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فـــي خفـــض  -بـــورتج -هـــدف البحـــث ِإلـــى معرفـــة أثـــر البرنـــامج التـــدریبي للتـــدخل المبكـــر

التــوتر النفســي لــدى أمهــات األطفــال المعــاقین عقلًیــا (متالزمــة داون)، واعتمــد الباحــث خطــوات 

تجریبًیــا ذا ضــبط المــنهج الوصــفي والمــنهج التجریبــي لتحقیــق أهــداف بحثــه، واســتعمل تصــمیًما 

) ٤٠ث بطریقـة قصـدیة مكونـة مـن (جزئي لمجموعتین (تجریبیة وضابطة)، واختـار عینـة البحـ

، واعــدَّ مقیاًســا للتــوتر النفســي ألمهــات األطفــال المعــاقین عقلًیــا (متالزمــة داون)، مكــون مــن أم

ــمَّ تطبیقــه علــى أفــراد عینــة ٥٠( البحــث، وأظهــرت ) فقــرة فــي ثالثــة مجــاالت وبــدائل ثالثیــة، وَت

  النتائج اآلتیة:

) بـــین متوســـط درجـــات عینـــة الدراســـة ٠.٠٥یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( - 

الضــابطة والمتوســط الفرضــي للمجتمــع فــي مقیــاس التــوتر النفســي البعــدي، لصــالح المجموعــة 

  الضابطة.

راســـة ) بـــین متوســـط درجـــات عینـــة الد٠.٠٥یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( - 

التجریبیــة والمتوســط الفرضــي للمجتمــع فــي مقیــاس التــوتر النفســي البعــدي، لصــالح المجموعــة 

  التجریبیة.

) بـــــین متوســـــط درجـــــات المجموعـــــة ٠.٠٥یوجـــــد فـــــرق ذو داللـــــة إحصـــــائیة عنـــــد مســـــتوى ( - 

  الضابطة في مقیاس التوتر النفسي القبلي والبعدي، ولصالح التطبیق البعدي.

) بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ٠.٠٥ئیة عند مستوى (یوجد فرق ذو داللة إحصا - 

في مقیاس التوتر النفسي القبلي والبعدي، ولصالح التطبیق البعـدي الـذي یؤشـر علـى انخفـاض 

 مستوى التوتر النفسي؛ لخضوعهن للبرنامج، وحجم الفرق ضخم على وفق معیار كوهین.

) بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة ٠.٠٥ال یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( -

 الضابطة، ومتوسط درجات المجموعة التجریبیة في مقیاس التوتر النفسي القبلي.
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) بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة ٠.٠٥یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( 

الضــابطة، ومتوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي مقیــاس التــوتر النفســي البعــدي، ولصــالح 

 Cohensالتجریبیــــــة، وحجــــــم هــــــذا األثــــــر ضــــــخم علــــــى وفــــــق معیــــــار كــــــوهین ( المجموعــــــة

Standard.(  

Abstract 

The paper aims at knowing the effect of the early training intervention 

program– Portage- to reduce stress among mothers of mentally handicapped 

children (Down Syndrome). The researcher depends on the descriptive and 

experimental approaches to achieve the aims of his paper. He uses an empirically 

designed with a set part of the two groups (experimental and controlled), and 

chooses a sample deliberately consisting of (40 mothers). He, then, prepares the 

stress measure for mothers of mentally handicapped children (Down syndrome), 

consisting of (50) items of three areas and alternatives which applies on research 

sample, and it comes out with the following results: 

1- There is a statistically significant difference at the level (0.05) between the 

average scores of the study sample of controlled mothers for mentally 

handicapped children (Down syndrome), and the presupposed average of the 

community according to the post psychological tension measure of stress, in favor 

for the controlled group. 

2- There is a statistically significant difference at the level of (0.05) between the 

average scores of the experimental study sample and the presupposed average 

of the community according to the post psychological tension measure of stress, 

in favour for the experimental group. 

3- There is a statistically significant difference at the level of (0.05) between the 

average scores of the controlled group according to the pre and post 

psychological tension measures of stress, and in favour for post application. 

4- There is a statistically significant difference at the level of (0.05) between the 

average scores of the experimental group according to the pre and post 

psychological tension measures of stress, and in favour for post application which 
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indicates the low level of psychological tension, for subjected to the program, and 

the effect size is huge according to Cohen's Standard 

5- There is not a statistically significant difference at the level of (0.05) between 

the average scores of the controlled group and the average scores of the 

experimental group according to the pre psychological tension measure of stress. 

6- There is not a statistically significant difference at the level of (0.05) between 

the average scores of the controlled group, and the average scores of the 

experimental group according to the post psychological tension measure of stress, 

and in favour for the experimental group, and the effect size is huge according to 

Cohen's Standard. 

:ا   

خلق  )(ِإنَّ اهللا ] ٤[سورة التین/ (لقد خلقنا االنساَن في احسن تقویم)  قال تعالى:

ده بالملكات والقدرات التي تمكنه من تحقیق حكمة اهللا في خلق  اإلنسان في أحسن صورة، وزوَّ

ا في ذلك تعمیر الكون، وإِنَّ الرعایة المناسبة لفئة أطفال لدیهم متالزمة داون إذا اإلنسان بم

ده اهللا  بها سوف تزدهر وتتطور  )(قدمت في وقت مبكر فانَّ هذِه الملكات والقدرات التي زوَّ

ِإلى أقصى مدى ممكن، وإِنَّ ذوي االحتیاجات الخاصة ومنهم فئة األطفال الذین لدیهم 

ون یجب النظر إلیهم على أنَّهم أطفال قبل أْن یكونوا ذوي احتیاجات خاصة، فالُبدَّ متالزمة دا

من تقدیم الرعایة المناسبة لهم حتى یتمكنوا من مقابلة احتیاجاتهم اإلنمائیة في أحسن صورة 

، ٢٠١٢ممكنة بما یساهم في نموهم وتطورهم خالل مراحل النمو الالحقة. (أبو حماري، 

٣٨٥.(  

لیاء أمور األطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون) یعانون من ضغوط نفسیة، ِإنَّ أو 

وخصوًصا التوتر النفسي، والقلق، واالكتئاب، وهذا ما أكدته دراسة ساندرا دویس وآخرون 

 Duis) من خالل مقارنتها للضغوط النفسیة داخل ُأسر ذوي االحتیاجات الخاصة (١٩٩٧(

,et .al, 1997, P.59.(  

ِإنَّ ذوي األطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون) وخصوًصا أولیاء أمورهم، لیس لدیهم 

المعلومات الكافیة أو األفكار الصحیحة للتعامل مع الطفل المعاق، فضًال عن عدم اطالعهم 

على برامج للتدخل المبكر من أجل التشخیص والوقایة والعالج، بل ِإنَّ بعضهم لم یتقبل فكرة 
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الطفل المعاق ِإلى معاهد أو مراكز الرعایة أو التأهیل لذوي االحتیاجات الخاصة  إرسال

  ).١٤، ٢٠٠٨(صادق، 

) باستعمال Clare and Pistrang, 1995وقد أثمرت جهود كالر وبیسترانج (

ل الُمبكِّر على ( ) عائلة لدیهم أطفال معاقون عقلًیا، والتي اظهرت َأنَّ العوائل ٧٢برامج التَّدخُّ

لتي تلقَّت أفكاًرا ومعلومات ونصائح وتوجیهات زادت من فهمهم لحالة أطفالهم وكیفیة التعامل ا

معهم، وقد أعطت نتائج إیجابیة في تطویر أطفالهم في اإلصغاء والتفاعل االجتماعي 

 ,Clare and Pistrangوالتحاور وعرض ومناقشة مشاكلهم واالندماج في العائلة والمجتمع (

1995, PP. 110- 117(.  

) التي Sugden and Fingleton, 2010وأشارت دراسة سوكدین وفینكلیتون (

ل الُمبكِّر لبورتج من وجهة نظر أولیاء  أجریت في بریستول/ بریطانیا، لتقویم برنامج التَّدخُّ

) عائلة، وتوصلت ِإلى أنَّ برامج التَّدخُّل ٥١أمور األطفال، وكانت عینة الدراسة مكونة من (

كِّر لها أثر إیجابي وفعال في تطویر مهارات األطفال ومنحهم الشعور بالحیویة والنشاط الُمب

  ).Sugden and Fingleton, 2010, P. 95للدخول في المدرسة. (

وعلى الرغم من توافر المعلومات عن اإلعاقة العقلیة (متالزمة داون) وأسبابها، 

ل الُمبكِّر للفئات الخاصة ومنها وطرائق عالجها، وكیفیة التعامل معها، ِإالَّ أَ  نَّ برامج التَّدخُّ

برنامج بورتج، والجهود المبذولة في هذا المجال في الوطن العربي تحدیًدا لم تصل ِإلى 

المستوى المطلوب، وال تتناسب مع حجم المشكلة وتأثیرها في اُألسر والمجتمع؛ لذا فالمشكلة 

ت تهدف ِإلى معرفة أثر برامج تتناول الفئات ما زالت قائمة والحاجة ماسة إلجراء دراسا

الخاصة في خفض الضغوط النفسیة، والتوتر لدى عوائل األطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة 

  ).٦، ٢٠٠٣داون). (وشاحي، 

وقد َشخَّص الباحثان مشكلة بحثهما عن طریق االستقراء للواقع والمقابلة مع ذوي 

لمتخصصة بالمعاقین في محافظة بغداد واألنبار، وتوصَّال ِإلى المعاقین عقلًیا، وزیارة المعاهد ا

  جملة أمور من أهمها:

حساسیة النمو خالل السنوات المبكرة والتي ُتَعدُّ فترة حرجة بالنسبة لفئة صغار األطفال  - 

ر النمائي أو اإلعاقة، وارتفاع تكلفة رعایتهم وتأهیلهم مستقبًال في  المعَّرضین لمخاطر التأخُّ

ل الُمبكِّر. حالة  عدم التَّدخُّ
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عدم وجود جهة علیا موحدة في العراق تتحمل مسؤولیة رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة  - 

وخصوًصا (متالزمة داون) أو استمراریة توزیع هذِه المسؤولیة بین أكثر من جهة حكومیة 

مع وأهلیة، حیث تتولى كّل جهة تقدیم ما یدخل في نطاق تخصصها بعیًدا عن التنسیق 

 الجهات األخرى.

  تأسیًسا على ما تقدم یمكن أْن تتمحور مشكلة البحث الحالي بالتساؤل اآلتي:

ل الُمبكِّرما  - في خفض التوتر النفسي لدى أمهات األطفال  - بورتج –أثر برنامج التَّدخُّ

 المعاقین عقلًیا (متالزمة داون)؟

:ا أ 

ل الُمبكِّر هو تطور لعّل مما یفسِّر االهتمام العالمي  المتصاعد بخدمات التَّدخُّ

الفلسفات والمفاهیم واالتجاهات وتحویل نتائج دراسة الظواهر الطبیة واالجتماعیة والنفسیة ِإلى 

لغة تربویة، فضًال عن تزاید البحوث التطبیقیة بأنواعها، واتساق نتائجها في التأكید على أهمیة 

ل الُمبكِّر لیس  فقط على األطفال االعتیادیین وذوي االحتیاجات الخاصة، وٕانَّما برامج التَّدخُّ

  )Merza, 2002, P. 42- 44على مستوى اُألسرة والمجتمع. (

ل الُمبكِّر لها أثر كبیر في إصالح االنحرافات النمائیة لألطفال  ِإنَّ برامج التَّدخُّ

ن دورها التوعوي واإلرشادي المعاقین عقلًیا، وخصوًصا في المراحل العمریة المبكرة، فضًال ع

في توجیه ُأسر األطفال المعاقین عن طریق إرفادهم بقواعد ثابتة وأسس صحیحة في تنشئة 

قبلیة. (الخطیب والحدیدي، أطفالهم، والتعامل معهم لتجنب الوقوع في مشكالت مست

٢٠٠٤،٢(  

ل الُمبكِّر مع أطفال متالزمة د اون تبدَأ من اُألسرة ِإنَّ الخطوة األولى في برامج التَّدخُّ

في التعامل مع الصدمة النفسیة ومراحلها، وصوًال ِإلى التقبل اإلیجابي، وفي أسرع وقت 

ممكن، بالتعاون مع االختصاصي النفسي، الذي یوجه اآلباء واألمهات بضرورة أْن یعاملوا 

المعاملة السیئة أبناَءهم معاملة حسنة، وال یشعرونهم بأنهم أطفال غیر مرغوب فیهم، حیث ِإنَّ 

وغیر المرضیة، قد تقلل من قدرات وٕامكانیات هؤالء األطفال، وعند والدة طفل لدیه متالزمة 

داون یعمل االختصاصي النفسي وبطریقة مقبولة والئقة من إبالغ األبوین لحقیقة الطفل 

هذا الطفل الجدید، وبَأنَّ طفلهما یحتاج ِإلى عنایة واهتمام خاص، ویشرح لهما بَأنَّ والدة 
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، ١٩٩١لیست غلطة أحد منهم، تفادًیا لحدوث صدمة أو تأنیب النفس أو اللوم. (مخلوف، 

٨٨(  

ل الُمبكِّر ظهر بدایة في بریطانیا نتیجة لسلسلة من ورش  إنَّ مشروع بورتج للتَّدخُّ

، وكان واحًدا من البرامج الموجهة مباشرًة ١٩٧٦العمل التي تمت في إنكلترا وویلز سنة 

تیاجات ُأسر األطفال ذوي اإلعاقات، وتكمن فائدته في تلبیة احتیاجات اُألسر في أثناء الح

نضالها مع التحدیات الخاصة المتعلقة بتربیة طفل معاق عقلًیا أو من ذوي االحتیاجات 

  )٢١، ١٩٩٣الخاصة. (وایت وكامیرون، 

ل المُ  بكِّر في الوقایة من ِإنَّ أهمیة برنامج بورتج تكمن من خالل عمله على التَّدخُّ

آثار اإلعاقة العقلیة، من أجل تنمیة شخصیة الطفل وقدراته العقلیة، وحصیلته المعرفیة، 

ومساعدته ُأسرته على إشباع حاجاته في الوقت المناسب، والقدر المناسب، وحمایته من 

للتخلف، المعوقات الذهنیة، وعلیه فبرنامج بورتج یركز على تنمیة الطفل المتخلف، والمعرض 

 ،٢٠٠٣ها األطفال االعتیادیون. (وشاحي، أو التأخر العقلي في المجاالت نفسها التي ینمو فی

٣(  

بالمرونة التي یمتاز بها والتي تعطیه إمكانیة االستجابة  وتبرز أهمیة برنامج بورتج

لالحتیاجات شدیدة التنوع لُألسرة ولكّل طفل على حدة، وتضمن بنیته عمًال مثمًرا عن طریق 

البرامج التعلیمیة، كما توفر الزیارات المنزلیة المنتظمة دعًما وجدانًیا لُألسرة في المنزل وتعمل 

نها وبین الوكاالت القانونیة، وتوفر التغذیة المرتدة من المستهلك كقناة لنقل المعلومات بی

  )٢٦، ١٩٩٣بیانات تدخل تطورات مستمرة ِإلى الخدمة. (وایت وكامیرون، 

وتندرج متالزمة داون تحت فئة اإلعاقة العقلیة حیث یختلف مظهر األشخاص 

هم، حیث یصنف أفراد (الداون) قلیًال عن األشخاص االعتیادیین، وهم عامًة أقل قدرة من

متالزمة داون من ذوي االحتیاجات الخاصة، وفي العادة یوصف األشخاص (الداون) على 

أنهم معاقون ذهنًیا، ولكن اصبح اآلن مقبوًال أكثر في أْن نقول ِإنَّهم أشخاص لدیهم صعوبات 

  ل االعتیادیون.تعّلم أو لدیهم عدم القدرة على التعّلم بالسرعة نفسها التي یتعّلم بها األطفا

وقد حددت بعض الدراسات أنَّ اُألسرة التي لدیها طفل معاق عقلًیا (متالزمة داون) 

ُأسرة ذات طبیعة خاصة، حیث یظل الطفل المتأخر عقلًیا معتمًدا على أفراد ُأسرته اعتماًدا 

یع تلبیة شبه كّلي وخاصة على األم مما یؤدي ِإلى أْن تهمل األم باقي أفراد اُألسرة حتى تستط



  أ..د.    اي

  

 ا ا م أ–ر-  

ا ا   يا ر    
  

) ٦١٧ ( 

 

احتیاجات هذا الطفل، مما یؤدي ِإلى تأثیر سلبي على األخوة في اُألسرة، إذ یرون أنَّ هذا 

الطفل یستحوذ على اهتمام زائد عن الحّد، على الرغم من أنَّه أقل منهم من حیث اإلمكانیات 

من هذا  والقدرات وال یفهمون لماذا تتعاطف مع هذا الطفل أكثر منهم، ولذلك یشعرون بالغیرة

الطفل، والرفض له مما یوجد لهم العدید من الصراعات النفسیة التي تؤدي ِإلى سوء التوافق 

  )٤٤، ٢٠١٣النفسي واالجتماعي من حیث عالقتهم بأخیهم المعاق وبوالدیهم. (جاد، 

ل الُمبكِّر   :مع متالزمة داون تكمن في - بورتج - ِإنَّ أهمیة برنامج التَّدخُّ

 حقیق أهدافها وتعزیز التفاعل بین األطفال وُأسرهم.مساندة اُألسرة لت -١

 حث الطفل على االلتزام واالعتماد على النفس والنجاح. -٢

 استثارة النمو. -٣

 بناء ودعم الكفایة االجتماعیة لألطفال. -٤

 إمدادهم بخبرات الحیاة العادیة وٕاعدادهم لها. -٥

 منع ظهور المشكالت المستقبلیة الخاصة باإلعاقة. -٦

  )Mc William, 1999, P. 22سرة بالبرامج االجتماعیة األخرى. (زیادة وعي األُ  -٧

) ِإلى أنَّ المصدر األساس للضغوط هو القصور الشدید في ٢٠٠٢وأشارت بخش (

الخدمات المقدمة ُألسر األطفال المعاقین عقلًیا، وأكثر األمهات تعاني من ضغط شدید بسبب 

لمنزل، وخصوًصا لعدم قدرته على األعمال وبجهد الذي یتطلبه وجود طفل معاق في ا

االعتناء بنفسه مثل النظافة الشخصیة، ونظافة البیت في أثناء تناول الطعام، وعدم قدرته 

على التمییز بین األشیاء الضارة والسامة واأللعاب الخطیرة، والتي تسبب له األذى مما یؤدِّي 

التي یقوم بها المعاق عقلًیا. بالعائلة ِإلى الشعور بالفوضى والغضب وعدم تحمل التصرفات 

)Lefley, 1997, P. 4(  

) على الرغم من اآلثار السلبیة للتوتر النفسي والضغط من ١٩٩٨وأوضحت جمیل (

الناحیة النفسیة واالجتماعیة والجسمیة، وعلى عالقة اإلنسان ببیئته، وطرق تعامله مع 

ُتَعدُّ خصیًصا لذلك. (جمیل، اآلخرین، ِإال َأنَّه یمكن مواجهة الضغوط عن طریق برامج 

٧٦، ١٩٩٨(  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦١٨ ( 

 

ویرى الباحثان َأنَّ األم تسعى بكّل جهد ألْن تتعّلم مما یساعدها على أْن تكون 

المدرسة األولى لطفلها لتقلل من توترها وضغوطها، فإحساسها بقدرتها على تعلیم طفلها 

  یخفف من حاالت التوتر.

