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يُعرَّف التأخر التطوري العام كتخّلف يف حمورين تطورّيني على األقل، وجيري تشخيصه عادة بني سّن عام خلفية: 

أّن مثة عالقة بني خطورة التأخر يف التطور وبني  ونصف وثالثة أعوام، ويعترب تشخيصا مبّكرا للتخّلف العقلي. يبدو
العالقة بني النتائج يف سن مبّكرة والقدرة الذهنّية الحقا يف الكرب ليست قاطعة. ُتظهر بعض  اإلعاقة الذهنّية، لكنّ 

 يف تشخيص MDI<50)األحباث أّن حوايل نصف األوالد الذين ُشّخصوا كمن يعانون من تأّخر تطوري ملحوظ 

Bayley قد ُيشّخصون يف كربهم كمن يعانون من ختّلف متوسط وحىت صعب. حىت اآلن مل يتّم فحص هذه العالقة ،)
 على حنو عميق، ومل تُفحص عالقة التأخر يف التطور مع تشخيصات إضافية، حنو التوّحد املرافق للتخّلف العقلي. 

 
بني التأّخر التطورّي يف سن مبّكرة  correlationيبتغي البحث احلايّل حتديد الرتابط اإلحصائّي أهداف البحث: 

واملستوى الذهيّن املستقبلّي، وذلك باالرتكاز على العالقة بني االختبارات التطّوريّة يف سن مبّكرة واالختبارات التطّوريّة يف 
 الكرب.

بريغ يف مستشفى تل ملف ألطفال قاموا بارتياد معهد تطّور الطفل على اسم فياين 1800جرى فحص حوايل  المنهج:
، والذين ُحفظت ملّفاهتم الطبية يف أرشيف املعهد. وقع االختيار 2009 -2000ه شومري يف الفرتة الواقعة بني عامي 

على األطفال الذين جرى تشخيصهم يف سن مبّكرة )سن ثالث سنوات ونصف وما دون ذلك( كمن يعانون من تأّخر 
طفال وقع االختيار على األطفال الذين خضعوا الختبار  350ليت ضّمت حوايل عام يف التطور. من بني هذه اجملموعة ا

جرى فحص هؤالء جمّددا بعد سن الرابعة بواسطة  DQ. أو  MDIالتطور " بيلي" من سن عامني، ولديهم عالمة تطور 
جمموعة البحث  لتحديد القدرة الذهنّية. ضمت Stanford- Binnet أو ,WISC-R  Wippsiاختبارات ذهنية معروفة  

طفال، وجرى حتليل النتائج بالنسبة للمجموعة الكلّية، وكذلك بالنسبة جملموعات فرعية  حبسب تشخيصات  80النهائية 
 إعاقات اتصال وغريها. 



 

 

 
متلك االختبارات التطوريّة يف سن الطفولة املبكرة قدرة كبرية على تنّبؤ تطّور إعاقة عقلية النتائج والستنتاجات:  

، مبواءمة كبرية مع اإلعاقة الذهنية ) ختلف عقلي(. ديناميكّية التطّور الذهين 65أقل من  MDI تطورّية، عندما يكون 
لف عن التأّخر العام يف التطور الذي ال يصاحبه لدى الطفل الذي يعاين من تأخر يف التطور وإعاقة يف االتصال ختت

  اضطراب يف االتصال، لذا جيب حتليل النتائج، والتنّبؤ  بكثري من احلذر، وبالرجوع إىل تشخيص إضايف للطفل. 
 
 

حيمل التشخيص املبكر لإلعاقة الذهنّية أمهّية بالغة بكل ما يتعلق مبسألة   أهمية البحث واالستحقاقات التطبيقية:
التدّخل وبناء اخلطّة العالجّية. التدقيق يف تنبؤ مستوى القدرة الذهنية ضروري بسبب أمهية هتيؤ العائلة، وختطيط تقدمي 

( عارضا مهما MDI<50اخلدمات للمتخّلفني عقليا.  حبسب األدبّيات البحثّية العاملّية ُيشّكل التأخري التطورّي الفائق )
ّية بالغة. رمبا كانت هذه الشرحية متصلبة للغاية، ومثّة جمموعة إضافية من األطفال من عوارض خطر اإلصابة بإعاقة ذهن

بأقل من  MDIالذين حيتاجون إىل عالج تطّوري مبكر يف إطار أطر إعادة التأهيل بسبب خماطر التخلف. تشكل شرحية 
حتياجات وكذلك التهّيؤ كما جيب. مثّة أمهية أداة مهّمة لتنّبؤ حمدوديّة عقلّية مستقبلية، ومُتّكن من إجراء تقييم لال  65

ملتابعة التطّور العقلي لدى األطفال الذين يعانون من تأخر عام يف التطّور، والبحث عن عالمات لتشخيص يفّرق بني 
 إعاقة اتصال وإعاقة حركية، لغرض حتديد العالج واالحتياجات املستقبلّية. 

 


