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التخلف  نسبة  أن  وجد  وقد 
وينتشر   %  3-1 بني  تتراوح  العقلى 
أكثر فى الدول النامية وفى الذكور 

أكثر من اإلناث ..
أعدها  حديثة  دراسة  أوضحت 
املركز القومى للبحوث االجتماعية 
من   %3,9 حوالى  أن  والجنائية 
سنويًا  ُيولدون  الذين  مصر  أطفال 
وقد  العقلى،  التخلف  من  يعانون 
آالف   3 على  الدراسة  هذه  أجريت 
طبقات  مختلف  يمثلون  شخص 
بني  أعمارهم  تتراوح  املجتمع 
معظم  أن  وثبت  18عامًا،  عامني، 
بالتخلف  املصابات  األمهات 
تجاوزت  الدراسة  هذه  فى  العقلى 
أعمارهن 35 عامًا، كما أن أطفال 
األكثر  هم  واألخيرة  األولى  الوالدة 
هناك  أن  اتضح  كما  له،  تعرضًا 
عالقة جوهرية بني التخلف العقلى 
تصل  الوالدين  بني  القرابة  وصلة 

إلى %65.
إلى  العقلى  التخلف  ينقسم 
لدرجة  طبقًا  مستويات  خمسة 
معدلها  يتراوح  التى  الذكاء 
الطبيعى  بني )90 –110(  وتقاس 
الذكاء  معامل  مقياس  بواسطة 

)IQ( وهى : 

* أسباب التخلف العقلى :
العقلى  التخلف  تصنيف  يمكن 
مجموعتني  إلى  األسباب  حسب 
مصحوبة  األولى:  رئيسيتني: 
حوالى  وتمثل  مرضية  بعالمات 
والثانية:  الحاالت.  من   %  25  –  20
بدون عالمات طبية مرضية وتمثل 
الحاالت.  من   %  80  – حوالى75 
إرجاعها  يمكن  األولى  واملجموعة 
إلى ثالث مجموعات من األسباب: 
بينما  ومرضية،  وخلقية  وراثية 
إلى  إما  ترجع  الثانية  املجموعة 
املستوى  مثل  متعددة  أسباب 
م 

ُّ
والتعل االجتماعى  االقتصادى 

ترجع  أو  الخفى  واملرض  القاصر 
إلى مجرد االنحراف عن املتوسط 

فى توزيع الذكاء.

: األسباب العضوية :
ً
أوال

 Pre – Natal :أ- أسباب قبل الوالدة
 اضطرابات وراثية وخلقية.   

2- السمـــــوم 
األيض  فى  اضطرابات    -3

)التمثيل الغذائى( 
4- االلتهاب واألمراض املعدية. 

5- العوامل النفسية فى األم .
 Natal : ب- أسباب أثناء الوالدة

الوالدة   -2  الوالدة املتأخرة . 
العسرة أو الوالدة املفاجئة.
3- الوالدة غير الطبيعية. 

4- حوادث أثناء الوالدة.
ستخدم أثناء الوالدة .

ُ
 عقاقير ت

Post- الوالدة  بعد  أسباب  جـ- 
السنوات  فى  عادة  وتحدث   natal

الخمس األولى.

اكتمال  أو عدم  أو قصور  أو تأخر  العقلى فى أبسط معانيه وتعريفاته هو حالة نقص  التخلف 
مرضية  أو  وراثية  لعوامل  نتيجة  مبكرة  سن  فى  تحدث  أو  الفرد  بها  يولد  املعرفى  العقلى  النمو 
أو بيئية، وتؤثر على الجهاز العصبى للفرد مما يؤدى إلى نقص الذكاء وتتضح آثارها فى ضعف 
مستوى األداء لدى الفرد فى املجاالت املرتبطة بالنضج والتعليم والتوافق النفسى ويكون سلوك 
فى معيبا خالل فترة النمو أى أن املستوى الفكرى والفعلى ال يتناسب مع العمر الزمنى  الفرد التكيُّ
.. وهناك نوع آخر من التخلف العقلى وهو ما يسمى بالتخلف البيئى أو االجتماعى الذى يرجع 

إلى جهل الوالدين وعدم تعليم الطفل وإهمال تربيته وتنشئته وعدم تنمية قدراته ومواهبه.

د. عالء فرغلى
إستشاري الطب النفسي

مــاذا 
تعــرف
عـــن 
التخلف 
العقلى؟
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 االلتهاب واألمراض املعدية .  
2- إصابات الرأس.

3- اضطرابات األيض )التمثيل 
4- العقاقير والسموم. الغذائى(  

الدموية  الدورة  اضطرابات   -5
املخية.

6- أورام املخ.
7- االضطرابات التشنجية . 

