياس فينالند للنضج
االجتماعى ،ومقياس السلوك
ُّ
التكيفى للجمعية األمريكية لإلعاقة
العقلية
 .4التشخيص التربوى:
يعتبر التشخيص التربوى من
االتجاهات الحديثة فى قياس
تشخيص حاالت اإلعاقة العقلية،
الذى يكمل االتجاه التكاملى فى
قياس وتشخيص حاالت اإلعاقة
العقلية ،ويتم التشخيص التربوى
بواسطة أخصائى التربية الخاصة،
ويهدف إلى تقييم أداء األطفال
املعاقني عقليًا تربويًا وتحصيليًا على
املقاييس الخاصة باالتجاه التربوى،
مثل :مقياس املهارات اللغوية
ومقياس املهارات العددية ،ومقياس
مهارات القراءة ومقياس مهارات
الكتابة وذلك للتعرف على القدرة
على التعلم لدى املعاقني عقليًا.
< هام جدا يجب أن تتم عملية
التشخيص ضمن برنامج متكامل
ُّ
يعد من قبل فريق من املتخصصني
متعددى التخصصات ،بحيث يشمل

جوانب النمو الجسمية والحسية
والحركية واملعرفية واالنفعالية
واالجتماعية حتى تظهر جوانب
القصور والضعف بدقة ،مما يساعد
على تقديم الخدمات العالجية
والتأهيلية املتكاملة الالزمة،
لالرتقاء بالطفل وتنميته فى جميع
نواحى النمو فى نفس الوقت بحيث
ال يتم االهتمام بناحية أو أكثر دون
النواحى األخرى.
مبادئ وأسس عملية القياس
والتشخيص:
 -1يجب أن تكون املقاييس
واألدوات املستخدمة مناسبة
ومالئمة ،وأن تكون تعليماتها
واضحة للطفل.
 - 2يجب استخدام أساليب
وأدوات متنوعة.
 .3يجب أن تكون االختبارات
واملقاييس الرسمية مقننة تتصف
بالصدق والثبات.
 - 4عدم االكتفاء بنتائج مقياس
واحد عند تحديد أهلية الطفل
لخدمات التربية الخاصة.
 -5يجب أن تتم عملية القياس
والتشخيص من قبل فريق متعدد
التخصصات.
 - 6يجب أن يتم تطبيق وتفسير
أساليب وأدوات القياس من قبل
متخصصني مؤهلني.
 .7يجب أن يتم جمع املعلومات
التشخيصية من مصادر متنوعة
(األسرة ،معلم الفصل ،الطفل).
 - 8يجب الحصول على موافقة
ولى األمر خطيًا بعد موافقته رسميًا
على إجراءات القياس والتشخيص.
 - 9يجب املحافظة على سرية
معلومات القياس والتشخيص.
 - 10يجب أن يوضع الطفل تحت
املالحظة عند الحاجة ملدة فصل
دراسى كامل ،وذلك بغرض التحقق
من صحة نتائج القياس والتشخيص
لوضع الطفل فى املكان التربوى
املناسب.

الغضب
عند األطفال
 ..األسباب
والعالج
الغضب هو حالة انفعالية يتدرج
من الغضب البسيط كاالستثارة
والــشــعــور بالضيق إلــى الغضب
الشديد املتمثل بالتدمير والهياج
الــشــديــد الــــذى يــصــل إلـــى حد
العنف.
وتعد مرحلة الطفولة أهم مرحلة
مــن حياة اإلنــســان ،ففيها بداية
التشكيل وتكوين الشخصية إما
إنسانًا سويًا أو مضطربًا ،فمعظم
االضطرابات النفسية والسلوكية
التى تنشأ وتظهر لدى املراهقني
والبالغني تحدث نتيجة ملا يتعرض
له اإلنسان فى طفولته منذ نعومة
أظافره ،لذلك يجب على املربني
واملهتمني بتنشئة األطــفــال فهم
طبيعة وخصائص هــذه املرحلة
ومتطلباتها وكــيــفــيــة التعامل
الصحيح مع االضطرابات النفسية
والسلوكية التى تحدث فيها .
