دور العوامل الثقافية واالجتماعية في حدوث اإلعاقة العقلية
مقدمة:

-

كشفت إحصائیات صادرة عن هیئة األمم املتحدة ,أن عدد املعوقین في العالم قد وصل إلى  650ملیون
معاق في سنة  2002أي ما یعادل  10باملائة من إجمالي سكان العالم وأن  % 80من هؤالء املعاقین یعیشون في
بلدان العالم الثالث ومن خالل القراءة األولیة ملثل هذه اإلحصائیات  ,یتبین لدینا بأن ثمة طاقات وقدرات بشریة
هائلة معطلة وغیر مستغلة وتحتاج إلى الرعایة  ,االهتمام ,املتابعة و إعادة التأهیل  ,و ال یمكن تحقیق مثل هذه
األهداف النبیلة بعدما أصبحت العنایة باملعوقین تمثل إحدى مؤشرات قیاس تحضر األمم  ،إال من خالل
تضافر جهود عدید الهیئات و املؤسسات و بخاصة تلك املهتمة بالرعایة االجتماعیة و النفسیة و الصحیة لفئة
املعوقین ألجل تكفل أمثل بمثل هذه الفئة من املجتمع.
ومن هذا املنطلق قام العدید من الباحثین األننروبولوجیین واالجتماعیین بدراسة التفسیرات الثقافیة
والطبیة للمرض حیث یري فوستر أن على الرغم من أن الصحة واملرض ظاهرتین طبیعیتین تشترك فیهما كل
الثقافات واملجتمعات اإلنسانیة إال أن هناك اختالفا بین رؤیة الثقافة وتفسیرها « على اختالف درجات تقدمها
التكنولوجي الخاص عن املرض وأسبابه وأسالیب العالج وبین التفسیر أو التصور العلمي.
دور العوامل الثقافیة واالجتماعیة في حدوث اإلعاقة العقلیة:
یفسر العلم حدوث اإلعاقة العقلیة بأن كل شخص تحمل من أربعة إلى ثمانیة جینات تحمل صفات
مرضیة أو مشوهة إال إنها ال تشكل أي خطر علي صحتنا ألنها توجد متنحیة  ,ولكن في حالة زواج فرد بأخر من
نفس العائلة فإن االحتمال كبیر في أنیكون الزوج هو اآلخر حامال لنفس الجین املشوه ویرتفع ذلك االحتمال عنة
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الزواج من نغمر العائلة مما یؤدي إلي زیادة مضطردة في احتمال والدة أطفال مصابین بأحد األمراض الوراثیة .
 ، 8 %ویساوي احتمال والدة طفل مصاب وراثي ناتج عن زواج أبناء العم أو الخال ،لذلك ال ینصح بزواج أبناء
العم خصوصا عند وجود حالة مرضیة وراثیة في العائلة (
أوال:العادات و التقالید املرتبطة بتكراراإلنجاب حتى مرحلة عمریة متأخرة لألم:أكدت الدراسات وجود عالقة ارتباط بین ارتفاع سن األم وازدیاد احتماالت اإلصابة باملنغولیة أو
متالزمة داون  ،حیث تزداد قابلیة زیادة تشوهات في الكروموزومات فضال عن ضعف كفاءة الجهاز التناسلي لألم
بازدیاد عمره.
ثانيا :العادات والتقالید املرتبطة بتفضیل الزواج واإلنجاب املبكر:
یعد موضوع الزواج واإلنجاب املبكر الذي یتم بمجرد البلوغ  -إحدى العادات االجتماعیة املنتشرة بین
العدید من الشعوب  -باختالف في درجات تقدمها االقتصادي والتكنولوجي  , -ففي الكثیر من املجتمعات
التقلیدیة یتم الزواج بمجرد اكتمال وظائف بعض أعضاء الجسم املسؤولة عن اإلنجاب أو ما یطلق علیها النضج
الوظائفي  ,ففي هذه الشعوب یعتبر بلوغ الشاب الحلم یؤمله إلى االنتقال لزمرة البالغین تلقائیا كما یكتمل نضجه
الحیاتي فیصبح قادرا على إنجاب ذریة وتكوین عائلة من خالل الزواج ٕوانجاب األطفال .والزواج املبكر من
الظواهر السائدة في املجتمع العربي واإلسالمي وخاصة بالنسبة لإلناث والتي ترتبط بالعدید من القیم والعادات
والتقالید الثقافیة واملفاهیم والظروف االجتماعیة واالقتصادیة السائدة في املجتمعات الریفیة والبدویة  .مما
یترتب علیه أن تنجب األم أطفاال قبل أن یكتمل نضجها البیولوجي والنفس ي فضال عن ضعفها أثناء اإلنجاب
فتأتي بأطفال ضعاف البنیة ناقص ي التكوین قلیلي املناعة عرضة لإلصابة باإلعاقة مستقبال .ومما یزید املشكلة
تعقیدا وانعكاسا سیئا على األطفال االتجاه السائد نحو زیادة عدد مرات اإلنجاب بتأثیر من العوامل االقتصادیة
واالجتماعیة السائدة ومن جهة أخرى لتعویض الناقص من األطفال بسبب ارتفاع نسبة وفیات الرضع واألطفال
وقصر الفترات الزمنیة بین اإلنجاب املتتالي مما یزید من احتماالت حدوث اإلعاقة بین األطفال والضعف الشدید
الذي یصیب األم وتدهور صحتها.
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ثالثا :دور الخصائص األسریة في حدوث اإلعاقة العقلیة:1.

