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 التعريف بالكتاب

لإلعاقات الفكرية والنمائية عن (، أعمنت الجمعية األمريكية 2021في عام )
نشر الطبعة الثاني عشر من دليميا "اإلعاقة الفكرية: التعريف والتشخيص والتصنيف 

الدعم"، والذي يدمج النتائج والتطورات عبر العشر سنوات الماضية لمتشخيص  وأنظمة
والتصنيف وتخطيط أنظمة الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية، كما يقدم تغييًرا ميًما 

المستخدم في معيار عمر   Operational Definitionفي التعريف العممي/ اإلجرائي 
. وتعتبر الجمعية منذ Intellectual Disability (IDبداية تشخيص اإلعاقة الفكرية )

عمى ىدفت قد و  تأسيسيا رائدة في مجال فيم وتشخيص وتصنيف بناء اإلعاقة الفكرية،
مدى المائة عام الماضية أن تكون المقر الرئيس لمبحوث وأفضل الممارسات ذات الصمة 

ز الفريد عمى اإلعاقة باإلعاقة الفكرية، ونشرىا لتعريف عممي لتمك إلعاقة، مع التركي
الفكرية وحياة األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية وعائالتيم، والتأكيد عمى المعايير المينية 

  وأفضل الممارسات فيما يتعمق بالتشخيص والتصنيف ودعم التخطيط.

وتماشيًا مع تمك األىداف التاريخية؛ فقد ىدفت الطبعة الثانية عشرة من الدليل 
(، 2010الطبعة الحادي عشر مع ما حدث من تطورات فيما بعد عام )دمج مواد  إلى

وتطوير دليل سيل االستخدام يجمع بين الدقة النظرية والمفاىيمية والجوانب العممية، 
وصف منيجي لمتشخيص والتصنيف وتخطيط الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة إضافة إلى  

الغرض والمنطق الواضح، والممارسات الفكرية وذلك استناًدا إلى النماذج المفاىيمية، و 
الجمع بين المعرفة التجريبية الحالية وأفضل الممارسات وصواًل إلى القائمة عمى األدلة، 

توفير اإلرشادات التي تحدد أفضل مع  عبر نيج تكاممي لتحديد اإلعاقة الفكرية،
  لفّعالة. الممارسات، وتزيد من الفيم، وتسيل اتخاذ القرارات الدقيقة والصحيحة وا

اإلصدار الثاني عشر من الدليل نظًرا إلدراكيا وقد طورت الجمعية األمريكية 
االىتمامات واالحتياجات المتنوعة ألولئك الذين سيقرؤونو ويستخدمونو، وأىمية بذل 
الجيود لتطوير دليل سيل االستخدام يجمع بين المواد النظرية والمفاىيمية مع إرشادات 

اإلضافة إلى إدراك المؤلفون بتراكمية المعرفة ونشوئيا من المعمومات ب لمتطبيق العممي.
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المستندة إلى األدلة، والحوار النشط بين أعضاء المجنة االستشارية لإلصدار الثاني عشر 
وأعضاء لجنة خبراء تجربة اإلعاقة في مركز إعادة التأىيل والبحوث التابع لجامعة والية 

ص ذوي اإلعاقة الفكرية. وعميو، يوفر ىذا اإلصدار أوىايو حول صحة وأداء األشخا
أساًسا قوًيا لمتطور المستمر، ويتيح المزيد من الفرص لألشخاص ذوي االعاقة الفكرية 

 لخمق مستقبميم المنشود. 