الزمة داون) بأمس الحاجة ِإلى برامج تدریبیة وإِنَّ أمهات األطفال المعاقین عقلًیا (مت

للتدخل المبكر؛ لتخفیف الضغوط وخفض التوتر النفسي لدیهن؛ الن التوتر النفسي یعدُّ من 

أهم المشكالت التي تواجه الناس، فاإلحباطات والصراعات التي یواجهها األفراد كثیرة جًدا، 

یة والظروف البیئیة المحیطة باألفراد، هذِه ومصادرها متعددة كالحیاة اُألسریة والحیاة العمل

  الصراعات تعمل على رفع التوتر النفسي، مما تؤدِّي ِإلى انخفاض إنتاجیته.

  مما سبق یمكننا تلخیص محاور أهمیة البحث الحالي، وعلى ما یأتي:

ل الُمبكِّر لـذوي االحتیاجـات الخاصـة هـي المـدخل العلمـي األكثـر جـدو  -  ى فـي ِإنَّ برامج التَّدخُّ

مقابلة احتیاجات ومتطلبات النمو المتعـددة لهـذِه الفئـة مـن األطفـال الـذین لـدیهم متالزمـة داون، 

بمـــا یقلـــل مـــن اآلثـــار الســـلبیة المترتبـــة علـــى مـــا یعـــانون مـــن انحـــراف عـــن المنحنـــى اإلنمـــائي 

 االعتیادي.

وحـــدة واحـــدة أهمیـــة توظیـــف مـــوارد اُألســـرة المادیـــة والمعنویـــة تجـــاه مقابلـــة حاجـــات اُألســـرة ك - 

 وكأعضاء في هذِه اُألسرة في الوقت نفسه بما في ذلك الطفل المعاق (متالزمة داون).

ــیم الطفــل  -  ســلوًكا موزعــة  ٤٥٠أهمیــة برنــامج بــورتج الــذي یهــدف ِإلــى تــدریب األم علــى تعل

المهـارات  -اللغـة والنطـق والتوافـق االجتمـاعي -القدرات المعرفیة -على مجاالت: رعایة النفس

كیة، ویقوم البرنامج على تعـاون الوالـدین مـع اإلخصـائي الزائـر الـذي یـزور اُألسـرة مـرة فـي الحر 

األسبوع لإلرشاد والتوجیه ومتابعة استفادة الطفل من البرنامج، وبعض األنشـطة الالزمـة للطفـل 

كــّل أســبوع، ویّبــین للوالــدین كیــف یقــدمانها لــه وكیــف یتعــامالن معــه فــي إشــباع حاجاتــه ومیولــه 

 ي تنمیة مفهوم الذات اإلیجابیة عنده.وف

نظــًرا لمــا یحتویــه برنــامج بــورتج مــن توعیــة لــالم فــي تــدریب أبنائهــا المعــاقین فــي الجوانــب  - 

االتصالیة والحركیة واإلدراكیة والمساعدة الذاتیة واالجتماعیة؛ لذلك تأتي هـذِه الدراسـة كمحاولـة 

 طفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون).الستقصاء اثره في خفض التوترات النفسیة ألمهات األ

تزویــد المرشــدین والمختصــین بأســالیب تدریبیــة نوعیــة للتعامــل مــع مشــكالت التــوتر النفســي  - 

 ألمهات األطفال المعاقین عقلًیا.



  أ..د.    اي

  

 ا ا م أ–ر-  

ا ا   يا ر    
  

) ٦١٩ ( 

 

ِإنَّ نتائج هذِه الدراسة قد تتیح المجال أمام دراسات الحقة تقترح برامًجا واستراتیجیات جدیـدة  - 

 ا لخفض التوتر النفسي ألمهات األطفال المعاقین عقلًیا.یمكن اإلفادة منه

قد یستفید من هذِه الدراسة القائمین على رعایة األطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة 

  داون) في معاهد الرعایة عن طریق إكسابهم مهارات التعامل المناسبة.

:اف اأ  

  یهدف البحث الحالي إلى:

لـــدى أمهـــات األطفـــال المعـــاقین عقلًیـــا (متالزمـــة داون) عـــن  معرفـــة مســـتوى التـــوتر النفســـي - 

 طریق مقیاس معد ألجل ذلك.

ل الُمبكِّرتطبیق برن -  لخفض التـوتر النفسـي لـدى أمهـات األطفـال  -بورتج -امج تدریبي للتَّدخُّ

 المعاقین عقلًیا (متالزمة داون).

ل الُمب - فـي خفـض التـوتر النفسـي لـدى  -بـورتج -كِّـرالكشف عن أثر البرنامج التـدریبي للتـَّدخُّ

 أمهات األطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون).

:ت ا  

 اآلتیة:الصفریة ألجل تحقیق أهداف البحث البد من فحص الفرضیات 

) بــین متوســط درجــات عینــة الدراســة ٠.٠٥داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى ( وال یوجــد فــرق ذ - 

المعاقین عقلًیا (متالزمة داون)، والمتوسط الفرضـي للمجتمـع فـي  األطفال أمهاتالضابطة من 

  مقیاس التوتر النفسي البعدي.

) بــین متوســط درجــات عینــة الدراســة ٠.٠٥داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى ( وال یوجــد فــرق ذ - 

المعاقین عقلًیا (متالزمة داون)، والمتوسـط الفرضـي للمجتمـع فـي  األطفال أمهاتالتجریبیة من 

 لتوتر النفسي البعدي.مقیاس ا

) بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة ٠.٠٥داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( وال یوجـــد فـــرق ذ - 

المعاقین عقلًیا (متالزمة داون)، في مقیاس التوتر النفسي القبلـي  األطفال أمهاتالضابطة من 

  والبعدي.

عـــة ) بـــین متوســـط درجـــات المجمو ٠.٠٥داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( وال یوجـــد فـــرق ذ - 

المعاقین عقلًیا (متالزمة داون)، في مقیاس التوتر النفسـي القبلـي  األطفال أمهاتالتجریبیة من 

 والبعدي.



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٢٠ ( 

 

) بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة ٠.٠٥داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( وال یوجـــد فـــرق ذ - 

المعـاقین عقلًیـا (متالزمـة  األطفـال أمهـاتالضابطة، ومتوسـط درجـات المجموعـة التجریبیـة مـن 

 اون)، في مقیاس التوتر النفسي القبلي.د

) بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة ٠.٠٥داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( وال یوجـــد فـــرق ذ -

المعـاقین عقلًیـا (متالزمـة  األطفـال أمهـاتالضابطة، ومتوسـط درجـات المجموعـة التجریبیـة مـن 

 داون)، في مقیاس التوتر النفسي البعدي.

:ود ا  

 الحالي باالتي:یتحدد البحث 

) ســنوات ضــمن ٨-٣أمهــات األطفــال المعــاقین عقلًیــا (متالزمــة داون) ممــن أعمــارهم بــین ( -

) ولـــدیهن الرغبـــة فـــي التـــدریب علـــى ٢٠١٤ -٢٠١٣محافظـــة األنبـــار وبغـــداد للعـــام الدراســـي (

  البرنامج.

:ت ا  

ل الُمبكِّــر: َعرََّفــه: ـدخُّ یم خــدمات متنوعــة طبیــة واجتماعیــة ) بَأنَّــه: " تقــد١٩٩٨(الخطیــب،  التـَّ

وتربویــة ونفســیة لألطفــال المعــاقین أو المعرضــین لخطــر اإلعاقــة الــذین هــم دون السادســة مــن 

ـــأخر أو  ـــة للت ـــأخر نمـــائي أو لـــدیهم قابلی ـــذین یعـــانون مـــن إعاقـــة أو ت السادســـة مـــن أعمـــارهم ال

وكل إلیها مـن دور رئـیس فـي اإلعاقة وُألسرهم من خالل تزوید اُألسرة باإلرشاد والتدریب وبما ی

 )٣٠، ١٩٩٨تنفیذ اإلجراءات الوقائیة واإلنمائیة والعالجیة المناسبة". (الخطیب، 

ـــر اجرائًیـــا بَأنَّـــه: ل الُمبكِّ تلـــك الجهـــود النظامیـــة التـــي تنفـــذ؛ لمســـاعدة  وُیعـــرِّف الباحثـــان التَّـــدخُّ

من أجل التكیـف مـع أنفسـهم ) سنوات ٨-٣األطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون) من عمر (

وُأسرهم أو اآلخرین ممن حولهم بحیث یؤدي هذا التدخل الـى التغلـب علـى المشـاكل أو التقلیـل 

 من آثارها؛ لتحقیق أفضل توافق ممكن للطفل ولتخفیف التوتر النفسي عن ُأسرته.

 ٩ال مــا قبــل ) بَأنَّــه: " خدمــة تعلیمیــة تدریبیــة ألطفــ٢٠٠٣وشــاحي، برنــامج بــورتج: َعرََّفتــه: (

سنوات، تعتمـد علـى الزیـارة المنزلیـة، والـدعم الزائـد الحتیاجـاتهم واحتیاجـات ُأسـرهم". (وشـاحي، 

٣، ٢٠٠٣( 

مجموعة من البرامج التعلیمیة التي تقـّدم للطفـل  وُیعرِّف الباحثان برنامج (بورتج) اجرائًیا بَأنَّه:

تفـق مـع خصـائص نمـو األطفـال فـي ) سـنوات، ت٨-٣المعاق عقلًیـا (متالزمـة داون) فـي ُعمـِر(



  أ..د.    اي

  

 ا ا م أ–ر-  

ا ا   يا ر    
  

) ٦٢١ ( 

 

المجاالت اآلتیة: (رعایة الذات، والنمو االجتمـاعي، والنمـو االدراكـي)؛ لتخفیـف التـوتر النفسـي 

 عن امهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون). 

) بَأنَّـه: " عبـارة عـن متطلبـات وأعبـاء ملقـاة Fontana, 1995فونتنـا( التـوتر النفسـي: َعرََّفـه:

 )Fontana, 1995, P. 391ى عاتق القدرات التكیفیة للعقل والجسم". (عل

: الدرجة التي تحصل علیها امهات المعاقین عقلًیا وُیعرِّف الباحثان الَتوتر النفسي اجرائًیا بَأنَّه

  (متالزمة داون) في مقیاس التوتر النفسي الُمَعّد من الباحثین.

) بَأنَّهـــا: " مصـــطلح یســـتخدم لإلشـــارة ِإلـــى القـــدرة ١٩٨٧(االشـــول، اإلعاقـــة العقلیـــة: َعرََّفهـــا: 

) درجة، وعادة ما یرتبط باضطراب السلوك ٧٥ -٧٠العقلیة دون المعدل العادي أو المتوسط (

 )٥٨٨، ١٩٨٧التكیفي عند الفرد" (االشول، 

لإلعاقـة العقلیـة فـي البحـث الحـالي؛ لكونـه  ) تعریًفا اجرائًیا١٩٨٧ویتبنى الباحثان ( االشول، 

  اكثر وضوًحا وشموًال بما یحقق االهداف المطلوبة.

) بَأنَّها: " حالة جینیة ناتجـة عـن وجـود ٢٠٠١(مؤسسة داون سندوم، متالزمة داون: َعرََّفتها: 

، وتحــدث ٤٦كروموســوًما بــدًال مــن  ٤٧كروموســوم زائــد فــي الخلیــة، ویعنــي أنَّ صــاحبها لدیــه 

نتیجة خلل جیني في نفس وقت حـدوث الحمـل أو فـي اثنائـه، ولیسـت حالـة مرضـیة، وال یمكـن 

 )٦، ٢٠٠١عالجها، وعادة تكون مصحوبة بتخلف عقلي". (مؤسسة داون سندوم، 

لمتالزمـة داون؛ لكونـه یغطـي  ) تعریًفـا اجرائًیـا٢٠٠١یتبنى الباحثان (مؤسسة داون سندوم، 

  التي تخدم اهداف البحث الحالي.الخطوات االجرائیة والنظریة 

  ا اول

ا ا  

 ر م :ولر ااPortage  

  تمهید:

ل الُمبكِّر( ) بوصفِه أحد المصطلحات التي Early Interventionدخل مصطلح التَّدخُّ

 Willcoxم، عندما أثار ویلكوكس ١٩٦١استخدمتها لجنة البیت األبیض لِإلعاقة العقلیة عام 

ومقرر لجنة البیت األبیض لِإلعاقة العقلیة تقریًرا مفاده: ِإنَّ ظاهرة اإلعاقة العقلیة تبدو  1961

أنَّها منتشرة في قطاعات المجتمع األمریكي تشترك في خصائص ممیزة لها، وهي انخفاض 

  .)٦٨، ١٩٨٨مستوى التعلیم، والدخل، وفقدان الوعي الصحي واالجتماعي (صادق، 
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ل الُمبكِّــر إلــى إحـداث عــالج فـوري ووقــائي، یهــدف إلـى تنمیــة قــدرات تسـعى  بــرامج التـَّدخُّ

الطفل المكتشف في مجاالت متنوعة: حركیة، لغویـة، رعایـة ذاتیـة، اجتماعیـة، انفعالیـة، وغیـر 

  ذلك من اإلرشادات الطبیة والفحوصات المختبریة الالزمة.

ل الُمبكِّر بشكل عام،    هي:ِإنَّ أهداف التَّدخُّ

 التشخیص المبكر لهؤالء األطفال، والتعرف علیهم، وتحدیدهم عن طریق تقییم شامل لهم. - 

تزوید اُألسرة بما یجب أْن تقدمه للطفل، ومساعدتها في تنفیـذ خطـة معینـة فـي هـذا الصـدد،  - 

 واالشتراك معها في تحدید األنشطة المناسبة.

ومسـاعدتهم علـى تحقیـق معـدل معقـول إعداد المعلمین المؤهلین للتعامل مع هـؤالء األطفـال  - 

 من النمو.

تحقیق التكامل بین اُألسرة والمدرسة أو المعلم في هذا اإلطار، والسیر مًعا على وفـق خطـة  -

 )١٠، ٢٠١٢محددة في سبیل تحقیق مصلحة الطفل. (محمد، 

ـــر قـــد تطـــورت مـــن حیـــث طبیعتهـــا وأهـــدافها، وتمـــرُّ عبـــر ثـــال ل الُمبكِّ ث ِإنَّ بـــرامج التَّـــدخُّ

 مراحل رئیسة، هي:

ل الُمبكِّر یركز على تزوید األطفال الرضع المعاقین بالخدمات المرحلة األولى - ١ : كان التَّدخُّ

 العالجیة وبالنشاطات التي تستهدف توفیر اإلثارة الحسیة لهم.

ل الُمبكِّر یهتم بدور الوالدین بوصفهم معـالجین مسـاعدین أو  المرحلة الثانیة: - ٢ أصبح التَّدخُّ

 معلمین ألطفالهم المعاقین.

ـــة: -٣ ـــة الثالث ـــى النظـــام اُألســـري بوصـــفه المحتـــوى  المرحل اصـــبح جـــّل االهتمـــام ینصـــبُّ عل

االجتماعي األكبر أثًرا في نمو الطفل، فقد أصبح دعم اُألسرة وتدریبها وٕارشادها الهدف األكثـر 

 )٣٠ -٢٩، ١٩٩٨أهمیة. (الخطیب، والحدیدي، 

ل الُمبكِّر، ُیَعّد مح ورًیا بعد أْن تغیـرت النظـرة بوجه عام فِإنَّ أثر اُألسرة في خدمات التَّدخُّ

ل الُمبكِّر من التركیز على الطفل بشكل رئیس إلى التركیـز علـى اُألسـرة  التقلیدیة لخدمات التَّدخُّ

وعدم النظر إلى الطفل المعاق بشكل منفصل عن ُأسرته، إذ ِإنَّ حصر العمل مع الطفل بدون 

برة الطفل، وهناك عدة عناصر یتضمنها اعتبار ُألسرته ُیَعّد بحد ذاته تجاهًال لجزء كبیر من خ

ل الُمبكِّر، وهذِه العناصر، هي:   المنحنى الذي تكون اُألسرة فیه هي المحور في التَّدخُّ
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 تحدید نقاط القوة لدى اُألسرة. -١

 تقدیم اإلرشاد والدعم النفسي لُألسرة. -٢

 رفع شأن اُألسرة من حیث إعطاُؤها مزیًدا من الصالحیات. -٣

ــیج لــذوي االحتیاجــات النظــر إلــى اُألســر  -٤ ة بعــّدها جــزًءا مــن المجتمــع وثقافتــه. (منتــدى الخل

 .)٣٤، ٢٠٠٢الخاصة، 

والیة وسكانسن وصممه  - فقد ظهر بمدینة بورتج  ١٩٦٩أما برنامج بورتج عام 

شخص یدعى دیفید شیرر عن طریق مكتب التربیة الخاصة بالوالیات المتحدة األمریكیة، 

، ١٩٧٦، وعام ١٩٧٢عدیله عدَّة َمرَّات من أهمها: تعدیل عام ، وَتمَّ ت١٩٧٢ونشر في عام 

). (صادق، Wales، وانتقل البرنامج إلى بریطانیا، وخاصة منطقة (ویلز ١٩٩٤وعام 

٢٣ -٢٢، ٢٠٠٨(  

وقد بدأ مشروع بورتج في بریطانیا نتیجة لسلسلة من ورش العمل التي تمت في إنكلترا 

) شخًصا، وقد نما ٨٠عمل األولیة هذِه ما یقرب من (، وقد التحق بورش ال١٩٧٦وویلز عام 

مخطط بورتج بدًءا من تلك المرحلة من أساس العمل المكون من هؤالء الحالمین والمتفائلین 

العاملین في رعایة األطفال؛ لیكون واحًدا من أكبر النظم التي تقدم خدمات لصغار األطفال 