انخفاض املستوى التعلیمي و الثقافي بالنسبة لألم

2.

تدني مستوى الوعي الصحي بالنسبة لألم:
یؤدي إلى ظهور العدید من السلوكیات الصحیة الخاطئة املسببة لإلعاقة العقلیة ومنها االستخدام

الخاطئ لألدویة والعقاقیر الطبیة أو أإلشراف في استخدام أنواع منها كاألسبرین أو خلط أدویة یبعضها دون
استشارة الطبیب وتعد العقاقیر واألدویة سببا رئیسیا من أسباب اإلعاقة العقلیة ومن األدویة التي تؤدى إلى تلف
الخالیا الدماغیة للجنین األسبرین وبعض املضادات الحیویة واألنسولین والهرمونات الجنسیة واألدویة الخاصة
بعالج املالریا والحبوب املهدئة  ,ویبدو تأثیر هذه األدویة في التشوهات الخلقیة لألجنة والخلل الحادث في الجهاز
العصبي املركزي(
كذلك یؤدى انخفاض مستوى التعلیم والوعي الصحي لدي األم إلى حدوث اإلعاقة العقلیة من خالل
وجود العدید من السلوكیات الثقافیة األخرى املسببة لإلعاقة العقلیة ففي كثیر من األحیان تفضل األمهات
الوالدة لدي األفراد غیر املؤهلین طبیا ( كالقابلة ) بدال من طبیب كذلك یؤدى انخفاض مستوى التعلیم والوعي
الصحي لدي األم إلى حدوث اإلعاقة العقلیة وذلك ألن كثیرا من إصابات املخ والتي تنجم عنها اإلعاقات املختلفة
تحدث أثناء عملیة الوالدة وذلك في ظروف معینة منها املخاض السریع و بط ء عملیة املخاض مما یترتب علیه
استخدام بعض الوسائل التي تساعد املستخدم لشفط الجنین مما یعرض املخ على سرعة هذه العملیة لإلصابة
التي ینجم عنها حدوث اإلعاقة  ,ومن مخاطر الوالدة األخرى نقص وصول كذلك قد تحدث اإلعاقة األكسجین
ألنسجة جسم الجنین أو اختناق الجنین كنتیجة لحدوث أخطاء في عملیة التخدیر وارتفاع ضغط الدم لألم
طوال فترة املخاض ،مما ینجم عنه عدم وصول وحدوث انفجار في الحبل السري األكسجین للطفل ویعرضه إلى
اإلصابة باإلعاقة العقلیة طوال حیاته .
3.

