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 صدق هللا العظٌم
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 شكر وتقدير

تمام هذا البحث، ومن بعد شكر هللا وبفٌض إالحمد والشكر هلل رب العالمٌن الذي أعاننً على 

غسان أبو فخر الذي لم  تورالدك لألستاذبجزٌل الشكر  من الحب والتقدٌر والمتنان أتوجه

ٌ  ٌبخل عل   ل أن زوج  مة رغم وضعه الصحً سائل هللا ع  ً بالنصائح العلمٌة والرشادات الق

 ٌمده بالصحة والعافٌة.

الفاضلة رجاء عواد والدكتورة  الدكتورةكما أتوجه بالشكر والتقدٌر ألعضاء لجنة المناقشة 

بداء مالحظتهما العلمٌة إاءة هذا البحث ومناقشته، وً بقرالفاضلة بسماء آدم، اللتان تكرمتا عل  

 القٌمة فً سبٌل الرتقاء به نحو األفضل.

كما أتوجه بالشكر إلدارة جمعٌة الرجاء لتعاونهم، وأطفال متالزمة داون الرائعٌن الذٌن كانوا 

ل حماٌتهم ورعاٌتهم برعاٌته. زوج   عٌنة بحثً، سائل هللا ع 

لقٌاس والتقوٌم المتمثل برئٌسة القسم الدكتورة رنا قوشحة كما ل أنسى أن أشكر قسم ا

 والطالبة رٌمان المفضً.
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 1 التعريف بمشكلة البحث

 

 الفصل األول التعريف بمشكلة البحث

 التعريف بمشكمة البحث
 المقدمة: -
 يخمو يكاد ال و ،العصور مر عمى المألوفة الظواىر من ( Mental Retardationالعقمية ) اإلعاقة تعد   

 كعموم والمعرفة، العمم ميادين من العديد اىتمامات بين يجمع موضوعاً  الظاىرة ىذه تعتبر كما منيا، مجتمع
 عمى وأثرىا الظاىرة ىذه تفسير في اىمتس يالت العممية المجاالت تعددت حيث نون،والقا واالجتماع والتربية النفس

 عمى بو التركيز تم ما التعريفات ىذه فمن  المجاالت. ىذه باختالف تعريفيا في تنوع إلى أدى مما المجتمع
 مع السيكومتري  اسبالقي يعرف بما النفسي القياس  عمى التركيز أو العقمية، اإلعاقة ألسباب الطبية النواحي
 عمى عقمية إعاقة ذوي يعتبرون أشخاص %(ىم7<عند ) ذكائيم نسبة عمى تعتمد التي الذكاء اختبارات ظيور
 (;977 )محمد، .العقمية لمقدرة الطبيعي التوزيع منحى
 عمى مديعت الذي االجتماعي التعريف ظير السيكومترية و الطبية التعريفات إلى الموجية االنتقادات ونتيجة   

 ىذا يركز حيث االجتماعية، لممتطمبات واستجابتو المجتمع مع الفرد تفاعل مدى تقيس التي االجتماعية المقاييس
بالمجموعة  نظرائو مع مقارنة منو المتوقعة االجتماعية لممتطمبات االستجابة في فشمو أو الفرد نجاح عمى التعريف

.    االجتماعي التكيف بمفيوم عنيا يعبر و العمر لمتغير تبعاً  عيةاالجتما المتطمبات ىذه وتختمف العمرية نفسيا
 (Macmillan,1981) 

 لوجود وذلك ومدربين ومشرفين والدين من بيم المحيط لممجتمع مشكمة يشكمون عقمياً  المتخمفون فاألطفال     
 المتصمة الدراسات أشارت اآلخرين. وقد مع العالقات و االجتماعي تكيفيم عمى تؤثر التي السموكية المشكالت
  نسبياً  عالية الخاصة بالمؤسسات الممتحقين عقمياً  المتخمفين لدى حدوثو نسبة التكيفي  أن غير السموك بموضوع

 السموكية المشكالت حدوث نسبة ( أنMatson et.1984وآخرون ) ماستون وجد فقد ،(:،ص??@8) الخطيب،
 المصاب عند التخمف لحالة العاديين. ونتيجة لدى نسبتيا تفوق اوند متالزمة ذوي ومنيم عقمياً  المتخمفين بين

 من قرانيمأ عند بمثيالتيا قورنت ما إذا كثيراً  أبطأ تكون لديو النمائية المظاىر نمو مراحل نإف داون بمتالزمة
 ىي البالغة األىمية ذات الحقيقة نإف النمائية المظاىر في الممحوظ التأخر عن النظر وبغض العاديين، األطفال
 االختالل فيذا ،الكروموسومي االضطراب نتيجة المعرفية العقمية قدراتو تتأثر حيث لديو التعمم استثارة

 فيما أما المعرفية، العقمية الجوانب إلى أيضاً  يمتد بل فحسب الجسمية النواحي عمى بصمة يترك الالكروموسومي 
 .األطفال ىؤالء ومزاج لشخصية واحد نمط وجود يؤكد ما ىناك ليس فانو والدافعية االنفعالية بالجوانب يتعمق

 (>8،ص9778وآخرون، )إبراىيم



 الفص
 

 2 التعريف بمشكلة البحث

 

 الفصل األول التعريف بمشكلة البحث

 التخمف مجال في الشائعة الظواىر من داون متالزمة أعراض أن ( إلى Webb,1986) ويب يشير و     
باسم  مرضال ىذا سمي و اإلناث(، من 7::9لكل  8الذكور( مقابل) من 7>:8لكل 8بنسبة) تتواجد فيي العقمي

 ىذه شخص  من أول كان الذي االنجميزي الطبيب إلى ( نسبةLangdon Down,1986داون(، ) )النجدون
 حيث األمريكية، المتحدة الواليات في المعوقين برعاية الخاصة المؤسسات إحدى في عممو خالل من المتالزمة

                       .العامة والسمات الوجو ومالمح مظيروال الشكل في يتشابيون الخاصة المؤسسة نزالء % من87ىناك  أن الحظ
 (Vunderlie, 1982 ) 
 والمظير الجسمي التكوين في تظير التي اإلنساني النمو سوء مظاىر أنماط أحد داون متالزمة أعراض وتعد   
 عمى وأكدت مية،العال الصحة منظمة حددتو عرضاً  وعشرين خمسة في تظير والتي بيا المصابين لألطفال العام
 من العديد داون متالزمة موضوع أثار وقد الفئة. ىذه ضمن الطفل لتصنيف تكفي منيا أعراض عشرة توافر

 وجيوكر ليجن ومنيم الحاالت، ليذه واالجتماعية والجسمية العقمية الخصائص حول الدراسات نشروا الذين العمماء
 ىو داون متالزمة وراء الكامن الحقيقي السبب أن إلى أشاروا ( حيثLejeune, Gautier, Turpinتورين ) و

 متصل زائد كروموسوم لوجود وذلك الخموي، المستوى عمى كروموسوم( =;من ) بدالً كروموسوم ( <;وجود )
 زوج أن (، وبماChapman & Hesketh ,2000ثالثيًا ) الزوج ىذا يصبح ( حيث98رقم) الكروموسومات بزوج

 الحيوية اليامة العناصر وبعض الوجيية الشكمية والصفات العضمي التوتر عن سؤول( م98رقم ) الكروموسومات
دراسة  ت أشار المتالزمة.  وقد ليذه المميزة والصفات األعراض ظيور إلى يؤدي ذلك فان اإلنسان جسم في

 ذوي ومنيم العقمية اإلعاقة حاالت %( من7<أن ) ( إلىGardner & Moffat,1990)  موفات(  و )غاردنر
 التقميل عمى المشكالت تمك وتعمل بيم، المحيطة البيئة في تكيف وسوء سموكية ت مشكال ونيظير  داون متالزمة

 اآلخرين، حقوق انتياك من مستمرة أنماطاً  األطفال ىؤالء يظير ليم. كما المقدمة البرامج من استفادتيم من
 (9778،إبراىيم).عمييا المتفق العامة القواعد و المبادئ وانتياك

 وعدم كالعدوان الصريحة المواجية بين تتراوح التي السموكية المشاكل من واسعاً  نطاقاً  األطفال ىؤالء ويظير   
 العجز و االجتماعي االنسحاب في المتمثمة و المواجية عمى القدرة عدم سموكيات إلى والتعميمات القواعد التزام
 إلى ىذه المشكالت في السبب ويعود اآلخرين، مع التواصل يف المقبولة االجتماعية السموكيات استخدام عن

 واالجتماعية السموكية الميارات في العجز في المتباينة المستويات ثم ومن األولى بالدرجة العقمية القدرة ضعف
 التي مجبالبرا عقمياً  المتخمف الطفل تزويد أن إلى الدىان تشير وفي ىذاعقميًا.  المتخمفين معظم منيا يعاني التي

 الميارات و النفس عمىد االعتما  مثل اليومية الحياة في تفيده التي األساسية والميارات العادات تكسبو
 (?@@8)الدىان،. الشامل والتأىيل لمرعاية ضروري أمر االستقاللية
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 من ديدالع إكسابو خالل من بالكفاءة الشعور عمى عقمياً  المتخمف الطفل مساعدة يمكن أنو الباقي رأت وقد
 بالتقدير ويحظى اآلخرين عمى اعتماده فيقل نفسو عمى يعتمد ثم ومن فعاالً  اً دور  لو نأب تشعره التي الميارات
 (:@@8)الباقي،. أفضل بشكل االجتماعية الحياة مواجية عمى يساعده مما واالحترام،

وذلك عقميا المتخمف الطفل حياة في جداً  اليامة الميارات من الشخصية السالمة ميارات وتعتبر     بسبب ًً
 درجة عمى الميارات ليذه عقميا المتخمف الطفل إتقان ويعتمد الميارات، ىذه إتقان صعوبة عمى المترتبة الحوادث
 (9778)الروسان، .التعميمية الظروف و اإلعاقة

 برنامج لخال من داون متالزمة ألطفال الشخصية السالمة مياراتض بع تنمية إلى ترمي الحالية الدراسة و
 يعدل أن بيا التحسن المتوقع من الحديثة، والتي السموكية المدرسة مخرجات عمى تطبيقياً  و نظرياً  يعتمد تدريبي
 واالجتماعي. السموكي التكيف باتجاه الالتكيفي سموكيم

 مشكمة البحث: -أولا 
اص المتخمفين عقميًا بمستويات رة من األشخثيعاني منيا أعداد كيإن العجز في ميارات السالمة الشخصية التي 

متفاوتة والتي يمكن مالحظتيا بعدد من االستجابات غير المناسبة في مجريات الحياة اليومية، حيث تؤدي إلى 
 (Drew, 1990,p137) انخفاض وتدني متباين من العجز في السموك التكيفي.

ة ليتكيف الطفل المتخمف عقميًا مع ميارات السالمة الشخصية أحد المتطمبات الضرورية والممحتعتبر     
عمى أبحاث  طالعواال، متغيرات العصر وانطالقًا من عمل الباحث فترة من الزمن معممًا ألطفال متالزمة داون 

لألطفال االستقاللية  والتي تناولت الميارات( 9789،وشمغين?977كدراسة )الشمريفي سيكولوجيا التخمف العقمي 
ضرورة وضع برنامج لتنمية مما يستدعي ن ميارات السالمة الشخصية قميل ما تّم تناوليا، المعوقين عقميًا ، إال أ

واالبتعاد عن األخطار  عبور الشارعميارات السالمة الشخصية يتضمن العديد من المواقف كاستعمال األدراج و 
داون عمى التعامل مع التي تساعد عمى ترجمة تمك الميارات إلى سموك تعميمي تطبيقي يساعد أطفال متالزمة 

 وعمى المطالب الشخصية بشكل ايجابي. مفردات الحياة اليومية
أطفال متالزمة داون قد تؤدي إلى تعرضيم لألخطار، ن ضعف ميارات السالمة الشخصية لدى إوعميو ف   

ويضعف فرص التوافق مع البيئة االجتماعية المحيطة بيم، ومن الطبيعي أن يحد ىذا الضعف من فرص النمو 
ليؤالء األطفال في الجوانب التكيفية مما ينعكس الحقًا عمى عدم قدرتيم عمى األداء الوظيفي في المجتمع، ومن 

 (Smart & Sanson.2001)سيًا واجتماعيًا.ثم توافقيم نف
حيث يستيدف ميارات السالمة الشخصية ، ومن بومن ىنا سيتم بناء برنامج لمواجية النقص في ىذا البرنامج    

 ىنا تبرز أىمية إعداد البرامج التدريبية لتنمية المظاىر السموكية االجتماعية وغير االجتماعية. 
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الشخصية السالمة لتنمية ميارات المعد ّ التعرف عمى فاعمية البرنامج التدريبي ىذا البحث ب موضوع تجمىيو    
 وذلك بيدف التعايش واختبار المواقف الحياتية التي سوف تنعكس عمى سموكيم االجتماعي التكيفي.

 وعميو فان مشكمة البحث تتجمى في محاولة اإلجابة عمى السؤال التالي:
  "؟.مية بعض ميارات السالمة الشخصية لدى أطفال متالزمة داون"ما فاعمية برنامج تدريبي في تن

 :أىمية البحث -ثانياا 
 تنبع أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:

 األىمية النظرية: -1
الحالي في أىمية ميارات السالمة الشخصية بالنسبة ألطفال متالزمة داون، حيث  مبحثتكمن األىمية النظرية ل -

 وبالتالي الوصول إلى السموك التكيفي المناسب.حماية الطفل  يساعد عمىأن التدريب عمى ىذه الميارات 
 والموجودة بالمجتمع.أىمية الفئة المستيدفة بالتدريب وتعديل سموكيا كونيا من الفئات القابمة لمتعمم والتدريب  -
 األىمية التطبيقية:  -2
 ألطفال متالزمة داون.تكمن األىمية التطبيقية لمبحث في تنمية بعض ميارات السالمة الشخصية  -
محاولة نشر برنامج لتنمية ميارات السالمة الشخصية عمى أساس عممي سميم لتدريب األطفال ذوي الحاجات  -

الخاصة، واستفادة العاممين في مجال التربية الخاصة من مؤسسات ومعاىد وعيادات سموكية تيتم بذوي الحاجات 
 الخاصة.