ويــظــهــر الــغــضــب عــنــد الطفل
كلما تعرض إلى مشكلة ال يستطيع
فهمها أو حلها أو تجاوزها ،لذا
نــرى الرضيع يبكى بحرقة إذا
شعر بالجوع وال يستطيع أن يصل
إلى زجاجة الحليب التى بجواره ..
كذلك يصرخ الطفل عند حرمانه
من لعبته املحببة له فيشعر بالغضب
ويستخدم جسده وصوته للتعبير
عن شعوره .
ويتخذ الغضب فى فترة الطفولة
ً
أشكاال وصورًا متعددة لها أثر كبير
فى حياة الطفل وأسلوب معاملته
للناس ،ونــاحــظ أن التعبيرات
الحركية النفعال الغضب تقل فى
حدتها كلما تقدم الفرد فى العمر،
فعندما يكبر ويكتسب اللغة ويبدأ
فــى استخدام األلــفــاظ اللغوية،
كأسلوب من أساليب التعبير عن
حالته االنفعالية ،ويتعلم الطفل
ط ــرق التعبير عــن الــغــضــب من
بيئته ،ويستخدم أكثرها فاعلية
فى إثارة من حوله ،وقد يمتنع عن
األكل ويدمر األشياء ،وقد يستغرق
فى أحالم اليقظة ،وتتسم أحالمه
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الليلية بالقلق ،وقــد يصاحبها
الصراخ والبكاء وثورات الغضب .
أسباب الغضب :
مــن أه ــم أســبــاب الــغــضــب فى
مرحلة الطفولة ،الــلــوم والنقد
وتكليف الطفل بعمل فوق طاقته،
مقارنة الطفل بغيره من األطفال،
وإرغـــام الطفل على اتــبــاع بعض
العادات واألنظمة ،وكذلك شعور
الطفل بالعجز عن تحقيق رغباته .
ومن األسباب األخرى التى تسهم
فى حــدوث الغضب عند األطفال
تــعــرضــهــم فــى املــنــزل ملشاهدة
الــراشــديــن أنــفــســهــم يــظــهــرون
نوبات الغضب بسهولة التى تأتى
من الوالدين أو اإلخــوة أو زمالء
املدرسة وكذلك من األسباب أيضًا
عدم قدرة األطفال على إدراك متى
يشعرون باالنزعاج أو اإلحباط،
ومــن ثــم ال يــكــون بإمكانهم نقل
هذه املشاعر لآلخرين إال بعد أن
ينفجروا فى نوبة غضب شاملة .
عالج الغضب :
نستطيع عـــاج الــغــضــب عند
أطفالنا مــن خــال توفير الجو
األسرى السليم ،لكى يساعد الطفل
على النمو االنفعالى السليم ،وعدم
تكليف الطفل بواجبات فوق طاقته
وإمكاناته وقدراته العقلية ،وفى
حال غضب الطفل يجب على األم
االلتزام بالهدوء أمام الطفل والكف
عن التوبيخ والصياح حتى تستطيع
امتصاص غضب الطفل وتهدئته،
وكذلك ينبغى عــدم وضــع معايير
لسلوك ال يستطيع الطفل التوافق
معها ،والعمل على فهم الدوافع
الحقيقية التى تدفع الطفل إلى
الغضب ،والعمل على إشباع وتحقيق
حاجاته النفسية .
ننصح اآلباء بأنه يجب أال
وأخيرًا ً
نكون له مثاال فى الشعور بالغضب
واالنفعال  ..بل يجب أن نكون له
قدوة ،وكذلك ينبغى معاملة الطفل
معاملة تربوية سليمة حتى ال تنعكس
سلبًا على حياته .
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