  )٢١، ١٩٩٣رون، المعاقین وُأسرهم في بریطانیا. (وایت وكامی

حقق برنامج بورتج للتدخل المبكر لألطفال المعاقین نجاًحا كبیًرا في إنكلترا، وعلى 

) مشروع محلي لبورتج في بریطانیا، كما ُأنشئت جمعیة بورتج ٢٠٠أثره َتمَّ تأسیس أكثر من (

لبورتج إلى كمنتدى لتبادل اآلراء، ویرجع الطابع المؤثر لهذا النمو السریع  ١٩٨٢القومیة سنة 

جهود الحركة الشعبیة المساعدة للمختصین المحلیین والمتحمسین من العامة لمساعدة 

  )٥١، ٢٠٠٣المعاقین. (وشاحي، 

حقَّق مشروع بورتج االعتراف الرسمي لالستعمال واسع النطاق  ١٩٨٥وفي عام 

دعم ) للEDSللمشروع ولنجاحه الذي حققه في أكثر من بلد، وخصوًصا بعد منحه رخصة (

  )٢٢، ١٩٩٣التربوي للمشروعات التي من نوع بورتج. (وایت وكامیرون، 

وفي الوطن العربي أخذ برنامج بورتج طریقه، إذ أسهم برنامج الخلیج العربي لدعم 

منظمات األمم المتحدة النمائیة في تمویل مشروع البرنامج المنزلي للتدخل المبكر لتثقیف 

) سنوات بجمعیة رعایة المعاقین في قطاع ٩والدة إلى (أمهات األطفال المعاقین من سن ال
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م، ونظًرا لنجاحه فقد قام البرنامج بتمویل المشروع ١٩٨٤غزة، والتي بدأت بتنفیذه منذ عام 

) طفًال، ُأسرهم یعیشون في ١٦٨نفسه لجمعیة التنمیة الفكریة المصریة، وخدم هذا المشروع (

؛ ولهذا س عى المجلس العربي إلى نشر المشروع على مناطق ذات وضع اقتصادي متدنٍّ

الصعید العربي، وشرع في عقد الدورة التدریبیة األولى على المستوى القومي لتضم مشاركات 

ُكلٍّ ِمن: المغرب، ودولة اإلمارات العربیة المتحدة، والبحرین، وسلطنة عمان، ولبنان، والیمن، 

على استعمال البرنامج وتعمیمه على  والكویت، بهدف إیجاد مالكات مدّربة یمكنها العمل

  )٣، ٢٠١١الصعید العربي. (الحازمي، 

وفي مصر اتفقت مجموعة من العاملین في عدد من مراكز تأهیل األطفال ذوي 

االحتیاجات الخاصة على أهمیة تنسیق الجهود فیما بینهم لتعریب المواد واألدوات المستعملة 

في مركز عین  ١٩٩١أخرى، وانطلق العمل في عام  في العملیة التربویة والمتوافرة بلغات

شمس للتأهیل التابع لجمعیة الهالل األحمر الفلسطیني، وجمعیة الحق في الحیاة ومركز 

سیشي التابع لجمعیة كارتیاس وبمشاركة ممثلین عن مكتب هیئة اوكسفام بالقاهرة. (القمش، 

٣٧٠، ٢٠١١(  

رتج للتربیة المبكرة في مصر، وثم قامت وفي ضوء تلك الجهود َتمَّ تعریب برنامج بو 

) بتطبیقه على البیئة المصریة وتقنینه، ونشر تحت اسم ١٩٩٩(كامیلیا عبد الفتاح وآخرون، 

  )٢، ١٩٩٩برنامج التنمیة الشاملة للطفولة المبكرة. (عبد الفتاح، وآخرون، 

من البرامج الرائدة في تثقیف أمهات األطفال المعاقین عقلًیا من  ُیَعّد برنامج بورتج

أجل تزویدهن بأسالیب التعامل المناسبة مع أطفالهن على وفق الطرائق التربویة الحدیثة في 

  برامج التربیة الخاصة، ومن مواصفات برنامج بورتج للتدخل المبكر، ما یأتي:

 المستویات االقتصادیة.برنامج مجاني ویخدم اُألسر كافة من جمیع  -١

ِإنَّ احدى مزایا البرنامج المنزلي للتدخل الوصول إلى األطفال المعاقین صغیري السن فـي  -٢

مختلـــف أمـــاكن ســـكنهم مهمـــا بعـــدت، فضـــًال عـــن أنَّ المدرســـة المنزلیـــة الواحـــدة تســـتطیع تقـــدیم 

زاد عــدد اُألســر  عائلــة أســبوعًیا؛ لــذلك ُكّلمــا زاد عــدد المدرســات فــي البرنــامج ١٥الخدمــة إلــى 

المستفیدة من المشروع والتي ال یتوفر لها أي نموذج من الخدمة؛ وذلك أمـا بسـبب ُبعـد منـاطق 

السكن أو صغر سن الطفل أو عـدم مالَءمـة البـرامج المقدمـة فـي المؤسسـة إلعاقـة الطفـل واهـم 

ســتیعابهم مــن كــّل ذلــك عــدم قــدرة المؤسســات التــي تقــدم الخــدمات إلــى األطفــال المعــاقین علــى ا
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جمعًیــا إلــى جانــب عــدم اســتطاعة أهــالي األطفــال وخاصــة الفقــراء مــنهم دفــع التكــالیف الباهظــة 

 التي تتطلبها المراكز والمؤسسات الخاصة.

ِإنَّ هذا البرنامج یستثمر أیًضا في إعداد العامل البشري المتدرب والمؤهـل، فالعـامالت فـي  -٣

شــهادات جامعیــة علیــا، ِإذ یمكــن للحاصــالت علــى  البرنــامج ال یســتلزم أْن َیُكــنَّ حاصــالت علــى

شــــهادات متوســــطة االلتحــــاق بالــــدورة التدریبیــــة والنجــــاح فیهــــا، فقــــد أثبتــــت التجربــــة َأنَّ اختیــــار 

مدرســات مــن البیئــة نفســها التــي َیــِتمُّ العمــل بهــا یزیــد مــن التفــاهم مــا بــین العــائالت التــي تتلقــى 

إلى نجاح وزیادة الثقة المتبادلة بین الطرفین. (هیلي،  الخدمة وطاقم البرنامج مما یؤدي بالتالي

 )٤، ٢٠١١) (الحازمي، ٢٤، ١٩٩٣وآخرون، 

  وإِنَّ الهدف من برنامج بورتج للتدخل المبكر، هو:

تقـدیم برنـامج التأهیـل المبكـر داخـل البیئـة المألوفــة للطفـل المعـاق (منـذ المـیالد وحتـى ســن  -١

 التاسعة) وهي المنزل.

ر لإلعاقة وذلك من خالل إجراء التقدیم لألطفال ممن یعانون مـن مشـاكل االكتشاف المبك -٢

ل الُمبكِّر في أصغر سنٍّ ممكن.  تتعلق بالنمو وٕادراجهم ضمن برنامج التَّدخُّ

االشتراك المباشر لألمهات في العملیة التعلیمیة للطفل المعاق و ُتَعدُّ هذه الوسیلة من أهم  -٣

ألطفال المعاقین صـغیري السـن الحتیـاج أولیـاء أمـور األطفـال وٕاحدى الوسائل الفاعلة لتدریب ا

إلــى التــدریب المســتمر فیمــا یتعلــق بالوســائل الضــروریة للتــأثیر علــى الطفــل وتزویــده بالمهــارات 

 التي ستساعده على التكیف في حیاته الیومیة.

المبكرة  تقدیم منهاج یتالَءم مع الثقافة المحلیة ومتضمًنا موضوعات تغطي مرحلة الطفولة -٤

ــالنفس مبنیــا علــى التقــویم  ــیم الخــاص فضــًال عــن المــؤهالت الحســیة والجســمیة والعنایــة ب والتعل

 المنظم الذي یقیس النتائج وتزوید المشرفین باالطار المرجعي للتعدیالت المستقبلیة.

تطبیــــق الخطــــوات العملیــــة للبرنــــامج بــــدون أي موقــــف أو إربــــاك لترتیبــــات الحیــــاة الیومیــــة  -٥

 لُألسرة.

تحدید نقاط القوة لدى الطفـل وذلـك للمسـاعدة علـى تصـمیم برنـامج خـاص لكـّل طفـل مبنًیـا  -٦

 على المعرفة الحالیة للطفل وقدراته بالتعاون مع األم.

 استخدام منهاج متسلسل من حیث التطور الذي یستخدم كأداة للتعلیم. -٧



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٢٦ ( 

 

جـــات أطفــــالهم مســـاعدة الوالـــدین علـــى اكتســــابهم الثقـــة فـــي هـــذا الــــدور مهمـــا كانـــت احتیا -٨

 المعاقین.

توفیر وتنمیة المواد التعلیمیـة الموجـودة بالبیئـة؛ لتحقیـق أفضـل الفـرص للتـدریبات لكـّل مـن  -٩

 )   ٣، ٢٠١١الطفل واُألسرة. (الحازمي، 

 Familyوإِنَّ برنامج بورتج یهدف إلى تحقیق التكامل بین األنساق اُألسریة (

Systems طفل یوجد في بیئة معیقة لتطوره، ویتشكل ) وبین برنامج التدخل الخاص بعالج

  هذا النموذج من أربعة مبادئ أساسیة:

 اُألسرة هي التي توجه عملیة التدخل.   -أ 

 جوهر عملیة التدخل هو التفاعل بین الوالدین والطفل.  -ب 

ِإنَّ النظام الیومي وعادات اُألسرة واللعب تشكل أنماط حیاة اُألسرة، وهي الوسیط الذي َیِتمُّ   - ج 

 عن طریقه. التدخل

تســجیل المالحظــات والحــوارات الــدائرة بــین الوالــدین وفریــق العمــل هــو أســاس القــرارات التــي    -د 

 )٥٣، ٢٠٠٣) (وشاحي، ٦، ١٩٩٩تتخذ في عملیة التدخل. (عبد الفتاح وآخرون، 

ویرى الباحثان َأنَّ أسس برنامج بورتج مهمة جًدا لعملیة التطبیق كونها ُتَعدُّ إرشادات 

مختص في تطبیق فقرات البرنامج ومجاالته، ویمكن إضافة جملة أمور مهمة توجیهیة لل

  ألسس برنامج بورتج، ومن أهمها:

 مشاركة الوالدین كمعالجین أو مدربین ألطفالهم المعاقین. - 

التعـــرف علـــى المهـــارات والقــــدرات األساســـیة التـــي علـــى أساســــها َیـــِتمُّ التـــدخل الســــیكولوجي  - 

 لألطفال المعاقین.

 الشامل للطفل المعاق واُألسرة والمجتمع.التقویم  - 

 المرونة الكافیة في التطبیق. - 

وُیَعّد برنامج بورتج نظاًما لتقییم حاجات صغار السن ممن یعانون تأخًرا في النمو 

بمن فیهم من یعاني من إعاقات حادة في التعلیم، ثم یهتم بعد ذلك بتعلیم تلك المهارات التي 

ویستند نجاح برنامج بورتج وشعبیته إلى أنَّه یتقبل دور الوالدین  یحتاج الطفل إلى اكتسابها،

بعدهما شخصیات محوریة في نمو الطفل، وبالتالي یتمركز هذا البرنامج حول المنزل والزیارة 

المنزلیة التي تساعد الوالدین بالدعم وتقدیم االستشارات بكیفیة مساعدة الطفل؛ لیصبحا أكثر 



  أ..د.    اي

  

 ا ا م أ–ر-  

ا ا   يا ر    
  

) ٦٢٧ ( 

 

مشاركتهما لطفلهما في منظومة تعلیمیة دقیقة تستجیب بطریقة  فاعلیة كمدرسین عن طریق

  ) ٣٧٢، ٢٠١١مرنة لحاجات الفرد، كما تتمیز بالدقة في تنظیمها. (القمش، 

  یستند برنامج بورتج إلى أربعة أنشطة رئیسة:

 زیارات منزلیة أسبوعیة تقوم بها زائرة منزلیة مدربة. -١

 صورة فردیة لكّل طفل فرد ووالده.أنشطة تعلیمیة مكتوبة أسبوعًیا ومصممة ب -٢

 التعلیم والتسجیل یقوم به الوالدان. -٣

 )١٣ -١٢، ١٩٩٣إشراف أسبوعي من الزائرة المنزلیة. (وایت، وكامیرون،  -٤

وقد یخلط بعض الباحثین بین مكونات برنامج بورتج ومكونات دلیل البرنامج، 

  وبالحقیقة ِإنَّ مكونات برنامج بورتج، هي:

یشــتمل برنــامج بــورتج علــى جهــود مكثفــة لتعریــف مؤسســات المجتمــع  عملیــة التشــخیص: -١

ل الُمبكِّر، وتقوم كّل مؤسسة بوضع محكـات نجاحهـا علـى أسـاس طبیعـة  المحلي ببرنامج التَّدخُّ

المجتمع الذي تخدمه واألنظمة السائدة وشروط مصادر التمویل وعـدد اُألسـر التـي یمكـن تقـدیم 

 )٧، ١٩٩٩والتعلیم، الخدمة إلیها. (وزارة التربیة 

في كّل البرامج َیِتمُّ تقییم األنشطة في بدایتها وتطویرها واألوضاع الحالیة،  التقییم البیئي: -٢

هذا التقییم یتضمن نظـرة واسـعة للمصـادر، واالحتیاجـات، واهتمامـات المشـاركین فـي البرنـامج، 

والمجتمع، كما تمـت دراسـة تـأثیر وقد َتمَّ تقییم البیئات المتعددة التي تتضمن المنزل، والجیران، 

التشریعات المحلیة والقومیة والدولیة والنزعات الخاصة في هـذِه البـرامج والتـي تتضـمن التـدریب 

 )٣٧٣، ٢٠١١والمساعدة لخدمات المعلمین. (القمش، 

ــي: -٣ تَــمَّ دمــج تقیــیم المعلومــات فــي خطــة الخــدمات، وهــذِه الخطــة یمكــن أْن  التخطــیط البیئ

تكون خطة لخدمة اُألسرة بمفردها، التدریب واتفاقیة التقیـیم الفنـي، خطـة عمـل اُألسـرة أو أدوات 

وخطــط أخــرى خاصـــة بالبرنــامج، كـــّل الخطــط تتضـــمن أهــداف وموضـــوعات وتسلســل للخطـــط 

 )٨٤، ٢٠٠٦حیى، صممت؛ إلنجاز الهدف والموضوعات. (ی

كـّل برنـامج لـه نشـاطات محـددة موظفـة لتنفیـذ الخطـة البیئیـة، هـذِه األنشـطة  تنفیذ الخطة: -٤

تتنوع، ویمكن أْن تتضمن الزیارات المنزلیة، ونقـل خبـرات المجموعـة لُألسـرة، والتـدریب ومتابعـة 

، ٢٠٠٣ي، األنشطة، واجتماعات تعـاون الجماعـة وتقـدیم المـواد وأشـیاء أخـرى متعـددة. (وشـاح

٥٥( 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (
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فـي كـّل بـرامج الخـدمات یكـون االتصـال المباشـر بالمشـتركین  تدعیم اإلجراءات المتطورة: -٥

محدد، ثم تصمیم البرنامج سواء أكان برنامًجا تـدریبًیا أم خـدمًیا مباشـرة؛ ِإذ یتطلـب االنتبـاه إلـى 

 )١٤، ٢٠١١ازمي، بناء البرنامج الذي یعتني بالفترات المهمَّة بین االتصاالت المباشرة. (الح

ــیم: -٦ َیــِتمُّ قیــاس حصــیلة البرنــامج عــن طریــق إنجــاز األهــداف والموضــوعات  حصــیلة التقی

المرســـومة فــــي خطــــط برنــــامج معـــین مــــع وضــــع معــــاییر إضـــافیة لكــــّل برنــــامج مســــتقل، وهــــذِه 

 )٥٥، ٢٠٠٣القیاسات یمكن أْن ترتبط بالتغیرات في البرامج، واألطفال واُألسر. (وشاحي، 

  ) وحدات أو فصول هي:١٠البرنامج فیتكون من ( أما دلیل

المقدمـــة واألهمیــــة والمزایــــا وتوصــــیل الخــــدمات للمنــــزل وتفاصــــیل الزیــــارة المنزلیــــة وكیفیــــة  -١

 االستخدام والمتابعة.

 صیاغة المشكالت وتوضیحها واستراتیجیات مراجعتها إجرائًیا. -٢

 اإلجراءات، واتخاذ القرارات. كیفیة االستخدام وكتابة األهداف، وتقدیر المهارات، واختیار -٣

وضــــع الخطــــة المفصــــلة، واســــتخدام تحلیــــل المهــــام فــــي خطــــوات، واســــتراتیجیات تسلســــل  -٤

 األهداف.

 األنشطة: اختیارها، مالمح لوحة األنشطة، المزاوجة بین األنشطة بحسب الحاجات. -٥

 اللغة وبطاقات النشاط، األهداف، المهارات، األنشطة وزیارات البیوت. -٦

ـــیم، الحفـــاظ علـــى الطالقـــة والتعمـــیم اللغـــوي، األنشـــطة الترویحیـــة للـــربط بـــین مراحـــل الت -٧ عل

 المهارات.

المشـــكالت الســـلوكیة، والتحلیـــل علـــى أســـاس المواقـــف واألحـــداث، واســـتراتیجیات التـــدخل،  -٨

 والمعالجات، والتقویم الناقد.

 بورتج.جمع المعلومات، التسجیل، جوانب التقویم الخارجیة، وتقویم فاعلیة برنامج  -٩

إعـــداد خــــدمات جدیــــدة والــــدعم والتمویــــل، وتوســـیع الخــــدمات لمعالجــــة مشــــكالت اُألســــرة  - ١٠

 .)٢٣، ٢٠٠٨وتحسینها. (صادق، 

 :مر اداونا ز Down syndrome .  

  تمهید:

 ,Droter, et al, 1975, Blacherأشار دروتر وزمالؤه، وبالشر وبیترسون (

1984, Quaye Peterson, 1987 إلى جملة مراحل تواجه الوالدین عند اكتشاف اإلعاقة (
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) وتنتهي Shockالعقلیة، تختلف في إعدادها، أال ِإنَّهم اتفقوا على َأنَّها تبدأ بالصدمة (

بالتوافق مع الواقع، وتختلف درجة التوتر التي یتعرض لها الوالدان في كّل مرحلة من هذِه 

أفعال اآلباء واألمهات في كّل مرحلة، وهذِه المراحل المراحل، كما أنَّه یصعب تحدید ردود 

هي: الصدمة والتمزق النفسي، واإلنكار والحزن، وعدم التصدیق بإعاقة الطفل، والقلق 

والخوف على الطفل ومستقبله، والغضب إلعاقة الطفل العقلیة وتخّلفه عن أقرانه وضیاع 

  )٦٤، ٢٠٠١ع الواقع. (عثمان، ) مAdjustmentاآلمال فیه، وأخیًرا الرضا والتأقلم (

بعض اآلباء واألمهات یتعلقون بأبنائهم المعاقین عقلًیا تعلًقا زائًدا، وذلك بدافع  ِإنَّ 

الشفقة أو المحبة الزائدة، فال یدركون حقیقة إعاقتهم وال یعرفون كیف یواجهون المشكلة، وفي 

كثیر من األحیان تكون استجاباتهم لحاجات أبنائهم المعاقین عقلًیا إرضاء لمشاعر الفشل 

ألمل في أبنائهم، فیتمسكون بهم ویعطفون علیهم عطًفا زائًدا، ویدللونهم، وینمون فیهم وخیبة ا

االتكالیة والخمول واألنانیة وتظهر هذِه االستجابات العصابیة عند األمهات بدرجة أعلى منها 

  عند اآلباء، وهي بحد ذاتها عوامل تؤثر على حالة التوتر النفسي لدیهم.