وبشكل عام، يتكون الكتاب من ستة فصول، حيث يركز الفصل األول عمى نظرة 
أىدافو، وممخص لمحتواه، وقائمة بالمصادر متضمًنا   عامة عمى اإلصدار الثاني عشر، 

سيمة االستخدام، والنموذج متعدد األبعاد لألداء الوظيفي اإلنساني، وصواًل إلى مناقشة 
قيمة ىذا اإلصدار. وقد أكد الفصل انعكاس التحول الحاصل في مجال اإلعاقة الفكرية 

ني، والتركيز عمى الحقوق عمى محتوى الدليل، والذي تميز بالنيج التكاممي لألداء اإلنسا
واألىمية لمحصول عمى الخدمات  اإلنسانية والقانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية،

والتركيز  والدعم بناًء عمى القصور الوظيفي الجوىري في مجاالت أنشطة الحياة الرئيسة،
 عمى تقديم الدعم الفردي ضمن بيئات مجتمعية شاممة. 

المساىمات التي تقدميا المنظورات المتعددة لفيم  -أيًضا-يعكس التحول  كما
أشمل لإلعاقة الفكرية وعوامل الخطر الرئيسة والتدخالت والدعم ذات الصمة، والفيم 
العميق لدور السياق في األداء اإلنساني، عالوة عمى استخدام المصطمحات الدقيقة ذات 

األدلة في تشخيص وتصنيف  الصمة باإلعاقة الفكرية، واستخدام الممارسات القائمة عمى
اإلعاقة الفكرية، وتقييم احتياجات الدعم وتنفيذ أنظمتو، وصواًل إلى ظيور معايير لتوجيو 
الحكم السريري. وكنتيجة لذلك التحول، فإن ىذا الكتاب يحتوي عمى تعديالت لممفاىيم 

ضافة لمصطمحات ومفاىيم جديدة لتنعكس عمى تعريف اإل عاقة والمصطمحات السابقة، وا 
دماج  الفكرية، والنيج القائم عمى األدلة لمتشخيص والتصنيف، وتفعيل أنظمة الدعم وا 

 النيج التكاممي لإلعاقة الفكرية. 

بينما يركز الفصل الثاني عمى تعريف اإلعاقة الفكرية، والذي أشار بأنو القصور 
الميارات  الجوىري في كل من األداء الوظيفي الفكري، والسموك التكيفي المتمثل في
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(. وقد ذكر 22المفاىيمية واالجتماعية والعممية، وتظير ىذه اإلعاقة قبل بموغ الفرد سن )
الدليل بأن مصطمح اإلعاقة الفكرية قد ظير ألول مرة في الطبعة الحادية عشرة، وتم 

إلى اإلعاقة الفكرية بعد  Mental Retardationتغيير المصطمح من التخمف العقمي 
وعمى الرغم من أن المصطمح قد تغير بمرور الوقت؛ إال أن العناصر  دراسة مطولة.

األساسية الثالثة لقصور اإلعاقة الفكرية في األداء الفكري والسموك التكيفي والعمر المبكر 
لم تتغير بشكل كبير عمى مدار الستين عاًما الماضية، كما لم يتغير التعريف  -لمظيور 

بقة من دليل الجمعية االمريكية لإلعاقات الفكرية عبر اإلصدارات السا بشكل كبير
والنمائية، حيث أن التعريف المستخدم في ىذا اإلصدار ىو نفسو الموجود في اإلصدار 

 الحادي عشر، باستثناء معيار عمر ظيور اإلعاقة. 

وافتراضاتو وأغراضو،  لإلعاقة الفكريةوقد ناقش ىذا الفصل التعريف العممي 
التي صاغتيا الجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية  لإلعاقة الفكريةيخية والتعريفات التار 

 American Psychologicalوالنمائية، والجمعية النفسية األمريكية 
 )APA( Association باإلضافة إلى الموائمة بين تمك التعريفات وتعريف منظمة ،

تناول التغييرات التي ، مع World Health Organizations (WHO)الصحة العالمية 
إرشادات لمممارسة فيما يتعمق بالتعريف وصواًل إلى  حدثت في التعريف عمى مر السنوات،

 وتنفيذه.

