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  Aggression disorder: العدوان اضطراب
. رهاإنكا يمكن ال سلبية آثار لها إجتماعية نفسية مشكلة العدوان يمثل  

 المزيد ممارسة إتجاه فى والتحرك ووسائله الدمار إلمكانيات السريع النمو فمع
 إلى البسيطة العدوانية األفعال بعض إفضاء إحتمال ومع البشرى، العنف من

 إلى الباحثين جهود تتجه أن الضرورى من كان البشرى، للجنس مدمرة نتائج
 تجنبه أو تحاشيه على تساعد التى الظروف على للوقوف وذلك العدوان، دراسة

 ,.Garcia, E., Selguero, M.,  Femandes, P).حدوثه إمكانت تقليص أو
2017: 43).  
  العدوان من المظاهر السلوكية التى يزداد اإلهتمام بدراستها يوماًويعد

بعد يوم، نظراً ألنه إضطراب سلوكى يتمثل فى اإلعتداءات البدنية واللفظية، 
وهو سلوك مقصود يستهدف .  اآلخرين ومعايير المجتمعوينتهك فيها حقوق

 قد ينتج اإلحاق الضرر أو األذى بالغير، وقد ينتج عنه أذى يصيب إنساناً، كم
ويستخدم مصطلح العدوان لإلشارة إلى بعض . عنه تحطيم لألشياء أو الممتلكات

ا مؤذية  أو األنماط السلوكية التى تعرف من الوجهة اإلجتماعية بأنهاباتجاإلست
 ممتلكاتهم، أو ىأو ضارة أو هدامة كاإلعتداء على اآلخرين بالضرب أو عل

  .(Rubina, M., Imran, K., 2014: 36)السخرية والتهكم 
                                                             

  



 

 

 

 

 
 

 

  : المسببة للعدوانالعوامل
 العدوان تختلف من طفل آخر، ومن مجتمع ألخر، فما يعد اسباب إن

ك بالنسبة لطفل آخر، عامالً لظهور العداون عند طفل ما قد يكون عكس ذل
 أنحيث .  للعدوان فى وقت ما قد ال يثيره فى وقت آخريروكذلك ما يكون مث

 لظهور دوافع العدوان تختلف من طفل آخر، فعقاب المعلم للطفل قد يكون سبباً
 لهذا السلوك عند طفل آخر فضاًسلوكه العدوانى، بينما قد يكون هذا العقاب خا

  ).٢٠٥: ٢٠٠٣ الشربينى،وزكريا ور،عبد المجيد منص(

  :البيولوجيةالعوامل : أوالً
  : تلخيص أهم العوامل البيولوجية فيما يلىويمكن

 : وظيفة الدماغإضطراب )١

من معتادى العدوان % ٦٥ وجد شذوذ فى تخطيط الدماغ لدى لقد
الجانحين، كما لوحظ أن هناك تشابه فى تخطيط الدماغ لألطفال األسوياء، 

انيين البالغين، مما يشير إلى أن هؤالء العدوانيين لديهم وتخطيط الدماغ للعدو
 فى تخطيط طفالنقص فى نمو الجهاز العصبى، مما يجعل نشاط الدماغ يشبه األ

  ).٢١: ١٩٩٣محمود حمودة،  (ىالدماغ الكهربائ

 : الوراثيةالعوامل )٢

، فقـد   )Y( إرتباط العدوان بالكروموسـوم الـذكرى        لباحثين بعض ا  ذكر
ات أن نسبة عالية من مجرمى العدوان الذين يتم إيـداعهم فـى             أوضحت الدراس 

) XYY(السجون، بهم عيب فى توزيع الكروموسومات حيث كانت تأخذ شـكل            
وحاول البعض إرجاع السلوك العـدوانى إلـى هـؤالء األفـراد إلـى وجـود            



 

 

 

 

 
 

 

الزائد عن الطبيعى، وهم يتميزون بـذكاء مـنخفض، وبنيـة           ) Y(الكروموسوم  
حـسن عبـد    ( فى زيادة العنف والعـدوان لـديهم         بمما قد يسب   شديدة،   ميةجس

  ).٣٠١: ٢٠٠١المعطى، 

  :العوامل الديموجرافية: ثانياً
 : العمريةالمرحلة )١

 يلجأ األطفال الصغار إلى إستخدام العدوان كأسلوب لحل المـشكالت           فقد
بشكل كبير، وكلما إزداد العمر ينخفض معدل إستخدام العدوان، كأسلوب لحـل            

ت نظرا لنمو قدرات األطفال اللفظية، ومهاراتهم اإلتصالية التى يعتمدون          المشكال
  .عليها فى حل تلك المشكالت بدالً من العدوان

 : الذكاءمستوى )٢

 الذكاء من أهم العوامل المهيئة لمشاكل السلوك، فقد يرجع العـدوان         يعتبر
 ,English)  أو إلرتفاع ذكائه عن رفاقهعادة،عند الطفل إلنخفاض الذكاء عن ال

H., English, V., 1983: 306). 

