
ال�سطرابات  من  وا�سعة  جمم�عة  الذهنية  الإعاقة  ت�سمل 
الفكرية  القدرات  مبحدودية  تت�سم  التي  التط�رية  الع�سبية 
�سابقًا  تعرف  الذهنية  الإعاقة  وكانت  الفرد؛  عند  والتكّيفّية 
ذهنية  باإعاقة  امل�ساب�ن  الأ�سخا�ض  يعاين  العقلي.  بالتخلف 
من �سعف يف املهارات الجتماعية والعملية و�سع�بات يف التعلم 
الإعاقة  تاأتي  قد  الآخرين.  مع  والت�ا�سل  املفاهيم  واإدراك 
الذهنية يف �سياق متالزمة معينة حيث ت�جد اأعرا�ض �سريرية 
)لي�ست  ال�حيد  العر�ض  الذهنية  الإعاقة  تك�ن  قد  اأو  اأخرى، 
حالت  من   ٪٣٠-٥٠ ح�ايل  وتنتمي  هذا  متالزمة(،  من  جزًءا 
الإعاقة الذهنية للن�ع الثاين. عادًة ما تظهر الإعاقة الذهنية 
�سن  يف  باحلدوث  الإعاقة  عالمات  تبداأ  قد  حيث   ١٨ �سن  قبل 
على  والزحف  والكالم،  اجلل��ض،  كيفية  تعلم  يف  كالتاأخر  مبكر 
�سبيل املثال. ولكن يف كثري من الأحيان، بخا�سٍة يف احلالت التي 
يالحظ  ل  متالزمة،  من  جزًءا  الذهنية  الإعاقة  فيها  تك�ن  ل 

ال�سعف الذهني اإل حني يبداأ الطفل بالذهاب اإىل املدر�سة.

بـ ٢-٣٪ وغالًبا ما حتدث  الذهنية  الإعاقة  انت�سار  ن�سبة  تقدر 
مثل  اأخرى  ع�سبية  ا�سطرابات  مع  جنب  اإىل  جنبًا  الإعاقة 
الت�حد وال�سرع وتختلف ن�سبة النت�سار بني خمتلف ا�سطرابات 
اأن بع�ض ال�سطرابات حتدث بالت�ساوي  الإعاقة الذهنية. كما 
يف  �سي�عا  اأكرث  الآخر  البع�ض  اأن  حني  يف  والإناث  الذك�ر  بني 

الذك�ر.

عوامل الخطورة 

قد حتدث الإعاقة الذهنية جراء ع�امل بيئية مثل امل�ساعفات 
خالل ال�لدة، وتعاطي الكح�ل لدى الأمهات اأثناء فرتة احلمل، 
و�س�ء التغذية، واللتهابات، واأمرا�ض ما قبل ال�لدة اأو اأمرا�ض 
ن�سف  يقارب  ما  فت�سبب  ال�راثية  الع�امل  اأما  الطف�لة،  خالل 
حالت الإعاقة الذهنية. حتدث بع�ض هذه احلالت ال�راثية من 
جراء اختاللت كروم��س�مية؛ اأي اخللل يف عدد الكروم��س�مات 
)تثلث  باتاو  متالزمة  املثال  �سبيل  على  ونذكر  بنيتها،  اأو 

 ،)١٨ الكروم��س�م  )تثلث  اإدواردز  ومتالزمة   ،)١٣ الكروم��س�م 
الكروم��س�م٢١(.  )تثلث  داون  ومتالزمة  ميلرديكر،  ومتالزمة 
حيث  �سي�عًا  الأكرث  هي  الأخرية  هذه  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

ت�سكل ٦-٨٪ من جممل حالت الإعاقة الذهنية ال�راثية. 

كما ينجم البع�ض الآخر من حالت الإعاقة الذهنية ال�راثية 
الإعاقة  حالت  تك�ن  وقد  معينة.  جينات  يف  اختاللت  عن 
ال�راثية ذات �سفة متنحية حيث يت�جب اأن تك�ن ن�سختي اجلني 
)امل�رثتني من الأب والأم( معطلتني، اأو �سائدة حيث يكفي اأن تك�ن 
متالزمة  تعد  املر�ض.  ليحدث  معطلة  اجلني  من  واحدة  ن�سخة 
�سينزيل-جيدي�ن، ومتالزمة كاب�كي ومتالزمة ب�هرينغ-اأوبيتز 
من الأمثلة عن متالزمات تنتقل ك�سفات وراثية �سائدة وتت�سف 
كانافان  ومر�ض  لر�س�ن  �س�غرن  متالزمة  اأما  ذهنية.  باإعاقة 
فهي حالت وراثية تنتقل ك�سفة متنحية. تت�اجد العديد من 
اجلينات املرتبطة بالإعاقة الذهنية ال�راثية على كروم��س�م 
X، ونذكر منها اجلني FMR1، والذي ت�سبب اختاللته متالزمة 
اجلينات  من  الكثري  زالت  ل  ولكن  اله�ض.  اإك�ض  الكروم��س�م 
املرتبطة بحالت الإعاقة الذهنية ال�راثية غري معروفة وغري 
حمددة حتى الآن. كما وهناك اأن�اع اأخرى من الإعاقة الذهنية 
كمتالزمة اأجنلمان ومتالزمة برادر-ويلي على �سبيل املثال والتي 
اجلني  عمل  تعدل  جينية  ف�ق  اأو  "خارجية"  ع�امل  عن  تنجم 

دون اإحداث تغيري ت�سل�سل احلم�ض الن�وي التابع له.