) َأنَّ األم تواجهها عدة Tumbull et al, 1980(وقد أضاف تمبل وآخرون 

صراعات مع األب عندما یختاران دمج طفلهما المعاق، أي عندما یضعان الطفل في 

األوضاع التربویة الرسمیة، هذا الصراع یتمثل في التذكر الیومي بحقیقة الفروق بین طفلهما 

صمة اإلعاقة، وربما الشعور بعدم المعاق واالطفال االعتیادیین، ومشاركة طفلهما بالشعور بو 

احترام أو قبول آباء وأمهات األطفال اآلخرین لهم، واإلحساس بالضیق فیما یتعلق بصعوبة 

التكیف االجتماعي لطفلهما المعاق، واإلحساس بالضیق الناجم عن كون الوضع المدرسي 

ق، فضًال عن معاناة االعتیادي یفتقر إلى الخدمات المساندة التي یحتاج إلیها طفلهما المعا

األمهات العامالت أو الموظفات بسبب ضغط العمل والجهد الذي یسببه لهم وجود ابن معاق 

في المنزل، لعدم قدرته على االعتناء بنفسه مثل النظافة الشخصیة ونظافة البیت في أثناء 

اء االعتیادیة، تناول الطعام، وعدم قدرته على معرفة الفرق بین األشیاء الضارة والسامة واألشی

 Tumbull, etأو اللعب بمواد خطیرة والتي من الممكن أْن یصاب منها باألذى، وغیرها. (

al, 1980, 39(  

وربما تزداد التوترات النفسیة لدى أمهات األطفال المعاقین مع نوع الطفل المعاق 

سلبًیا واضًحا على وجنسه، فمثًال إذا كانت المعاقة أنثى فقد أكدت الدراسات أنَّ لهن تأثیًرا 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٣٠ ( 

 

األمهات، وخصوًصا في المجتمعات العربیة، وهذِه الوسائل الواضحة التي ترتبط برمزیة 

الشرف وسط اُألسرة العربیة، والتفكیر في مستقبل المعاقة، وعدم قدرتها على حمایة نفسها، أو 

التي تتطلب التشرب بقیم الفضیلة والمعاییر األخالقیة التي تكون ساتًرا لها في المواقف 

  ) ١١، ٢٠١٢الحمایة في مستویاتها الدنیا. (احمد وعبد اهللا، 

األطفال الذین لدیهم متالزمة داون من ذوي االحتیاجات الخاصة، الذین ینحرفون  ُیَعدّ 

عن المتوسط بشكل جوهري في االتجاه السالب بما یترتب علیه مستویات متباینة من القصور 

لف جوانب النمو الجسمي، والعقلي، واالجتماعي، والوظیفي، البیولوجي، والوظیفي، في مخت

وفي الحقیقة ال یعرف متى وجدت متالزمة داون، ِإذ لم تذكر في كتب التاریخ واآلثار، ومن 

) sguirol , 1838المحتمل وجودها من أزمان متعددة، وفي العصر الحدیث قام ایسكویرول (

لدیهم صفات متشابهة تنطبق على متالزمة  بنشر بحث وصف فیه عدًدا من األطفال الذین

) بوصف مجموعة من األطفال واسمى تلك Seguin, 1844داون، كما قام سیجوین (

  ).FurFuraceous idiocyالحاالت بالغباء النخالي (

ِإنَّ كلمة متالزمة هي مرادفة لكلمة (مرض) أو (حالة)، واألطباء یستعملون كلمة 

مة هي حالة َیِتمُّ التعرف علیها بواسطة عدد من األعراض تظهر متالزمة بشكل أكثر، والمتالز 

غالًبا مًعا ولها مسبب واحد، وكلمة متالزمة مأخوذة من كلمة لزم، لزم الشيء فإذا كان هناك 

  )٨، ٢٠٠٦، السویدأعراض مترابطة أو متالزمة سمیت الحالة بمتالزمة. (

عن مجموعة من األعراض النفسیة متالزمة داون هي عبارة  ویرى بعض الباحثین َأنَّ 

والذین یعانون من متالزمة ، ٢١كروموسوم  والجسدیة التي تنتج عن وجود نسخة إضافیة من

العقلیة  اإلعاقةداون قد یكون لهم بعض الخصائص الجسدیة والنفسیة المشتركة، وتتراوح نسبة 

. الجسدي أبطأ من غیرهموعادة تكون التنمیة العقلیة ونموهم ، والحادة المتوسطةلدیهم بین 

)Manfred Schwab, 2011, 1159(  

وكلمة داون هي اسم الطبیب البریطاني كلیفورد داون والذي ُیَعّد أول طبیب وصف 

، وفي عام % من حاالت اإلعاقة الذهنیة١٠وهي تسبب حوالي ،١٨٦٦هذا المرض في عام 

عن زیادة نسخة من كروموسوم اكتشف العالم الفرنسي لیجون أنَّ متالزمة داون ناتجة  ١٩٥٩

كروموسوًما بدًال من  ٤٧في الخلیة الواحدة  تأدت إلى أْن یكون مجموع الكرموسوما ٢١رقم 

  )٢٨، ٢٠٠٥. (مركز سیتي للتدریب والدراسات في اإلعاقة، ٤٦العدد الطبیعي 
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إذن متالزمة داون هي حالة یولد بها اإلنسان، یصیب العقل البشري، وتتمیز بالوجه 

المفلطح والعینین المسحوبتین للخارج وألعلى مع صغر حجم الرأس و ارتخاء في المفاصل، 

وهذه الحالة وراثیة یستدل علیها بتزاید في عدد الكروموسومات والذي كان یعرف في الماضي 

  )٤٩، ١٩٩٨(درویش،  ."mongolism"لمنغولي" باسم مرض "البله ا

) هذا االسم من صفاتها الجسمیة التي تشبه Mongolismوقد استمدت المنغولیة (

% من حاالت اإلعاقة العقلیة، أو واحد ١٠ –٥ظاهرًیا الجنس المنغولي ونسبة هذه الفئة من

  )٤١، ٢٠٠٢حالة من حاالت الموالید األحیاء. (شاش،  ٧٠٠لكل 

الحمل في طفل داون تزید ُكّلما زاد سن األم وقت حدوث الحمل، إذا كان سن  وقابلیة

طفل وعند  ١٥٠٠من بین  ١عاًما  تكون فرصتها في الحمل في طفل داون هي  ٢٥األم 

عاًما تكون  ٤٥طفل بینما عند بلوغ سن  ٣٠٠من بین  ١عاًما تزید الفرصة لتكون  ٣٥سن 

  )٤، ٢٠٠١االستشاریة لنظم المعلومات واإلدارة، المجموعة (طفل. ٣٠من بین  ١النسبة 

 متفق علیها بین الباحثین،األسباب الحقیقیة وراء حدوث متالزمة داون غیر  ِإنَّ 

، وفي كّل بالد العالم، وفي كّل الطبقات االجتماعیة ،تحدث متالزمة داون في جمیع الشعوبو 

زالت تقع في نطاق االحتماالت، ویمكن التي َتمَّ التوصل إلیها حتى اآلن ما ألسباب ا ِإنَّ  و

القول بأنَّ أكثر األسباب المحتملة لحدوث متالزمة داون، هي: ارتباط متالزمة داون بعمر 

األم، والنقل الكروموسومي المتوازن في احد األبوین، واآلباء الذین لدیهم اضطراب 

  . يكروموسوم

شكًال من إشكال اإلعاقة العقلیة،   Down's Syndromeُتَعدُّ زملة أو متالزمة داون

كما ُتَعدُّ حالة ولیست مرًضا أو اضطراًبا كما ذكرنا سابًقا، وتنتج هذه الحالة في األساس من 

شذوذ كروموسومي ینشأ عن خلل أو شذوذ في انقسامات الخالیا سواء قبل الحمل أو بعد 

د كروموسوم إضافي في حدوثه، وسواء تلك الخالیا أنثویة أو ذكریة مما یؤدي إلى وجو 

على اثر ذلك، وبالتالي یصبح ثالثًیا بدًال من كونه ثنائًیا في الوضع  ٢١الكروموسوم رقم 

، ومع انقسام ٤٦بدًال من  ٤٧الطبیعي لیصبح بذلك عدد الكروموسومات في الخلیة الواحدة 

لتلك الخالیا،  الخالیا تصبح خالیا الجسم جمیعها كذلك ِإذ ُیَعّد األمر بمثابة نسخ وتكرار

 Trisomy) ٢١وتعرف مثل هذه الحالة بالخلل أو الشذوذ الكروموسومي في الكروموسوم رقم
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وهي الحالة التي تأخذ ثالثة أنماط مختلفة، وهي أنماط لمتالزمة داون. (محمد،   (21

٢٣٧، ٢٠١٢(  

   یمكن توضیحها على النحو االتي:

% مـن حـاملي متالزمـة ٩٥النمط حوالي : یضم هذا .Trisomy21زیادة عدد الكروموزمات - 

كروموسوًما والزائـد هـو الـزوج  ٤٧) وفیه یكون عدد الكروموسومات ٦٦، ١٩٩٨داون (ملیكة، 

بـــدل العـــدد الطبیعـــي. (عســـلیة،  ٢١، ویعنـــي ذلـــك وجـــود ثـــالث نســـخ مـــن كروموســـوم ٢١رقـــم 

١٧٨، ٢٠٠٦.(  

د: فــي الحــاالت االعتیادیــة اخــتالف موقــع الكرومــوزم الزائــ Translocationالنــوع اإلزفــائي  - 

) أمــا فــي هــذا ٣إلــى  ٢) لیــزداد مــن (٢١یــرتبط الكروموســوم الزائــد بــزوج الكروموســومات رقــم (

النــوع، فــإن الكروموســوم الزائــد یلتصــق بــأي مــن أزواج الكروموســومات فــي المجموعــة مــن رقــم 

ــا أنَّ لــدى )، ِإذ یبــدو ظاه٢٢) إلــى (٢١)، أو بالمجموعــة األخــرى مــن رقــم (١٥) إلــى (١٣( رًی

) بالمائـة مـن جملـة ٢)، وتبلغ نسبة أفراد هذه الفئـة حـوالي (٤٧) كروموسوما ولیس (٤٦الفرد (

 ).٢٦، ١٩٩٥المصابین بعرض داون. (القذافي، 

% ١: یضم هذا النمط حوالي (Mosaicism)النوع الفسیفسائي أو تضاعف تركیب الخالیا  - 

، وفیـه یحـدث الشـذوذ فـي الخالیـا بعـد أْن َیـِتمُّ )٦٧، ١٩٩٨من حاملي متالزمـة داون" (ملیكـة، 

الحمـــل، ویتســـم ذلـــك الـــنمط بوجـــود تضـــاعف تركیبـــي أو فسیفســـائي لخالیـــا الجســـم یجمـــع بـــین 

 ٤٦الخالیــــــا االعتیادیــــــة والخالیــــــا الشــــــاذة ِإذ تكــــــون بعــــــض خالیــــــا الجســــــم عادیــــــة أي تضــــــم 

ًما. وعلـى هـذا األسـاس كروموسـو  ٤٧كروموسوًما في حین یكون بعضها اآلخر شاًذا أي یضم 

إذا كــان عــدد الخالیــا االعتیادیــة یفــوق عــدد الخالیــا الشــاذة تقــل لــدي الفــرد تلــك الســمات الدالــة 

على متالزمة داون، والعكس صحیح أي أنَّ مثل هذه السمات تزداد بزیادة عدد الخالیا الشاذة، 

لنمطین األول والثاني من واألطفال في هذا النمط یتمتعون بمستوي ذكاء اعلى من أقرانهم في ا

متالزمـــة داون، كمـــا تقـــل لـــدیهم المشـــكالت الجســـمیة والصـــحیة التـــي یتعـــرض لهـــا أقـــرانهم فـــي 

  )٢٤٤، ٢٠١٢النمطین السابقین. (محمد،

اُألسرة العربیة لدیها الكثیر من المعاقات المادیة واالجتماعیة التي تقلل من رعایتها 

طریقة نقل الخبر غیر الجید والتي تؤدي إلى الصدمة للطفل ذي االحتیاجات الخاصة، فالبدء ب

بدًال من المساعدة وتستمر بعدم تلقي المساعدة التثقیفیة والنفسیة مما یزید من إحباطاتها، وهذا 
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بدورة ینعكس على الطفل ومع وجود الكثیر من المؤسسات الحكومیة والتي تقوم بدور كبیر 

ذلك االفتقار للتنظیمات والمؤسسات األهلیة في رعایة المعاقین، فقد یكون السبب في 

المتخصصة في كّل نوع من أنواع اإلعاقة، والتي تقوم بدور المؤازرة والتوعیة للعائلة والمجتمع 

كما أنَّ الطفل یحتاج إلى تعلیم وتدریب خاص، والمنزل خیر مدرسة إذا َتمَّ تدریب العائلة 

ولكن المكتبة العربیة تفتقد إلى الكثیر من  وتوجیهها وتلك تعتمد على المتخصصین والكتاب

  )٨، ٢٠٠٢الكتب المتخصصة في المعاقین واإلعاقة. (الصبي، 

والتنشئة السویة ألطفالنا مسؤولیة عامة تقوم علیها الدولة واألمة ویسهم فیها الشعب 

وُأسرته ذاته وكیانه بحب أقرانه  ىمن منطلق التكافل االجتماعي وتتجه لتنمیة الطفل تنمیة تثر 

وبحب وطنه واالعتزاز بتراث أمته وحضارتها والعمل لتحقیق وحدتها وصنع تقدمها، ودعم 

نحو أبنائها هو األساس في جهود تنمیة الطفولة ورعایتها وعلى  ااُألسرة للنهوض بمسؤولیته

  )٩٤، ٢٠١٠الدولة أْن توفر لها االستقرار االقتصادي واالجتماعي. (أبو النصر، 

ِإنَّ اُألسرة للطفل هي أهم مورد وهذا ینطبق على جمیع األطفال بمن فیهم ذوي 

متالزمة داون فینبغي التركیز على توفیر الخدمات لألهل، ودعم وتعزیز المنظمات ُألسر 

أطفال متالزمة داون للمساعدة على رعایة الطفل المعاق، وتمكین اُألسر ودعمهم وتوفیر 

لمساعدتهم على التأقلم بشكل إیجابي مع وجود اإلعاقة. المعلومات المناسبة لهم 

(SueBuckley, 2002, 4)  

وتفعیل مواد القانون الخاص بالطفل والذي ینص على رعایة الطفل المعاق وتأهیله 

ویتضمن للطفل المعاق الحق في التمتع برعایة خاصة اجتماعیة وصحیة ونفسیة تنمي 

  ركته في المجتمع.اعتماده على نفسه وتیسر اندماجه ومشا

وللطفل المعاق الحق في التأهیل: ویقصد بالتأهیل تقدیم الخدمات االجتماعیة 

والنفسیة والطبیة والتعلیمیة والمهنیة التي یلزم توفیرها للطفل المعاق وُأسرته لتمكینه من التغلب 

دون مقابل على اآلثار الناشئة عن عجزه، وتؤدي الدولة خدمات التأهیل واألجهزة التعویضیة 

في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة وتنشئ وزارة الشؤون 

االجتماعیة المعاهد والمنشآت الالزمة لتوفیر خدمات التأهیل لألطفال المعاقین ویجوز لها 

الترخیص للمنظمات والجمعیات غیر الحكومیة في إقامة هذه المعاهد والمنشآت. (منظمة 

  )١٥٩، ١٩٩٧نیسیف، الیو 
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وأْن یقوم األخصائیون بتحدید احتیاجات اُألسر على ما یرونه مالئًما للطفل، ولكن 

كلها احتیاجات مباشرة للطفل فهو عضو في  ةالواقع َأنَّ احتیاجات اُألسرة لیست بالضرور 

اُألسرة تقع علیه مختلف الضغوط التي تتعرض لها من الناحیة المادیة أو النفسیة أو 

الجتماعیة أو غیرها، ومن الطبیعي َأنَّ كّل ما من شأنه تحسین نوعیة حیاة اُألسرة یكون له ا

مردود إیجابي على حیاة األطفال، واُألسرة هي األقدر على التعبیر عن احتیاجاتها ؛ ِإذ ُیَعّد 

ور تقییم احتیاجات اُألسر ركًنا أساسًیا في أّي مشروع تأهیل مرتكز على المجتمع، ویصبح د

أعضاء الفریق المحلي مساعدة اُألسرة على التعبیر عن احتیاجاتها وتحدید األولویات ووضع 

  خطة العمل لتلبیة هذه االحتیاجات.

) لسنة ٣٨وفي العراق فقد صدر قانون رعایة ذوي اإلعاقة واالحتیاجات الخاصة رقم (

تشرین األول/  /٢٨) في ٤٢٩٥م، والذي نشرته مجلة الوقائع العراقیة بعددها (٢٠١٣

  ، ویهدف إلى:م٢٠١٣

رعایـــــة ذوي اإلعاقـــــة واالحتیاجـــــات الخاصـــــة والقضـــــاء علـــــى التمییـــــز بســـــبب اإلعاقـــــة أو  -١

 االحتیاج الخاص.

 تهیئة مستلزمات دمج ذوي اإلعاقة واالحتیاجات الخاصة في المجتمع. -٢

 تامین الحیاة الكریمة لذوي اإلعاقة واالحتیاجات الخاصة. -٣

 العجز كجزء من التنوع البشري والطبیعة اإلنسانیة.احترام العوق وقبول  -٤

إیجــاد فــرص عمــل لــذوي اإلعاقــة واالحتیاجــات الخاصــة فــي دوائــر الدولــة والقطــاع العــام  -٥

  والمختلط والخاص. 