 : الجنسنوع )٣

والعـدوان،  )  إنـاث -ذكور( العلماء حول العالقة بين نوع الجنس        إختلف
فالبعض يرى أن الذكور يلجأون إلستخدام العدوان أكثـر مـن اإلنـاث، أى أن             

، بينما أشارت نتائج الدراسات بأن الفروق بين الذكور واإلناث          الكماإلختالف فى   
ى العدوان، هو إختالف كيفى وليس كمى، حيث أن اإلناث يميلن إلى إسـتخدام              ف

إستراتيجيات لفظية أكثر من الذكور الذين يميلن إلى إسـتخدام اإلسـتراتيجيات            



 

 

 

 

 
 

 

ـ           يطالسلوكية، بطريقة أكثر عدواناً، وربما ترجع هذه الفروق إلـى عمليـة التنم
 (Worth, Ch., Dzur, C., 1997: 200). الجنسى لكل من الذكور واإلناث 

  :العوامل النفسية: ثالثاً
 العديد من العوامل النفسية المرتبطة بشخصية الفرد والتـى تـسهم            هناك

  :بدور كبير فى القيام بالمسلك العدوانى ومن هذه العوامل ما يلى

 . فى تحقيق وتأكيد الذاتالرغبة -١

 . للحريةالحاجة -٢

 . فى اإلنتقام والعدوان اإلنتقامىالرغبة -٣

 ).٣٢: ١٩٨٧ ،سعد المغربى" (السادية" بلذة التعذيب حساساإل -٤

  :العوامل األسرية: رابعاً
  : مجموعة من العوامل واألسباب التى تؤدى إلى العدوان أهمها مايلىوهناك

 الطفل في االستقالل عن الكبار والتحرر من السلطة الضاغطة عليه           رغبة -
ذا مـا تؤكـد عليـه      وه. والتي تحول دون تحقيق رغباته وإشباع حاجاته      

 الفرد يلجـأ    نالنظرية الفومنولوجية في تفسيرها للعدوان حيث تشير إلى أ        
إلى العدوان بسبب رغبته في التخلص من المعوقات التي تعوق الوصول           

  .إلى هدفه

 أو أن   ، مع األطفال اآلخـرين    إجتماعية في إقامة وتكوين عالقات      العجز -
عور باألمان أو افتقاد الثقة بالنفس      يلجأ الطفل إلى العدوان بسبب فقدان الش      

  ).٥٠: ١٩٩١ ى، موسرشاد(



 

 

 

 

 
 

 

 وهذا ما تشير إليـه    ، اإلحباط لفترات طويلة يجعل الطفل عدوانياً      استمرار -
  يؤدي اإلحباط إلى حدوث العدوان     ننظرية اإلحباط والتي ترى أنه البد أ      

  ).٢١٩: ٢٠٠٥ السهل، راشد(

 مى أصحاب نظرية التعل    حيث ير  ، الطفل مع شخص عدواني يعايشه     توحد -
االجتماعي بأن الطفل يتعلم  العدوان عن طريق مالحظة نماذج العـدوان            

: ٢٠٠٦ إبـراهيم،    سامية( والديه أو مدرسيهم أو رفقائهم       ندسواء كان ع  
٧.( 

  :العوامل البيئية: خامساً
 : العدوانيةالبيئة )١

ان  التى تؤدى بالفرد إلى اإلحباط، واإلحبـاط يـؤدى إلـى العـدو             البيئة
 رغباتويختلف مدى اإلحباط من بيئة ألخرى ألنه يقترن بمدى ما ال يتحقق من              

الطفل وليس فى إستطاعة أى بيئة أن تحقق جميع رغبـات الطفـل لكـن فـى                 
إستطاعة البيئة أن تعد الطفل ليتعلم ما يمكن أن يتحقق من رغباته وما ال يمكـن         

  ).١٧٨: ١٩٨٠فؤاد السيد، (أن يتحقق دون أن تشعره باإلحباط 

 : المدرسيةالبيئة )٢

  : من أسباب العدوان داخل البيئة المدرسية مايلىان

 العدل فى معاملة الطفل فى المدرسةقلة . 

 الطفل فى حياته المدرسية وخاصة تكرار الرسوبفشل . 

 تقديم الخدمات اإلرشادية لحل مشاكل األطفال اإلجتماعيةعدم . 



 

 

 

 

 
 

 

 اص السلوك العدوانى وجود برنامج لقضاء وقت الفراغ وامتصعدم. 

 الطفل بكراهية المعلمين لهشعوال . 

 الطفل من عدم عقابه من أى فرد فى المدرسةتأكد . 

 الفروق الفردية وحسب ب الدقة فى توزيع الطالب على الفصول حسعدم 
  ).١١٢: ٢٠١٠حافظ بطرس، (سلوكياتهم 

 : المفسره للعدوانالنظريات

كولوجية األخرى، التي لم يخـل       شأنه شأن بقية المصطلحات السي     العدوان
من الخلط والتضارب في التفسير نظرا ألنه ظاهرة سلوكية معقـدة يـسهم فـي           

محمـد  (بنيتها مكونات ومحددات مختلفة ويحدد ديناميتهـا متغيـرات متعـددة            
  ).٢٠٦: ١٩٩٥درويش، 

  :النظرية البيولوجية: أوالً
ذه النظرية، حيـث    من أشهر المنظرين له   " لومبروزو" العالم اإليطالى    يعد

تنظر إلى اإلنسان على أنه عدوانى بطبيعته، وأن العدوان محصلة للخـصائص            
البيولوجية لإلنسان، وقد أشارت بعض نتائج الدراسات إلى وجود عالقـة بـين             
العدوان من جهة وإلضطرابات الجهاز العصبى ومستوى النشاط الكهربائى فيـه       

  ).٣١: ٢٠١٢لح، تهانى الصا( من جهة أخرى وسوماتوالكروم

 هذه النظرية أن سبب العدوان بيولوجي فـي تكـوين الـشخص             وترجع
 فـي بنـاء المجـرمين        اختالفـاً  كما يرى أصحاب هذه النظرية أيـضاً      . أساساً

 وهذا االختالف يميل بهم الـى الناحيـة     ،الجسماني عن غيرهم من عامة الشعب     
  ).١٠٧: ٢٠٠١، عصام العقاد (لعنف فيجعلهم يميلون للشراسة واةالبدائي



 

 

 

 

 
 

 