تدني مستوى الوعي الصحي بالنسبة لألسرة:
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یتضح من املستوى الثقافي لألسرة العادات والتقالید التي تؤمن بها ودرجة وعیها الصحي وثقافتها
الصحیة  ,كما یعد انعكاسا لثقافة الوالدین ومؤهالتهما العلمیة وثقافة أبنائها من غیر املعاقین  ,وكلما ارتفع
الوعي الثقافي للوالدین كلما أدى ذلك الرتفاع وعیهم ٕواحساسهم بأهمیة تعلیم أبنائهم من املعاقین بالقدر الذي
تسمح به قدراتهم العقلیة من جهة  ,ونوع ودرجة إعاقتهم من جهة أخرى حیث تؤثر الثقافة الصحیة لألسرة على
النمو البدني والعقلي وعلى إصابة أبنائها باإلعاقة من عدمه  ,حیث یؤثر املستوى الثقافي لألسرة على نظرتها
وأسالیب تعاملها مع االبن املعاق عقلیا  ,فقد لوحظ أن األبناء املعاقین الذین ینتمون إلى أسر تتمتع بمستوى
ثقافي ودخل مادي مرتفع یستفیدون من فرص التعلیم والتربیة الخاصة املتاحة لهم سواء كانت الدولة هي التي
تقوم بتوفیرها لهم أو الجمعیات األهلیة وسواء كانت هذه الفرص التعلیمیة بمصروفات أو مجانیة ,
4.

إهمال األسرة إجراء الفحوص الوراثية

تلعب الوراثة دورا كبیرا في حاالت اإلعاقة بأنواعها وتنتقل من جیل إلي جیل عن طریق املوروثات وقد یكون العامل
املوروث الذي تحمله جینات متنحیة ال تظهر آثار مباشرة من الجیل السابق ولكنها تظهر بعد ذلك في أجیال تالیة
مما یترتب علیه وراثة نماذج من التخلف العقلي أو أنواع أخرى من اإلعاقة  .كاإلعاقة السمعیة أو البصریة أو
التشوهات الخلقیة أو غیرها.
5.

تعرض األم الحامل لإلشعاع:

التعرض الطویل لإلشعاع قد یحدث تشوهات خلقیة للجنین  ,ولذا یمتنع األطباء عن تعریض األمهات الحوامل
للفحص باألشعة السینیة إال في حاالت الضرورة القصوى ,وحینئذ تتخذ احتیاطات خاصة لحصر الجزء
املتعرض لألشعة في أضیق الحدود.
6.

اختالف العامل ال ا ریزیس ى

یعد اختالف العامل الرایزیس ى بین األم والجنین احد العوامل الهامة واملسببة لحاالت اإلعاقة العقلیة أو حاالت
أخرى من اإلعاقة والتشوهات الوالدیة و یعرف العامل الرایزیس ى بأنه انتیجین موجود في الدم ویوجد بصفة
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سائدة لدى  % 85من البشر في حین إنه یوجد بصفة سالبة لدى  % 15من البشر ویبدو أثره في حالة واحدة هي
اختالف العامل الرایزیس ى بین األم واألب فإذا وجد موجبا لدى األب وسالبا لدى األم فسوف یظهر موجبا لدى
الجنین  .األمر الذي یؤدى إلطالق األم ملضادات حیویة لكریات الدم الحمراء لدى الجنین بحیث تدمرها مما یؤدى
إلى تسمم دم الجنین ویؤدى إلى تلف أو خلل في الخالیا الدماغیة له.
7.

التدخین:

التدخین بالنسبة للحوامل یزید من إمكانیة وضعهن أطفاال قبل املوعد املحدد بنسبة مرتین ونصف في مقابل
غیر املدخنات .وقد لوحظ كذلك أن السیدات الالتي یدخن یضعن عادة موالید أوزانهم أقل من املعتاد مما
یعرض صحة وحیاة املولود للخطر
8.

األمراض التي تصیب األطفال: .