ا ام  

 تدرا  

  :٢٠٠٣دراسة وشاحي  - ١

ل الُمبكِّر  أجریت الدراسة في جمهوریة مصر العربیة، وهدفت إلى تقییم برنامج التَّدخُّ

والتنبیه الذهني لألطفال المصابین بأعراض متالزمة داون، والتعرف على مدى فاعلیة هذا 

البرنامج في تحسن مجاالت النمو المختلفة لهؤالء األطفال، ومنع تدهور نموهم العقلي، 

طفًال بصورة  ٩٠ة المنهج التجریبي، ولتحقیق هدف الدراسة اختارت  العینة اعتمدت الباحث

م، ومقیاس النضج ١٩٩٣ -عشوائیة، واستعملت أدوات الدراسة: برنامج بورتج للتربیة المبكرة
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، لعبد العزیز الشخص –واالجتماعي ومقیاس المستوي االقتصادي فایندالند، –االجتماعي

  اعداد الباحثة، ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة:  من –واستمارة تسجیل التقییم

) بــین درجــات المجموعــة التجریبیــة قبــل وبعــد ٠.٠١توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد ( - 

لصـالح التطبیـق  ؛معدالت النضـج االجتمـاعي وفي تطبیق البرنامج في مجاالت النمو المختلفة

  البعدي.

) بین درجـات المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة ٠.٠١عند (توجد فروق ذات داللة إحصائیة  - 

بعــد تطبیــق البرنــامج  ؛معــدالت النضــج االجتمــاعي وفــي الضــابطة فــي مجــاالت النمــو المختلفــة

 ولصالح المجموعة التجریبیة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واالناث  في المجموعة التجریبیة فـي بعـض  - 

 لمجال اإلدراكي، والحركي، والتنشئة االجتماعیة، واللغة.مجاالت النمو، وهي ا

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین الــذكور واالنــاث  فــي معــدالت النضــج االجتمــاعي  - 

 للمجموعة التجریبیة قبل وبعد تطبیق البرنامج.

 :٢٠٠٤دراسة أبو حماري  -٢

تماعیة في برامج أجریت هذه الدراسة في لیبیا، وهدفت الى ابراز دور الخدمة االج

ل الُمبكِّر الموجهة الى فئة متالزمة داون، وتوفیر نظام دعم لألبوین للتمكن من اكتساب  التَّدخُّ

المعرفة والمهارات الالزمة لتربیة أطفال الداون، واستعملت الباحثة المنهج التجریبي ومنهج 

) طفًال، ٣٢(المسح االجتماعي الوصفي، واختارت العینة بصورة عشوائیة تكونت من 

واعتمدت استمارة جمع المعلومات اداة رئیسة لجمع البیانات والمعلومات، وبعد تحلیل البیانات 

باستعمال الوسائل االحصائیة اآلتیة: أسلوب التكرارات والنسبة المئویة، والوزن المئوي، 

  وتوصل الى النتائج اآلتیة:

  الطبیة في أثناء مدة الحمل.ِإنَّ االمهات من افراد العینة لم یخضعن للفحوصات  - 

ِإنَّ كــّل االبــاء واالمهــات تعرضــوا الــى ردة فعــل نفســیة تــدور اغلبهــا حــول الحــزن والصــدمة  - 

 النفسیة والشعور بالذنب والتسلیم بالقضاء والقدر.

اظهرت الدراسة أّن ُأسر متالزمة داون تتصف بقوة الروابط االجتماعیة ولم تظهر أیَّـة حالـة  - 

 فیها. من حاالت الطالق

 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٣٦ ( 

 

 .٢٠٠٥دراسة توفیق  -٣

أجریت الدراسة في جمهوریة مصر العربیة، وهدفت الى تعرف كفاءة وفاعلیة برنامج 

في تنمیة المجاالت اآلتیة (المجال اللغوي والمجال المعرفي) لدى األطفال ذوي اإلعاقة  بورتج

الذهنیة البسیطة ممن یعانون من أعراض داون، واعتمدت الباحثة المنهج التجریبي، واختارت 

طفًال، واستعملت في الدراسة مقیاس المستوي االجتماعي  ٧٣عینة قصدیة تكونت من

، ومقیاس ستانفورد بینیه الصورة الرابعة، ١٩٩٥عبد العزیز الشخص  واالقتصادي لُألسرة

 ٦- ٢، ومقیاس النمو النفسي لطفل ما قبل المدرسة ١٩٩٩وبرنامج التنمیة الشاملة المبكرة 

سنوات، ومن الوسائل االحصائیة التي تمت االستعانة بها في تحلیل البیانات (المتوسطات 

  ختبار التائي).الحسابیة، ومعامل االرتباط، واال

ا بین متوسط وكاَن من أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة: وجود فروق دالة إحصائیً 

درجــات بعــض الوظــائف اللغویــة والمعرفیــة لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة الذهنیــة البســیطة ممــن 

  یعانون من أعراض داون قبل وبعد التطبیق البرنامج في صالح القیاس البعدي.

 :٢٠٠٨دراسة شلح  -٤

ل الُمبكِّر  أجریت هذه الدراسة في فلسطین، وهدفت الى تقییم خدمات برنامج التَّدخُّ

المقدم ألطفال ذوي متالزمة داون في جمعیة الحق في الحیاة في غزة، واستعملت الباحثة 

) ُأًما لطفل من ذوي متالزمة داون في ٧٣المنهج التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من (

ل الُمبكِّر َتمَّ اختیارهن بشكل قصدي مناسب بواقع (برنامج التَّ  ) اًما الذین مازلن یتلقین ٥٥دخُّ

ل الُمبكِّر، و( ل الُمبكِّر والتحقن ببرنامج ١٨خدمات التَّدخُّ ) ُأًما اللواتي أنهین خدمات التَّدخُّ

ما شهًرا، أ ٧٢ - ٦ریاض األطفال في جمعیة الحق في الحیاة وتراوحت أعمار األطفال بین 

سنة، ولتحقیق أهداف الدراسة استعملت الباحثة االدوات  ٤٧ - ٢٠اعمارهن فانحصرت بین

ل الُمبكِّر من إعدادها، وجداول التوافق، وبعد تحلیل  اآلتیة: استبانة تقییم خدمات التَّدخُّ

البیانات باستعمال الوسائل االحصائیة اآلتیة: معامل ارتباط بیرسون،  واإلحصاءات الوصفیة 

  (Chi-Squaer)المتوسطات الحسابیة واالنحرافات، وكذلك تم استعمال مربع كاي مثل

  للحصول على النتائج اآلتیة:

ل الُمبكِّر كانت عالیة. -    ِإنَّ مدى االستفادة من خدمات برنامج التَّدخُّ

ل الُمبكِّر كانت عالًیا بنسبة  -    %.٨٨.٨ِإنَّ مستوى رضا األهل عن خدمات التَّدخُّ



  أ..د.    اي

  

 ا ا م أ–ر-  

ا ا   يا ر    
  

) ٦٣٧ ( 

 

 %.٨٥مشاركة األهل في تنفیذ الخطة التأهیلیة كانت عالیة بنسبة  ِإنَّ مستوى - 

ا ا  

   ا إاءات 

  .أوًال: التصمیم التجریبي

اختار الباحثان تصمیمًا تجریبیًا ذي ضبط جزئي ، وجداه مناسبًا لظروف البحث  

  .) ١الحالي للتوصل إلى نتائج دقیقة ، وعلى ما مبین في جدول (

  )١جدول (

  التصمیم التجریبي للبحث

  المتغیر التابع  األداة  المتغیر المستقل  المجموعة

ل الُمبكِّر  التجریبیة   مقیاس التوتر النفسي   -بورتج -برنامج التَّدخُّ

  بعدي) - (قبلي 

مستوى التوتر 

ل الُمبكِّر  الضابطة  النفسي   من دون استعمال برنامج التَّدخُّ

  

  وعینته: ثانیًا: مجتمع البحث

بأمهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون)  یتمثل مجتمع البحث الحالي

) سنوات ضمن ٨- ٣المسجلین رسمًیا بمعاهد ذوي االحتیاجات الخاصة ممن اعمارهم بین (

الكلي  بلغ العددم)، وبعد تدقیق الحاالت، ٢٠١٤ - ٢٠١٣(للعام الدراسي  محافظة األنبار

امهات االطفال المعاقین عقلًیا في معهد الرجاء  انختار الباحث، ومنها اُأم�ا) ٧٩للمجتمع (

، والبالغ عّینة قصدیة إلجراء الدراسة علیها ، وجمعیة انوار الفلوجةالرماديفي / للعوق العقلي

وبعدها بالعینة،  َتَسلُّم بعض البیانات الخاصةالمعهد والجمعیة و زیارة  مَّ فتَ  ) اًما،٤٥اعدادهن (

المجموعة  والثانیة: المجموعة التجریبیة، االولى: لت َمثَّ  مجموعتینعشوائًیا  اناختار الباحث

ستبعاد ا) ُأم�ا للمجموعة الضابطة، وبعد ٢٢) ُأم�ا للمجموعة التجریبیة، و(٢٣( الضابطة، بواقع

من المجموعتین،  امهات) ٥( نوعددهلظروف عائلیة،  االمهات اللواتي لم یرغبن بالتدریب؛

في كلِّ مجموعٍة موزعات ُأم�ا  )٢٠بواقع ( ) ُأم�ا٤٠عینة البحث للمجموعتین ( حجمفاصبح 

   بالتساوي بین معهد الرجاء للعوق العقلي بالرمادي، وجمعیة انوار الفلوجة.

  

  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٣٨ ( 

 

  ًا: تكافؤ مجموعتي البحث:ثالث

حرص الباحثان قبل البدء بالتجربة على تكافؤ مجموعتي البحث إحصائیًا في بعض 

المتغیرات التي قد تؤثر في التجربة، وبعد الحصول على البیانات الخاصة بهذه المتغیرات من 

  الوثائق الرسمیة لألطفال المعاقین عقلًیا واختبارهم، أظهرت عملیة التكافؤ ما یأتي :

المجموعتان متكافئتان في متوسط العمر الزمني لألطفال المعاقین عقلًیا محسوبًا  - ١

أصغر من القیمة التائیة الجدولیة البالغة  )٠,٠٦٠(ت القیمة التائیة المحسوبة بالشهور، إذ كان

كما  )٣٨() ودرجة حریة ٠,٠٥وهي لیس ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( )٢,٠٤٢(

 .)٢مبین في الجدول (

المصفوفات المتتابعة لرافن  –ان في متوسط درجات اختبار الذكاءالمجموعتان متكافئت - ٢

Raven وهي أصغر من القیمة التائیة الجدولیة  )٠,١٧١(، إذ كانت القیمة التائیة المحسوبة

) ودرجة حریة ٠,٠٥وهي لیس ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( )٢,٠٤٢(البالغة 

 ).٢وعلى ما مبین الجدول( )٣٨(

وبة ) المحس٢المجموعتان متكافئتان في التحصیل الدراسي لآلباء ، إذ بلغت قیمة (كا - ٣

، وهي لیس ذات داللة )٥,٩٩() الجدولیة البالغة ٢أصغر من من قیمة (كا )٠,٥٣٦(

 ).٣وعلى ما مبین في الجدول ( )٢() ودرجة حریة ٠,٠٥إحصائیة عند مستوى داللة (

) المحسوبة ٢المجموعتان متكافئتان في التحصیل الدراسي لألمهات ، إذ بلغت قیمة (كا - ٤

، وهي لیس ذات داللة إحصائیة )٥,٩٩(الجدولیة البالغة ) ٢أصغر من قیمة (كا )٠,١٤٢(

 ).٣وعلى ما مبین في الجدول ( )٢() ودرجة حریة ٠,٠٥عند مستوى داللة (

  ) ٢جدول (

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة للعمر الزمني، واختبار 

  زمة داون) الذكاء لألطفال المعاقین عقلًیا (متال

  
  



  أ..د.    اي

  

 ا ا م أ–ر-  

ا ا   يا ر    
  

) ٦٣٩ ( 

 

  )٣جدول (

) لمتغیري التحصیل الدراسي آلباء االطفال المعاقین وأمهاتهم بعد دمج الخالیا ٢قیم (كا 

  لمجموعتي البحث (التجریبیة والضابطة)

  

  

  البحث:ة أدارابًعا: 

التوتر النفسي ألمهات االطفال المعاقین عقلًیا لقیاس داة البحث سارت عملیة إعداد ا

  لى وفق الخطوات اآلتیة: داون) ع(متالزمة 

التـوتر النفسـي ألمهـات االطفـال المعـاقین عقلًیـا (متالزمـة  هـو قیـاس الهدف مـن المقیـاس: - ١

  .داون)

عـدد مـن الدراســات السـابقة واألدبیــات التـي تناولــت مراجعــة عــن طریـق  المقیـاس: مجـاالت - ٢

 ان، توصـل الباحثـداون) خصوًصـاالتوتر النفسـي عموًمـا وُأسـر المعـاقین عقلًیـا (متالزمـة قیاس 

 مجـــالان التـــوتر النفســـي یتكـــون مـــن عـــدة مجـــاالت یمكـــن اعتمادهـــا بالمقیـــاس واهمهـــا: ال إلـــى

 الفســیولوجيمجــال الو  )،٢٠) وتنتهــي بــالفقرة (١تبــدأ بــالفقرة ( ) فقــرة٢٠(االنفعــالي یتكــون مــن 

یتكــون مــن  المعرفــيال مجــالو  )،٣٥) وتنتهــي بــالفقرة (٢١ة تبــدأ بــالفقرة () فقــر ١٥یتكــون مــن (

 ).٥٠) وتنتهي بالفقرة (٣٥تبدأ بالفقرة ( ) فقرة١٥(

 مؤشرات الصدق: -٣

بعـــد أن تـــم جمـــع فقـــرات المقیـــاس بصـــیغتها األولیـــة والتأكـــد مـــن ســـالمة  :المحكمـــینصـــدق  - 

ـــا ـــا وعلمًی قیـــاس التـــوتر النفســـي ألمهـــات تعبـــر عـــن  ؛ ِإذوالتأكـــد مـــن وضـــوحها ،صـــیاغتها لغوًی

المقیــاس بصــیغته األولیــة علــى مجموعــة  ا، وقــد عرضــعقلًیــا (متالزمــة داون)االطفــال المعــاقین 

 والتربیـــة الخاصـــة(العلـــوم التربویـــة والنفســـیة،  مـــن المحكمـــین مـــن ذوي االختصـــاص فـــي مجـــال

على نسـبة  انوقد اعتمد الباحث ،) محكًما٢٢تقویم) وكان عددهم (القیاس و والنفسي، الرشاد واإل

ــاًرا لقبــول الفقــرة%) اتفــاق آراء المحكمــی٨٠( أو تصــنیفها ضــمن المجــاالت  ،أو رفضــها ،ن معی

المفترضـــة، وبعـــد توزیـــع االســـتبانة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین لمعرفـــة آرائهـــم ومالحظـــاتهم  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٤٠ ( 

 

حــول فقــرات المقیــاس، واألخــذ بمالحظــاتهم العلمیــة، تــم اإلبقــاء علــى جمیــع الفقــرات ولــم تحــذف 

ــفقــره غیــر انــه تــم تَ  ةأیــ ، ٣٦، ٢٩، ٢٤، ١٨، ١٤، ١٠، ٥، ١،٣، وهــن: (اتر ) فقــ١٠دیل (ْع

  .فقرة )٥٠( بصیغته النهائیة التوتر النفسيكون مقیاس یوبذلك )، ٤٢

صدق االتساق الداخلي: اراد الباحثان التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبیق  - 

عقلًیـــا (متالزمـــة ) اًمـــا لألطفـــال المعـــاقین ٣٥المقیـــاس علـــى عینـــة اســـتطالعیة والبـــالغ عـــددها (

ـــاس،  ـــاط بیرســـون بـــین درجـــات كـــل مجـــال مـــن مجـــاالت المقی داون)، وتـــم حســـاب معامـــل ارتب

والدرجـــة الكلیـــة للمقیـــاس، وكـــذلك تـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط بیرســـون بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات 

المقیــاس والدرجــة الكلیــة للمجــال الــذي تنتمــي الیــه، وذلــك باســتخدام البرنــامج االحصــائي للعلــوم 

ارتبـاط درجـة كـل  ألنَّ  )؛Statistical programme For Social Sciencesجتماعیـة (اال

ـــاس بمحـــك خـــارجي أو محـــك داخلـــي مؤشـــًرا لصـــدقها، وحینمـــا ال یتـــوافر محـــك  فقـــرة فـــي المقی

خـــارجي یســـتعمل عـــادة محـــك داخلـــي، وان أفضـــل محـــك داخلـــي هـــو الدرجـــة الكلیـــة للمقیـــاس. 