  : أنصار هذه النظرية أن العدوان أسبابه بيولوجية وقد تتمثل فيويرى

 ويتشكل خالل عمليات النـشوء       أن العدوان سلوك غريزي منظم وراثياً      )١
  والتطور والنمو وتتحكم

  . مثيرات معينةفيه  )٢

 إن العدوان استجابة لفعل الهرمونات والكيمياء الحيوية للجـسم وأن أي            )٣
 العالجـات  بعض إفرازات الغدد يقود إلى العدوان ولذا فإن       اضطراب في 

التي تكون مفيدة في مثل هذه األمور وصف عقاقير لهذا الشخص فتقـل             
 لكثير مـن    لديه حاالت االندفاعية والعدوان أو يصبح أكثر هدوء ومتقبالً        

  .األمور التي كانت تجعله يثور من قبل

ي المركزي يقود إلى إحـداث       النشاط الكهربي في الجهاز العصب     إختالل  )٤
خلل معين، هذا الخلل قد يقود الشخص إلـى حـالتين متناقـضتين إمـا               

وهذا العدوان يتضح من خالل رسـم    . العدوانية الشديدة أو التبلد االنفعالي    
المخ، لذا فقد اتجهت األبحاث إلى دراسة المخ وخاصة الجزء الثالث مـن        

جزء في المخ، وأن أي إصـابة       المخ المسمى بقشرة المخ، ألنها تعد أهم        
 العديد من االختالالت    إلىلهذا الجزء تنعكس بال شك على وظائفه وتقود         

محمـد  ( حاالت من االنفعـاالت العنيفـة   داثوالتي تؤدي بدورها إلى إح    
  ).٣٠: ٢٠٠٤غانم، 

 وجود الخلل الكروموسـومي المـرتبط بـالجنس حيـث أن التركيبـة              )٥
ر سـلوك عـدواني ينـشأ مـن         تـرتبط بمظـاه   ) xyy(الكروموسومية  

  ).y(الكروموسوم الزائد 



 

 

 

 

 
 

 

والهيبوثاالمـاس  " Amygdala" إصابة أجزاء من المخ مثل األميجداال          )٦
"Hypothalamus "   ٢٠٠٢شـادية عبـد الخـالق،       (وإصابات الصرع :

٩٠.(  

 :نظرية السمات: ثانياً

  وهو من أقطاب هذه النظريـة إلـى أن سـمة العـداوة             " جيلفورد "أشار
 الشخصية ذات البعدين حيث تمتد من بعد العداوة إلى بعد الـصداقة،             من سمات 

  ويصف الشخص صاحب العداوة بأنه عنيـد يقـاوم التوجيـه ويـضايقه تلقـى           
 أن العدوان يمثل القطب الموجب في عامل ثنـائي          أيضاً" أيزنك"ويرى  . امراألو

: ٢٠٠٤ فريح العنـزي،  ( شأن السمات االنفعالية للشخصية      كالقطب شأنه في ذل   
١٤.( 

أن العدوان سمة من سمات الشخصية موجودة عنـد         " جيلفورد"  يري كما
جميع البشر وبدرجات متفاوتة، نتيجة لعوامل بعضها فطري وبعضها مكتـسب           
ظهرت في مرحلتي الطفولة والمراهقة، فإذا ثبـت العـدوان ظهـر الـشخص              

  ).٢٨: ٢٠٠٤محمد غانم،  (یاًعدوان

  :يةالنظرية الفومنولوج: ثالثاً
 هذه النظرية تفسر العدوان علي السياق النفسي واالجتماعي لإلنـسان           ان

 للعدوان للتعبير عـن ذاتـه   أالعدواني، والمتغيرات التي أدت إلى إعاقة نموه فلج 
 التـي تعـوق     جتماعيـة وللتخلص من هذه المعوقات التي من أهمها الفوارق اإل        

ماجـدة بخيـت،    (التـدمير    سواء كان بالتخريب أو      تهالوصول لهدفه وتحقيق ذا   
٦٨٤: ٢٠٠٥.(  



 

 

 

 

 
 

 

 :Behavioral Theoryالنظرية السلوكية : رابعا

 أصحاب هذه النظرية أن العدوان متغير من متغيـرات الشخـصية         ويرى
 العدوانية فـي    ستجاباتوأن العادة تلعب دورا كبيرا في العدوان، وتتحدد قوة اإل         

ية وتاريخ التعزيز والتسهيل    هذه النظرية وفق أربع متغيرات هي مسببات العدوان       
  ).١١٣: ٢٠٠٠ السيد، رمنصو( والطبع أو المزاج جتماعياإل

 عند السلوكيين يتم تعلمه من تفاعل الفـرد مـع البيئـة، ألنهـم       فالعدوان
 ، صالحين أو أشرار، بل يـأتون محايـدين  عالميعتقدون أن الناس ال يأتون إلى ال   

جابة نمطية مدعمة للتـوتر والقلـق        العدوان يعتبر في رأيهم عبارة عن است       وأن
  ).٦٨٤: ٢٠٠٥ماجدة بخيت، ( عملية اإلحباط إستمرارالناجم عن 

  mental handicap:  العقليهاالعاقه
 ظرن نمازأل ادمق أذمن استرعت هدمعق اجتماعية لهكمش ةیلعقل اعاقةاال تعد

 امهظن بحس تلمجتمعا انم مجتمع لك فقوام تتوتفا اإلنسانية وتلمجتمعاا
  ).١٢: ٢٠٠٩أحمد وداي، (الجتماعى ا