 أىداف البحث: -ثالثاا 
 داف البحث في األىداف التالية:يمكن تحديد أى

لتنمية بعض ميارات السالمة الشخصية لدى  مصمم برنامج تدريبيمعرفة فاعمية اليدف الرئيس لمبحث الحالي: 
 أطفال متالزمة داون.

 ويتفرع عن اليدف الرئيس األىداف الفرعية التالية:
سالمة الشخصية لعينة من أطفال  متالزمة فاعمية البرنامج التدريبي في تحسين بعض ميارات الالتعرف عمى     - أ

 داون.
ق بين أداء المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي عمى مقياس ميارات السالمة و الفر التعرف عمى   - ب

 الشخصية.
 تطبيق بعد الشخصية السالمة ميارات مقياس عمى( واالناث الذكور)  الجنسين بين الفروق عمى التعرف  - ت

 .تدريبيال البرنامج
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ق بين أداء أفراد المجموعة التجريبية بعد االنتياء من تطبيق البرنامج التدريبي في القياس و الفر لتعرف عمى ا - ث
 المؤجل عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية.

 اا_ فروض البحث:رابع
 وىي عمى النحو التاليA، البحث فروضفي ضوء مشكمة البحث والتي تحددت أعاله تنبثق 

 الضابطة المجموعة رتب ومتوسطات التجريبية المجموعة رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -8
 . التدريبي البرنامج تطبيق بعد الشخصية السالمة ميارات مقياس عمى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية عمى مقياس ميارات السالمة   -9
 .تعزى لمبرنامج التدريبي طفال متالزمة داون في القياسين القبمي والبعديالشخصية لدى أ

 مقياس عمى( اإلناث-الذكور) التجريبية المجموعة رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -:
 .التدريبي البرنامج تطبيق بعد الشخصية السالمة ميارات

 السالمة ميارات مقياس عمى التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -;
 .والمؤجل البعدي القياسين في داون متالزمة أطفال لدى الشخصية

  :خطواتومنيج البحث و ساا: خام
عد من المناىج المالئمة ألىداف البحث الذي ي   ىدافو استخدام المنيج التجريبيأمن متطمبات طبيعة البحث و 

 ضبطًا مطمقًا. متغيرات البحثبحاث التي ال يستطيع الباحث ضبط تخدم في األالحالي، والذي يس
 متغيرات البحث: -

ثره في المتغير التابع ويمثل في البحث الحالي بالبرنامج أوىو المتغير الذي يراد قياس  المتغير المستقل:
 التدريبي..

 وىي ميارات السالمة الشخصية. المتغير التابع:
 أدوات البحث: -

 دوات نوضحيا كما يميAستخدام مجموعة من األتم ا
 (.;977مقياس المصفوفات المتتابعة لرافن ) اعداد عزيزة رحمة، عام -8
 (.9787مقياس السموك التكيفي لمجمعية االمريكية لإلعاقة العقمية ) تقنين ريمان المفضي، عام  -9
 د الباحث(.برنامج تدريبي في تنمية بعض ميارات السالمة الشخصية ) اعدا -:

 حدود البحث: -
  تّم تطبيق البحث في Aدمشق. حافظةالرجاء لرعاية المعوقين في منطقة القنوات بم مركزالحدود المكانية 
 (تّم تطبيق البحث في العام الدراسي Aم:978-م9789الحدود الزمانية.) 
 (أطفال متالزمة داون ضمن الفئة العمرية Aأعوام المنتسبين87-<الحدود البشرية )  لمركز الرجاء لرعاية المعوقين

 في منطقة القنوات بمحافظة دمشق. 
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 :اإلجرائيةمصطمحات البحث والتعريفات  -اا ادسس
  :االىداف. ويعرف اجرائيًا بقدرة  بتأديةمعيار الذي يقاس بو مدى النجاح الذي حققو الطفل الىي الفاعمية

 .متالزمة داون طفالألمية ميارات السالمة الشخصية نالبرنامج التدريبي عمى ت
 :متالزمة داون 

(بحيث يحتوي ىذا 98) الكروموسومالتعريف االصطالحيA ىي مجموعة من الصفات تعود إلى اضطراب 
ن في حالة متالزمة لدى الجني وبيذا يصبح عدد الكروموسومات كروموسومات بدل اثنين،عمى ثالثة  الكروموسوم

 .الحال في األجنة العادية( كما ىو =;ومًا بدل من )سو ( كروم<;داون)
 :أطفال متالزمة داون 

أطفال يتصفوا بنقص في قدراتيم العقمية يصاحبيا قصور في ميارات الحياة، وعدم القدرة عمى التكيف في السموك 
 الصحي السميم مع المجتمع المحيط بو مما يؤدي إلى اإلحساس بالعزلة واالنسحاب من الجماعة.

المرونة في بأنيم يتشابيون في تقاسيم وجوىيم وفي بنية أجساميم من حيث داون  يتميز أطفال ذوي متالزمة  
المفاصل والعمود الفقري والتأخر الحركي، والتأخر في اكتساب االستجابة والنقص الحسي.) عبد العزيز، 

977=.) 
 (@.ص;977.)السويد،الطبيعيينمع أقرانيم  أطفال داون في اكتساب جميع الميارات اإلنمائية مقارنةً  ويتأخر  

( بمدينة لرعاية المعوقين ) جمعية الرجاء الفكرية  مراكز التنميةإلى A ىم األطفال المنتسبين التعريف اإلجرائي
 .( أعوام87-<( درجة حسب مقياس رافن لمذكاء وأعمارىم)7<-7>والذين تتراوح درجات ذكائيم بين )دمشق، 

  :التدريب السموكي 
لحديثة يقوم عمى أساس استخدام نظريات وقواعد التعمم، ويعتمد عمى مجموعة كبيرة من أسموب من األساليب ا  

الفنيات العالجية التي تيدف إلى إحداث تغيير ايجابي بناء في سموك اإلنسان وبصفة خاصة سموك عدم 
 ( ?@@8التوافق.)الشناوي،

 :البرنامج التدريبي 
 مدرسة السموكية، ويشتمل عمىAوىو برنامج مبني عمى قواعد عممية مستمدة من ال

 ( جمسة تدريبية سموكية تتضمن أنشطة متعددة تيدف إلى تنمية بعض ميارات السالمة الشخصية8;) 
)االحساس باالتجاه، التنقل، استخدام وسائل المواصالت، االبتعاد عن االخطار بالشارع والمركز، االبتعاد عن 

 عددة ) النمذجة، التعزيز، التمقين ، التغذية الراجعة(.لألطفال من خالل فنيات مت االخطار بالبيت(
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 :الميارة 
تقان وبأقل ما يمكن من الجيد            .األداء السيل الدقيق القائم عمى الفيم لما تعممو اإلنسان بدقة وسيولة وا 

 (@;9،ص @@@8،خرونآو  )المقائي
 :ميارات السالمة الشخصية 

تنميتيا لدى الطفل المتخمف عقميًا إلى تجنب المواقف الخطرة واستعمال وىي الميارات العممية التي يؤدي   
االحساس باالتجاه واستخدام وسائل المواصالت ي ىالمركز، و في األدوات بأمان سواء كان ذلك في المنزل أو 

 (9778عن األخطار.) الروسان،  واالبتعاد التنقل بأمان والتبميغالعامة و 
 المواصالت، وسائل استخدام التنقل، باالتجاه، االحساسبعاد التي تضم األ عة من(A مجمو اإلجرائي) التعريف 

، والتي سيتم الكشف عنيا من خالل مقياس بالبيت  االخطار عن االبتعاد والمركز، بالشارع االخطار عن االبتعاد
 .تائجيا وتفسيرىاواستخراج ن السالمة الشخصية ومن ثم التدريب عمييا من خالل البرنامج التدريبي المصمم
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 الفصل الثاني الجانب النظري

 : وتعريفيا العقمية اإلعاقة -1
ميذ التبل بأنيـ اإلعاقاتالتبلميذ ذوي  1997لعاـ  اإلعاقاتذوي  األفرادلتعميـ  األمريكييعرؼ القانوف      

وتخمؼ  language Disabilities واضطراب لغة  , Learning Disability المصابوف بصعوبات تعمـ نوعية 
 , Autismاوتـز  و Orthopedic Impairments الجياز الحركي وعمؿ في  Mental Retardationعقمي 

صابات  Hearingوعمؿ سمعية وبصرية  , Emotional Disturbanceدماغية شديدة واضطرابات انفعالية  وا 
And Visual , Impairments السمعية واإلعاقة(- ( المزدوجة )البصريةDeaf-Blind  )المتعددة  واإلعاقة

Multiple Disabilities  أخرىوعمؿ صحية Other Health impairments  ىذا القانوف لـ يتضمف  أف إال
 Attention Defecated Hyperactivity.اضطرابات االنتباه وفرط النشاط  

الصياغة   American association of mental retardationلمتخمؼ العقمي  األمريكيةتبنت الجمعية      
ذىني عاـ  أداء بأنووالتي تعرؼ  العقمية اإلعاقة( لمصطمح  Grossman،1973) جرو سمافالتي قدميا 

مع اشتراط  Maladaptive behavior تكيفي  منخفض عف المتوسط بدرجة دالة ويكوف ذلؾ مصاحبًا لسموؾ ال
 (24ص ,2010 ,)الفرماوي .النموحدوث ذلؾ في مرحمة 

نمو العقمي يولد بيا الطفؿ  في لة توقؼ أو عدـ اكتماؿاالتخمؼ العقمي ىو ح أف إلى( 2004فخر، أبو) شيريو   
أو يحدث في سف مبكرة نتيجة لعوامؿ وراثية أو جينية أو بيئية، وتتضح آثار عدـ اكتماؿ النمو العقمي في مستوى 
ف أداء الطفؿ في المجاالت التي ترتبط بالنضج أو التعمـ أو المواءمة البيئية، بحيث ينحرؼ مستوى ىذا األداء ع

 (121،ص2004) أبو فخر،.المتوسط في حدود انحرافيف معيارييف
( وتتمثؿ في التدني 18الفرد والتي تظير دوف سف ) أداءمف جوانب القصور في  العقمية عدداً  اإلعاقةتمثؿ     

مف مظاىر التكيؼ االجتماعي مف  أكثرالممحوظ في القدرة العقمية، والذي يصاحبو قصور واضح في اثنيف أو 
والصحة  وأوقات االستجماـ والعمؿؿ ميارات االتصاؿ المغوي، والعناية بالذات، والحياة اليومية واالجتماعية، قب

 (  AAMR,1992,p.5والسبلمة.)
 :، أسبابياالعقمية اإلعاقةتصنيف  -2

قمية الع اإلعاقةالذي صنؼ مف أشير التصنيفات ( (AAMRالعقميلمتخمؼ  األمريكيةتصنيؼ الجمعية  يعتبر    
تمثيؿ ال وأمراضالمعدية، والحوادث ،  واألمراض: التسمـ، منياو  األسبابعشر فئات رئيسية حسب متغير  إلى

 تصنيؼ تردجولد أما) المرجع السابؽ(،  ، والحرماف الثقافي وغير ذلؾالغذائي ، وخمؿ الكروموسومات
((Tredgold   ولية والثانوية والمختمطة وغير األ األسبابوىي : فئة  األسبابفئات حسب  أربع إلىفيقسميا
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ومتوسطة،  بسيطةفئات  أربع إلىالعقمية  اإلعاقةمعروفة، وىناؾ التصنيفات التربوية والسموكية التي تصنؼ 
 .الخصائص السموكية والتربوية والمينية لكؿ فئة مف ىذه الفئات إلىوشديدة، وشديدة جدًا، وتشير 

 (26،ص1999)مرسي،
 اإلعاقةيتـ تصنيؼ حاالت  أفعدد مف التصنيفات التي يمكف  إلى( 2010) وآخروفي حمدي الفرماو  وأشار

 العقمية بناًء عمييا وىي:
لمطب النفسي  األمريكيةالذي نشرتو الجمعية  DSM-IVعرض الدليؿ التشخيص الرابع  التصنيف الطبي: -1

 :كاآلتي الطبية أسبابو(التصنيؼ العقمي حسب 1994عاـ )
 والزىرية. األلمانيةمعديو مثؿ الحصبة  أمراضتج عف تخمؼ عقي نا -ا
 hydrocephalyالدماغية، والتمؼ الدماغي ، واالستسقاء  كاإلصابةجسمية  إصاباتتخمؼ عقمي ناتج عف  -ب
 ىذا النوع: أمثمةومف  
 : Cretinismحاالت القماءة أو القصاع  -
 Thyriodglandالغدة الدرقية  اضطراب إفرازات إصابات جسمية ناتجة عفحاالت التخمؼ العقمي الناتج عف  -

وجحوظ العيف، قص التيروكسيف، وحيث نقص مادة اليود في الطعاـ، ويصاحب ذلؾ كبر حجـ الرأس، نحيث 
 وانتفاخ البطف. واألصابع األطراؼوجفاؼ الجمد، وقصر 

، وكذلؾ الحاالت اعاتالزئبؽ، وباإلشع بالرصاص و Mental toxicityتخمؼ عقمي ناتج عف تسمـ عقمي  -ػج
، وبعقاقير  Barbiturate & Betrodiazepinesعف التسمـ بعقاقير الباربيتيورات والبيترودابازيبينات الناتجة 
 .Atropineالتروبيف 

 كمثؿ: غذائيتخمؼ عقمي ناتج عف عيوب تمثيؿ  -د
حمض  إضافةند حيث يتموف البوؿ بموف اخضر ع :Phenyl Ketonuriaحالة الفينيؿ كيتو نيوريا  -

البلـز لعممية التمثيؿ الغذائي لحامض  األنزيـ إفرازوىذه الحالة تنتج عف عدـ كفاءة الكبد في  إليو( ferric)الفريؾ
 الفينيميف والذي يظير بمستويات عالية في الدـ ويسبب تسمـ دماغي.