التشخيص والعالج

يتم ت�سخي�ض الإعاقة الذهنية با�ستخدام معدل الذكاء، بحيث 
عند  ذهنية  اإعاقة  وج�د  على   ٧٠ عن  تقل  التي  القيم  تدل 
الفرد. كما واأن حدة انخفا�ض معدل الذكاء ت�ساعد على تقييم 
حدة الإعاقة الذهنية: فاإذا كانت قيمة معدل الذكاء بني ٥٠ 
و٧٠ فتك�ن الإعاقة الذهنية خفيفة، وتك�ن معتدلة اإذا تراوح 
�سديدة عند من يرتاوح معدل  الذكاء بني ٤٠ و٥٠، وهي  معدل 
اأما ما دون ٢٠ فتك�ن تلك الإعاقة  الذكاء لديهم بني ٢٠ و٤٠، 
الإعاقة  ن�ع  ح�سب  الدوائية  العالجات  تختلف  ال�سدة.  بالغة 

اإلعاقة الذهنية
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خفيفة
٨٥٪ من الحاالت

معتدلة
10٪ من الحاالت

شديدة
٥٪ من الحاالت

بالغة الشدة
1٪ من الحاالت

يستطيع الشخص المصاب تعلم القراءة والكتابة والحساب وفق مستوى  «
الصف الثالث إلى السادس. كما قد يتمكن الشخص من الحصول على عمل 

والعيش بشكل مستقل. 

قد يستطيع الشخص المصاب تعلم األساسيات في القراءة والكتابة وتعلم  «
المهارات العملية من مثل العناية الشخصية وتجنب األخطار. وقد يحتاج هؤالء 

إلى بعض اإلشراف.

في الغالب ال يستطيع الشخص المصاب تعلم القراءة والكتابة. ويمكن أن  «
يتعلم المهارات البسيطة مثل العناية الشخصية، ويحتاج هؤالء إلى اإلشراف 

والمساعدة خالل الحياة اليومية. 

يحتاج الشخص المصاب إلى اإلشراف المكثف. قد يستطيع التواصل مع الغير  «
شفهيًا أو بطرق أخرى. وقد يعاني هؤالء من أمراض مرافقة تتطلب العالج 

والرعاية التمريضية المستمرة.

الذهنية وال�سبب امل�ؤدي اإليها، يف بع�ض احلالت ت�ساعد الأدوية 
على حت�سني املهارات ال�سل�كية والفكرية، ولكن مل يتم حتى الآن 
الذهنية.  الإعاقة  اأن�اع من  لعدة  منا�سبة  العث�ر على عالجات 
اكت�ساب  على  املتخ�س�ض  والتعليم  ال�سل�كي  العالج  وي�ساعد 
يحتاج  وغالبًا  تدريجي.  ب�سكل  والجتماعية  اللغ�ية  املهارات 
الإ�سراف  اإىل  الذهنية  الإعاقة  من  يعان�ن  الذين  الأ�سخا�ض 

وامل�ساعدة يف حياتهم الي�مية.

اإلعاقة الذهنية في العالم العربي

ي�جد العديد من اأن�اع الإعاقة الذهنية يف اأنحاء العامل العربي، 
حيث تقدر ن�سبة النت�سار لدى العرب بـ٥٪ وهي اأعلى من الن�سبة 

زواج  انت�سار  اإىل  الرتفاع  لهذا  الرئي�سي  ال�سبب  ويع�د  العاملية 
الأقارب لدى العرب. ففي العامل العربي تك�ن حالت الإعاقة 
الذهنية ال�راثية ذات ال�سفة املتنحية هي الن�ع الأكرث �سي�ًعا. 
العالج  الذهنية على  الكثريون ممن يعان�ن الإعاقة  ول يح�سل 
ال�عي  غياب  ب�سبب  العربي  العامل  يف  املنا�سبني  وامل�ساعدة 
وال��سمة الجتماعية املرتبطة بالإعاقة الذهنية. حيث تك�ن 
م�ؤ�س�سات التعليم والتاأهيل املتخ�س�سة اإما غري مت�فرة بالأعداد 
اأو باهظة التكلفة للغاية. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن عدة  الالزمة 
دول عربية قد بذلت جه�دًا لل�سعي اإىل اإدماج الأ�سخا�ض الذين 
اأع�ساء  يك�ن�ا  لكي  املجتمع،  يف  الذهنية  الإعاقة  من  يعان�ن 

فاعلني يف جمتمعاتهم.
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