 لب ل،لتجاه اإلهمال وافصن لك ةیلعقل اإلعاقة األطفال ذوي القى دلقو
 درق نم اليونانية القديمة لفلسفة اتعل أدفق. للتجاه اإلهمال وانم رثك أوه ما
 هیلعقل اتإلعاقا ابصحا أللمقاب افي إزدرت دق وةیلعقل ابهوالم واءاكذلا
 نم صلتخل الى إعا دریبكل اقيیرإلغالطون الفيلسوف ا إن أفلب متهرحتقإو

 ونكت وقحق هی أنم ممانهرح ودلبال انم طردبال ةیلعقل اإلعاقةاألطفال ذوي ا
 الفاضلة تهیورجمه في أفالطون حبا أدق الصفة وهذه ونستحقیال مألنه واطنللم
  .مبقتله هؤالء األطفال نم صلتخلا



 

 

 

 

 
 

 

 قصى ،وأ ىطسول ا ورلعصا طـول    لفض هؤالء األطفال مصيرا أ    دجی ملو
 مع هیعدأل وا وصلنص ا ضبع راءةق في لتمثی مله جعال میدتق وه به وانعم ما
ــرة وهذه رتستم ادقو. هیرلسح اوسقطلا ضبع وهیلشعب اتصفاولا  هذه النظـ

 تتغيـر تغيـرا     مل بماور ،هطیبس تباينـات    مع ىطسول ا ورلعصالمعاملة طول ا  
 الـدين،   ءعال وجهـاد    ،فافيكلـدين   عالء ا  (رعش لتاسع ا رنلق ا في لىواضحا إ 

٦٤: ٢٠٠٦.(  

 في ةیلعقل اإلعاقه ذوي اطفال االهتمام باألةیداب على رفلتع انا أردوإذا
 على العياديين دح أرعثإذ ) ١٧٩٨ (معا لى إجعری كل ذنفإ ث،یدلح ارلعصا

 اهتماما القي ثیح س،یربا لى إنقله ونسارف وببجن رونیف أغابه في شیعی لفط
 رزح وأى عالجنامجرب ردتای إكما كجا له دمق إلى أن ن،یلباحث انم ددع نم
  ).٢٧: ٢٠٠٩ ،سىیع ومراد ،فهیخلوليد  (لفطل اذاه مع دملتق اضبع

 ء،بالضعفا رایبك اهتمامً امإلسال امهت أدفق هیإلسالم اورلعص افي ماأ
 ةیلومسئ إلسالمي انیدل اددح ، وتلعاها وذوي الیلسب اءبنا ، وأنكیلمساوا
 بج وأوتقادلص اظمن ومهراحتإ وردلف امةراك على دك وأمجتمعه ونح ملمسلا

 رتنتشإو.ایعقل نیلمعاق وانیفوفكلم وانیلمسن واهزلعج اةیعارب مهتالزكاة وأ
أمل  (هاریغ ونسارف في لمالجئ اماظن ورمص في فقول اماظنك نإلحسا امهظنأ
  ).٨٦: ٢٠٠٢ ،سيرلهجا

  : اإلعاقة العقليةإنتشار
 المقياسان هما أو إعاقة بمقياسين ، ورضمشاريه الي  اإلنتجة دربتحس

 " دوثلح ادلمع "وفه ولأل المقياس اماأ. للمجا اذاه في وإنتشارا هرشه رثكألا
 نم معينة عهومجم في أمراض معينة نم حاالت جديدة دوثح دلمع وهو



 

 

 

 

 
 

 

   مائه لكل دوثلح اتالدمع بتحسو. نمزل انم دودةمح لفترة رادألفا
   وهو"  اإلنتشاردلمع "وه رألخوالمقياس ا. معا لك ناكلس انم فلأ
 في نیمع انيكس عاطق أو مجتمع في وجودة المرضلم لحاالت اليكل اددلعا

 ، نیدل اءعال وجهاد،فافيكعالء الدين  (هددمح هیمن زهرفت أو هیمن زهظلح
٥٣: ٢٠٠٦.(  

 هیكیرألم أريزونا ابجامعة وثلبح ازكرم بها مقا دراسة رتشا أدفق
 وىلمست البيض ذات اتمجتمعا في ةیلعقل اإلعاقة أن ذوي اىلإ) ١٩٨٢(
 نیب النسبة هذه فضع لى إتصل ونمایب%) ٣ (دىتتع مل تفعرلم اديالقتصاا
 دیعبماجدة  (هیكیرألم اطنلق اولحق في لللعم يك المكسنم نیرلمهاج اناكلسا
،١١٢: ٢٠٠٠.(  

 في هیلعقل االعاقه حاالت ادىم لقياس تیرج ألتي اتسادرال الخال نمو
 ،سيرلهجأمل ا(تقريبا %) ٧,٧(و .%) ٤٣ (نیب راوحتت نها أدج ولمجتمعا

٤٦: ٢٠٠٢.(  

  : العقليةة اإلعاقخصائص
  :الخصائص الجسمية : أوالً

 ملجس ارصغ وئهطب ولجسمي اولنم اربتأخ ةیلعقل اإلعاقة ذوي ازیتمی
 رهظت ماك غمادل امحج رصغی وديلعا انم لق أمنه أن أوزاماك م،عا لكبش

 ،ميیحكلوجدان ا( واألطراف واألصابع ملف العين والكش في تهاوتشأحيانًا 
  ).٧٥: ٢٠٠٣ رون،خوآ



 

 

 

 

 
 

 

  : الخصائص اللغوية: ثانيا

  : ضعاف العقل منيعانى

  .ويللغ اولنم افي طءب -

  .طقلن افي رلتأخ ا-

  .للغة اكتساب افي رلتأخ ا-

  .ظللف افي التأتأ واألخطاء وعیش -

  .ضحةوال اریغ رجمخاو والكالم طقلن اطءب -

 وبمدحت أ (منيزل ارلعم امع بالتتناس بسيطة ةیولغ استخدام مفردات -
  ).٣٣: ٢٠٠٥ ر،لنصا