 في الجمستيفب نقص سكر حيث االصفرار واليرقاف واضطراب الكبد يسب : Glactosmiaحاالت الجبلكتوسميا -
.                                                                                                 غذاءالطفؿ

جاف ي التمثيؿ الغذائي لمدىوف مما يرسب مادة )التي تنشأ عف قصور ف :Tay – Sacksساكس –حالة تاي  -
، وىذه الحالة منتشرة بيف االشكانياز األولى األعواـلموفاة في  يمما يؤد بالمخ ذىنية( وىي مادة وسيد

Ashkenazy . 
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في تكويف الييموجموبيف نتيجة نقص توزيع  أوىي خط : Sickle- cell Animaالخبليا المنجمية  أنيميا -
 خبلؿ خبليا الدـ الحمراء مما يسيؿ تكسيرىا؟ األكسجيف

التي تنشأ عف (Down Syndrome)يني مثؿ متبلزمة داوف وشذوذ ج اضطراباتتخمؼ عقمٍي ناتج عف  -ذ
عف تكرار في الكروموسـو  أالتي تنش (Edward's syndrome)( ومتبلزمة ادوار 21) الكروموسوـتكرار في 

 األنثوي( 23الزوج ) إلى (y) عف زيادة في الكروموسوـ أالتي تنش (Klin felter) ( ومتبلزمة كمينفمتر 18رقـ )
 وغيرىا مف ىذه الحاالت.( XXYليصبح )

 الوالدة: وأثناءتحدث قبؿ وبعد  أمراضتخمؼ عقمي ناتج عف  -و
 قبل الوالدة: أسباب -ا
 ( بيف الوالديف.RH Factorعدـ توافؽ العامؿ رسيوس ) -1
 تناوؿ الكحوليات والمخدرات. -2
 .األلمانيةالحامؿ بالحصبة  األـمرض  -3
 .لئلشعاع األـتعرض  -4
 لمحمؿ. األـوعدـ مبلئمة عمر  لئلنجاب األـاد عدـ استعد -5
 أسباب أثناء الوالدة: -ب
 .Anoxiaوانقطاع وروده عف مخ الطفؿ  األكسجيفنقص  -1
 الشفط. وأجيزةالحادة  اآلالتحوادث الوالدة نتيجة استعماؿ  -2
 انخفاض وزف الطفؿ عند الوالدة بصورة حادة. -3
 طوؿ فترة المخاض وتعسر الوالدة. -4
 الوالدة القيصرية. -5
 أسباب بعد الوالدة: -ج
 السقوط المفاجئ. أوتعرض الطفؿ لبلىتزاز الشديد  -1
 ضعؼ الرعاية الصحية لمطفؿ. -2
 والسموـ والمخدرات والرصاص والزئبؽ. والنيكوتيفالسامة  األبخرةتعرض الطفؿ لمواد مشوىة، مثؿ  -3
 الدماغ، التياب السحايا المخية(. )الحصبة، الحمى، التياب بأمراضالطفؿ  إصابة -4
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التي قدمتيا البحوث في  عقمياً الشذوذ الجيني لدى المتخمفيف  أشكاؿيمكف أف تمحؽ  التصنيف النيوروجيني: -2
 التالي: (1)الجدوؿ

 أشكال الشذوذ الجينييبين ( 1الجدول)
في  الكر وموسوماتعدد  الشذوذ الجيني فئة التخمف العقمي ـ

 الخمية
مػػػػػػة داوف مػػػػػػػف نػػػػػػوع ثبلثػػػػػػػي متبلز  1

21(Trisomy-21) 
( ثػػبلث مػػرات 21الكروموسػػـو رقػػـ ) تكػػرار
 مف مرتيف في الخبليا العادية بدالً 

 كروموسـو 47

 االنتقػػػاليمتبلزمػػػة داوف مػػػف نػػػوع  2
((Translocation 

 الكروموسػػػػػػػوماتانتقػػػػػػػاؿ جػػػػػػػزء مػػػػػػػف أحػػػػػػػد 
 (21) بالكروموسوـوالتحامو 

 كروموسـو 46

وع الفسيفسائي متبلزمة داوف مف ن 3
Mosaicism 

( فػػػػي بعػػػػض 21خمػػػػؿ فػػػػي الكروموسػػػػوـ )
 األخرىالخبليا دوف 

 كروموسـو 46

 Patau'sمتبلزمػػػػػػة بػػػػػػاتيو  4
syndrome 

( ثػػػػبلث 13تكػػػػرار فػػػػي الكروموسػػػػـو رقػػػػـ )
 (Trisomy-13مرات لذا يسمى )

 كروموسـو 47

 Edward'sمتبلزمػػػػػة ادوارد  5
syndrome 

ث مػرات، ( ثبل18تكرار الكروموسوـ رقـ )
 (Trisomy-18يسمى )لذا 

 كروموسـو 47

 Tyrner,sمتبلزمػػػػػة تيرنػػػػػر  6
syndrome 

غيػػػػػاب أحػػػػػد كروموسػػػػػومي الجنس،فيكػػػػػوف 
 (Xo( فردى)23زوج الكروموسـو رقـ )

 كروموسـو 45

زوج  إلػػػػػى( Xزيػػػػػادة كروموسػػػػػـو الجػػػػػنس ) (XXX( )Trisomy-Xمتبلزمة) 7
 األنثػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي( 23الكروموسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )

 XXX)فيكوف)

 كروموسـو 47

 Klineتبلزمػػػػػػة كبلينفمتػػػػػػر م 8
falter's Syndrome  

زوج  إلػػػػػػػػػػػػػى( Yزيػػػػػػػػػػػػػادة كروموسػػػػػػػػػػػػػـو الجػػػػػػػػػػػػػنس )
 (XXY) فيكوف األنثوي( 23الكروموسـو رقـ )

 كروموسـو 47

( XYY( )XYYمتبلزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) 9
Syndrome 

زوج  إلػػػى Y)زيػػػادة كروموسػػػـو الجػػػنس )
(الػػػػػػػذكري فيكػػػػػػػوف 23الكروموسػػػػػػػـو رقػػػػػػػـ )

(XYY) 

 كروموسـو 47

 Dزيادة في احد كروموسومات المجموعة  Microcephalyالميكروسفالي  10
-14-13التي تضػـ الكروموسػومات رقػـ 

 (Trisomy-Dلذا يسمى ) 15

 كروموسـو 47
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 -Praderبراديرويممػػي متبلزمػة  11
willi,s syndrome  

 كروموسـو 45 األبوي( 15فقد كروموسـو رقـ )

اليػػػػش  Xمتبلزمػػػػة كروموسػػػػـو  12
(Fragile- X) 

يكػػػػػػوف (الػػػػػػذي FMR1جػػػػػػيف )طفػػػػػػرة فػػػػػػي 
 ىػػػػػػػػػػػذابػػػػػػػػػػػروتيف التخمػػػػػػػػػػػؼ العقمػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف 

 (FMRPالنوع)

 كروموسـو 46

 التصنيف التربوي: -3
 Scherenbergerسكيرينرجر ٍ  حيث صنؼ  learning Expectancyيتـ بحسب توقع القابمية لمتعمـ  وىو   
 : إلى عقمياً المتخمفيف  1964عاـ 
 (.25-50معدؿ ذكائيـ مف )  Educableلمتعمـ  قابميف -
 (.49-20معدؿ ذكائيـ مف )  Trainableقابميف لمتدريب  -
 واإليواء ( ويوضعوف رىف اإليداع20معدؿ ذكائيـ أقؿ مف )  Severely Multi اإلعاقةاعتماديوف شديدي  -

 في مؤسسات لمرعاية.
 (2)والجدوؿ. (85-75ذكاء مف )بمعدؿ   Dull normal األغبياءويضيؼ البعض فئة أخرى ىـ العاديوف  -

 التالي يوضح ىذه الفئات:
 فئات االعاقة العقمية حسب التصنيف التربوي يبين (2الجدول)

 توقع التعمم معدل الذكاء الفئة
قػػادر عمػػى التنػػافس فػػي المدرسػػة فػػي معظػػـ المجػػاالت فيمػػا عػػدا  90-80او Dull Normal  75العادي الغبي 

معدالتػػػػػو تحػػػػػت المتوسػػػػػط التكيػػػػػؼ  الدقيقػػػػػة، األكاديميػػػػػةالمػػػػػواد 
المجتمػػع رغػػـ كونػػو فػػي  أفػػراديختمػػؼ عػػف سػػائر  االجتمػػاعي ال

الوظيفي مناسب في المجاالت غير التقنية  أداءه.األوؿالمستوى 
 يعوؿ نفسو. أفويمكف 

تحصػػػػيؿ فػػػػي المقػػػػررات الدراسػػػػية بػػػػيف مسػػػػتوى الصػػػػؼ الثػػػػاني  80-75أو Educable 50القابموف لمتعمـ 
س، تكيؼ اجتماعي يسمح بدرجة مػف االسػتقبللية والصؼ الخام

 جزئية. أوذاتية كاممة  بإعالةفي المجتمع ، كفاية مينية تسمح 
 

جػدًا فػي  محػدودتحصػيؿ  في مجػاؿ مسػاعدة الػذات، أساستعمـ  Tamable 20-49القابموف لمتدريب 
بالبيػػػػت والبيئػػػػة  محػػػػدود. التكيػػػػؼ االجتمػػػػاعي األكاديميػػػػةالمػػػػواد 

 الميني يكوف في الورش المحمية. داءاألالمحيطة بو.
غيػػر قػػادر عمػػى التحصػػيؿ حتػػى فػػي مسػػتوى الميػػارات البلزمػػة  20مف  أدنىنسبة ذكاء  )حاالت الرعاية(اإليوائيةالحاالت 

 ورعاية. إشراؼ إلىلحاجاتو الشخصية ويحتاج 
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 :(السيكومتري) القياس النفسي تصنيف -4
لمتخمؼ العقمي،  األمريكيةوتبنتو الجمعية , Grossman ( 1983-1973) جرو سمافىذا التصنيؼ اقترحو    

ىا الذىني العاـ عند المتوسط إلى الحاالت التي ينخفض أداؤ أف مصطمح التخمؼ العقمي يشير  أوضححيث 
عمى مقياس ويكسمر،  (70الذي ضيؽ حدود التخمؼ فأصبحت تقع تحت ) األمر،  األقؿبانحرافيف معيارييف عمى 

عمى مقياس )بينيو( ،وتكوف نسب الذكاء في مجموعات ىذا التصنيؼ عمى النحو الموضح التالي  ،(68)وتحت 
السموؾ  نخفاضاىما  آخريفبعد استفاء شرطيف  إالحالة تخمؼ  أنياتشخص عمى  الحاالت ال أفمع مبلحظة 

 ف يكوف ذلؾ قد حدث قبؿ الثامنة عشر مف العمر.أالتكيفي و 
 عاقة العقمية حسب درجة الذكاءتصنيف االيبين ( 3الجدول )

 IQنسبة الذكاء 
 مقياس ويكسمر
 15انحراؼ معياري =

 مقياس استانفورد بينيو
 16انحراؼ معياري=

 Mildالتخمؼ العقمي البسيط  67-52 55-69
 Moderateالتخمؼ المتوسط  51-36 54-40
 Severالتخمؼ الشديد  20فاقؿ  26 39-25
 No foundميؽ )البالغ( التخمؼ الع فاقؿ 19 فأقؿ 24

 ( الخصائص السموكية ليذه الفئات كاآلتي:1992ولقد فصمت منظمة الصحة العالمية عاـ )
 :Mild Mental Retardationالخفيف  أوالتخمف العقمي البسيط  -1

، ولكف معظميـ خفيؼ( يكتسبوف المغة مع بعض األخطاءالمتخمفوف ذوو التخمؼ البسيط) ال األشخاص    
محادثات، وكذلؾ االشتراؾ في المقابمة  جراءا  و الحياة اليومية،  ألغراضوف القدرة عمى استخداـ الكبلـ يحقق

االستقبللية الكاممة في الرعاية الذاتية )تناوؿ الطعاـ، النظافة، ارتداء  إلى أيضاً ، ويصؿ معظميـ اإلكمينيكية
مف العادييف. ضنموىـ أيضًا  حتى ولو كاف معدؿ( ، وكذلؾ في الميارات المنزلية والعممية واإلخراجالمبلبس 

 وكثير منيـ تكوف لديو مشكبلت في القراءة والكتابة. ،الواجبات المدرسية أداءوتبدو الصعوبات الرئيسية عادة في 
د لتنمية مياراتيـ ع  حاؿ فاف حاالت التخمؼ البسيط يمكف مساعدتيـ بشكؿ كبير عف طريؽ التعمـ الم   أيوعمى    
داخؿ ىذه الفئة قادروف عمى العمؿ الذي  األعمىوموف في المستويات ق  ، ومعظـ الذيف ي  إعاقاتيـويض عف والتع

 اليدوية غير الماىرة وشبو الماىرة. األعماؿويشمؿ ذلؾ  األكاديميةمف القدرات  أكثريتطمب قدرات عممية 
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فاف بعض درجات التخمؼ العقمي  يمياألكاداالجتماعي الحضاري الذي يتطمب قميبًل مف التحصيؿ  اإلطاروفي 
ذايمثؿ مشكمة في حد ذاتيا،  البسيط ال كاف ىناؾ عدـ نضج انفعالي واجتماعي واضح يتمثؿ في عدـ القدرة  وا 

عاتو تكوف ظاىرة وتوق المجتمعصعوبات التعامؿ مع تقاليد  أو األطفاؿعمى التعامؿ مع مطالب الزواج وتربية 
سموكية واالنفعالية واالجتماعية لحاالت التخمؼ العقمي البسيط وحاجاتيـ لممعالجة فاف الصعوبات ال ،وبصفة عامة

مف قربيا لتمؾ الخاصة بحاالت التخمؼ العقمي مف  أكثروالمساندة تكوف قريبة مف تمؾ بذوي الذكاء المتوسط 
 المستوى المتوسط.