8- العوامل النفسية والبيئية 
الغذائى   النقص  اضطرابات   -9

)سوء التغذية(
ثانيًا : األسباب الوراثية :

حوالى  الوراثة  علماء  يرجع 
تعدد  إلى  التخلف  حاالت  من   %70
التى  وهى  للصفة  املوروثة  األجنة 
ينتج عنها الصورة اإلكلينيكية التى 
فى  املتوسط  عن  االنحراف  تمثل 

الذكاء. 
ثالثًا: األسباب االجتماعية 

والحضارية:
فى  تظهر  األسباب  وهذه 
الحاالت  بينما  البسيطة  الحاالت 
إلى  ترجع  ال  والعميقة  الشديدة 
فى  تتساوى  بل  األسباب  تلك 
االجتماعية  الفئات  بني  انتشارها 
والحضارية املختلفة. ويمكن توزيع 
الخفيف  كاآلتى:  تقريبًا  النسب 
 :  20  = الشديد  إلى  املتوسط  إلى 
يزداد  الخفيف  واملتوسط   %  1  :  4
السلم  فى  االنخفاض  مع  انتشارًا 
أنه  كما  واالقتصادى  االجتماعى 
السن  ارتفاع  مع  انتشارًا  يزداد 
بعد  ينخفض  ثم  املراهقة  حتى 
قلما  الفئة  هذه  فإن  وأخيرًا  ذلك. 
طبية  بعالمات  مصحوبة  تكون 

مرضية.
* الصورة اإلكلينيكية : 

العقلى  التخلف  مالحظة  تبدأ 
إلى  ينتبهون  فهم  املنزل  فى  عادة 
بما  لألطفال  الجسمانى   النمو 
مثل  الوظيفية  الجوانب  ذلك  فى 
من  املختلفة  الحركية  القدرات 
التفات الرأس واالبتسام والجلوس 
فى  والتحكم  الكالم  ثم  واملشى 
على  والقدرة  واملخارج  العضالت 
وتكوين  واملعامالت  اللغة  تعلم 
وهى  اآلخرين.  مع  العالقات 
ويمكن   .. وزنها  لها  مالحظات 
داللة  يؤكد  أن  اإلكلينيكى  للفحص 
ببعض  بربطها  األعراض  هذه 
باإلضافة  األخرى  وباملشاهدات 
االختبارات  بعض  استخدام  إلى 
الطفل  لدى  املختلفة  القدرات  فى 
النفسية  االختبارات  على  عالوة 
ستانفورد  اختبار  مثل  املتخصصة 

بينيه واختبار وكسلر للذكاء.

والعميق  الشديد  الدور  بواسطة 
يمكن  بينما  خاصة  مصحات  إلى 
التعليم  فى  يستمروا  أن  لآلخرين 
فى  إما  التعديالت  بعض  مع 
فى  أو  بالتخلف  خاصة  مدارس 
املدارس  داخل  خاصة  فصول 
العادية أو أحيانًا فى نفس الفصول 
الفردية.  الرعاية  بعض  إضافة  مع 
وفى سن املراهقة يتجه التعليم إلى 

الحرف اليدوية .
الطفل  فإن  الفترة  هذه  وأثناء 
أسرته  بني  التواجد  فى  يستمر 
إلى  بالضرورة  تحتاج  سوف  التى 
إلى  ربما  بل  مستمرة  إرشادات 
أسرى(  أو  )فردى  نفسى  عالج 
املضاعفات  حدة  تخفيف  بهدف 
طفل  وجود  عن  تنتج  التى  النفسية 
هناك  ولكن  األسرة.  فى  متخلف 
ُيعزل  أن  الطفل  يحتاج  قد  أحيانًا 
دائمة  أو  مؤقتة  بصفة  األسرة  عن 
أو  مستشفيات  )أو  معاهد  وهناك 

مصحات( خاصة لهذا الغرض.
يعتمد  الراشد  فى  التأهيل   )2(
باملجتمع  الفرد  ربط  مبدأ  على 
عن  االستقالل  من  قدر  وتحقيق 
توفير  بواسطة  وذلك  األسرة 

التأهيل املهنى والعمل .
عالج  أن  بما  األسرة:   دور   )3(
التخلف هو فى جوهره عملية تربوية 
األسرة  دور  فان  األول  املقام  فى 
تجاهله  يمكن  ال  الصدد  هذا  فى 
استمرار  يتطلب  السلوكى  فالعالج 
تطبيق مبادئه خارج نطاق الجلسة 
اآلباء  فإن  هذا  وعلى  املتخصصة، 
البد أن يتعاونوا فى تطبيق النظام 
املوصوف. وال يكفى لهذا أن يتلقوا 
النظرية  املحاضرات  أو  التعليمات 
بل البد  السلوكى  العالج  فى مجال 
من  تطبيقيا   اإلرشاد  يكون  أن  من 
يعيشونها،  التى  الحية  واقع األمثلة 
بواسطة  ذلك  يتم  أن  ويمكن 
تجمع  منتظمة  جماعية  جلسات 

عدة أسر بمناقشة تطوراألبناء.