  : االجتماعيةصلخصائا: ثالثا

 التكيف االجتماعى على القدرة دمع عانيی ةیلعقل اإلعاقة ذو الفطل اان
 دوری االجتماعية فقوالم افي رفلتص افي تباطراض اهیدل رهظیوالمواءمة و

 ورلشع المسئولية والمشاركة للجماعة أو ازیزتع دمع وهطیلمح البيئة افي لهوح
 القيام هیدل غبه رودج ودمع لى الجماعة باإلضافة إهذه لخ داناكی له ردف بأنه
 بللع الى أحيانًا إلیمی،ومنيزل اهرعم لمث األطفال مع اجتماعية تعالقا لبعم

: ٢٠١٠ ف،یسسليمان ( سنًا منه رصغأل األطفال امع تعالقاواالشتراك وإنشاء 
٤٥.(  

  

  



 

 

 

 

 
 

 

  :ةیلعقل اإلعاقة ذوي اصیتشخ

 رألشه افي لفطل اونیك مادعن جدا ریبك لكبش التشخيص بةوصع زدادت
 للعم اذاه في إلنتباه التى تثير اراتشؤلم اضبع على دتعتم دق نكل ولىوألا
 حواليه ىرجی لما مهتما أءاطع إدمع و،مه إلبتسامة أإلستجابه انم لفطل الفشك
 لى إربق أونیك ماديات أونم ودجوم بما باألشخاص أو رألم اقتعل وءس
 قرينه وعدت لتي أي ال ينتبه المثيرات اأشياء، كمسیل هیدب ركحیال ثیبح ونكلسا
  ).١٩: ٢٠٠٩ ، رسالنشاهين (إلنتباه الى إديلعاا

  : العالجية لذوى اإلعاقة العقليةاألساليب

 ،هایعل والمشكالت المتربة رألثا اددتعو ةیلعقل اإلعاقه ابسبا أددلتع نظرا
  العالج واعن أمه أليی مایف وإلعاقه اجهةوالم العالج الالزم واعن أددتتع دفق ذال

  :هیلعقل الإلعاقهالالزمة 

  : الطبىالعالج )١

 نم إلنقاذ الحالة بيطل الخدلت الى إهیلعقل اإلعاقه حاالت اضبع جتحتا
 ضبع بلطتت ثیح الوالدة، نم لىوأل اورلشه واعیألساب الخال كلوذا ور،هدلتا

 اختالف دم نع الناتجة إلعاقه احالة في ماك لفطل ادل وانم دم لنق لىالحاالت ا
 حهراج راءج إبلطتت، وحاالت )R.H (للعام اثیح نم نیلجن دم انع مألا

 في هیلعقلا لإلعاقه بيطل العالج التمثی دقو غ،مادل استسغاء احالة في ماك عهیرس
 هدلم ماظلن اذاه رستمی الوالدة وذمن الحاالت ضلبع في نیمع ئيذاغ ماظن فصو

 نع الحالة الناجمة هي ونىوتكیلینیلف اوللب احالة في ماك لفطل ارعم نم لهیطو
 لى إهیلعقل اإلعاقه حاالت اضبع جتحتاو دم،ل افي كیفرویلب اضحم ربتس

 راضأمك هیلجسم اراضألم اضبع تصاحبها لتي اتلحاال اهي وهیب طمتابعه



 

 

 

 

 
 

 

 ر،لبص واالسمعك هیلحس األعضاء افائ وظفي ورلقص أو التنفسي ازلجهاا
  ).٢٩: ٢٠٠٠ م، إبراهيعال (رعلص اتباونو

  : النفسىالعالج )٢

 لنفسه لفطل امفه لةومحا وه ولأل اقلش انییشق  لنفسي العالج انتضمیو
  ؟فهداه أقیتحق في هیتذال اياته إمكانلستغی وكيف ؟لهكمشا وه ماو

 فهمًا لفطل امفه في ریبكل امه بأولياء األمور ودورقتعلیف لثاني اقلش اماأ
 أولياء ونكمیل ریبك دور نیلمختص القب نم للتوجيه واإلرشاد ونیكف كامالً،

 ریفوت لخال نم جابيی إلكبش ممعه ونتعاملی وكيف م،بنائه أمتفه نماألمور 
 ول،لمقب انفسيل اقفوالت وانألم بتهيئة الهیفكل االجتماعية السليمة اظروفلا
 األطفال، ةیفع دافع رفي واألدباء دورا كبيرا لنفسي ادشرللم أن وللق انكمیو
 ولنم ابنواج في رةثؤلما  ةیلسلب االتجاهات انییتع ومبأنفسه مثقته زیزتعو
  ).٢٦: ٢٠٠٩ ، رسالنشاهين (لمختلفةا

  :  أنواع العالج النفسى اآلتىومن

 السلوكىالعالج :  

 نتضمیو " وكلسل الیدتع"  العالج نم وعلن اذاه يعل قلطی وأحيانًا
 ضخف لج أنم دتع لتي العالجية امجرالب اوكلسل الیدتع أو يكولسلالعالج ا

 ماك نهائيا ، وكلسل اذاه على ءلقضا أو اوبغرم ریغ وكسل سةرمما دلمع
 رادی جديدا اًكوسل لفطل اكتساب الى إدفته لتي التدريبية امجرالب انتتضمی

 على يكولسلويعتمد العالج ا. وبغرم وكسل سةرمما دلمع أو زيادة لهه تعليم
 جةدرل تبعاً ورىخ ألى إحاله نم وفنيات خاصة يختلف استخدامها راءاتجإ