 : Moderate Mental Retardationالتخمف العقمي المتوسط  -2
كما  في ىذه الفئة بطيئوف في تطوير وفيـ واستخداـ المغة، ويكوف تحصيميـ في ىذا المجاؿ محدود، داألفرا   

  ،طوؿ حياتو إشراؼ إلىيكوف انجازىـ في مجاؿ الرعاية الذاتية والميارات الحركية متخمفًا أيضًا، وبعضيـ يحتاج 
البلزمة  األساسية المياراتيتعمموف  ألفراداويكوف تقدميـ في التعميـ المدرسي محدودًا ولكف نسبة مف ىؤالء 

تتيح ليـ الفرص لتنمية طاقاتيـ المحدودة، والكتساب بعض  أفلمقراءة والكتابة والحساب، ويمكف لمبرامج التعميمية 
المحدودة لمتحصيؿ، وىؤالء  اإلمكانياتالتعمـ ذوي  لبطيء، ومثؿ ىذه البرامج تكوف مناسبة  األساسيةالميارات 

كانت المياـ معدة جيدًا وتوفر  إذامياـ عمميو  أداءمرحمة الرشد يكونوا قادروف عمى  إلىعندما يصموف  األفراد
 في الرشد االستقبلؿ المعيشي الكامؿ. األفراديتحقؽ ليؤالء  أفالماىر. ومف النادر  اإلشراؼ

 :Retardation Sever Moderate Mentalالتخمف العقمي الشديد  -3
عضوية، وكذلؾ  اإلكمينيكية ووجود جوانبيبة الشبو بفئة متوسطي التخمؼ مف حيث الصورة ىذه الفئة قر    

، وىي أيضاً مستويات االنجاز والتحصيؿ المنخفضة المذكورة في الفئة السابقة توجد ىنا  أفالحاالت المرافقة. كما 
ي وغيره مف العيوب شيوعًا يعاني معظـ أفراد ىذه المجموعة مف درجة واضحة مف القصور الحرك أكثر

 شذوذ في نمو الجياز العصبي المركزي. أو إكمينيكياً المصاحبة، والتي تشمؿ عمى وجود تمؼ واضح 
 : profound Moderate Mental Retardationالتخمف العقمي العميق  -4
ذوي قدرة محدودة في ىذه الفئة  األشخاص أف(، وىذا يعني عمميًا 20) بما دوفيقدر معدؿ الذكاء في ىذه الفئة   

مقيدوف بدرجة بالغة في  أويمكنيـ الحركة  جدًا عمى فيـ التعميمات والمطالب واالستجابة ليا، فمعظميـ ىؤالء ال
عمى  لديو قدرة يوجد ال أو ةقميم ةضئيمة عمى التعامؿ بصورة غير لفظية، ولدييـ قدر  إمكانياتحركتيـ، ولدييـ 

شراؼرعاية ومساعدة  ىإلرعاية حاجاتيـ الشخصية وىـ بحاجة   مستمر. وا 
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 العقمية: اإلعاقةتشخيص  -3
تمؼ  إلىالمؤدية  اإلعاقة أسبابالعقمية مف وجية النظر الطبية، بالتركيز عمى  اإلعاقةبدأ تشخيص حاالت     

 The، ومع ظيور مقاييس الذكاء المعروفة كمقياس ستانفورد بينيو Brain Damage في الخبليا الدماغية
Stanford Bient intelligence scaleومقياس وكسمر ، The Wechsler intelligence scale   أصبح

استخداـ معامؿ الذكاء كداللة عمى استخداـ  وتمثيؿ ىذا االتجاه في التركيز عمى القدرات العقمية وقياسيا،
الخمسينات مف  أواسطى العقمية، وقد استمر ىذا االتجاه حت اإلعاقةالمقاييس السيكومترية في تشخيص حاالت 

العقمية تمثمت في االتجاه  اإلعاقةالقرف الماضي، حيث ظيرت اتجاىات جديدة في قياس وتشخيص حاالت 
 أفالمقاييس السيكومترية وخبلصتيا :  إلىاالجتماعي، فقد ظير ىذا االتجاه الجديد نتيجة لبلنتقادات التي وجيت 

ظير قدرة أ إذاوؽ عقميًا خاصة ع  يعني بالضرورة انو م   ذكاء الحصوؿ الفرد عمى درجة منخفضة عمى مقاييس ال
ببعد التكيؼ  بالعادةعمى التكيؼ االجتماعي واالستجابة بنجاح لممتطمبات االجتماعية والذي يعبر عنو 

لمتخمؼ العقمي لمسموؾ  األمريكيةاالجتماعي، وظيرت مقاييس تقيس ىذا البعد ومف أشيرىا مقياس الجمعية 
 ,The American Association on Mental) (،Nihira et al,1975ه )ؤ نييرا وزمبل أعدهوالذي التكيفي 

Deficiency Adaptive Behavior scale الجتماعية)ا( ومقياس كييف وليفيف لمكفايةCain- Levine 
social competency scale,1983.) 

العقمية،  اإلعاقةصيمي في مقياس وتشخيص حاالت التربوي التح وظير بالسبعينات مف القرف الماضي االتجاه   
ظيور االتجاه  إلى أدىقياس وتشخيص الجوانب التحصيمية لممعوقيف عقميًا، مما  إلىوييدؼ ىذا االتجاه 

في عمـ النفس،  واألخصائي األطفاؿالعقمية التي يشترؾ فييا طبيب  اإلعاقةالتكاممي في قياس وتشخيص حاالت 
 اإلعاقةاالتجاه التكاممي في القياس والتشخيص لحاالت  ألبعادة الخاصة وفيما يمي توضيح في التربي واألخصائي

 العقمية.
 البعد الطبي: -1
 أسموبويضـ عممية التشخيص الطبي جمع المعمومات عف المريض والمرض الذي يعاني منو باستخداـ    

الطبية  األسباباالجتماعية لو، واستقصاء السيرة المرضية في جمع المعمومات عف تطور ونمو المرض والسيرة 
 واألطباء األخصائييفأو مف  المحيطيف بو األشخاصمف  أوالبيولوجية لمحالة، وتؤخذ المعمومات مف المريض 

والفحوص المخبرية التي  والفحوص السريرية التي تشمؿ: معاينة الطبيب، والفحوص الجسمية والحسية، اآلخريف
السينية،  األشعةمثؿ: فحص  اإلشعاعيةنخاع ودراستيا والفحوص  أو أو برازوؿ ب أوتشمؿ اخذ عينات دـ 
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التي يعاني منيا المريض، وتقديـ  األعراض أسباب إلىوفحص الموجات فوؽ الصوتية، بيدؼ الوصوؿ 
يقيـ  فأالتوصيات الطبية البلزمة لمواجيتو وعبلجو ويستطيع الطبيب بمقارنة تطور نمو الطفؿ بالمعايير النمائية 

(، Meadow& Smithells,1985( والتنبؤ بمعدؿ نموه المستقبمي )1999 الحالي لو) الروساف، النمومستوى 
بواسطة ىذه العوامؿ النمائية والرسوـ البيانية التي توضح معايير النمو السميـ، يستطيع الطبيب أف يحدد بعض 

يقوـ بو لطبية المناسبة فيما يتعمؽ بالبحث الذي يساعده عمى وضع االفتراضات ا الخمؿ واالضطراب، مما أنواع
( Norms Developmentalالشائعة ليذه الجداوؿ جدوؿ القياسات المعيارية) األمثمةعف سبب المرض، ومف 

 (.2000والذكور ) الروساف،  لئلناثحسب المستويات العمرية المختمفة  األطفاؿ وأوزاف وأطواؿ الرأسلمحيط 
 :(لسيكومتري)ا القياس النفسي بعد -2
 ألياـالعقمية، وتعود محاوالت تعريؼ الذكاء  اإلعاقةالمحكات المستخدمة في تشخيص حاالت  أىـيعتبر مف    

جميفورد وغيرىـ،  جالتوف وسبيرماف و أعماؿواستمرت خبلؿ القرف التاسع عشر عف طريؽ  وأرسطو أفبلطوف
د لمذكاء يحوز عمى موافقة معظـ الباحثيف في الذكاء، تعريؼ محد إلىرغـ كؿ ىذه المحاوالت لـ يتـ التوصؿ و 

قياس  أف إلى( Jensen,1981لذلؾ حاوؿ العديد مف العمماء قياس الذكاء دوف محاولة تعريفو، ويشير جنسف )
يقيس اختبار الذكاء  أفنو مف المستحيؿ أ إلى( Gardner,1983جاردنر) وأشاربكثير مف تعريفو،  أسيؿالذكاء 

 أفيتجاوز ساعات مف التطبيؽ، وكما يقوؿ سيترنبيرغ  في وقت ال لئلنسافنو القدرات الواقعية حتى الحديث م
           .اتساعًا وتعقيدًا مف المواقؼ االختبارية والميمات التي يحددىا عمماء النفس أكثرهالذكاء يوجد في عالـ 

 (113،ص 1998) السرور، 
ف الدرجة التي يحصؿ عمييا الشخص في اختبارات الذكاء، فيي م أكثرنسبة الذكاء ليست  أفويرى جنسف    

ىي عبارة عف  إنمايسمى باختبار الذكاء  يوجد ما ال بأنو، حيث يؤكد األكاديمي لئلنجازتعكس االستعداد 
عف جنسف( كما وجيت انتقادات  ، نقبلً 1998مدارس البعض ) السرور،اختبارات تحصيمية لصؼ متوسط ضمف 

اء فيما يتعمؽ بالصدؽ التنبؤي ليا، حيث كاف ىناؾ تحيز في نتائج اختبارات الذكاء تظير في لذكالختبارات ا
الذكاء التبلزمي وتوصؼ كذلؾ  اختباراتالمعايير الشائعة في قياس قدرة  كأحدالتحصيؿ المدرسي  عتمادالالتنبؤ، 
 أفتحميبًل عادة في عينة التقنيف، كما  المجتمعالموجودة في  األقمياتلـ تمثؿ  أنيالصدؽ تقنينيا، حيث  بالتحيز

تطبيؽ اختبارات الذكاء،  إجراءات إلىدوف المعوقيف، وكذلؾ وجيت االنتقادات  األسوياءمعظميا قد قنف عمى 
مف الشروط الخاصة بكؿ اختبار تتعمؽ بكفاءة الفاحص، وظروؼ  عدداً التطبيؽ  إجراءاتحيث تستمـز 

 (1999) الروساف،.اراتاالختب إجراءالمفحوص، ومكاف وزماف 
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العقمية ظاىرة متعددة  اإلعاقة أفقياس كمي وموضوعي لمذكاء والقدرة العقمية، ذلؾ  إلى وقد يصعب الوصوؿ   
معرفة ىذا  إلىمتشابكة ومتداخمة، ولـ يصؿ العمـ حتى الوقت الحاضر  أنيا األبعاد، ويزيد تعقيد ىذه األبعاد
يعدو  تختمؼ عف غيرىا، فالذكاء ال اإلعاقةذا التداخؿ فكؿ حالة مف حاالت ى إلىـ التوصؿ خؿ، وحتى لو ت  االتد

 (1982)صادؽ،  .العقمية اإلعاقة أبعادكونو بعدًا واحدًا مف 
 البعد االجتماعي: -3
العقمية، كمعيار في  لئلعاقةالتشخيص السيكومتري  إلىظير االتجاه االجتماعي نتيجة االنتقادات التي وجيت    

يشمؿ التكيؼ  العقمية ال لئلعاقةتعريؼ  أف أي( Macmillan,1977) ماكمبلفحيث يرى  ييا،الحكـ عم
 أفاجتماعية، ويجب  مشكمةعبر عف العقمية ت   اإلعاقة أف إذ مناسباً  االجتماعي لمفرد في بيئتو لف يكوف تعريفاً 
العتناء بنفسو وحؿ مشكبلتيـ بعيف االعتبار قدرة الفرد عمى ا تأخذيتضمف تعريفيا وتشخيصيا معايير عممية 

مف مظاىر  مظيراً لممتطمبات االجتماعية  واالستجابة، وقد اعتبر فشؿ الفرد في التكيؼ االجتماعي اليومية
قدرة مقياس التكيؼ  أظيرت( والتي 1996-1994) العقمية، ومما يدعـ ىذا االتجاه دراسة لمروساف اإلعاقة

 األساليبالعقمية مقارنة مع  اإلعاقةوتشخيص وتصنيؼ حاالت ى قياس األردنية عماالجتماعي في صورتو 
توفر معامؿ ارتباط  إلىنتائج ىذه الدراسات  أشارتالتقميدية السيكومترية كمقياس ستانفورد بينيو لمذكاء، حيث 

 .مف مقياس التكيؼ االجتماعي ومعايير الصورة مف مقياس ستانفورد بينيو األمريكيةعالي بيف معايير الصورة 
 (2000)الروساف،

 البعد التربوي: -4
 اإلعاقةويعتبر االتجاه التربوي في قياس وتشخيص المعوقيف عقميًا البعد الرابع في االتجاه التكاممي لتشخيص    

العقمية، وىو مف االتجاىات الحديثة في القياس والتشخيص، وقد جاء ىذا االتجاه ليكمؿ االتجاه التكاممي في 
تحصيميًا عمى  الطالب المعوؽ عقميًا، تربويًا و أداءتقيـ  إلىالعقمية، حيث ييدؼ  قةاإلعاقياس وتشخيص 

فعالة في تحديد  أداةالمقاييس الخاصة بالبعد التربوي والذي يتضمف عددًا مف االختبارات التربوية التي تعد 
اب والتييئة المفيدة مف خبلؿ تطبيؽ الطالب المعوؽ عقميًا في الميارات المغوية والقراءة والكتابة والحس أداءمستوى 

المؤسسة خمسة عشر  أويمضي عمى التحاقو بالمركز  أفالمقاييس بطريقة فردية عمى الطالب المعوؽ عقميًا، بعد 
ىذه  أىميةكؿ مقياس عمى حدة، وعمى فترات وفي عدد مف الجمسات، وتكمف  ويتـ تطبيؽ األقؿيومًا عمى 

تعميمية فردية  أىداؼ شتقاؽا لتربية الخاصة في وضع الخطة التربوية، الفردية وتساعد معممي ا أنياالمقاييس في 
        .عنيا بشكؿ صحيح في كؿ مقياس مف مقاييس البعد التربوي اإلجابةمف الفقرات التي لـ يستطيع الطالب 

 (1996) الروساف،
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 متالزمة داون: -4
ة وصؼ السبلالت البشرية، والتماثيؿ القديمة، والعديد مف وعممي اإلنسافتشير دراسات واكتشافات بحوث عمـ     

يحمموف الصفات المميزة لمتبلزمة داوف عبر التاريخ القديـ، لكف لـ  أشخاصوجود  إلىالوصفات الطبية القديمة 
بطريقة واضحة، وتمثؿ التماثيؿ  إلييا اإلشارةدليؿ عمى تحديد السبب وراء ىذه الصفات أو حتى  أييثبت وجود 

 واألنؼالجسـ ووجو مستديرة، يميزىا الحدود المسطحة والعيوف المائمة  وممتمئقصيري القامة،  أشخاصاً لغربية ا
 أشخاصاً كانت تظير  أنياالمفمطح والشفاه المفتوحة والمساف العريض، والرقبة القصيرة، حيث تبدو ىذه التماثيؿ 

ييكؿ عظمي واحد يرجع ليذه بيتـ اكتشافيا ولو داوف التي تـ وصفيا فيما بعد، كما لـ  أعراضيعانوف مف 
 ألشخاصعمى التماثيؿ والصور الجدارية  األشخاصالفترات التاريخية القديمة، واستند الدليؿ عمى وجود ىؤالء 

 ( 25،ص2008شاىيف، ).عشر الميبلدي في القرنيف الخامس والسادسيحمموف صفات داوف رسمت 
شخص قاـ بوصؼ  أوؿ( Jean Etienne Esquirol,1938سكيوروؿ )ا آتيفوكاف الطبيب الفرنسي جاف    

 بطريقة عممية. األشخاصىؤالء 
               .مجموعة مف الصفات ليـ بتحديد( Edward segued,1945سيجاف ) إدواردكما قاـ الفرنسي    

 (2000) بارودي،
                 داوف ىػػػػػػػػػادروفجػػػػػػػػػدوف أمػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػؿ التسػػػػػػػػػمية فقػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػاءت عنػػػػػػػػػدما قػػػػػػػػػاـ الطبيػػػػػػػػػب االنجميػػػػػػػػػزي جػػػػػػػػػوف الن    
(John Langdon Langdon down )والصػػػفات المصػػػاحبة ليػػػذه المتبلزمػػػة بػػػاألغراضقائمػػػة  بتقػػػديـ.                       