الفحص  ذلك  إلى  ويضاف 
بعض  يظهر  قد  الذى  الطبى 
إلى  تشير  التى  البدنية  العالمات 
أوعصبى  عضوى  مرض  وجود 
مصاحب للمظاهر األخرى ويشمل 
التحاليل  بعض  الطبى  الفحص 

املعملية.
وفى الختام يجب تقييم الصورة 
معروف  هو  ما  مع  للمقارنة  ككل 
مع  األطفال  فى  القدرات  نمو  عن 
النفسى  اإلطار  االعتبار  فى  األخذ 
فيه  تظهر  الذى  واالجتماعى 
غير  هو  ما  تحديد  بهدف  الصورة 

مالئم من سلوك من عدمه. 
* التنبؤ بمسار املرض:

إذا  بأنها  تتميز  املخ  خاليا  إن 
من  كان  وإن  تستبدل  ال  تلفت 
بعمل  تعوض  الوظيفية  الناحية 
ولذلك  السليمة  األخرى  الخاليا 
األساس  لهذا  عالج  هناك  فليس 
ما  إذا  العقلى  للتخلف  العضوى 
وإن  املراهقة  نهاية  فى  استقر 
التخلف  من  البسيط  املستوى  كان 
سن  حتى  ن  التحسُّ فى  يستمر 
إمكانية  )30 عاما( ومع ذلك فان 
على  العقلى  التخلف  فى  ن  التحسُّ
فى  اإلجمالى  االضطراب  أساس 
ذلك  ويتم  قائمة،  والتعلم  السلوك 
العالج.  بواسطة  أو  تلقائيًا  إما 
أوضح  ن  التحسُّ هذا  ويكون 
البسيطة  الحاالت  فى  بالضرورة 
األسباب  عليها  تغلب  التى  تلك 
وكذلك  الحضارية.  االجتماعية 
فى  أوضح  يكون  التحسن  فإن 
عليها  يغلب  التى  الحاالت  تلك 
فى  وخاصة  السلوكى  االضطراب 
العالج  مسائل  فى  التقدم  ضوء 

السلوكى.
* الخطة العالجية :

سن  فى  والتعليم  التدريب   )1(
سنوات  من  يبدأ  أن  يمكن  النمو 
بواسطة  باملنزل  املبكرة  الطفولة 
يعد  ذلك  وبعد  اآلباء  إرشاد 

العقاقير  تستخدم  العقاقير:   )4(
فى حالة وجود دواٍع مرضية مصاحبة 
التشنجات  مثل  التخلف  لحالة 
العقلية  االضطرابات  أو  الصرعية 
والقلق  االكتئاب  إلى  الفصام  من 
ويجب   . السلوكية  واالضطرابات 
استخدام  فى  اإلفراط  من  الحذر 
األدوية حيث إن الحالة مزمنة وهناك 
إغراء بإعطاء الدواء بصفة مستديمة.

* الوقاية من اإلعاقة العقلية :
والعوامل  األسباب  أن  ورغم 
كما  كثيرة  العقلية  لإلعاقة  املعروفة 
تزال  ال  أسبابا  هناك  أن  إال  ذكرنا، 
دراسات  هناك  ولكن  معروفة،  غير 
الوقاية  طرق  ومعرفة  التنبؤ  على 

العقلية وهنا نذكر من هذه األسباب:
فى  الحمل  وخاصة  األم  عمر   >
سن متأخرة يؤدى فى زيادة اإلصابة 

باإلعاقة املنغولية.
< حاالت سوء التمثيل الغذائى  مثل 
 )P.K.U( ]مرضى ]فينيل كيتون يوريا
وتتم  وراثية،  أسباب  فى  تعود  التى 
طريق  عن  الحالة  هذه  من  الوقاية 
غذائى   برنامج  ووضع  املبكر  الكشف 
حامض  من  التقليل  إلى  يهدف  معني 

الفينيلني.
فيما  الصحى  األم  وعى  يساهم   >
األمراض  ببعض  إصابتها  من  يتعلق 
قبل وأثناء الحمل على صحة الجنني 
ومن هذه األمراض الحصبة األملانية 

والسكرى.
لألم  الجيدة  التغذية  تعتبر   >
من  املهمة  العوامل  من  الحامل 

الوقاية من اإلعاقة العقلية.
أشهر  الثالثة  فى  األم  تعرض   >
يؤدى  قد  لألشعة  الحمل  من  األولى 

إلى تلف بالخاليا الدماغية للجنني.
واألدوية  العقاقير  تناول  تجنب   >

إال بإرشادات طبية .
واملشروبات  التدخني  تجنب   >
املنبهة وعدم التعرض للغازات بشكل 

عام.
والحوادث  الصدمات  <تجنب 
الحمل  أثناء  والطفل  لألم  الجسدية 
وبعد الوالدة ألنها قد تؤثر على النمو 

الطبيعى  للخاليا الدماغية.
ببعض  الطفل  إصابة  تجنب   >
السنوات  فى  وااللتهابات  األمراض 
الحصبة  مثل  العمر  من  األولى 
إلى  باإلضافة  السحايا.  والتهاب 
طرق  من  وغيرها  الطرق  هذه  كل 
الصحى  األم  وعى  يعتبر  الوقاية 
والصحية  الطبية  اإلرشادات  واتباع 
وما يفيده قبل وأثناء الحمل من أهم 
نسبة  تقليل  إلى  تؤدى  التى  العوامل 

حدوث وانتشار اإلعاقة العقلية.