  ) تبین ذلك.٦) و(٥) و(٤والجداول رقم ( ).١١١، ٢٠٠٠(القمش وخلیل، 

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول (االنفعالي) مع الدرجة الكلیة : )٤جدول (

  للمجال

   
  ٠.٣٢٥)=٠.٠٥) ومستوى داللة (٣٣ر الجدولیة عند درجة حریة (

  ٠.٤١٨)=٠.٠١) ومستوى داللة (٣٣ر الجدولیة عند درجة حریة (

  



  أ..د.    اي

  

 ا ا م أ–ر-  

ا ا   يا ر    
  

) ٦٤١ ( 

 

  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني (الفسیولوجي) مع الدرجة الكلیة للمجال: )٥جدول (

  
  ٠.٣٢٥)= ٠.٠٥) ومستوى داللة (٣٣ر الجدولیة عند درجة حریة (

  ٠.٤١٨)= ٠.٠١) ومستوى داللة (٣٣ر الجدولیة عند درجة حریة (
  

  (المعرفي) مع الدرجة الكلیة للمجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث : )٦جدول (

  
  ٠.٣٢٥)=٠.٠٥) ومستوى داللة (٣٣ر الجدولیة عند درجة حریة (

  ٠.٤١٨)=٠.٠١) ومستوى داللة (٣٣ر الجدولیة عند درجة حریة (



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٤٢ ( 

 

ویتضح من الجداول السابقة َأنَّ جمیع فقرات مقیاس التوتر النفسي دالة احصائًیا عند 

) وهذا یؤكد َأنَّ المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من االتساق ٠.٠١) و(٠.٠٥مستوى داللة (

وأظهرت النتائج إن جمیع فقرات المقیاس ممیزة باستعمال هذه الطریقة على وفق الداخلي، 

و(هوبكنز) ومعیار (نانلي) الذین ُیَعّدون الفقرة دالة، إذا كان معامل ارتباطها معیار (ستانلي) 

  ).Nannaly, 1978, p, 260). (٠.٣٠بالدرجة الكلیة أكثر من (

 إعداد تعلیمات المقیاس وتدرج االستجابة: - 

وسهلة تتماشى مع طبیعة  ،على أن تكون تعلیمات المقیاس واضحة انحرص الباحث

مجموعه من التعلیمات التي ُتَعّد بمثابة الدلیل الذي  انوقد وضع الباحث ،ةوالعین ،المقیاس

ن المعلومات إ فقرات المقیاس، و ل نمن أفراد العینة في استجابته (األمهات) یوجه المستجیب

ن إ ، و صادقة وتعبر عن الحالة النفسیةاإلجابة  على ان تكونهي ألغراض البحث العلمي، 

مدرًجا  انألغراض علمیة فقط، وقد اعتمد الباحث تستعملول علیها المعلومات التي یتم الحص

النفسي،  التوترعلى فقرات مقیاس  ا)دائمً  أحیاًنا، ،الثالثًیا لبدائل اإلجابة، وهذه البدائل هي (

، عندما تكون )٣، ٢، ١( التي تتراوح من أقصى انطباق الفقرة بحسب األوزان التي توالت هي

ما تراوحت البدائل من أقصى عدم انطباق الفقرة، بحسب األوزان التي ، بینایجابیةالفقرات 

  . تكون سلبیةعندما  )١، ٢، ٣( توالت وهي

  :التطبیق االستطالعي -

إلى إجراء تطبیق استطالعي للتعرف على وضوح الفقرات وتعلیماتها  انسعى الباحث

 انوبدائل المقیاس، وحساب الوقت المستغرق في اإلجابة عن فقرات المقیاس، وقد طبق الباحث

على عینة عشوائیة بلغ التوتر النفسي ألمهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون) مقیاس 

ن أالتعلیمات والفقرات واضحة ومفهومة بالنسبة ألفراد العینة، و  نَّ أَ ین وقد تب، ) ُأم�ا٣٠عددها (

  ) دقیقة.٤٥قدره ( يزمن بمدىدقیقة، و  )٦٠- ٣٠بین ( الوقت المستغرق لإلجابة بلغ ما

 :التوتر النفسيالتحلیل اإلحصائي لفقرات مقیاس  -

 Contrasted Group( أسلوب حساب القوة التمیزیة للفقرات اناعتمد الباحث

Method( فرادیقصد بقوة تمییز الفقرة، قدرتها على إظهار الفروق الفردیة، والتمییز بین اال، و 

مراد ال سمةالدنیا فیما یخص الصفة أو الاالفراد ذوي المستویات ذوي المستویات العلیا و 

  .سهااقی
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وذلك على  ،أسلوب العینتین المتطرفتین في عملیة تحلیل الفقرات اناستعمل الباحث

  وفق الخطوات اآلتیة:

ــا٦٤تطبیــق المقیــاس علــى عینــة بلــغ عــددها ( - ١ ألطفــال معــاقین عقلًیــا (متالزمــة داون)  ) ُأم�

ترتیـب ) سنوات في معهد (الصفا لرعایة التوحد والعوق الـذهني) فـي بغـداد/ زیونـة، و ٨-٣من (

 إذ ،أعلى درجة إلـى أدنـى درجـة الدرجات الكلیة التي حصل علیها أفراد العینة ترتیًبا تنازلًیا من

 ).٥٨) واقل درجة (١١٢بلغت أعلى درجة (

) ١١٢-٧٥إذ تراوحــت درجاتهــا بــین ( ،حــددت االســتمارات الحاصــلة علــى أعلــى الــدرجات - ٢

إذ تراوحــت درجاتهــا  ،) درجــة، و االســتمارات الحاصــلة علــى أدنــى الــدرجات٣٧درجــة وبمــدى (

 ).٢٤٩ ،١٩٨٢ه، ) درجة. (أبو لبد١٥) درجة وبمدى (٦٣-٨٨(

باستعمال االختبار التائي لعینتین مستقلتین، استخرجت القوة التمییزیة لكل فقره عن طریق  -٣

وبدرجـــة حریـــة  )٠.٠٥( عنـــد مســـتوى داللـــة )١.٩٩( مقارنتهـــا بالقیمـــة الجدولیـــة التـــي تســـاوي

  ) یوضح ذلك.٧جمیع  فقرات المقیاس ممیزة، والجدول ( نَّ أَ ظهرت أ)، إذ ٦٢(

یبین القوة التمییزیة لنتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین متوسطي درجات كل : )٧جدول (

  النفسيتوتر المجموعتین العلیا والدنیا لمقیاس المن 

  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٤٤ ( 

 

  

  
  .)١.٩٩) تساوي (٦٢) ودرجة حریة (٠.٠٥الجدولیة عند مستوى داللة (  tقیمة
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 ):Reliabilityالثبات ( -

التوتر النفسي ألمهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة من أجل حساب ثبات مقیاس 

طریقة إعادة التطبیق (إعادة تطبیق المقیاس)، فقد طبق  انعتمد الباحثابحث الحالي داون) لل

 م، وبعد٢٠١٣/ ٩/ ٢٩ا بتاریخ امً ) ٣٥التي بلغ عددها ( ،ستطالعیةالمقیاس على العینة اال

قصر المدة تتیح  نَّ إِ ذ إِ مدة مناسبة، هذه ال تطبیق المقیاس، وُتَعدُّ  انأعاد الباحث ) یوًما١١(

فرصة التذكر، وطول المدة یتیح فرصة لنمو األفراد ثم تغییر أدائهم، (داود 

لتحقیق التوازن بین كل من  ؛). وأكّد الزوبعي هذه المدة مناسبة٥٧، ١٩٩٠وعبدالرحمن،

الثبات  ان)، وحسب الباحث٣٤، ١٩٨١رون، التذكر والنسیان في آن واحد (الزوبعي وآخ

، ) بین درجات التطبیق األول والتطبیق الثاني (البیاتيPersonبمعامل االرتباط بیرسون (

مثل  نَّ أَ )، وهو معامل ثبات جید، إذ یشیر األدب التربوي الى ٠.٩٨٩فبلغ ( )،١٨٣، ١٩٧٧

وبهذا أصبح المقیاس جاهًزا  )،٩٢ ،١٩٩٢هذه النسبة ُتَعّد جیدة وعالیة (روسان وآخرون، 

  .للتطبیق

 النفسي.لتوتر التطبیق النهائي لمقیاس ا -

في الخطوات السابقة أصبح المقیاس بصورته  انبعد اإلجراءات التي قام بها الباحث

بدائل، ویطلب من كل مفحوص  ةووضعت أمام كل فقرة ثالث ،) فقرة ٥٠من ( االنهائیة مكونً 

النفسي  توترتمت تهیئة مقیاس ال ، وبعد أنْ )دائًما، أحیاًنا، الاختیار احد هذه البدائل وهي (

اًما ) ٤٠(تم تطبیقه على عینة البحث التي شملت  ،والتثبت من صیغته وٕاعداده وتعلیماته

أصبح المقیاس  إذ سنوات، )٨- ٣ألطفال معاقین عقلًیا (متالزمة داون) تتراوح اعمارهم بین (

 جاهًزا للتطبیق النهائي.

ل الُمبكِّر   بورتج: -خامًسا: إجراءات برنامج التَّدخُّ

بیق برنامج التَّدخُّل لغرض تحقیق الهدفین الثاني والثالث للبحث الحالي، وهما: تط

أثر على أمهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون)، والكشف عن  -بورتج –الُمبكِّر

البرنامج التدریبي للتدخل المبكر في خفض التوتر النفسي لألمهات، یقدم الباحثان وصًفا 

  إلجراءات تطبیق البرنامج التدریبي، وهي:

 :ومن اإلجراءات األساسیة في عملیة تصمیم او تطبیق البـرامج بدقـة، ومـا  تصمیم البرنامج

  یمكن االفادة منه في البحث الحالي، ما یأتي:



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٤٦ ( 

 

حاالت التوتر النفسي ألمهات االطفال المعـاقین عقلًیـا (متالزمـة داون)، وتشـخیص تحدید  -١

 التحدیات وتحلیلها بدقة.

 تحدید ما ینبغي معالجته، وَتعدیله. -٢

 اختیار األهداف (العامة، والسلوكیة). -٣

 اختیار محتوى البرنامج(الجلسات) والخبرات المناسبة وتنظیمها. -٤

 اختیار األسالیب المناسبة. -٥

 ید المستلزمات ومیزانیة البرنامج.تحد -٦

  تحدید وسائل التقویم المناسبة. -٧

وقد اعتمد الباحثان التصمیم المقترح للبرنامج التدریبي على أنموذج یتكون من ثالثة 

  مجاالت رئیسة، تتم في ضوئها عملیة بناء البرنامج، وهذه المجاالت، هي:

 .Inputsالمدخالت  - 

 .Processingالمعالجة  - 

 . Outputsالمخرجات  - 

 :ل الُمبكِّــر العامــة؛  فلســفة البرنــامج ان فلســفة البرنــامج واضــحة ومتمیــزة عــن بــرامج التـَّـدخُّ

 ٩لكونه برنامًجا منزلًیا للتدخل المبكـر ألمهـات االطفـال المعـاقین عقلًیـا مـن سـن الـوالدة ولغایـة 

نــامج الــى مبــادئ ) ســنوات، وتســتند فلســفة البر ٨-٣ســنوات، والباحثــان اختــارا عینتهمــا مــا بــین (

  وقیم تربویة ونفسیة اصیلة ترمي الى خدمة ُأسر األطفال المعاقین.

ل الُمبكِّرویمكن تحدید معالم فلسفة برنامج ا بمـا یـأتي: المشـاركة النشـطة  -بـورتج –لتَّدخُّ

والفعالــة لألمهــات، وتوظیــف مبــادئ تعــدیل الســلوك االیجابیــة،  ومفهــوم الطفــل ككــل متكامــل، 

ریجًیا مـــن المهـــارات الســـهلة الـــى االكثـــر تعقیـــًدا، وبحســـب قـــدرات الطفـــل المعـــاق، واالنتقـــال تـــد

وتأكید المحاوالت الناجحـة، وعـدم التركیـز علـى خبـرات الفشـل، وذلـك یتطلـب اسـتخدام االدوات 

 والوسائل التي من شأنها مساعدة الطفل على تأدیة المهمة المطلوبة بنجاح.

  ل الُمبكِّـر(المستفیدون):المشاركون بالبرنامج  -بـورتج -ان الفئات المسـتهدفة ببـرامج التـَّدخُّ

 عموًما یستفاد منها: 

  األطفال من الوالدة إلى سن التاسعة. - 

  أهالي األطفال وأقربائهم واألهالي في الحي نفسه. - 
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 قین.االعاملون في مؤسسات وجمعیات المع - 

  بالبرنامج، هم:اما البحث الحالي فالفئة المستهدفة او المشاركون  - 

 ) سنوات.٨-٣امهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون) ما بین ( - 

الباحثــان والمعلمــات المتخصصــات الالتــي تــدربن علــى تنفیــذ البرنــامج، وبعــض المختصــین  -

 في مراكز التأهیل لذوي االحتیاجات الخاصة. 

 اعتمادهــا فــي تطبیــق مــن االســالیب التــي تــم  الســالیب المســتعملة فــي تطبیــق البرنــامج:ا

البرنامج لألمهات او توجیه االمهات الى اعتمادها مع االطفال المعاقین عقلًیا(متالزمـة داون)، 

ما یأتي: أسلوب المحاضرة والتلقین والتوجیه، وأسلوب النمذجة والتقلید، واسلوب تعزیز السـلوك 

 المناسب، واسلوب التغذیة الراجعة، واسلوب التسلسل.

  ــراعتمــد الباحثــان فــي تم میزانیــة ومســتلزمات البرنــامج:تحدیــد ل الُمبكِّ –ویــل برنــامج التَّــدخُّ

ـــة فـــي تـــوفیر المســـتلزمات، والوســـائل واالدوات الالزمـــة لتنفیـــذ  -بـــورتج علـــى االمكانیـــات الذاتی

البرنامج، علًمـا َأنَّ البرنـامج الـذي طبقـه الباحثـان یحتـاج الـى امكانیـات مالیـة غیـر قلیلـة تخـص 

ئل النقل، وتوفیر مستلزمات الضیافة لذوي االحتیاجـات الخاصـة، واستنسـاخ جـدول مواعیـد وسا

  الزیارات والبرنامج والمحاضرات.

 :(الجلســات) ل الُمبكِّــر بنیــة البرنــامج والیــة تنفیــذ تعتمــد  -بــورتج -ِإنَّ بنیــة برنــامج التَّــدخُّ

الجانــب االجرائــي لتحقیــق األهــداف المطلوبــة، وقــد عمــد الباحثــان الــى وضــع جلســات لبرنــامج 

ــر ل الُمبكِّ وتوجیــه المدرســة المتخصصــة بتطبیقهــا علــى عینــة البحــث التجریبیــة  -بــورتج -التَّــدخُّ

ـــا (متالزمـــة داون) لخفـــض التـــوتر النفســـي لـــدیهن، وتـــَألف  مـــن امهـــات االطفـــال المعـــاقین عقلًی

) دقیقــة، ٩٠-٦٠) جلســة تدریبیــة، واســتغرق زمــن كــل جلســة مــن (١٥البرنــامج التــدریبي مــن (

ـــامج، والجـــدول ( ـــع الجلســـ٨مســـتعملة عـــدًدا مـــن االســـالیب لتنفیـــذ البرن ات ) اآلتـــي یوضـــح توزی

ل الُمبكِّر  التي اعتمدها الباحثان في بحثهما. -بورتج –لبرنامج التَّدخُّ
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ل الُمبكِّر سات برنامججل : )٨جدول (   بورتج –التَّدخُّ

  عدد الجلسات  عنوان الجلسة  رقم الجلسة  ت

ل الُمبكِّر  االولى  ١   ١  - بورتج -التعارف والتعریف ببرنامج التَّدخُّ

  ١  متالزمة داون  الثانیة  ٢

  ١  التوتر النفسي  الثالثة  ٣

  ١  (الطعام) رعایة الذات  الرابعة  ٤

  ١  (اللباس) رعایة الذات  الخامسة  ٥

  ١  (الحمام) رعایة الذات  السادسة  ٦

  ١  (النظافة الشخصیة) رعایة الذات  السابعة  ٧

  ١  المجال االجتماعي (العالقات االجتماعیة)  الثامنة  ٨

  ١  المجال االجتماعي (اللعب االجتماعي)  التاسعة  ٩

  ١  المجال االجتماعي (االرتباط)  العاشرة  ١٠

  ١  (االستقاللیة، وصورة الذات)المجال االجتماعي   الحادیة عشرة  ١١

  ١  المجال االدراكي (التمییز البصري)  الثانیة عشرة  ١٢

  الثالثة عشرة  ١٣
المجال االدراكي (التقلید للسلوك اللفظي/ السلوك غیر 

  اللفظي)
١  

  ١  المجال االدراكي (التجمیع/ فصل االشیاء)  الرابعة عشرة  ١٤

١٥  
الخامسة 

  عشرة

(العالقات المكانیة/ السببیة) واغالق المجال االدراكي 

  البرنامج
١  

 

 :التقــویم عملیــة هادفــة، وشــاملة، ومتوازنــة، یتضــمن مجموعــة مــن  اجــراءات تقــویم البرنــامج

الخطــوات الرئیســة التــي تشــمل: تحدیــد األهــداف التعلیمیــة المتوخــاة، وجمــع المعلومــات الكمیــة 

حكــم علــى مــدى تحقــق األهــداف وهــو یقــوم والكیفیــة، وتحلیــل المعلومــات للوصــول إلــى إصــدار 

على مجموعة من األسس والمعاییر المنهجیة، وینتهي إلى اتخاذ قرارات مناسبة لتدعیم جوانـب 

  القوة ومعالجة جوانب الضعف.

 .Formal assessmentیم رسمي یتق -١

 .Informal assessmentیم غیر رسمي یتق -٢

 .Curriculum assessmentیم منهاجي یتق -٣
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 .On going assessmentیم مستمر یتق -٤

 :ــامج ــة الراجعــة للبرن أكانــت أفقیــة، أم عمودیــة  إنَّ أیَّــة عالقــة بــین المنظومــات ســواء التغذی

عالقــة تــأثر وتــأثیر متبــادلین (داؤد، وعبــدالرحمن،  Feed Backى التغذیــة الراجعــةد علــمــتعت

  طریق:)؛ ألّن عملها تزوید المتدربین بمعرفة النتائج من ٣٢٩، ١٩٩٠

 إحداث حركة أو سلوك في اتجاه هدف معین. -١

 مقارنة آثار هذِه الحركة باالتجاه الصحیح للحركة وتعیین الخطأ. -٢

  استعمال إشارة الخطأ السابقة إلعادة توجیه التنظیم. -٣

 : ل الُمبكِّـر صدق البرنامج  -بـورتج -حرص الباحثان على التحّقق من صـدق برنـامج التـَّدخُّ

ــــى مجموعــــة مــــ ــــي مجــــالن بعرضــــه عل ــــة  المحكمــــین مــــن ذوي االختصــــاص ف ــــوم التربوی (العل

) محكًمـــا ١٢تقـــویم) وكـــان عـــددهم (القیـــاس و والنفســـي، الرشـــاد واإل والتربیـــة الخاصـــةوالنفســـیة، 

إلبداء آرائهم ومقترحـاتهم، وقـد اتّفقـت وجهـة نظـرهم علـى صـالح البرنـامج وصـدقه، عـدا بعـض 

دات، وقـــد راعـــى الباحثـــان تلـــك المالحظـــات، المالحظـــات فـــي تطبیـــق بعـــض الفقـــرات أو المفـــر 

  وأصبح البرنامج جاهًزا للتطبیق والتنفیذ للتأكد من فاعلیته.

 :ل الُمبكِّــر  تطبیــق البرنــامج بصــورة   -بــورتج–بعــد تحدیــد مســتلزمات تطبیــق برنــامج التَّــدخُّ

البرنامج متكاملة، بدأ الباحثان اجراءات التطبیق عن طریق تكلیف المدرسة المتخصصة بتنفیذ 

، الرمــاديفــي / التــدریبي علــى امهــات االطفــال المعــاقین عقلًیــا فــي معهــد الرجــاء للعــوق العقلــي

م) وذلـك بتسـلیم برنـامج التـَّدخُّل ٢٠١٤-٢٠١٣وجمعیة انوار الفلوجة مع بدایـة العـام الدراسـي (

ة اعـاله، على المدرسة المتخصصة لغرض تنفیذ البرنامج في المعهـد والجمعیـ -بورتج -الُمبكِّر

ـــمَّ توزیـــع نســـخة مـــن  واجـــراءات التنفیـــذ وتـــدریبها علـــى تطبیقـــه بدقـــه وبإشـــراف البـــاحثین، كمـــا َت

  البرنامج على األمهات في المجموعة التجریبیة.