(Braitser & Winter,1996,p1-2) 
خػاص  إيػواء( وىػو مركػز The Ear Is woos Asylam for Idotsوكػاف يعمػؿ فػي مركػز طبػي يػدعى )  

 بلحظػػػػات حػػػػوؿ تصػػػػنيؼ سػػػػبلالت الببلىػػػػةدراسػػػػة بحثيػػػػة تحمػػػػؿ عنػػػػواف:  م بػػػػإجراءوقيف عقميػػػػًا، حيػػػػث قػػػػاـ بػػػػالمع
(Observation on An Ethnic Class, Eication of Idiot ومػف خػبلؿ ىػذا البحػث الحػظ الطبيػب وجػود )

مػػى وصػػؼ لػػذلؾ عمػػؿ ع عػػدد مػػف الصػػفات المشػػتركة ليػػذه المجموعػػة دوف غيرىػػا، لكنػػو لػػـ يتعػػرؼ عمػػى مرضػػيـ
 (              30،ص2000)يوسؼ و بورسكي،  .صفاتيـ في تقاريره

 عمى ىذه المتبلزمة اسـ المنغولية أطمؽحد بعيد الشعب المنغولي فقد  إلىوألنيـ يشبيوف في صفاتيـ الشكمية   
(Mongolism(واستمرت التسمية رسميًا حتى عاـ ،)وبعد ضغط كبير مف حكومة منغوليا عمى منظ1986 ) مة

عمى ىؤالء  أطمؽ(. وتكريمًا لمطبيب داوف 1999)الروساف،لمية تقرر تغير ىذا االسـ رسمياً الصحة العا
 (20،ص2002)المناعي، .Dow syndrome)): ذوي متبلزمة داوف  األشخاص اسـ
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الت حوؿ خصائص ىذه الحا واألبحاثموضوع متبلزمة داوف العديد مف العمماء الذيف نشروا الدراسات  راثأو    
الحاالت ومف ، كما نشرت الكثير مف الدراسات التي تمثمت في عوامؿ ظيور ىذه والجسمية واالجتماعيةالعقمية 
( تحت عنواف دليؿ Pueschel,et.al,1990بوشيؿ وزمبلئو ) األطفاؿطبيب  ألفوالكتاب السنوي الذي  أشيرىا

 وأسبابيابية الطفؿ ذوي متبلزمة داوف داوف، حيث يتضمف الكتاب موضوعات مثؿ: تر  أطفاؿاآلباء لحاالت 
 الجسمية والحركية والعقمية والبرامج الترويحية والمينية التي يمكف أف تقدـ ليـ. وخصائصو

السبب  أف إلى( 1959قد أشاروا عاـ ) (Lejeune, Gautier, Tarpin) وكاف العمماء ليجف وجيوكر وتوربف   
 ( عمى مستوى الخمية الجينية46( كروموسومًا بداًل مف )47د)الحقيقي الكامف وراء متبلزمة داوف ىو وجو 

حيث يصبح ىذا الزوج ( 21وذلؾ لوجود كروموسوـ زائد متصؿ بزوج الكروموسومات رقـ) .(2000)بارودي،
( مسؤوؿ عف التوتر العضمي 21زوج الكروموسومات رقـ) أف( وبما Chapman & Hesketh,2000ثبلثيًا)

ظيور  إلىفإف ذلؾ يؤدي  ،اإلنسافالحيوية الميمة في جسـ  واألجزاءة وبعض العناصر والصفات الشكمية الوجيي
والصفات المميزة ليذه المتبلزمة. وتعد متبلزمة داوف احد االختبلالت الوراثية حيث تحتوي كؿ خمية مف  األعراض

( مف 24، و)ويفاألبحد أ( كروموسومًا يتوارثيا مف 23( كروموسومًا، )47خبليا الشخص المصاب عمى )
 بالجنيفحدث حمميا  إذا، خاصة األـعادة مف  يأتيالزائد  (21الكروموسـو ) أفاآلخر، وقد أظيرت الدراسات 

ذا( XX+47،21)أنثىكانت  إذامف عمرىا، ويكتب النمط الكروموسومي لممريض  األربعيفبعد سف  كاف ذكرًا  وا 
(XY+21,47.)،(263، ص2003)العريض 
الكروموسومات الموجودة في داخؿ نواة الخمية،  إلظيار( Cylogenitics) الخموية لوراثياتاوتستخدـ طريقة   

( لزراعتيا مخبريًا وسط مغذ غني باليرمونات المساعدة عمى مميمتر 4-2حيث تستخدـ عادة كمية قميمة مف الدـ)
ا، ثـ يتـ عزؿ الكريات الدـ نمو الخبلي إليقاؼنمو خبليا البيض، وبعد ثبلثة أياـ تضاؼ مادة كيميائية خاصة 

الكحوؿ عمييا، وتبسط عمى سطح شريحة زجاجية وتوضع عمييا مادة ممونة  بإضافةالبيضاء وتثبيت ىذه الكريات 
ما يسمى النمط  أولتسييؿ رؤيتيا تحت عدسة المجير، حيث يمكف معرفة عدد الكروموسومات 

 (43،ص2003الخمؼ، ).( Cerotypeالكروموسومي)
نو يحتوي عمى عدد قميؿ مف الجينات، ويمكف أصغر كروموسوـ بشري ويفترض أ( ىو 21وموسوـ )الكر  و    
حي، ففي حيف يؤدي وجود  إنسافتواجد ىذا الكروموسوـ بشكؿ ثبلثي في جسـ  بإمكانيةيكوف ىذا سبب  أف

 رابات،اضط إحداث إلى األخرىلكروموسوـ كامؿ بشكؿ كامؿ في كؿ حاالت الكروموسومات  إضافيةنسخة 
 إضافييف( 18) أو(12بكروموسوـ ) أطفاؿقد يولد  أحياناً  ينمو نموًا كامبًل، و أف يستطيع الجنيف مطمقاً  بحيث ال
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ذوي متبلزمة داوف فيكتمؿ نموىـ  األطفاؿ أماالحاالت،  أحسفمعدودة في  أياـمف  ألكثريعيشوف  ال لكنيـ
عبلقة بيف المستوى االقتصادي واالجتماعي  وال توجدة ظاىرة، الجسمي تقريبًا، ويعيشوف لسنوات بعد الوالدة بسعاد

ىذه المتبلزمة تحدث لكبل الجنسيف  أفمتبلزمة داوف، حيث  أعراضلمشخص، والبمد التي يسكف بيا في ظيور 
 إنجاباجتماعي، كما أنو ال دخؿ لمغذاء ونقص الفيتامينات في  أومستوى اقتصادي  وأليموقع جغرافي  أيوفي 

 (1996مؿ المتبلزمة.)عزب،طفؿ يح
فػي  لآلبػاءىػي عػدـ وجػود عبلقػة  األولػىىامتػاف عػف حالػة متبلزمػة داوف البػد مػف توضػيحيما،  حقيقتافوىناؾ   

الحمػػػؿ وتسػػػبب حػػػدوثيا لمطفػػػؿ،  أثنػػػاءتحصػػػؿ  أفيمكػػف  أخطػػػاء أومػػػؤثرات  أوعوامػػػؿ  أيػػػةحػػدوثيا، ولػػػيس ىنػػػاؾ 
طفػؿ  كػأيخاصػة بػو  وأفكػارخص فريػد يمتمػؾ قػدرات ومواىػب كؿ طفؿ ذوي متبلزمة داوف ىػو شػ أفوالثانية ىي 

 (Stray, Gundersen,1986).آخرعادي 
 تعريف متالزمة داون:

 المتبلزمة أو الزممة: -
كثػر مػف طفػؿ وبشػكؿ أو العبلمػات الجسػمية التػي تظيػر عمػى أعػراض ف كممة متبلزمة تعني مجموعة مف األإ   

ممػػة   لػػـز الشػػيء  أي إذا ظيػػر ارتخػػاء فػػي العضػػبلت وتفمطػػح فػػي مػػف ك مػػأخوذةمتكػػرر وليػػا سػػبب محػػدد. وىػػي 
الوجو مع عيوب خمقية في القمب فإنو  يمـز  أف يوجد صغر في األذف وخط وحيد في كػؼ اليػد وصػغر فػي اليػديف 

عػػراض أطمػػؽ ذا تكػػررت فػػي أكثػػر مػػف طفػػؿ بػػنفس أو قريبػػة مػػف ىػػذه األإوغيرىػػا. وىػػذه األوصػػاؼ كميػػا مجتمعػػة 
والمتبلزمة ىي فػي الحقيقػة دوارد وغيرىا. إو متبلزمة أداوف  ةكمتبلزمزمة  وأعطي ليا اسـ مخصص عمييا   متبل

كممة متبلزمة مف الناحية الطبية رديفو لكممة  مرض  أو  حالة  فنستطيع أف نقوؿ تجاوزا   مرض داوف  أو   حالة 
 (9،ص2009) السويد، .داوف 

 تعريف متالزمة داون:
ف المرض عند الطفؿ منذ الوالدة وأف المرض ناتج عف زيػادة فػي عػدد أمرض خمقي، أي  فة عتبلزمة داوف عبار م

الصػبغيات ) الكروموسػػومات(، والصػبغيات عبػػارة عػػف عصػيات صػػغيرة داخػؿ نػػواة الخميػػة، تحمػؿ ىػػذه الصػػبغيات 
(، وىػذه كرو  46ذكػرًا كػاف او انثػى ) -فيحمػؿ الشػخص العػادي –في داخميا تفاصيؿ كاممػة لخمػؽ االنسػاف  موسػـو

صػػبغو(. ىػػذه األزواج  46زوج أو  23عمػػى شػػكؿ ازواج، فكػػؿ زوج فيػػو كروموسػػوميف )أي  تػػأتيالكروموسػػومات 
يعطػػي رقمػػًا بػػؿ يسػػمى الػػزوج المحػػدد   ( ال23مرقمػػة مػػف واحػػد الػػى اثنػػيف وعشػػريف، بينمػػا الػػزوج االخيػػر )الػػزوج 
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.                   أبيػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف الباقيػػػػػػػػػػػة( 23)و أمػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف( 23)الكروموسػػػػػػػػػػػومات عػػػػػػػػػػػدد نصػػػػػػػػػػػؼ االنسػػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػػرث لمجػػػػػػػػػػػنس،
 (8،ص2009السابؽ، المرجع)
 فئات متالزمة داون: -5
وىػذه المتغيػرات ىػي: متغيػر االضػطرابات الكروموسػومية،  أساسػيةيمكف تصنيؼ متبلزمة داوف حسب متغيػرات   

 ومتغير الصفات السريرية، ومتغير السموؾ الحركي:
 :يةالكروموسوممتغير االضطرابات  -1

 إلػػىالتػػي تػػؤدي  الكروموسػػوميةمػػف االضػػطرابات  أنػػواع( 3ىنػػاؾ ) أفالعديػػد مػػف البحػػوث والدراسػػات  أشػػارت    
الخمػػؿ الحاصػؿ فػػي الموقػػع  خػػتبلؼال تبعػاً تختمػػؼ  األنػػواعوصػػفات متبلزمػػة داوف: وىػذه  أعػراضظيػور مجموعػػة 

 ىي: األنماطالكروموسومي وىذه 
 (:Tiresome 21( )21نمط ثالثي الكروموسومات) -)أ(
وجػػاءت التسػػمية وصػػفًا لمحالػػة الكروموسػػومية التػػي تكػػوف عمييػػا خبليػػا الشػػخص المصػػاب، حيػػث يوجػػد فػػي      

 أكثػر(. ويعتبر ىذا النػوع مػف 1997( ثبلثة كروموسومات بداًل مف اثنيف) الخطيب، والحديدي، 21الكروموسوـ )
ذوي متبلزمػػػػػػػة  األشػػػػػػػخاص( مػػػػػػػف مجمػػػػػػػوع %94حػػػػػػػوالي) إلػػػػػػػىمتبلزمػػػػػػػة داوف شػػػػػػػيوعًا وتصػػػػػػػؿ نسػػػػػػػبتو  أنػػػػػػػواع
(، والتػػػػػػػي تظيػػػػػػػر فػػػػػػػي حػػػػػػػاؿ وجػػػػػػػود خمػػػػػػػؿ جينػػػػػػػي فػػػػػػػي عمميػػػػػػػة االنقسػػػػػػػاـ Chapman&Hesketh,2000داوف)

فػػي خميػػة المبػػيض، أو  األصػػميمػػا يعػػرؼ بفشػػؿ االنفصػػاؿ السػػميـ لمػػزوج الكروموسػػومي  أو( Meiosisالمنصػػؼ)
( بػػػػدوف انفصػػػػاؿ، وعنػػػػد حػػػػدوث 21ت )ممػػػػا يعنػػػػي بقػػػػاء زوج الكروموسػػػػوما Guttman,1999)خميػػػػة الخصػػػػية)