أما الفصل الثالث فقد تناول تشخيص اإلعاقة الفكرية، وأكد عمى أنو يتطمب وجود 
اقة قصور جوىري في كل من األداء الفكري، والسموك التكيفي، مع التحقق من أن اإلع

إثبات وتتمثل األىداف األساسية لتشخيص اإلعاقة الفكرية في:  تنشأ أثناء فترة النمو.
ثبات األىمية لمحصول عمى الفوائد والدعم والخدمات ذات وجود قصور لدى الفرد ، وا 

الصمة، ومالحظة الصحة وتتبع اإلصابة واالنتشار، ودراسة الجوانب الميمة لإلعاقة 
وقد ناقش ىذا الفصل التشخيص باستخدام ثالثة معايير موضوعية،  الفكرية وحياة الناس.

والفيم الحالي لتركيب األداء الفكري والسموك التكيفي ومعيار سن البداية، واألمثمة عمى 
القصور الجوىري في األداء الفكري والسموك التكيفي، والوزن المتساوي واالعتبار المشترك 
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تشخيص اإلعاقة الفكرية، واستراتيجيات التشخيص  لألداء الفكري والسموك التكيفي في
لإلعاقة الفكرية، ودور المسؤولية المينية والحكم السريري في ذلك التشخيص، وصواًل إلى 

  إرشادات تقييم األداء الفكري والسموك التكيفي وتشخيص اإلعاقة الفكرية.

عايير الثالثة كما أشار الفصل الثالث بأنو عمى الرغم من استمرارية اتساق الم
لتشخيص اإلعاقة الفكرية؛ فقد أثبتت اإلصدارات السابقة منذ اإلصدار التاسع إلى الحادي 
عشر دقة أكبر في عممية التشخيص، حيث تطمبت استخدام أدوات التقييم المعيارية الفردية 

 Operational Definition)تم تقديميا ألول مرة في اإلصدار التاسع(، والتعريف العممي 
لمقصور الجوىري مثل درجة حاصل الذكاء أو درجة السموك التكيفي التي تمثل تقريًبا 
انحرافين معياريين  أقل من متوسط السكان )تم تقديمو في اإلصدار العاشر(، واستخدام 
الخطأ المعياري لمقياس إلنشاء ثقة إحصائية بين القيم التي تقع ضمنيا النتيجة الحقيقية 

التاسع والعاشر لألداء الفكري، واإلصدار الحادي عشر   لألداء  لمشخص )اإلصداران
 الفكري والسموك التكيفي(.

أما الفصل الرابع فقد ركز عمى التصنيف في مجال اإلعاقة الفكرية، وىو تخطط 
تنظيمي اختياري لما بعد التشخيص، باستخدام إطار عمل واضح وعممية منيجية لتقسيم 

قة الفكرية إلى مجموعات أصغر بناًء عمى الغرض الميم مجموعة األفراد ذوي اإلعا
األغراض الثالثة الرئيسة لتصنيف تمك المجموعات:  المحدد لممجموعات الفرعية، وتتضمن

و)ب( مدى القصور في الميارات المفاىيمية  وصف )أ( كثافة احتياجات الدعم،
وقد تم إدخال نيج األبعاد واالجتماعية والعممية؛ أو )ج( مدى القصور في األداء الفكري. 

-المتعددة لتصنيف المجموعات الفرعية ألول مرة في الطبعة التاسعة من الدليل، وتم 
تقديم التصنيف المستند إلى كثافة الدعم المطموب في اإلصدار التاسع، كما تم  -أيًضا

في استخدام أربعة مستويات من الدعم المطموب )متقطع، محدود، واسع، واسع االنتشار( 
لوصف شدتو عبر أبعاد األداء البشري لألداء الفكري والميارات التكيفية،  اإلصدار التاسع

 وكذلك النفسية/ العاطفية والجسدية/ الصحية واالعتبارات البيئية. 
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وبشكل مختصر، فقد ناقش الفصل الرابع األساس المنطقي ألنظمة تصنيف 
ألداء، ووصف األغراض الثالثة تصنيف اإلعاقة الفكرية استناًدا إلى قصور الفرد في ا

المجموعة الفرعية، ومخطط تنظيم المجموعة الفرعية لما بعد التشخيص االختياري، 
باإلضافة إلى إطار عمل واجراءات لتصنيف المجموعة الفرعية الحتياجات الدعم، 

ة فيما ومستويات السموك التكيفي، ومستويات األداء الفكري، ووصواًل إلى إرشادات الممارس
 يتعمق بالتصنيف في مجال اإلعاقة الفكرية.