 /١٣/١٠باشرت المدرسة المتخصصة بتطبیق البرنامج في یوم االحد الموافق 

ء للعوق العقلي/ في الرمادي، م، وقامت بتدریس المجموعة التجریبیة في معهد الرجا٢٠١٣

وجمعیة انوار الفلوجة بنفسها لضمان تطبیق ما ترمي إلیه التجربة والبرنامج، ضمن تصمیم 

في  - بورتج -تجریبي یعتمد على مدى تأثیر المتغیر المستقل وهو برنامج التَّدخُّل الُمبكِّر

عقلًیا (متالزمة داون)،  المتغیر التابع وهو خفض التوتر النفسي ألمهات االطفال المعافین

وفًقا لألسالیب والمجاالت المعدة لهذا الغرض، وانهت المدرسة المتخصصة تطبیق البرنامج  
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م، واجري قیاس التوتر النفسي البعدي لألمهات في الجلسة االخیرة ٢٢/١٢/٢٠١٣یوم االحد 

 م.٢٢/١٢/٢٠١٣للبرنامج في یوم االحد الموافق 

  :تاسًعا: الوسائل اإلحصائیة

  استعمل الباحثان الوسائل اإلحصائیة اآلتیة:

 ):T-Test For Independent Sampleاالختبار التائي لعینتین مستقلتین (  -١

 ):T-Test Forاالختبار التائي لعینتین مترابطتین ( -٢

  ) لعینة واحدة:t-testختبار التائي (اال -٣

 ):Chi Square – X2) (٢مربع كآي (كا  -٤

 ):Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بیرسون ( -٥

  :٢معامل إیتا -٦

ا ا 

  عرض النتیجة وتفسیرهااوال:

  .على وفق أهداف البحث مانتائج بحثه انسیعرض الباحث

 :نتیجة الهدف األول وتفسیرها  

األول الــذي یــنص علــى: (معرفــة مســتوى التــوتر النفســي البحــث هــدف مــن اجــل تحقیــق 

لـدى أمهــات األطفــال المعــاقین عقلًیـا (متالزمــة داون) عــن طریــق مقیـاس معــد ألجــل ذلــك)، تَــّم 

  الصفریتین اآلتیتین: تینالفرضی اختبار

ــالتــي : األولــىالفرضــیة الصــفریة  -١ داللــة إحصــائیة عنــد  وه (ال یوجــد فــرق ذتــنص علــى أنَّ

امهـــات االطفـــال المعـــاقین مـــن  الضـــابطة ) بـــین متوســـط درجـــات عینـــة الدراســـة٠.٠٥مســـتوى (

، وعنــد )البعـدي النفسـيتـوتر ، والمتوسـط الفرضـي للمجتمـع فـي مقیـاس العقلًیـا (متالزمـة داون)

دى سـي لـالنف توترنتائج ال ) فقرة، أظهرت٥٠تطبیق مقیاس التوتر النفسي البعدي المكون من (

، ُأم�ا) ٢٠، والبالغ حجمها (امهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون)من الضابطة عینة ال

 ).٩وعلى ما مبین في الجدول ( التوتر النفسي لدیهن،وجود 
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یوضح الوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والقیمة التائیة (المحسوبة : )٩الجدول (

التوتر النفسي البعدي) في مقیاس الضابطةلة لعینة البحث(والجدولیة) ومستوى الدال

   

  

وجود التوتر النفسي لدى امهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون) وهذا یدل على 

تــرفض الفرضــیة الصــفریة  یجــةوفــي ضــوء هــذه النتلــدى العینــة الضــابطة،  البعــدي فــي القیــاس

  البدیلة.ان وتقبل الفرضیة التي وضعها الباحث

ویمكن تفسیر ذلك بأنَّ امهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون) یعانین من 

التوتر النفسي الذي ُیَعّد أهم المشكالت التي تواجه األمهات، فاإلحباطات والصراعات التي 

 تواجهها االم كثیرة جًدا، ومصادرها متعددة، ومن ابرزها وجود طفل معاق عقلًیا داخل االسرة

وما یترتب على وجوده من مشكالت اسریة واجتماعیة وضغوط نفسیة، وهذه االمور تعمل 

  على رفع التوتر النفسي لدى االمهات والذي یتطلب مواجهة وحلول فوریة.

ویرى الباحثان أنَّ التوتر النفسي ینشأ عندما ال تستطیع االم التغلب على صعوبات 

راتها المحدودة او بسبب نقص هذه القدرات او عدم المواقف او تخطي عقبات البیئة بسبب قد

كفایتها الجسمیة، او العقلیة او االجتماعیة، ومن هنا تعاني من سوء التوافق والتوتر النفسي، 

وهذا یمثل حالة من االضطراب والشعور بعدم االرتیاح والخوف من حوادث المستقبل، 

الحیاة المختلفة، وتوقع الشر من مشكلة والشعور بالضیق والهم والتفكیر التشاؤمي في امور 

  او موقف معین.

ـــالتـــي  ،ثانیـــةالالفرضـــیة الصـــفریة  -٢ داللـــة إحصـــائیة عنـــد  وه (ال یوجـــد فـــرق ذتـــنص علـــى أنَّ

امهـــات االطفـــال المعـــاقین مـــن  التجریبیـــة ) بـــین متوســـط درجـــات عینـــة الدراســـة٠.٠٥مســـتوى (

، وعنـد )البعـدي النفسـيتـوتر ي مقیاس ال، و المتوسط الفرضي للمجتمع فعقلًیا (متالزمة داون)

النفســـي  تـــوترنتــائج ال ) فقــرة، أظهـــرت٥٠تطبیــق مقیـــاس التــوتر النفســـي البعــدي المكـــون مـــن (

ـا) ٢٠، والبالغ حجمها (امهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون)من التجریبیة لعینة ل ، أم�

  ).١٠وعلى ما مبین في الجدول ( التوتر النفسي لدیهن،وجود 
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یوضح الوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والقیمة التائیة (المحسوبة  : )١٠الجدول (

  التوتر النفسي البعدي) في مقیاس التجریبیة( والجدولیة) ومستوى الداللة لعینة البحث

  

  

ا (متالزمة وجود التوتر النفسي لدى امهات االطفال المعاقین عقلیً وهذا یدل على 

–یها برنامج التَّدخُّل الُمبكِّرلدى العینة التجریبیة التي طبق عل البعدي داون) في القیاس

  ان.الفرضیة الصفریة التي وضعها الباحث ترفض یجةوفي ضوء هذه النت، -بورتج

ویمكن تفسیر ذلك بَأنَّ التوتر النفسي موجود لدى امهات االطفال المعاقین عقلًیا لكن 

نَّ برنامج التوتر لم یبلغ درجة القطع عند المتوسط الفرضي للمقیاس، مما یدلل على أَ هذا 

ل الُمبكِّر قد حقق أهدافه المنشودة في تخفیف حدِّة التوتر النفسي ألمهات  - بورتج - التَّدخُّ

األطفال المعاقین (متالزمة داون)، فضًال عن معالجة عدد من المشكالت التي تواجه األسرة 

وجود طفل معاق بین أفرادها، عن طریق مساعدة االمهات على تقبل وضعها النفسي  في ظل

واالجتماعي واُألسري بعد والدة طفل معاق ذوي متالزمة داون، و ربَّما یفسر وجود حالة 

ل الُمبكِّرالتوتر النفسي لدى أمهات االطفال المعاقین قبل وبعد تط  -بورتج –بیق برنامج التَّدخُّ

مؤشر انخفاض التوتر النفسي بعد التطبیق بدأ واضًحا، وهو نتیجة حتمیة علیهن لكن 

للمساهمة الفاعلة في تحسین النمط الحیاتي داخل األسرة وخارجها التي یركز علیها البرنامج، 

ومساعدة الوالدین وخصوًصا االمهات على تخفیف حدة المشاعر السلبیة كالتوتر والقلق 

الزائد والشعور بالذنب والشعور بالخجل التي صاحبت إصابة والخوف واإلحباط واالنفعال 

الطفل بتلك اإلعاقة وتحویلها ِإلى طاقة نفسیة فاعلة  من اجل مساعدة األسرة على استعادة 

توازنها وتحسین أدائها االجتماعي حتى تتمكن من القیام بوظائف الرئیسة المنوطة بها بشكل 

  نوع من اإلعاقة.أكثر فاعلیة بعد إصابة الطفل بها ال
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 وتفسیرها: لثانينتیجة الهدف ا  

الذي ینص على: (تطبق برنامج تدریبي للتدخل  لثانياالبحث هدف من اجل تحقیق 

لخفض التوتر النفسي لدى أمهات األطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون)،  - بورتج  - المبكر

  الصفریتین اآلتیتین: تینَتّم إختبار الفرضی

ــ: التــي األولــىالفرضــیة الصــفریة  -١ داللــة إحصــائیة عنــد  وه (ال یوجــد فــرق ذتــنص علــى أنَّ

امهـات االطفـال المعـاقین عقلًیـا مـن المجموعـة الضـابطة ) بـین متوسـط درجـات ٠.٠٥مستوى (

، وعند تطبیق مقیاس التوتر النفسي )القبلي والبعدي النفسيتوتر ، في مقیاس ال(متالزمة داون)

النفســي  تــوترنتــائج ال ) فقــرة قبــل تطبیــق البرنــامج وبعــد االنتهــاء منــه، أظهــرت٥٠المكــون مــن (

عـن وجـود فـروق  ،امهـات االطفـال المعـاقین عقلًیـا (متالزمـة داون)مـن الدراسة الضابطة لعینة 

دالة احصائًیا بین التطبیق االولي القبلي والتطبیق البعدي ولصالح التطبیق البعدي الذي یؤشر 

ولغـرض إختبـار معنویـة الفـروق بـین متوسـطات درجـات توى التـوتر النفسـي، على انخفاض مس

) t-test( االختبــار التــائي اســتعمال، َتــّم ة (الضــابطة) فــي االختبــارین القبلــي والبعــديالمجموعــ

 ).١١في الجدول ( ةمبینمترابطتین، وتم الحصول على النتائج اللعینتین 

 )١١الجدول ( 

یوضح الوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والقیمة التائیة (المحسوبة والجدولیة) ومستوى  

  التوتر النفسي القبلي والبعدي) في مقیاس الضابطة( الداللة لعینة البحث

  

  

 ،وفیما یتعلق بحجم الداللة االحصائیة ومعامل التأثیر، قام الباحثان بحساب مربع ایتا

  .ذلك) یوضح ١٢والجدول () التي تعبر عن حجم تأثیر، D( قیمة وعن طریقه امكن ایجاد

  

  

  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٥٤ ( 

 

  )١٢جدول (

 البعديالقبلي و  قیاس التوتر النفسيالقیمة التائیة ودرجة الحریة، ومربع إیتا وحجم التأثیر في 

  للمجموعة الضابطة

 حجم التأثیر D  مربع إیتا  االختبار التائي  درجة الحریة  االداة

مقیاس التوتر 

  النفسي 
  ضخم  ٣.٣٨٣  ٠.٧٤١  ٧.٣٧٤  ١٩

ویستدل من الجدول () َأنَّ حجم التأثیر(قوة أو درجة التأثیر) ضخم، على وفق معیار 

) والجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات التأثیر بالنسبة Cohens Standardكوهین (

  ) یبین ذلك.  ١٣لكّل مقیاس من مقاییس حجم التأثیر، والجدول (

  )١٣جدول (

   على وفق معیار كوهین التأثیرالجدول المرجعي المقترح لتحدید مستوى 

 حجم التأثیر  االداة المستعملة

D 
  صغیر  متوسط  كبیر  كبیر جًدا  ضخم 

٠.٢  ٠.٥  ٠.٨  ١.١  ١.٥  

  

ویستدل من ذلك أنَّ التوتر النفسي لدى امهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة 

داون) موجود لدى افراد العینة الضابطة قبل تطبیق المقیاس وبعد تطبیقه، لكن مستوى التوتر 

  انخفض بالقیاس البعدي، وهذا الفرق دال إحصائًیا وحجمه ضخم.

وُیفسر ذلك بأنَّ أمهات األطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون) لدیهن توتر نفسي، 

وهذا التوتر یؤثر بشكل او بأخر على األسرة بكاملها، مما یتطلب األمر االستعانة ببعض 

ل الُمبكِّر  المختصین أو العمل على تطبیق بعض البرامج االرشادیة أو التدریبیة أو التَّدخُّ

  من أجل معالجة هذه المشكالت أو تفهم الوقائع وما شابه ذلك. المنزلیة 

ویرى الباحثان َأنَّ مجال التعامل مع أسر أطفال متالزمة داون والمشكالت التي تواجه 

هذه االسر یجب على أْن َیِتّم عن طریق فهم طبیعیة المتغیرات االسریة واالجتماعیة 

تعالج مشكالت األسرة في ضوء تلك المتغیرات حتى  واالقتصادیة التي یمرُّ بها المجتمع، وأنْ 

یمكن اختیار الخدمات والبرامج الفعلیة المناسبة التي یمكن أْن یوفرها المجتمع لألطفال 

المعاقین وأسرهم بصفة عامة في حدود إمكاناته وموارده، مع التأكید على مراعاة  درجة التوتر 



  أ..د.    اي

  

 ا ا م أ–ر-  

ا ا   يا ر    
  

) ٦٥٥ ( 

 

ل الُمبكِّر لكون درجة التوتر  النفسي لدى امهات االطفال المعاقین عقلًیا عند تنفیذ برامج التَّدخُّ

النفسي  تتفاوت تبًعا لقدرة االم على التحمل النفسي وطریقة التعامل مع مسببات التوتر 

  .ومصادره، وطبیعة شخصیتها وخبراتها السابقة ومفهومها لذاتها، والفروق الفردیة بینهن

داللـــة إحصــائیة عنـــد  وه (ال یوجـــد فــرق ذأنَّــتـــنص علــى التــي  :ثانیـــةالالفرضــیة الصــفریة  -٢

امهـات االطفـال المعـاقین عقلًیــا مـن المجموعـة التجریبیــة ) بـین متوسـط درجـات ٠.٠٥مسـتوى (

، عند تطبیق مقیـاس التـوتر النفسـي )القبلي والبعدي النفسيتوتر ، في مقیاس ال(متالزمة داون)

النفســي  تــوترنتــائج ال هــاء منــه، أظهــرت) فقــرة قبــل تطبیــق البرنــامج وبعــد االنت٥٠المكــون مــن (

عـن وجـود فـروق  ،امهـات االطفـال المعـاقین عقلًیـا (متالزمـة داون)مـن الدراسة التجریبیـة لعینة 

دالة احصائًیا بین التطبیق االولي القبلي والتطبیق البعدي ولصالح التطبیق البعدي الذي یؤشر 

نویـة الفـروق بـین متوسـطات درجـات ولغـرض إختبـار مععلى انخفاض مستوى التـوتر النفسـي، 

) t-test( االختبــار التــائي اســتعمال، َتــّم ة (التجریبیــة) فــي االختبــارین القبلــي والبعــديالمجموعــ

 ).١٤في الجدول ( ةمبینمترابطتین، وتم الحصول على النتائج ال لعینتین

(المحسوبة  یوضح الوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والقیمة التائیة: )١٤الجدول (

  التوتر النفسي القبلي والبعدي) في مقیاس التجریبیة( والجدولیة) ومستوى الداللة لعینة البحث

  المجموعة
حجم 

  العینة

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  القیمة التائیة
درجة 

  الحریة

الداللة 

اإلحصائیة 

)٠.٠٥(  
  الجدولیة  المحسوبة

  دالة إحصائًیا  ١٩  ٢.٠٩٣  ٧.٧٧٩  ٢١.١٥٥  ٣٦.٨  ٢٠  تجریبیةال

  

 ،وفیما یتعلق بحجم الداللة االحصائیة ومعامل التأثیر، قام الباحثان بحساب مربع ایتا

  .ذلك) یوضح ١٥والجدول () التي تعبر عن حجم تأثیر، Dوعن طریقه امكن إیجاد قیمة (

 قیاس التوتر النفسيوحجم التأثیر في  القیمة التائیة ودرجة الحریة، ومربع إیتا : )١٥جدول (

  للمجموعة التجریبیة البعديالقبلي و 

 حجم التأثیر D  مربع إیتا  االختبار التائي  درجة الحریة  االداة

مقیاس التوتر النفسي 

  البعدي
  ضخم  ٣.٣٨٣  ٠.٧٤١  ٧.٣٧٤  ١٩



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٥٦ ( 

 

) أنَّ حجم التأثیر(قوة أو درجة التأثیر) ضخم، على وفق ١٥ویستدل من الجدول (

) بحسب الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات Cohens Standardمعیار كوهین (

  التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم التأثیر.

ویستدل من ذلك َأنَّ التوتر النفسي لدى امهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة 

لكن مستوى التوتر انخفض  داون) موجود لدى افراد العینة التجریبیة قبل تطبیق المقیاس،

  بالقیاس البعدي، وهذا الفرق دال احصائًیا وحجمه ضخم. 