عمػػى ثبلثػػة  محتويػػاً تكػػويف خميػػة الجنػػيف ) البويضػػة المخصػػبة( التػػي تنمػػو لتصػػبح جنينػػًا  أو الحمػػؿ و اإلخصػػاب
حػػاالت فػػي مػػف اثنػػيف فػػي جميػػع خبليػػا الجسػػـ، وقػػد توجػػد  بػػدالً ( 21كروموسػػومات فػػي زوج الكروموسػػومات رقػػـ)

 Fertilizedنشػطار البويضػة المخصػبة)إ أثنػاءنػو أ إالف الكروموسػومات، لدييـ التوزيع الطبيعي مػ األبويف أخرى
Egg (، 21فػػي زوج الكروموسػػومات ) إضػػافيفيولػػد الطفػػؿ بكروموسػػـو  الكروموسػػومات توزيػػع( يحػػدث خمػػؿ فػػي

 أثنػاء الكروموسػوميتفسير لحػدوث ىػذا الخمػؿ والفشػؿ فػي عمميػة االنفصػاؿ  أوميؿ ي تعأيوجد  وحتى وقتنا ىذا ال
 (1996) عزب،.احؿ االنقساـمر 

 
 ( بداًل من نسختين21نسخ من الكروموسوم)خمل في الجينات، حيث يوجد ثالث يبين ( 1الشكل)
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الحمؿ، وطبيعة  أثناءوالعقاقير  األدويةتناوؿ  أومثؿ: العوامؿ الوراثية،  أسبابووىناؾ افتراضات غير مثبتة حوؿ 
وجود مضادات  أو( Xخبلؿ فترة الحمؿ وخصوصًا أشعة) شعاعاتلئلالتعرض  أوالغذاء وعوامؿ التموث البيئي 

عند الوالدة، مف  عمر األـوىو  األخير، ولعؿ السبب اإلنجابعند  األـعمر  أو األـالغدة الدرقية في دـ  إفراز
عمر  أفحدوث متبلزمة داوف وىناؾ الكثيروف ممف يؤيدوف ىذه الفرضية، حيث  إليياالتي يعزى  األسباب أكثر
%( مف 20 -%5ف )( مف الحاالت يكوف سببيا األـ وأ%95 -80تو)ما نسب إلىفي معظـ الدراسات  ـاأل

 (Johnston, AW, Petrakis,jk,2007,p407)   .األبالحاالت سببيا 
ف البويضات تكوف موجودة األـ في حدوث متبلزمة داوف ألالكبيرة لعمر  األىمية إلىعض العمماء بويشير     

منذ لحظة الوالدة وتبقى بشكؿ غير ناضج حتى مرحمة البموغ، حيث تنضج البويضات وتصبح  ىاألنثفي جسـ 
فترة بقاء البويضات في شكميا غير المكتمؿ تتراوح  أفمما يعني  ،اليأسدوريًا حتى سف  اإلخصابلعممية  مستعدة

ف احتماؿ إ، فبالتالي(. و 2002بورسكي، ) يوسؼ و (سنة، وتعتبر ىذه الفترة طويمة نسبياً 40-20مف سف )
طفؿ متبلزمة داوف مف  إنجابما نسبتو  إلىقد تصؿ  أنياحتى  األـحصوؿ الخمؿ يزداد كمما ازداد عمر 

 األطباء، وبشكؿ عاـ فاف جداً ، وىذه احتمالية كبيرة واألربعيففي عمر التاسعة  أطفاالً ( سيدات ينجبف 10بيف)
طفؿ ذوي متبلزمة داوف كبيرة،  إلنجابييا االحتمالية التي تكوف ف األعمارفي  اإلنجابينصحوف بعدـ 

       .طفؿ ذي متبلزمة داوف إنجابوازدياد احتمالية  األـالتالي يوضح التناسب الطردي بيف عمر  (4)والجدوؿ
 (21،ص2002،) يوسؼ وبورسكي

 حدوث متالزمة داونونسبة الحدوث وتكرار  األمالعالقة بين عمر يبين  ( 4الجدول)
  ألماعمر 

Mother's Age 
 نسبة الحدوث مرة واحدة

Risk of occurrence 
 نسبة الحدوث مرة ثانية

Risk of Reoccurrence 
20-29 1- 1500 1-1500      
30-34 1- 600  1-250   
35-39 1- 300 1-200     
40-44  1- 40        1-20    

 (2002)رسكيعف يوسؼ وبو  نقبلً                                  
) المواتي ىف دوف  في السف جداً اليافعات  األمياتيزداد خطر حدوث متبلزمة داوف لدى  أخرىومف جية     

، وىذا المرأةمف بموغ  األولىفي السنوات  والثامنة عشر(، وكما يبدو فاف الخمؿ الكروموسومي يزداد نسبو حدوث
عند الرجؿ  أما(، 2000في ظيور الحالة) بارودي، أساسياً  فسيولوجيا المبيض تمعب عمى ما يبدو دوراً  أفيؤكد 
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تزيد  بعد مرحمة البموغ، وتكوف دورة حياة الحيواف المنوي ال إالعند الذكور  يبدأ الحيوانات المنوية ال إنتاجفاف 
 أفحتمالية ا  ف الرجؿ ينتج عددًا كبيرًا جدًا مف الحيوانات المنوية و إف أيضاً ذلؾ  إلى أسابيع وباإلضافةعف عشرة 

 األبيقوـ الحيواف المنوي الذي بو خمؿ انقسامي بتمقيح البويضة ضئيؿ جدًا، وىذا بدوره قد يقمؿ مف اثر عمر 
 (2002ورسكي،ب عمى ىذه الظاىرة.)يوسؼ و

ىنػػاؾ دراسػػات  أف إالحػػوؿ سػػبب ىػػذا االخػػتبلؿ الكروموسػػومي،  اآلفتفسػػير عممػػي مقبػػوؿ لغايػػة  أيوال يوجػػد     
 أثناءيض األعممية ذوي متبلزمة داوف اضطرابات في  ألطفاؿ األمياتقوية باف لدى بعض  أدلةجود و  إلىتشير 
مػف متبلزمػة داوف  األوليػةىػذه االكتشػافات العمميػة فػي تػوفير الوقايػة  أىمية(. ورغـ Barkai,et,al,2003الحمؿ)

( Olsen & wiuther,2003يػا )تػزاؿ محػض افتراضػات يجػب التحقػؽ من مػا أنيػا إالالجينػي،  اإلرشادمف خبلؿ 
 النمائية العصبية والبيولوجيةو العديد مف االضطرابات التطورية  إلىويقود ىذا النمط مف االختبلؿ الكروموسومي 

(Neurobiological & Iterations أثنػاء مرحمػة تطػور الػدماغ ليػؤالء)وتختمػؼ درجػة ىػذه االضػطرابات األفػراد ،
(، وتبدو ىذه االختبلالت مف خبلؿ الخصائص الخارجيػة 21ثي الكروموسومات)بيف ذوي النمط ثبل آلخرمف فرد 

 الػرأس( مػع ظيػور مػؤخرة Frontal lope) حجػـ الفػص المخػي نخفاضاو لمدماغ مثؿ: صغر حجـ ووزف الدماغ، 
 (.Capone.2004) (Flattering Occupant)بشكؿ مسطح   

 (:Translation of portion of chromosome 21()21في موقع الكروموسوم) الخطأنمط  -)ب(
  (            ترتيػػػػػػػػػػب  إعػػػػػػػػػػادةعمميػػػػػػػػػػة  أثنػػػػػػػػػػاء آخػػػػػػػػػػرموقػػػػػػػػػػع  إلػػػػػػػػػػى( 21وىػػػػػػػػػو عمميػػػػػػػػػػة انتقػػػػػػػػػػاؿ جػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػف الكروموسػػػػػػػػػػـو

(، ونسػبة شػيوع ىػذا النػوع  Guttmann( ) 14الكروموسػـو رقػـ) إلػىوفػي العػادة يحػدث االنتقػاؿ  لمكروموسػومات
 (.Chapman & Hesketh, 2000 %( مف مجموع حاالت متبلزمة داوف)4حوالي )

( Bolani & Fracaro,1960) فراكاورد ( بواسطة العالميف بوالني و1960ـ اكتشاؼ ىذا النوع عاـ)وت     
( موضع كروموسومي جديد، مما  إلى الكروموسوـ(، بحيث ينتقؿ ىذا 21وتحدث ىذه العممية في قمة الكروموسـو

ترتبط  ىذه الحالة ال أفأي تفسير منطقي لذلؾ، وخاصة يتوفر  ال اآلفحدوث ىذه الظاىرة. ولغاية  إلىيؤدي 
عممية االنقساـ. وقد  أثناءعف طفرة جينية  ف ىذا الجزء ينتجأ، وتسير بعض االفتراضات العممية باألبويفر مبع

و (أ13، 22،15،14حد الكروموسومات ذات االنتقاؿ)أ إلى( 21تحدث عممية انتقاؿ ىذا الجزء مف الكروموسـو )
) إلىحاالت االنتقاؿ تكرارًا ىي االنتقاؿ  أكثر، وتكوف أخرىكروموسومات  إلى أحياناً  (، وفي 14الكروموسـو

 إجراءجانبية ، لذا مف الضروري  آثار أية أوظواىر مرضية،  أيةبعض الحاالت تحدث عممية االنتقاؿ بدوف 
متبلزمة داوف وتحديد نوع الخمؿ  أعراضىـ الذيف تظير عند األطفاؿعممية دراسة الكروموسومات لوالدي جميع 
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، حيث وجد  ) األطفاؿثمث  أفالحاصؿ في الكروموسـو (، يكوف احد 21الذيف لدييـ نوع انتقاؿ الكروموسـو
 إلنجابمف غيرىـ  أكثرجانبية، حيث يكوف لدييـ استعداد  أثارالوالديف ىو الحامؿ ليذه المتبلزمة لكف بدوف 

 األشخاصيختمفوف عف  ذوي متبلزمة داوف مف ىذا النوع، ال األشخاص أفكما  ف.طفاؿ مف ذوي متبلزمة داو أ
 (Kessling A, Sawtell M,2002)  .(21الذيف لدييـ متبلزمة داوف مف نوع ثبلثي الكروموسومات)

 (:Mosaicالنمط الفسيفسائي) -)جػ(
( فػػي بعػػض خبليػػا الجسػػـ 21فػػي زوج الكروموسػػومات) إضػػافييظيػػر ىػػذا النػػوع عمػػى شػػكؿ وجػػود كروموسػػـو    

دوف غيرىػػػػػػػػا، أي تحتػػػػػػػػوي بعػػػػػػػػػض خبليػػػػػػػػا الجسػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى ثبلثػػػػػػػػة كروموسػػػػػػػػػومات بػػػػػػػػداًل مػػػػػػػػػف اثنػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػي زوج 
(، 21) بقية الخبليا فتكوف طبيعية وتحتوي عمى كروموسوميف فػي الػزوج الكروموسػومي أما(، 21الكروموسومات)

عمػى شػكؿ فسيفسػاء، بحيػث تظيػر سػميمة فػي خبليػا الجسػـ تظيػر  أفومف ىنا جاء اختيار اسـ ىػذا النػوع، حيػث 
قؿ حدة مف أوالصفات التي تترافؽ مع ىذا النوع تكوف  األعراضمواقع معينة ومصابة في مواقع أخرى، لذلؾ فاف 

والصفات تظير عمى شكؿ  األعراضعبلوة عمى كوف ىذه  والصفات التي تترافؽ مع النوعيف السابقيف، األعراض
وىذا يتوقؼ عمى نوعية الخبليا المصابة، وكذلؾ فاف المعالـ الشكمية تكػوف ذات  رىا،حاالت فردية مختمفة عف غي

 األعػراضالمدى الطبيعي، وتتوقػؼ  إلىالتطور الوظيفي ليذا النوع يكوف الشكؿ اقرب  أف إلى إضافةمعالـ قميمة، 
صػابةيػة، اضػطرابات قمب إلػى خبليػا القمػب مػثبلً  إصػابةعمى نوعية الخبليا المصابة، فقد تؤدي   إلػىخبليػا الجمػد  وا 

               . %(فقػػػػػػط مػػػػػػف مجمػػػػػػوع األطفػػػػػػاؿ ذوي متبلزمػػػػػػة داوف2ونسػػػػػػبة شػػػػػػيوعو حػػػػػػوالي )  ،ابات جمديػػػػػػة وىكػػػػػػذااضػػػػػػطر 
 (269-268،ص2003) العريض،

مػف خميػة  أف خبليا الجسـ البشري تنشأعممية االنقساـ لمبويضة الممحقة، فمف المعمـو  أثناءوتحدث ىذه الحالة    
بحيػواف منػوي، وبعػدىا تنقسػـ ىػذه الخبليػا الوحيػدة، وتعطػي نسػخة مػف  إخصػابياوىػي البويضػة الممقحػة بعػد  ولىأ

، وكػؿ خميػة مػف ىػذه الخبليػا اإلنسػافالخبليا الجديدة، وىكذا يستمر االنقساـ حتى يكتمؿ خمػؽ  إلىكروموسوماتيا 
، وىو العدد نفسو46) أيليا نفس عدد الكروموسومات  أحيانًا يحدث الموجود في البويضة الممقحة، و  ( كروموسـو

 األبحػاثتطػور الحالػة لػدى الجنػيف، وال يتػوفر مػف  إلػى، ممػا يػؤدي الكروموسػوماتتػؿ عػدد في االنقسػاـ فيخ خطأ
ذوي متبلزمة  واألطفاؿ (21ثبلثي  الكروموسومات ) -متبلزمة داوف القياسية أطفاؿحوؿ التشابيات والفروؽ بيف 

بالمتوسػط مػف  أعمىالنمط الفسيفسائي  ألطفاؿمعدؿ الذكاء  أف إلىبعض المراجع تشير  أف إالي، داوف الفسيفسائ
            .ا الطبيعيػػػػػػػة كممػػػػػػػا زاد معػػػػػػػدؿ الػػػػػػػذكاءىػػػػػػػذا عػػػػػػػف الخبليػػػػػػػ ينػػػػػػػتجالػػػػػػػنمط ثبلثػػػػػػػي الكروموسػػػػػػػومات، وقػػػػػػػد  أطفػػػػػػػاؿ