 

 

 

 

 
 

 

 لى إيكولسل يحتاج اوال. لفطل ادىل لهیدتع رادلم اوكلسل اوعلن تبعاً وإلعاقها
 إبراهيم، عال( تماما ةیلعقل اإلعاقة اوي ذبناسی وفه ذال،هیظلف أو هیولغ راتمها

٤٢: ٢٠٠٠.(  

 اإلجتماعىالعالج :  

 ردلف اوكسل في ریبك رث ألها لتي المتغيرات البيئية اعلي العالج ذاه زكری
 لفطل يعيشها اةیئیب ظروف نتائج هي البسيطة ةیلعقل اتالعاقا انم ریثكف

 بناولج ارستثما اةیفكی علي زكیرلت ارىجی كلذل له المقدمة  هیبرلت ابیسالوأ
 المدرسة وبين أقرانه ، في األسرة وفي وه أدوار اجتماعية وهؤاطع وإهیجابیالا

 بةوغرلم اریغ والسلوكيات ءاطألخ اعلى أو ةیلسلب ابنوالج اعلى زكیرلتدون ا
 وللقب ،والحالته لفطل التقب علي العالج االجتماعى سعيیو ،هایعل دكیلتاوا
  ).٣٦: ٢٠٠٩ ، رسالنشاهين (عهم ونتعاملی الذين نیرألخ القب نم جتماعىاال

  :العقلية اإلعاقة أسباب
  : تحدث أثناء عملية الوالدةأسباب: اوال

 تلك التى تحدث أثناء عملية الوالدة، ومـن هـذه األسـباب نقـص               هى
األكسجين الذاهب إلى المخ، والذى يؤدى إلى موت خاليا المخ، واالختناق أثناء             

 كوقوع الطفل مـن  لجسدية أو الصدمات اعملية الوالدة أو استخدام أجهزة الشفط     
  ).٢٧: ٢٠١٠ إسماعيل، محمود(يد الطبيب 

  : تحدث بعد عملية الوالدةأسباب: ثانيا

 هذه األسباب بعد الوالدة مباشرة أو فى األسابيع القليلة األولى من            وتحدث
تقريبا من حاالت اإلعاقة العقلية تحـدث بعـد       %) ٥(العمر، ويرى الباحثون أن     



 

 

 

 

 
 

 

ة وتكون ناتجة عن أمراض المخ المعدية وإصـابات المـخ، واألمـراض             الوالد
 للنمو النموذجى الطبيعى لدى األطفال فى السنوات األولـى          داالخطيرة تمثل تهدي  

ـ       : من العمل     سـوء تغذيـة     سمم،مثل التهاب خاليا الدماغ، التهاب السحايا، الت
  ).٨٢: ٢٠١٦ ، الشرقاوىمحمود(الجنين، اإلصابات 

  :حاالت اإلعاقة العقلية تصنيفات
  : اإلعاقة العقلية حسب متغير البعد التربوىتصنيفات: اوال

 اإلعاقة العقلية وفقًا لمتغير البعد التربوى أو القدرة على التعلم إلى            تصنف
  :ثالثة مجموعات وهى

 :  القابلين للتعليمحاالت )١

ـ          وتوازى تم  حاالت القابلين للتعلم تصنيف اإلعاقـة العقليـة البـسيطة، ي
التركيز لهذه الفئة على البرامج التربوية الفردية، ويتضمن منهاج األفراد القابلين           
للتعلم على المهارات اللغوية والمهارات األكاديمية كالقراءة والكتابة والحـساب،          

 الـسالمة، والمهـارات     راتوالمهارات المهنية، والمهارات االجتماعية، ومهـا     
  ).٣٣ :٢٠١٦فاروق الروسان، (الشرائية 

  : القابلين للتدريبحاالت )٢

 حاالت القابلين للتدريب حاالت اإلعاقة العقليـة المتوسـطة، ويـتم            توازى
التركيز لهذه الفئة على البرامج التدريبية المهنية وخاصة برامج التهيئة المهنيـة            
وبرامج التأهيل المهنى، وبرامج فى مجاالت العناية بالذات والتواصـل والنمـو            

  .االجتماعى



 

 

 

 

 
 

 

  : حاالت االعتماديين-٣
 هذه التصنيف اإلعاقة الشديدة، ويتم التركيـز لهـذه الفئـة علـى          يوازى

فـاروق  ( رعاية واشراف دائمين اعتمـاديون       ىالمهارات اليومية ويحتاجون إل   
  ).٧١: ٢٠١٣الروسان، 
  : المعاقين عقلياخصائص

  : العامة للمعاقين عقلياالخصائص: اوال
مـيم يتـصف بالدقـة بـشأن الـصفات           الصعوبة الوصول إلـى تع     من

والخصائص التى يتميز بها المعاقين عقليا، فاإلعاقة العقلية ال تشكل فئة متجانسة            
ال من حيث األسباب أو المستوى أو المضامين التربوية النفسية، ولكن سـنذكر             
أهم الخصائص وأكثرها عمومية فى كل جانب من جوانب النمو، مـع العلـم أن    

  ).٤٧: ٢٠١٢ماجدة عبيد، (تلف من تلمذ إلى آخر  الخصائص تخههذ
  : التعليمية-الخصائص العقلية: ثانيا

 التعليمية على أنها مجموعـة مـن الـسمات          - الخصائص العقلية  تعرف
 والتفكيـر، المرتبطة بالعمليات ذات الصلة بالقدرة على التعلم واالنتباه والذاكرة          

  :ومن هذه الخصائص اآلتى
  :االنتباه ) أ(

لخصائص التعليمية لذوى اإلعاقة العقلية االنتباه الذى يعد القدرة          أهم ا  من
على التركيز شرطًا أساسيا فى التعليم لدى هذه الفئة، ومن الخـصائص األكثـر              

 من ضعف فى القـدرة علـى        ةوضوحا حيث يعانى الطالب ذوى األعاقة العقلي      
 ,.lussier, D., et al) إال لمثير واحد ولمدة قصيرة نتبهاالنتباه وتشتتها، فالا ي

2017 :290). 