ل الُمبكِّر  له اثر فعال في خفض التوتر  - بورتج–ویمكن تفسیر ذلك بأنَّ برنامج التَّدخُّ

النفسي ألمهات االطفال المعاقین عقلًیا، وربما یعود السبب الهتمامه بالتركیز على النظام 

والزیارات المنزلیة من اجل معالجة مشكالت اسر ذوي (متالزمة داون) بوصفه االسري 

المحتوى االجتماعي األكبر أثًرا في نمو الطفل، فقد اصبح دعم االسرة وتدریبها وارشادها 

ل الُمبكِّر.   الهدف االكثر اهمیة في برامج التَّدخُّ

لتجریبیة قبل تطبیق ویرى الباحثان ان مؤشر التوتر النفسي موجود لدى العینة ا

ل الُمبكِّر وبعد تطبیقه انخفض التوتر النفسي ِإلى درجات مقبولة، وربما  -بورتج - برنامج التَّدخُّ

یكون السبب في ذلك إنَّ هذه البرامج ساعدت االمهات على التحمل ومواجهة االزمات 

فضًال عن والصعوبات وحلها بجرأة وحكمة، اي زودتهن بمنظومة معرفیة لحل المشكالت، 

قدرة البرنامج على تنمیة االحساس االیجابي بالسعادة والرضا بالواقع والكفایة لالم على الرغم 

األسرة ترتیب الحیاة المستقبلیة لألطفال  ىالسهل علمن وجود طفلها المعاق، ألنَّه من 

شخص آخر  يعایر  أنْ  دَّ بُ  فال ،فإذا لم یتعلموا كیفیة االعتناء بأنفسهم تدریجًیا ،المعاقین

هذا  أنفسهم فإنَّ  ىیصبح هؤالء األطفال معتمدین عل ولكن أنْ  ،الحیاة ىاحتیاجاتهم الیومیة مد

  .من حیث الثقة كبیرةٍ  ولكن قد تتطور حالة الطفل بدرجةٍ  ،موفر لوقت الوالدین

 وتفسیرها: لثالثنتیجة الهدف ا  

الذي ینص على: (الكشف عن أثر البرنامج  لثالثاالبحث هدف من َأجل تحقیق 

ل المعاقین في خفض التوتر النفسي لدى أمهات األطفا - بورتج -التدریبي للتدخل المبكر

  الصفریتین اآلتیتین: تین)، َتّم إختبار الفرضیعقلًیا (متالزمة داون

ــالتــي  :األولــىالفرضــیة الصــفریة  -١ نــد داللــة إحصــائیة ع وه (ال یوجــد فــرق ذتــنص علــى أنَّ

المجموعـــــة الضـــــابطة، ومتوســـــط درجـــــات المجموعـــــة ) بـــــین متوســـــط درجـــــات ٠.٠٥مســـــتوى (



  أ..د.    اي

  

 ا ا م أ–ر-  

ا ا   يا ر    
  

) ٦٥٧ ( 

 

ـــة ـــاس الامهـــات االطفـــال المعـــاقین عقلًیـــا (متالزمـــة داون)مـــن  التجریبی  النفســـيتـــوتر ، فـــي مقی

) فقــرة علــى المجمــوعتین ٥٠، وعنــد تطبیــق مقیــاس التــوتر النفســي القبلــي المكــون مــن ()القبلــي

قبـــول الفرضـــیة الصـــفریة، (عینـــة البحـــث) اســـتجابات أظهـــرت نتـــائج ،  (الضـــابطة والتجریبیـــة)

  ) یبین ذلك.١٦والجدول (

وسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والتباین، والقیمة التائیة للمجموعتین متال: )١٦جدول (

  التوتر النفسي القبليالتجریبیة) ومستوى الداللة لعینة البحث في مقیاس و  (الضابطة

  

  

من ذلك أنَّه ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة بین المجموعتین في مقیاس ویستدل 

ل الُمبكِّرالتوتر النفسي قبل تط وهذه النتیجة حالة طبیعیة نظًرا  -بورتج –بیق برنامج التَّدخُّ

للظروف المتشابهة التي تعاني منها االمهات نتیجة وجود طفل معاق عقلًیا (متالزمة داون) 

  یعیشن نفس ظروف الحیاة ویتعاملن باألسالیب التقلیدیة مع اطفالهن. في االسرة لكونهن

فالتوتر النفسي مرتبط بآلیات التعامل السائدة في البیئة االجتماعیة فإذا كان یسودها  

االضطرابات السلوكیة على مستوى األفراد  نخلل مباشر فالنتیجة إحباطات متبادلة، ومزید م

  ت االجتماعیة وعلى مستوى المجتمع كاالنهیارات األسریة.كالقلق واالكتئاب واالضطرابا

إنَّ وجود طفل معاق في األسرة یساعد بال شك على ارتفاع التوتر النفسي وزیادة 

الضغوط األسریة االنفعالیة؛ ِإذ نجد األسرة تزداد همومها النفسیة لدرجة غیر محتملة تؤدي 

اؤم وتحطیم الثقة بالذات واآلخرین وهذا یؤدى ِإلى لوم الذات واآلخرین، ویساعد ذلك على التش

إلي عدم االستقرار االنفعالي لألسرة، ویظهر ذلك واضًحا عند األمهات؛ ِإذ نجد أنَّ الكثیر 

  منهن یكثرن من التردد علي زیارة األطباء لتوهم المرض.

نـــد داللـــة إحصــائیة ع وه (ال یوجـــد فــرق ذتـــنص علــى أنَّــالتــي  :ثانیـــةالالفرضــیة الصــفریة  -٢

المجموعـــــة الضـــــابطة، ومتوســـــط درجـــــات المجموعـــــة ) بـــــین متوســـــط درجـــــات ٠.٠٥مســـــتوى (

ـــة ـــاس الامهـــات االطفـــال المعـــاقین عقلًیـــا (متالزمـــة داون)مـــن  التجریبی  النفســـيتـــوتر ، فـــي مقی



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٥٨ ( 

 

) فقـرة علـى المجمـوعتین ٥٠، وعند تطبیق مقیاس التـوتر النفسـي البعـدي المكـون مـن ()البعدي

رفـــض الفرضـــیة الصـــفریة، (عینـــة البحـــث) اســـتجابات أظهـــرت نتـــائج ، (الضـــابطة والتجریبیـــة)

  ) یبین ذلك.١٧والجدول (

وسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والتباین، والقیمة التائیة للمجموعتین متال: )١٧جدول (

  التوتر النفسي البعديالتجریبیة) ومستوى الداللة لعینة البحث في مقیاس و  (الضابطة

  

  

 ،وفیما یتعلق بحجم الداللة االحصائیة ومعامل التأثیر، قام الباحثان بحساب مربع ایتا

  .ذلك) یوضح ١٨والجدول () التي تعبر عن حجم تأثیر، Dوعن طریقه امكن إیجاد قیمة (

 قیاس التوتر النفسيالقیمة التائیة ودرجة الحریة، ومربع إیتا وحجم التأثیر في : )١٨جدول (

  وعتین (الضابطة والتجریبیة) للمجم البعدي

 حجم التأثیر D  مربع إیتا  االختبار التائي  درجة الحریة  االداة

مقیاس التوتر النفسي 

  البعدي
  ضخم  ٢.٠٥٣  ٠.٥١٣  ٦.٣٢٧  ٣٨

  

) أنَّ حجم التأثیر(قوة أو درجة التأثیر) ضخم، على وفق ١٨ویستدل من الجدول (

المرجعي المقترح لتحدید مستویات  ) بحسب الجدولCohens Standardمعیار كوهین (

  التأثیر بالنسبة لكلِّ مقیاس من مقاییس حجم التأثیر.

ویستدل من ذلك أنَّ التوتر النفسي لدى امهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة 

داون) موجود لدى افراد العینة الضابطة بعد تطبیق البرنامج ومقیاس التوتر النفسي، وغیر 

د العینة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج ومقیاس التوتر النفسي، وهذا الفرق دال موجود لدى افرا

  احصائًیا وحجمه ضخم.



  أ..د.    اي

  

 ا ا م أ–ر-  

ا ا   يا ر    
  

) ٦٥٩ ( 

 

ل الُمبكِّرویمكن تفسیر ذلك بأ اثبت فاعلیته في خفض  -بورتج –نَّ برنامج التَّدخُّ

ذلك التوتر النفسي لدى امهات االطفال المعاقین عقلًیا (متالزمة داون) وربما یكون السبب في 

ما تحتویه ادوات البرنامج واسالیبه من جاذبیة وخاصة في مجال رعایة الذات والمجال 

االجتماعي والمجال االدراكي، كونها ذات معنى في حیاة الطفل الیومیة، مما یجعل المعاق 

عقلًیا (متالزمة داون) اكثر مرونة وفاعلیة، وینعكس ذلك على خفض التوتر النفسي لدى 

المعاقین عقلًیا؛ النَّ بعض التوترات النفسیة التي تواجهها االمهات یمكن  امهات االطفال

معالجتها او التحكم فیها، والبعض اآلخر یمكن التعامل معه باستخدام االسالیب والتقنیات 

  المناسبة.

ل الُمبكِّرویرى الباحثان أ ینمي القدرة على التكیف والتوافق  -بورتج –نَّ برنامج التَّدخُّ

لي مع النفس، والخارجي مع البیئة المحیطة، و ینمي القدرة على تكوین عالقات الداخ

اجتماعیة جیدة مع االخرین، والقدرة على االنسجام مع الجماعة واالحساس بحاجات افرادها 

ومشاكلهم، والعمل على مساعدتهم في حل هذه المشكالت، مما ادى ِإلى توعیة االمهات 

لتعامل معها، مما قلل من حدوث االثار السلبیة؛ النَّ برامج التَّدخُّل باإلعاقة واثارها وكیفیة ا

الُمبكِّر لدیها الكثیر مما تستطیع تقدیمه ِإلى االمهات من حیث الدعم والتشجیع والمعلومات، 

كونها برامج لتعلیم اآلباء واألمهات في كیفیة التفاعل وتلبیة االحتیاجات الخاصة لطفلهم 

 راته في المجاالت كافة.المعاق وتنمیة قد

  :االستنتاجات -ا:ثانیً 

  في ضوء نتائج البحث التي توصل إلیها الباحثان یمكن استنتاج ما یأتي:

ل الُمبكِّرإ -١ باسـتطاعته التغلـب علـى الصـعوبات والمشـكالت التـي  -بورتج –نَّ برنامج التَّدخُّ

المشـكالت التـي تعتـرض حیـاتهن، تواجه امهات االطفال المعـاقین عقلًیـا (متالزمـة داون) وحـّل 

بطریقة علمیة وتربویة ومنهجیة، یجعل االمهـات علـى درایـة بطرائـق معالجـة الصـعوبات، وحـل 

 المشكالت.

ل الُمبكِّرإنَّ استع -٢ مع أمهات األطفال المعاقین عقلًیـا (متالزمـة  -بورتج –مال برنامج التَّدخُّ

 اركة النشیطة طوال مدة التجربة.داون) أدى ِإلى التفاعل االیجابي لألمهات، والمش

ــر -٣ ل الُمبكِّ الحــالي خفــض مــن مســتوى التــوتر النفســي  -بــورتج -إنَّ اســتعمال برنــامج التَّــدخُّ

لــــدى امهــــات االطفــــال المعــــاقین عقلًیــــا (متالزمــــة داون) وربمــــا زاد مــــن عامــــل األمــــن النفســــي 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٦٠ ( 

 

ع بهــا مواجهــة المتطلبــات والطمأنینــة إلعــادة بنــاء التــوازن األســري واكتســاب األســرة قــوة تســتطی

 الجدیدة للنسق األسري في ظل وجود هذا الطفل المعاق.

  :التوصیات :ثالثًا

  في ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتها یوصي الباحثان بما یأتي:

ــراعت -١ ل الُمبكِّ الدراســة الحالیــة فــي خفــض التــوتر النفســي لــدى  -بــورتج –مــاد برنــامج التَّــدخُّ

 عقلًیا (متالزمة داون).امهات االطفال المعاقین 

ـــر  -٢ ل الُمبكِّ ألمهـــات  -بـــورتج–ضـــرورة اعتمـــاد األســـالیب العلمیـــة فـــي تطبیـــق برنـــامج التَّـــدخُّ

  األطفال المعاقین عقلًیا.

ــر -٣ ل الُمبكِّ الــذي أثبتــت فاعلیتــه وخطــوات تنفیــذه، فــي   -بــورتج -اإلفــادة مــن برنــامج التَّــدخُّ

ل الُمبكِّر.معالجة مشكالت اسر االطفال المعاقین واالست  مرار بتقدیم خدمات التَّدخُّ

ـــــق مراكـــــز ذوي  -٤ ـــــل المقدمـــــة عـــــن طری ـــــر واالرشـــــاد والتأهی ل الُمبكِّ توســـــیع خـــــدمات التَّـــــدخُّ

 االحتیاجات الخاصة لتشمل افراد اسرة الطفل المعاق عقلًیا (متالزمة داون).

  :المقترحات ا:رابعً 

هتمین للقیام بإجراء دراسات ِإنَّ نتائج البحث الحالي تضع دعوة مفتوحة لكّل الم

تستقصي األثر ونتائج المسیر ولجوانب مختلفة ومتعددة في هذا المجال، ومما یمكن أْن یكون 

مشاریع لبحوث مستقبلیة تقتفي خطوات البحث الحالي، واستكماًال للدراسة الحالیة یقترح 

  الباحثان إجراء الدراسات اآلتیة:

ــفاع -١ ل الُمبكِّ فــي معالجــة القلــق النفســي لــدى امهــات االطفــال  -بــورتج –رلیــة برنــامج التَّــدخُّ

 المعاقین عقلًیا(متالزمة داون).

ــر -٢ ل الُمبكِّ فــي خفــض الضــغوط النفســیة لــدى امهــات االطفــال  -بــورتج –اثــر برنــامج التَّــدخُّ

 المعاقین عقلًیا.

ل الُمبكِّرتقویم خد -٣ وجهـة نظـر ألطفال ذوي متالزمة داون من  -بورتج –مات برنامج التَّدخُّ

 االهل.

  

  

  



  أ..د.    اي

  

 ا ا م أ–ر-  

ا ا   يا ر    
  

) ٦٦١ ( 

 

اادر وا  

ـــدة علـــي، (  )١( ـــو حمـــاري، حمی ـــذوي االحتیاجـــات الخاصـــة فـــي بـــرامج ٢٠٠٤أب )، دور الخدمـــة االجتماعیـــة ل

ـــر لـــذوي االحتیاجـــات الخاصـــة فئـــة األطفـــال الـــذین لـــدیهم متالزمـــة داون، (رســـالة ماجســـتیر غیـــر  ل الُمبكِّ التَّـــدخُّ

  الفاتح، لیبیا.منشورة)، كلیة اآلداب، جامعة 

ــر لألطفــال متالزمــة داون كنمــوذج لممارســة الخدمــة ٢٠١٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ( )٢( ل الُمبكِّ )، بــرامج التَّــدخُّ

  االجتماعیة في مجتمع متغیر، كلیة اآلداب، جامعة الفاتح، لیبیا.

، مبادئ القیاس النفسي والتقییم التربوي، جمعیة المطابع التعاونیة، عمـان، )١٩٨٢(بع محمد، أبو لبدة، س  )٣(

 األردن.

، المكتــــب ١)، اغتــــراب الرعایــــة االجتماعیــــة فــــي مجتمــــع الرفاهــــة، ط٢٠١٠أبــــو النصــــر، محمــــد زكــــى، (  )٤(

  الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، مصر.

)، فاعلیــة برنــامج إرشــادي جمعــي لخفــض ٢٠١٢اهللا، (أحمــد، عبــد البــاقي دفــع اهللا، وســلوى عثمــان عبــد   )٥(

الضغوط النفسیة ألمهات المعاقین عقلًیا بوالیة النیل األبیض بالسودان، مجلة دراسات نفسیة، الجمعیـة النفسـیة 

  )، السودان.٩السودانیة، العدد (

  القاهرة. )، موسوعة التربیة الخاصة، مكتبة األنجلو المصریة،١٩٨٧األشول، عادل عز الدین، (  )٦(

الوصفي واالستداللي فـي التربیـة  )، اإلحصاء١٩٧٧( ،زكریا زكي اثناسیوسو  ،البیاتي، عبد الجبار توفیق  )٧(

 .، العراق، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة، بغداد١وعلم النفس، ط

عاقـة )، فاعلیة برنـامج بـورتج فـي التنمیـة اللغویـة والمعرفیـة لألطفـال ذوي اإل٢٠٠٥توفیق، سهیر محمد، (  )٨(

الذهنیــة البســیطة ممــن یعــانون مــن أعــراض داون، (اطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة)، جامعــة عــین شــمس معهــد 

  األمومة والطفولة، مصر.

)، المشكالت األسریة ألطفال متالزمة داون من منظور العـالج األسـري ٢٠١٣جاد، محمد فؤاد صدیق، (  )٩(

  الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، مصر. في خدمة الفرد، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، كلیة

)، التخلــف العقلــي، اســتراتیجیات مواجهــة الضــغوط النفســیة، مكتبــة النهضــة ١٩٩٨جمیــل، ســمیة طــه، (  )١٠(

  المصریة، القاهرة، مصر.

البرنـــامج المنزلـــي للتـــدخل المبكـــر لتثقیـــف أمهـــات  -)، برنـــامج بـــورتج٢٠١١الحـــازمي، خلیـــل عـــایض، (  )١١(

  منتدى الخلیج لذوي االحتیاجات الخاصة. ،١األطفال المعوقین، ط

ــر: مقدمــة فــي التربیــة الخاصــة فــي الطفولــة ١٩٩٨الخطیــب، جمــال، والحدیــدي، منــى، (  )١٢( ل الُمبكِّ )، التَّــدخُّ

 المبكرة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، االردن.

ــــ، وــــــــ  )١٣( ــــ، (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، دار الفكـــر للطباعـــة ١)، برنـــامج تـــدریبي لألطفـــال المعـــاقین، ط٢٠٠٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والنشر، عمان، األردن.



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

 

 )٦٦٢ ( 

 

دار الحكمــــة  ،١طمنـــاهج البحــــث التربـــوي،  )،١٩٩٠، (داود، عزیـــز حنـــا، وأنــــور حســـین عبــــد الـــرحمن  )١٤(

 .العراق ،، بغدادللطباعة والنشر

)، معجـــم مصـــطلحات الخدمـــة االجتماعیـــة، الشـــركة المصـــریة للنشـــر، ١٩٩٨ى حســـن، (درویـــش، یحیـــ  )١٥(

  لونجمان، القاهرة، مصر.

، ١، طواإلنسـانیةمبـادئ القیـاس والتقـویم وتطبیقاتـه التربویـة )، ١٩٩٢،(خـروناآلو ، روسان، سـلیم سـالمة  )١٦(

 ، األردن.المطابع التعاونیة، عمان

  ، جمعیة الحق في الحیاة، غزة، فلسطین.١متالزمة داون، ط)، ٢٠٠٦السوید، عبد الرحمن فائز، (  )١٧(

)، التربیة الخاصـة للمعـاقین عقلًیـا بـین العـزل والـدمج، مكتبـة زهـراء ٢٠٠٢شاش، سهیر محمد سالمة، (  )١٨(

  ، مصر.١الشرق، ط

ـــة، (  )١٩( ـــال ذوي متالزمـــة داون فـــي ٢٠٠٨شـــلح، لبن ـــر المقـــدم ألطف ل الُمبكِّ ـــامج التَّـــدخُّ ـــیم خـــدمات برن )، تقی

معیــة الحــق فــي الحیــاة فــي غــزة وجهــة نظــر األهــل، (رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة)، كلیــة التربیــة، الجامعــة ج

  اإلسالمیة، غزة، فلسطین.

)، بـرامج التـدخل العالجیـة والوقائیـة للمعـوقین فـي سـن مـا قبـل المدرسـة، ١٩٨٨صادق، فاروق محمد، (  )٢٠(

دیســـمبر، الحـــد مـــن  ٨ -٦فئـــات الخاصـــة والمعـــوقین بحـــوث ودراســـات المـــؤتمر الرابـــع التحـــاد هیئـــات رعایـــة ال

 ١٩٨٨ -١٩٧٣اإلعاقة في بحوث ودراسات مؤتمرات اتحاد هیئات رعایة الفئات الخاصة والمعوقین مـن عـام 

  .٨٧ -٦٧من المؤتمر األول إلى المؤتمر الرابع 
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