  (301-300,1998)السرطاوي والصمادي،
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ـ الوراثة البشرية في كمية الطب في جامعة فيرجينيا اشتممت عمى دراسة مستمرة في قسـ عمو  أشارتوقد     
العادييف في اكتساب الميارات  أشقائيـعف  تأخرىـ إلى( طفبًل مصابًا بمتبلزمة داوف) النمط الفسيفسائي( 45)

( طفبًل ممف لييـ متبلزمة داوف مف نمط ثبلثي 29مف ) ةوالنضج، وعند مقارنة ىذه العينة مع عينة مكون
في اكتساب الميارات  أسرعالنمط الفسيفسائي  أطفاؿمف نفس العمر والجنس وجد أف  (21لكروموسومات )ا

في اكتسب  التأخراختبلؼ في مدى  أيولكف لـ يظير النمط الثبلثي،  أطفاؿالحركية مثؿ ) الحبو، والمشي مف 
 (34،ص 2008) عوني،  .الميارات المغوية(

 ة:ثانيًا: متغير الصفات السريري 
 نوعيف ىما: إلىالمبلحظات السريرية  أساسذوي متبلزمة داوف عمى  األطفاؿيمكف تقسيـ 

دائريًا، ويتميز بالقصر والبدانة،  الجسـ شكبلً  ويأخذويتميز بانخفاض في الطوؿ وزيادة في الوزف،  :األول* النوع 
ىا عف المعدؿ الطبيعي، وتتسـ نمو  ويتأخرأعرض مف الطبيعي  بأنياوعدـ الرشاقة والتناسؽ، وتتسـ عظامو 

، وصمبًا ويتصؼ الشعر بالجفاؼ ويميؿ سميكاً الجمد فيكوف  أماعريضة وصغيرة وعديمة التناسؽ،  بأنيا األطراؼ
ولو لساف سميؾ وطويؿ وذو لوف ابيض،  ،لبلصفرار، ويكوف مسترسبًل وغير قابؿ لمتصفيؼ األحياففي بعض 

لطيؼ، ودود،  بأنوعدـ االكتراث، بطئ ويوصؼ مع مباؿ  وسموؾ الأجش، فيو بحة، قوي النبرة،  وصوت خشف
                   بسيولة، يحب الفرح والمرح والمعب. اآلخريفمزاجو جيد، اجتماعي، يتقبؿ 

ويتميز بانخفاض الطوؿ والوزف ويزيد وزنو عادة خبلؿ مرحمة البموغ، وجسمو رفيع البنية : النوع الثاني* 
مف الطبيعي وغير منتظـ، وتتسـ  أكثر)أقؿ مف الطبيعي(، وذو نمو عظمي متسارع  فيعةومتناسؽ وعظامو ر 

تحت الجمد وىشاشتيا ويعاني مف زيادة  األنسجةصغيرة، ورفيعة، ويتصؼ جمده بالرقة، وضعؼ  بأنيا األطراؼ
موف(. ويكوف الشعر رفيعًا الدموية الدقيقة مع ارتفاع قابميتيا لمتحطـ )لذلؾ تكوف خدودىـ حمراء ال األوردةفي عدد 

، أجشوذو صوت خشف،  ،طويبلً  أوطبيعيًا  أحياناً لسانو  تميؿ لمصمع، ويكوف الرأسوخفيفًا وىناؾ مناطؽ في 
ذو سموؾ عدواني مدمر، غير اجتماعي،  بأنيـاالستفزاز ويوصؼ بعضيـ  أومرتفع، حاد النبرة، وسريع االستثارة 

 (50-49، ص2006العسرج، ).والغرباء وعنيد اآلخريفيتقبؿ  ال
 ثالثًا: متغير السموك الحركي:

متبلزمة داوف بشكؿ ممحوظ في نشاط العضبلت وتوترىا، وكذلؾ القدرات الجسدية الموروثة،  أطفاؿيختمؼ   
ما  إلىذوي متبلزمة داوف حسب ىذا المتغير  األطفاؿتصنيؼ  إمكانية إلى(، 2002،يبورسك ويشير ) يوسؼ و

 :يمي
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از بقدرات حركية جيدة وتطور حركي قريب نوعًا ما لمتطور الحركي الطبيعي، ويشكؿ ىذا النوع ما يمت أواًل:
%( مف مواليد متبلزمة داوف، ويكوف مستوى التوتر العضمي لدييـ شبو طبيعي، ويعاني مف 25-15نسبتو)

ويتميز بجزء عموي قوي  وؿاألصنفيف  إلىالجسـ العموي والسفمي، وينقسـ ىذا النوع  أجزاءتناقص في التطور بيف 
مف  ابتداءً ، لكف ىناؾ ضعؼ واضح في الجزء السفمي مف الجسـ واألذرع واألكتاؼيتمثؿ في الظير والرقبة 

تتحسف  أفالحبو والمشي لكف مع التدريب يمكف  صعوبة في تعمـ الزحؼ و األطفاؿمنطقة الحوض، ويجد ىؤالء 
 قدراتيـ الحركية.

والرقبة  الرأسثابتة، ويتمركز الضعؼ في  وأرجبلً لو جذعًا سفميًا قويًا  أفمامًا، حيث ت األوؿوالثاني وىو عكس 
 والجموس بشكؿ منفرد. األيديتناد عمى سالظير، وتكوف لدييـ صعوبة اال وأعمى
الجسػـ، حيػث أف التػوتر العضػمي يكػوف  أجػزاء%( ويتمركز الضغط فػي جميػع 20-15وتبمغ نسبتو ما بيف) ثانيًا:

تكوف عندىـ مشكبلت وعيوب خمقية في القمػب، وىػذه  ، وغالبًا مااألطفاؿجدًا وبشكؿ ممحوظ لدى ىؤالء  منخفضاً 
                   .ممحوظػػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػور قػػػػػػػػػػدراتيـ تػػػػػػػػػػأخرالحركػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػدييـ وتسػػػػػػػػػػبب  األداءالمشػػػػػػػػػػكبلت تػػػػػػػػػػؤثر سػػػػػػػػػػمبًا عمػػػػػػػػػػى 

 (.50،ص 2006، المرجع السابؽ)
 نسبة انتشار متالزمة داون: -6
نيا أ إلىحيث تشير المراجع  العقمية، اإلعاقةبلزمة داوف مف أكثر العوامؿ الجينية المعروفة التي تسبب تعد مت  

تعد  أنيا(. كما 1999) مرسي، الشديدة والمتوسطة اإلعاقة%( مف حاالت 10السبب الرئيس في حدوث حوالي)
( والدة 800رىا حوالي حالة لكؿ)العقمية، حيث تبمغ نسبة انتشا لئلعاقة تكراراً  األكثرالسبب المعروؼ 

 باإلجياضالمصابة بمتبلزمة داوف تنتيي  األجنة%( مف 75) أف(. وبالرغـ مف حقيقة yang,Et.al.2002حية)
 أف( والدة حية، كما 800بمتبلزمة داوف لكؿ ) نو يولد طفؿ مصابأ إالالتمقائي مف دوف أي تدخؿ طبي، 

( سنة مع أف احتماؿ 35) أعمارىـتتجاوز  ال ألمياتف يولدوف داو  ةبمتبلزمالمصابيف  األطفاؿ%( مف 80)
والتأىيؿ لمتبلزمة ) الجمعية السعودية لمتربية  .المرأةداوف يزيد بزيادة عمر  بمتبلزمةوالدة الطفؿ المصاب 

 (2003،فداو 
وأىمية  وشيوعاً حاالت االختبلالت الوراثية حدوثًا  أكثرأف حالة داوف مف  إلىوتشير بعض الدراسات العممية   
(Hassold,1998وال .)  طفؿ لديو متبلزمة داوف فقد اختمفت الدراسات لكف  إنجابتوجد نسبة ثابتة الحتمالية

 ( طفؿ حديثي الوالدة.900-600ىناؾ طفؿ ذو متبلزمة داوف مف بيف كؿ ) أفمعظميا يؤكد 
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شخص تقريبًا لدييـ ىذه المتبلزمة في  (15.000ىناؾ) أف أشارتوىناؾ دراسات في المممكة العربية السعودية   
 ( طفؿ يولدوف في السعودية.800.1000ذا متبلزمة داوف مف بيف) واحداً ف ىناؾ طفبًل أالسعودية، و 

في الياباف فاف احتمالية  وأما( 1:735نسبة والدة طفؿ ذي متبلزمة داوف ىي ) أفالدراسات في ىولندا  وأشارت  
(. وبمغت النسبة ببولندا 100:1تبمغ حوالي) أنيا إلىدراساتيـ  أشارت، فقد خرىاألتقؿ فييا عف الدوؿ  اإلصابة

 (49،ص2001بورسكي، (.) يوسؼ و625:1)
وترتبط  ( حالة لكؿ والدة حية،9.2تتكرر بمعدؿ) اإلنجاباحتمالية  أففي الواليات المتحدة  األبحاثتقدر و   

( 30فوؽ سف ) أما ( سنة،18-30ديًا خطيًا، مف سف )الحامؿ ارتباطًا طر  المرأةنسب ظيور الحاالت مع عمر 
( سنة حوالي حالة مصابة لكؿ 35سوءًا، حيث تكوف نسبة الحدوث في عمر ) أكثرطرديًا  ارتباطاً فيصبح 

 (.Newberger,2000( سنة.)45( حالة والدة في عمر )30لكؿ ) إصابةحالة  إلى( حالة والدة لتصؿ 365)
( 36مف ذوي متبلزمة داوف يبمغ ) أطفاالً  أنجبفالمواتي  األميات أعمارتوسط م أف اإلحصاءاتوتشير بعض   

 (Collins,2003سنة.)
مف ذوي  أخوتيـشخص مف  أيسمبًا نتيجة لوجود  يتأثروفال  األصحاءالعائمة  أفرادالدراسات أف  أشارتكما   

 (2002بورسكي،  متبلزمة داوف.)يوسؼ و
مف  أعمارىـكانت  أمياتنسبة االنتشار لمتبلزمة بيف المواليد مف  أف اإلحصائيةوكذلؾ بينت الدراسات   

ذا(، 1و270( سنة فما فوؽ )35سنة) فاف نسبة احتماؿ تكرار حدوثيا مرة  األميات إحدىحدثت الحالة عند  وا 
 (6،ص2009)السويد، .ة حدوثيا مع قريناتيا بالعمر%( مف نسب10بحوالي) أعمىتكوف  أخرى

 Mohammed,1990)) .العقمية اإلعاقة%( مف حاالت 15-10ف حوالي)وتشكؿ متبلزمة داو 
 إحصاءات( والدة حية، رغـ عدـ وجود 700:1بيا ىي ) اإلصابةنسبة  أف األردفوتقدر المراجع الصحية في   

 لوزارةالمبكر التابع  اإلعاقاتمركز تشخيص  إحصاءاتسجؿ  أف إالدقيقة لنسب انتشار وحدوث متبلزمة داوف، 
( 2003راجعت المركز خبلؿ عاـ ) إعاقة( حالة 2160( حالة لمتبلزمة داوف مف بيف )113ة قد سجؿ)الصح
الذيف راجعوا  األطفاؿ أعدادتوزيع  فأالمختمفة، كما  اإلعاقة%( مع مجموع حاالت 5.2بنسبة مقدارىا ) أي

لمراجعيف الكمي مجموع ا أف إلى(، يشير 2003-1990، في الفترة ما بيف)اإلعاقةصنؼ المركز حسب 
 اإلعاقاتنسبة انتشارىـ بيف  أف إلى( حالة داوف، وىذا قد يشير 14840، كاف منيا )إعاقة( حالة 21180يبمغ)

 (2004%( .)عمادي،7يمكف تقديرىا بحوالي) األردفالتي تراجع مركز الخدمات في  األخرى
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ت معيف قالمجتمع ونسبة حدوثيا في و  ( متبلزمة داوف فيPrevalenceنفرؽ بيف نسبة انتشار ) أفوىنا يجب   
(Incidence ،مثؿ وقت الوالدة)نسبة انتشارىا ىي اقؿ مف نسبة حدوثيا عند الوالدة بسبب معدالت الوفاة  أف إذ

 إف، كما  األوؿمصابيف يموتوف في عاميـ  أطفاؿ( 6( مف بيف )1المرتفعة بيف المواليد المصابيف، حيث أف )
( عاـ وىذا يقمؿ مف نسبة انتشار الحالة بيف السكاف، كما وردت في دراسة 16.2)معدؿ الحياة المتوقع ىو 

 (Mahmmod,1990). محمود
مولود حي، وىي عمى الرغـ مف ذلؾ السبب الجيني االكثر شيوعًا  700مة داوف واحد مف كؿ ز وتصيب متبل   

 (Hassold & Patterson,1999,p75لمتخمؼ العقمي لدى البشر.)
 كشف عن حاالت متالزمة داون:طريقة ال -7
يتـ الكشؼ في العادة عف متبلزمة داوف لدى الطفؿ المولود عند الطبيب، ويظير ذلؾ مف خبلؿ المظاىر   

( خمية 25-20الجسيمة المميزة ليا، وتشخص عادة عف طريؽ فحص دـ الطفؿ، حيث يقوـ المختص بزراعة )
الطفؿ المصاب، فإذا كانت جميع الخبليا تحمؿ نفس العدد مف  مف خبليا الدـ، والتي تمثؿ بقية الخبليا في جسـ

( لوجود ثبلث 21(، فاف ىذا النوع ىو متبلزمة داوف المعروفة بحالة ثبلثي الكروموسومات)47الكروموسومات )
( 46يحمؿ ) اآلخر( كروموسومًا، والبعض 47كانت بعض الخبليا تحمؿ ) إذا أما(، 21نسخ مف كروموسوـ)

سيفسائي. ويمكف الكشؼ عف وجود متبلزمة داوف في فبمتبلزمة داوف ال فيكوف الطفؿ مصاباً  ،كروموسوماً 
 إذا إال إجراؤىاـ يت   فحص الكتشاؼ الحاالت، لكف ىذه الفحوص ال إجراءحيث يمكف  مف الحمؿ، األولى األسابيع

 إجياضمفة والخطورة في حدوث كثيرة لذلؾ منيا ما يرتبط بالتك أسباب( سنة، وىناؾ 35الحامؿ) األـتجاوز عمر 
المشيمية  األىدابب خزعة مف حلبلـ الحامؿ، حيث يتـ الكشؼ عف حالة متبلزمة داوف مف خبلؿ س

(Chorionic villas  في )مينوسي سحب خزعة مف السائؿ األ أومف الحمؿ،  أشيرثبلثة  أوؿ
(Amniocentesis Trimester في الشير الرابع )السادس مف أوالخامس  أو (الحمؿNewberger,2000.) 