 

 

 

 

 
 

 

  : أثر التعلمانتقال  )  ب(
 أهم ما يميز الطالب من ذوى اإلعاقة العقلية صعوبة أنتقال أثر التعلم،             من

  .ونقل ما تعلمه من موقف إلى موقف آخر
  :التذكر) ج(

 أهم المشكالت التى يعانى منها الطالب من ذوى اإلعاقة العقلية التذكر            من
من صعوبة فى تذكر األشياء إن كان على المدى الطويل أو           فهذا الشخص يعانى    

 ,Armatas) واألسـماء  األشـكال على المدى القصير، مثل تذكر األحـداث، و 
2009 :112). 

  :الخصائص اللغوية: ثالثا
 الطالب من ذوى اإلعاقة العقلية من مشاكل وتتضح تلك المـشاكل            يعانى  

الـشخص مـن ذوى اإلعاقـة       من خالل التطور البطىء وعدم نضح للغة لدى         
العقلية، ودائما يكون كالمهم غير واضح، ومضطربا من حيث الطالقة أو النطق            
أو الصوت، ويالحظ األشخاص القائمين على تعليم الطلبـة مـن ذوى اإلعاقـة           

ـ              لالعقلية أنه يعانون من صعوبات فى اكتساب المهارات الكالمية المتقدمـة، مث
 الذخيرة اللغويـة لـدى الطالـب    وقلةر عن األشياء،   تأخر النمو اللغوى، والتعبي   

  ).٦٦: ٢٠١٠عدنان الحازمى، (
  : اإلعاقة العقليةتشخيص

    psychometric Diagnosis:  السيكومترىالتشيخص: اوال
 بهذا العمل أخصائى فى علم النفس وتضمن تقريرا عن القدرة عقلية            يقوم

)I.Q Test (قياس وكسلر أو مقياس الـذكاء  من مثل مقياس ستانفورد بينيه أو م
المصور وفى كثير من البلدان العربية مثل مصر واألردن والكويـت وغيرهـا             



 

 

 

 

 
 

 

جرى تطوير وتقنين عدد من هذه المقاييس كمقياس  مقـاييس سـتانفورد بينيـه        
ومقياس وكسلر لذكاء األطفال، ويهدف استخدام أى من هذه المقاييس إلى تقـديم             

 بـدوى،  زيـاد ( للمفحوص يعبر هناه بنسبة الـذكاء        معلومات عن القدرة العقلية   
١٠٣: ٢٠٠٩.(  

  :  التربوىالتشخيص: ثانيا
 التشخيص التربوى تحديد مدى قدرة الطفل على التعلم، ومعـدل           يتضمن  

نموه اللغوى والقدرة على التعبير اللفظى والحصيلة اللغوية لدى الطفل، وإن كان            
ملية التـشخيص وصـف أدائـه       الطفل قد بلغ سن المدرسة يجب أن تتضمن ع        

التحصيلى ونسبة التحصيل والمستوى العام للطفل بين زمالء الدراسـة، ومـن            
المقاييس التى تعتمد فى تشخيص التربوى نجد مقياس المهارات اللغوية للمعاقين           

 المقاييس إلى تحديـد  هذهعقليا، ومقياسي مهارات الكتابة للمعاقين عقليا، وتهدف       
 بـدوى،  زيـاد ( مقارنة مع األطفال العاديين      ارات كل المه  أداء المفحوص على  

١٠٦: ٢٠٠٩.(  
  : العربيةالمراجع

 تأهيل- صیتشخ -بسباأ "ةیلعقل اإلعاقةا): ٢٠٠٩( موسى وداي أحمد " ،
 .نعما والتوزيع، رللنش سامةدار أ

 ا، نیلمعاق األطفال اةیبرت): ٢٠٠٢ (جسيرله معوض اأملركلف ادار عقلي 
 .رةهلقا، ا١ط ،بيرلعا

 درجة مظاهر وأسباب السلوك العدوانى لدى طلبة ): ٢٠١٢( الصالح تهانى
المرحلة األساسية فى محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر 

 .المعلمين، جامعة النجاح، فلسطين



 

 

 

 

 
 

 

 تعديل وبناء السلوك، دار المسيرة، عمان): ٢٠١٠( بطرس حافظ. 

 ية فى الطفولة والمراهقةاإلضطرابات النفس): ٢٠٠١( عبد المعطى حسن :
 . العالج، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة-  التشخيص-األسباب

 المعرفي في - فعالية اإلرشاد الجمعي السلوكي): ٢٠٠٥( السهل راشد 
 عين جامعةضبط السلوك العدواني لدى األطفال، مجلة االرشاد النفسي، 

  .  القاهرة،)١٩(شمس، العدد 

 ية الفروق بين الجنسين، مؤسسة مختار، سيكولوج): ١٩٩١( موسى رشاد
 .دار عالم المعرفة، القاهرة

 فاعلية برنامج إرشادى قائم على فن القصة ): ٢٠٠٩ (بدوى أحمد زياد
 للتعلم، رسالة ماجستير، لقابلينلخفض السلوك العدوانى لدى المعاقين عقليا ا

  .الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

 ية برنامج أنشطة ترويحية لخفض السلوك فعال): ٢٠٠٦( إبراهيم سامية
 لدى عينة من أطفال المناطق العشوائية، مجلة االرشاد النفسي، انيالعدو