اإلمكانيات واالستراتيجيات  بينما تناول الفصل الخامس أنظمة الدعم، وىي تمك
التي تعمل عمى االرتقاء بنمو الفرد وتطوره الشخصي، وتعزز من أدائو ورفاىيتو 

نحو الشخصية، وتتمحور حول الشخص، كما تعتبر أنظمة شاممة ومنسقة وموجية 
النتائج، ومبنية عمى القيم ودعم العالقات، عالوًة عمى دمجيا لالختيار واالستقاللية 

وصواًل إلى دمج ومواءمة  الشخصية، والبيئات الشاممة، والدعم العام والمتخصص،
  األىداف الشخصية واحتياجات الدعم والنتائج القيمة. 

والنيج المنيجي لتطوير تمك أنظمة الدعم الفّعالة، وقد ناقش ىذا الفصل تعريف 
 األنظمة، مع تقديم وصف لخصائصيا، باإلضافة إلى تناول عناصر أنظمة الدعم الفّعالة،

تطبيق أنظمة كما ناقش  وتوضيح الفرق بين تقييم احتياجات الدعم وتقييم السموك التكيفي.
ن الناحية الدعم عمى )أ( األشخاص الذين ال يستوفون معايير تشخيص اإلعاقة الفكرية م

الفنية، ولكنيم يشتركون في العديد من الخصائص واحتياجات الدعم ألولئك الذين تم 
 تشخيصيم باإلعاقة الفكرية، و)ب( األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية واالضطرابات العقمية.

الذي يجمع ، وأما الفصل السادس، فقد ركز عمى النيج التكاممي لإلعاقة الفكرية
ية وأفضل الممارسات من خالل نيج شامل لتحديد وتشخيص وتصنيف بين المعرفة الحال

مكونات وعميو، فقد ناقش ىذا الفصل وتخطيط الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية. 
النيج التكاممي لتحديد اإلعاقة الفكرية، والمصطمحات القابمة لمتطبيق والتعاريف العممية 

مي القائم عمى األدلة لمممارسات السريرية والمينية، لمبنى المتعمقة باإلعاقة، والنموذج التكام
كما تناول ىذا الفصل اإلطار الشامل لمواجية التحديات التي يطرحيا التواجد المشترك 
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لالضطرابات العقمية واإلعاقة الفكرية، ودور السياق في األداء البشري والنتائج الشخصية، 
النتائج القّيمة، وأدوار الحكم السريري  عالوة عمى إطار العمل متعدد المنظورات لتقويم

والمسؤولية المينية في النيج التكاممي، وصواًل إلى إرشادات الممارسة التي تسيل ذلك 
 النيج لذوي اإلعاقة الفكرية.

وختاًما، يعد ىذا الكتاب مرجًعا قيًما لممختصين في مجال اإلعاقات الفكرية 
يتضمن التطورات طمبة الدراسات العميا، حيث والنمائية من الباحثين وطمبة الجامعات و 

العقدين الماضيين ذات الصمة بالفيم المتزايد لإلعاقة الفكرية،  الميمة في ىذا المجال عبر
مع  والناتجة عن منظوراتيا المتعددة، والقياس المعياري لألداء الفكري والسموك التكيفي،

ذوي اإلعاقة الفكرية، والتمكين  التأكيد عمى الحقوق اإلنسانية والقانونية لألشخاص
نشاء بيئات شاممة، الفردي  والتركيز عمى الممارسات المستندة إلى األدلة وتقويم النتائج. وا 

 
 
 

 