یتعرض األطفال عادة في سنوات عمرهم األولى إلى كثیر من األمراض مثل السحایا والحصبة والتهاب الجهاز
التنفس ي وغیرها وقد یكون من نتائجها ارتفاع درجة حرارة الطفل التي تؤدى إلى إصابة الجهاز العصبي املركزي
للطفل وبالتالي لإلعاقة العقلیة  ,كما یتعرض لبعض األمراض املسببة لإلعاقة العقلیة مثل الصفراء.
رابعا  .املعتقدات الثقافیة السائدة حول اإلعاقة العقلیة
العوامل الثقافیة واالجتماعیة املسئولة على تشكل املعتقدات الثقافة لإلعاقة.
بالنسبة للعوامل الثقافیة تعتبر الثقافة مسئولة مسئولیة مباشرة عن تشكیل وتحدید رؤى وتصورات األفرادوتقییمهم للصحة واملرض وهذا أمر أكد العدید من العلماء االجتماعیین األنثروبولوجیین .كما أنه في كثیر من
املجتمعات والثقافات ترتبط فكرة املرض ببعض املفهومات الثقافیة كالدین والقیم واملعاییر والعادات
االجتماعیة والثقافیة السائدة في نطاق هذه املجتمعات وتفسیر ذلك أن الثقافة املحلیة السائدة تعتبر مسئولة
عن ظهور هذه الرؤى الثقافیة للمرض وألسبابه وألسالیب العالج.
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وبالنسبة للعوامل االجتماعیة أن االنتماءات الطبقیة واالجتماعیة تعد مسؤولة عن تشكیل وتحدید أفكار
األفراد عن املرض وتقییمهم له حیث أن هناك اختالفا واضحا بین رؤیة كل طبقة للمرض.یرتبط بالثقافة
السائدة لدي كل طبقة ففي الطبقة العلیا یستطیع الفرد تشخیص الحالة املرضیة وتحدید أعراض املرض بدقة
بینما ال یتمكن الفرد في الطبقة الدنیا من ذلك

احتياجات أسراألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة:
)1

الخدمات التعلیمیة_:

في إحصائیة هامة أفادت منظمة الیونسكو أن  % 98من من ذوي االحتياجات الخاصة في الدول النامیة ال یتلقون
أیة خدمات تربویة وتعلیمیة مناسبة .حیث تحتاج أسر من ذوي االحتياجات الخاصة إلى خدمات من الدولة في
قطاع التعلیم الخاص أو التربیة الخاصة ألبنائهم ألن التعلیم حق لإلنسان من ذوي االحتياجات الخاصة وهو
جزء ال یتجزأ من النظام التعلیمي ومن التخطیط التربوي وأن یتم تطویر املناهج واملدارس بما یتناسب مع
احتیاجات هذه الفئة  ،كذلك یجب أن یكون التعلیم ( إلزامیا وأن یكون متوفرا لكل درجات اإلعاقة بما في ذلك
أشدها (
)2

خدمات التثقیف الصحي لألسرة':

وهى تعنى اهتمام وسائل اإلعالم بثقافة اإلعاقة أو املعلومات العلمیة املتعلقة باإلعاقة وتوعیة أعضاء املجتمع
حول اإلعاقة العقلیة وأسبابها وأسالیب الوقایة وطرق العالج .من خالل دورات و برامج بصفة منتظمة تشرح
الجوانب العلمیة لإلعاقة وتطویر أسالیب التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة حیث تحتاج هذه الفئة إلي
استعدادات خاصة في وسائل املواصالت العامة بها خاصة إذا صاحبت إعاقته العقلیة إعاقة حركیة.

)3

خدمات التأهیل املنهي:
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من حق كل أسرة لدیها شخص من ذوي االحتياجات الخاصة أن توفر لها الدولة التدریب املنهي املناسب لقدرات
االبن من ذوي االحتياجات الخاصة ولظروف املجتمع واملناسب أیضا إلمكانیات التوظیف املتاحة في البیئة
)4

خدمات توظیف االبن من ذوي االحتياجات الخاصة:

بعد انتهاء مرحلة تدریب االبن من ذوي االحتياجات الخاصة عقلیا تدریبا مهنیا  ,البد وأن یعتمد على ذاته من
الناحیة املادیة حتى ال یتقبل أعباء األسرة باالعتماد مادیا على أسرته.
)5

خدمات تتعلق یتوفر الرعایة لالبن من ذوي االحتياجات الخاصة بعد وفاة الوالدین:

البد أن یستقل الشخص من ذوي االحتياجات الخاصة عقلیا بحیاته  -إذا كان ال یستطیع ذلك  ,والذي ال یستطیع
بسبب حالته العقلیة البد من وجود أماكن بدیلة للحیاة فیما بعد أن یفقد أبویه والشك أن كل أبوین ینتابهمالقلق والحیرة حینها یفكرون في مصیر االبن بعد وفاتهم
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