  . القاهرة،)٢٠( عين شمس، العدد جامعة

 سيكولوجية العدوان والعنف، مجلة علم النفس، فى): ١٩٨٧( المغربى سعد 
  . األول، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرةالعدد

 ةیلعقل اإلعاقةسيكولوجية ا):  ٢٠١٠ (فیسعبد الواحد إبراهيم  سليمان 
 والتوزيع، رللنش ةیرلعص اتبةكلم ا،"جابيیإل اسلنف امعل را إطفيرؤية "

 .رمص، ١ط



 

 

 

 

 
 

 

 أثر برنامج إرشادي في خفض العدوان بين ): ٢٠٠٢( عبد الخالق شادية
نفسي،  االرشاد الز مرك، السنوي التاسع، المجلد الثانيمراألشقاء، المؤت

  .، القاهرة)٢١( العدد ،جامعة عين شمس

 مكتبة ،والحسية العقلية اإلعاقات سيكولوجية): ٢٠٠٩( رسالن شاهين 
 .القاهرة ،المصرية االنجلو

 سلوك اإلنسان بين ): ٢٠٠٣( المجيد منصور، وزكريا الشربينى عبد
  .الجريمة، العدوان، اإلرهاب، دار الفكر العربى، القاهرة

 التدريس لذوى اإلعاقة الفكرية ،  دار  ) : ٢٠١٠( زمى  ناصر الحاعدنان
 .،عمان١المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط

 منحى عالجى "سيكولوجية العدوانية وترويضها ): ٢٠٠١( العقاد عصام
 .، دار غريب، القاهرة"معرفى جديد

 معال ج،عال رعاية و- ونقولمعاألطفال ا): ٢٠٠٠( عبد الباقى إبراهيم عال 
  .رةلقاه اب،تكلا

 سلنف امعل عةوسوم): ٢٠٠٦( الدين ءعال وجهاد،فافيك الدين عالء 
  .رةلقاه، ا١ ط،بيرلع اركلف دار ات،إلعاقا الثاني ادلمجلالتأهيلى، ا

 دار الفكر ،تعديل وبناء السلوك اإلنسانى): ٢٠١٣ (الروسان فاروق 
 .عمانناشرون وموزعون، 

 لتشخيص فى التربية الخاصة واقياسأساليب ال): ٢٠١٦( الروسان فاروق، 
  .عماندار الفكر ناشرون وموزعون، 



 

 

 

 

 
 

 

 العدوانية وعالقتها ببعض سمات الشخصية في ): ٢٠٠٤( العنزي فريح
  . القاهرة،)٧٣ (١٩ التربوية، لمجلةمرحلة المراهقة، ا

 علم النفس اإلجتماعى، دار الفكر العربى، عمان): ١٩٨٠( السيد فؤاد. 

 اً، دار نیلمتخلف األطفال امیتعل:  )٢٠٠٠ (دیعب يد السماجدةءصفا عقلي 
 .نعما، ١ طوالتوزيع، رللنش

 الخدمات المساندة فى التربية الخاصة،  دار ): ٢٠١٢ (عبيد السيد ماجدة
 .عمان، ١صفاء للنشر والتوزيع، ط

 فاعلية برنامج إرشادى سلوكى فى خفض السلوك ): ٢٠٠٥( بخيت ماجدة
 لنفسى،لمؤتمر السنوى الثانى عشر لإلرشاد االعدوانى لدى األطفال الصم، ا

  .جامعة عين شمس، القاهرة

 مدى فعالية التدريب على المهارات االجتماعية في ): ١٩٩٥( درويش محمد
تعديل السلوك العدواني لدى أطفال مرحلة الطفولة المتوسطة، المجلة 

  .، القاهرة)١ (٣ التربوي، لتقويمالمصرية ل

 وانية لدى األطفال وكيف نتعامل معها، المكتبة العد): ٢٠٠٤( غانم محمد
  .المصرية، اإلسكندرية

 عالقة حجم األسرة باإلعتمادية والعدوانية لدى ): ١٩٩٣( حمودة محمود
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )١٤(األطفال، مجلة علم النفس، العدد 

  .القاهرة

 التوحد، دار العلم اإلعاقة العقلية و): ٢٠١٦ (الشرقاوى عبد الرحمن محمود
 .عمانواإليمان للنشر والتوزيع، 



 

 

 

 

 
 

 

 أنواع اإلعاقات فى مجال التربية ): ٢٠١٠ (إسماعيل عطية محمود
  الخاصة، أكاديمية

  . النفسعلم

 واألنواع وملمفه اةیلعقل اإلعاقةا): ٢٠٠٥ (رلنص اوب محمد محمود أمدحت 
 .رمص، ١ ط،ةیبرلع مجموعة النيل االرعاية، مجرابو

 مدى فعالية برنامج إرشادي في تخفيف السلوك ): ٢٠٠٠(سيد  المنصور
، )٤٤( بالمنصورة، تربيةالعدواني بمحافظة أسوان، مجلة كلية ال

  .المنصورة

 وسعيد د،یسع وعلى أحمد م،حما وفادية كامل ،ميیحكل عبد العزيز اوجدان 
 د،شرل اتبةكم ق،هرالم والفطلل ةیلنفس الصحةا): ٢٠٠٣  (فىطمص

 .الرياض

 لخاصة اةیبرلت اسلسلة): ٢٠٠٩( السيد أحمد خليفة، ومراد على عيسى يدول 
 والتوزيع، رللنش ةیلعلم ابتكل دار ا، النمائيةاالضطرابات ثیدلح اظورلمنا

 .رةلقاه، ا١ط
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