وعينة المشيمة مف الفحوص المكمفة والخطرة عمى حياة الجنيف  األمينوسيوتعد الفحوص المرتبطة بالسائؿ    
 ال (، لكف اختبارات الدـ التي تطورت حديثاً Harris,Et,al.2004)األخيرة ىذه التقنيات في السنوات  تطوررغـ 

) المجموعة االستشارية لتطوير   احتماالت وجود طفؿ داوف. إلى تحمؿ ىذه المخاطرة ولكنيا تشير فقط
 (2002،اإلدارة المعمومات و

 أثناءفوؽ الصوتية ومف نسب الدقة في اكتشاؼ حاالت داوف  األمواجوتحسف طريقة الكشؼ باستخداـ تقنية   
في الكشؼ عف المتبلزمة  الثبلثة الثانية مف فترة الحمؿ األشيرالحمؿ، حيث تساعد الفحوص فوؽ الصوتية في 
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 أثناء المرأةسف  أفالصوتية مف الطرؽ الناجحة في الكشؼ، حيث  األمواجمف خبلؿ قياس محيط الرقبة بواسطة 
 إراديةف تكوف الفحوصات أمف الحاالت، و %( 63يكشؼ عف ) محيط رقبة الجنيف يعد مؤشراً  إلى إضافةالحمؿ 

الجينات في حاالت االختبلالت  أخصائي الستشارةالحامؿ  ألـاباشر، بحيث تحوؿ ممف خبلؿ التوجيو غير ال
بالنتائج مع توضيح كافة االحتماالت الواردة،  إخبارىايتـ  أفقرار بعد  الكروموسومية لمساعدتيـ عمى اتخاذ

عف كافة المعمومات  األىؿمف حدوث المتبلزمة فيقدـ  التأكدـ ت   إذا أماوالتعامؿ مع ردود الفعؿ لدى الوالديف، 
تخطيط لمقمب  إجراءالطبية التي يجب القياـ بيا مثؿ  واإلجراءاتيتمقوىا،  أفالحالة والمساندة التي يمكف 

جراءالعشريف مف الحمؿ،  األسبوعبالموجات فوؽ الصوتية لمجنيف في  ثني عشر اإل فحص لمكشؼ عف انسداد  وا 
خدمات  أفالميتمة بحاالت داوف، حيث  في الشير الثامف لمحمؿ، والتحويؿ المناسب والخدمات والجمعيات

عمى الحياة بصورة  الميني تساعد ذوي متبلزمة داوف واإلرشادالرعاية الصحية والتدخؿ المبكر والتربية الخاصة 
 (Newberger,2000) .اإلمكافطبيعية قدر 

 :ذوي متالزمة داون األطفالتشخيص  -8
العقمية حيث يتـ استخداـ المنحى  اإلعاقةمف ذوي  فاؿاألطذوي متبلزمة داوف كسائر  األطفاؿيتـ تشخيص   

مع االىتماـ ببعض االعتبارات اليامة  واألكاديميةالطبية السيكومترية واالجتماعية  بأبعادهالتكاممي في التشخيص 
 يمي:  ( ىذه االعتبارات بماBegley & Lewis, 1998ولويس) بجميالتي يجب مراعاتيا في تقييميـ ويمخص 

العادييف مف نفس  باألطفاؿتتصؼ بانخفاض القدرات بشكؿ عاـ مقارنة  األطفاؿة كوف ىذه الفئة مف حقيق -1
 الفئة العمرية.

 .أطفاؿحقيقة كونيـ  -2
 .حقيقة معاناتيـ مف درجة معينة مف الصعوبات التعميمية -3
 مصابوف بمتبلزمة داوف ومظاىرىا الجسمية والنفسية. أنيـحقيقة  -4

 التقييـ المناسبة. أساليباختيار  أشكاؿىذه االعتبارات يفرض تحديات معينة تؤثر في  وكؿ اعتبار مف
  الخصائص السموكية والمظاىر العامة لحاالت متالزمة داون: -9
نموىـ  ويتأخرالعقمية، واضطرابات حركية وجسمية مختمفة،  اإلعاقةذوي متبلزمة داوف مف  األطفاؿيعاني    

أنيـ يعانوف  إالمعظميـ يتكمموف  أفورغـ  سنوات عديدة، يتأخرماـ بيـ عمى استخداـ الحالحركي مما يجعؿ تدري
مف اضطرابات مختمفة في الكبلـ والصوت، وكما يعانوف مف اضطرابات في حركات اليد، ويستطيع بعضيـ تعمـ 

 (Mange & Mange,2000).القراءة والكتابة والمينة المناسبة ويساعدىـ عمى ذلؾ سماتيـ الشخصية
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كبيرًا عمى مستقبميـ، ويعتمد تطورىـ الجسمي  تأثيراً ذوي متبلزمة داوف تؤثر  ألطفاؿالمشكبلت المصاحبة  إف
تقدـ الكثير  أفوالنفسي واالجتماعي عمى تشخيص الحالة المباشرة بعد الوالدة وبرامج التدخؿ المبكر التي يمكف 

فياتيـ الكبيرة والمبكرة، حيث تشير و تقبميـ، وتقمؿ مف معدالت ف تؤثر ايجابيًا في مسأ، و األطفاؿليذه الفئة مف 
( سنوات، 5%( يموتوف قبؿ سف )50عاميف، و) أوؿ%( منيـ يموتوف في 30-25الدراسات أف ما نسبتو )

 (2002بورسكي، )يوسؼ و.( عاماً 40عمر يزيد عف ) إلى%( يصموف 8و)
 ,Cornwell & Brich)بيرش ) كرونيؿ و ( وlodge & Kleivland,1973) كميفبلف وتشير دراسات لودج و

ذوي  األطفاؿفرؽ كبير مبلحظ بيف  عدـ وجود إلى( Zeeman & House, 1962) ىاوس زيماف و ، و1969
لكف الفرؽ يبدأ باالزدياد مع تقدـ عمر الطفؿ،  ،األوؿمتبلزمة داوف العادييف في الخصائص السموكية خبلؿ العاـ 

 متبلزمة داوف بوضوح في السنة الخامسة. معدؿ تطور طفؿ تأخرويظير 
في التعمـ التي يختمؼ  األساسيةالتعرؼ عمى السمات  إلى( ىدفت Belmont, 1971) وفي دراسة لبممونت  

يعانوف مف نقاط ضعؼ في  أنيـالنتائج  أظيرتالمعوقيف،  األطفاؿذوي متبلزمة داوف عف باقي  األطفاؿفييا 
 الحسي. واإلدراؾفاىمية والتعامؿ والقدرات الم اإلدراؾمحاوالت 

 بأنيـذوي متبلزمة داوف يتسـ بالتبايف، ووصفيـ  األطفاؿف تطور أ( بGibson,1978سوف )بوالحظ ج  
التي تركز  األبحاثبزيادة  وأوصىمجموعة غير متجانسة ويختمفوف في سماتيـ التعميمية والشخصية والسموكية، 

 أف إلى( Fedler, et, al.2002وتشير فيدلر ) ذوي متبلزمة داوف، اؿاألطفعمى االختبلفات والتشابيات بيف 
( قصير visa- spatialذوي متبلزمة داوف قد يظيروف نقاط قوة منيا: الذاكرة البصرية الفراغية) األطفاؿبعض 

ي سنة بحوال أقرانيـالعادييف مف  األطفاؿالمدى، حيث يظيروف فييا قدرة متقدمة في سف المدرسة تزيد عف قدرة 
 النمائية لحاالت متبلزمة داوف: لمخصائص الجسمية و تفصيمييمي عرض  نمائية، وفيما

 ذوي متالزمة داون: لألطفالالخصائص الجسمية  -أ
 الوجو: -(1
) العيوف الضيقة واألعمى مستديرًا ومسطحًا، وعيونيـ تكوف مائمة لمخارج  ف ليـ وجياً أب األشخاصيتميز ىؤالء    

ويكوف شؽ جفف  (،1999) الروساف، وظيور المساف خارج الفـ  األذنيفالعريض(، وصغر حجـ ذات االتجاه 
صغيرة بقاعدة منبسطة  أنوؼمف جية العيف وليـ  األنؼ أعمىالعيف مائبًل لمخارج ووجود ثنية واضحة في منطقة 

 ,Dellavia, et al).وفتحات العيوف األنفيةوعريضة ونقص واضح في عظاـ الفؾ ومناطؽ الجيوب 
2007,p417) 
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ية والصدغية والماضغة والمساف ويؤدي بشكؿ ممموس في عضبلت الفـ الدائرية والوجن   ويكوف التوتر منخفضاً   
اندفاع  وبالتاليالفـ  انفتاحانحراؼ في الشفة السفمية، وانخفاض الفؾ السفمي، وكذلؾ  إلىانخفاض توتر المساف 

تجويؼ الفـ أقؿ مف المعدؿ  (، ويبلحظ2000) بارودي، األسنافو واضطراب نم وتأخر، األماـ إلىالمساف 
بالنسبة لعظاـ  أماعف مستواىا الطبيعي، وقصر زيادة سماكة الرقبة  لؤلسفؿمنخفضة  األذفالطبيعي وتكوف 

 ) يوسؼ و.(الرأس) الجزء السفمي مف  ىو تبسط العظمة القذالية تميزاً  األكثرفاف الشيء  الرأس
 (79،ص2002بورسكي،

أما بالنسبة لمجمجمة، فتكوف لدى االطفاؿ المصابيف بمتبلزمة داوف غالبًا صغيرة، أـ محيط رأسيـ فغالبًا ما   
 (Chen,2007,p1يكوف أقؿ مف الطبيعي.)

 :األطراف -(2
في وسط راحة اليد بداًل  ظيور خط ىبللي واحد أيسمف مف الطبيعي ووجود ثنية واحدة أقصر و أ بأنياوتتسـ   

والثاني في القدـ،  الكبير اإلصبع(، وازدياد المسافة بيف 19،ص1999(،)الروساف،Simian creaseطيف)مف خ
قد  األحيافعظاـ السبلميات تكوف اقصر مف المعدؿ الطبيعي وفي بعض ف أل األصابعويعانوف مف قصر 

الطباء يكثروف مف ، وفي كثير مف االحياف نجد اف اعمى مفصؿ واحد فقط ببًل مف مفصميف األصابعتحتوي 
 (8،ص2009النظر الى كؼ اليد ليتفحصوا تمؾ الخطوط.)السويد،

 الوزن والطول: -(3
قؿ مف المعدؿ أعند الوالدة  األطفاؿوزف  يكوف ذوي متبلزمة داوف حيث األطفاؿالوزف وطوؿ القامة لدى  يتأثر  

كبر أيا الجمدية عمى وجود الشحـ بشكؿ مف الطبيعي، وتدؿ سماكة الثنا أكثرالطبيعي، ثـ يصبح الوزف بعد ذلؾ 
ذوي متبلزمة داوف العديد مف االضطرابات الجمدية وزيادة  األطفاؿ%( مف 87)ف مف المعدؿ الطبيعي حيث يكو 

ذلؾ في الساقيف ( ويبلحظ Seborrhea Dermatitis( )Raissen & Patterson,2003مستوى الدىوف)
يجة القصور في عمؿ الغدة تالوزف الزائد لدييـ مبكرًا ن إلىيظير الميؿ الطبيعي و والصدر والعنؽ، 

ذوي متبلزمة داوف عند الوالدة يكوف بحدود  األطفاؿ(، أما بالنسبة لمطوؿ فاف معدؿ طوؿ 2000الدرقية)بارودي،
قؿ طواًل بحوالي أنو أسـ( كمعدؿ وسطي مما يعني 50اقؿ مف المعدؿ الطبيعي الذي يبمغ ) أيسـ( 48.9)
سـ( لمذكور 155سـ( تقريبًا بالمقارنة مع المعدؿ الطبيعي، ويصؿ الطوؿ النيائي ليـ حوالي)11)

 .مف منطقة الصدر والعنؽ أكثرالنقص في الطوؿ يشمؿ الساقيف  أف، ومف المبلحظ لئلناثسـ( 145وحوالي)
 (2000)بارودي،
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 العضالت: -(4
التوتر العضمي ومقدار مقاومة العضبلت لبداية الحركة في جميع  يبلحظ وجود انخفاض واضح في مستوى  

بالمفاصؿ يزيد مدى  واألنسجةمستوى التوتر العضمي وزيادة المرونة في المرابط  ونتيجة النخفاضالجسـ،  أنحاء
 (79،ص2001بورسكي، ) يوسؼ و.المفاصؿ عف الحد الطبيعي

%( مف افارد متبلزمة داوف لدييـ عدـ استقرار 20( الى اف حوالي ),2008Ringmanويشير رينجماف )  
%( لدييـ مشية غير منتظمة مع 10بالعمود الفقر ي العنقي، وعدـ استقرار بالورؾ، وتشوىات بالقدـ. وحوالي )

 (Ringman,2008,412االـ بالرقبة عدـ القدرة عمى السيطرة عمى المثانة واالمعاء.)
 كية المصاحبة لمتالزمة داون:االضطرابات والمشكالت الطبية والسمو  -ب
داوف وبعض ىذه  متبلزمةذوي  األطفاؿ( صفة غير عادية لدى 220وجود حوالي) إلىتشير المراجع     

يحمميا العديد مف الناس العادييف وال  أف، يمكف األطفاؿاالضطرابات التي يحمميا ىؤالء  أوالمشاكؿ  أوالصفات 
غيرة الرفيعة الحمراء، وصغر صعمييا الشفاه ال األمثمةفي المستقبؿ ومف التكيؼ  أوعمى حياة الطفؿ  تشكؿ خطراً 

تؤثر بشكؿ مباشر عمى  (. وىذه الصفات الإسفيفالصغير ) عمى شكؿ  لئلصبع، والشكؿ الوتدي األنؼطوؿ  أو
 الصفات المؤثرة سمبيًا والمميزة أما%( مف صفاتيـ، 97ذوي متبلزمة داوف وتشكؿ نسيتيا) األطفاؿقدرات 

ومف  (،2002بورسكي، العامة ليـ) يوسؼ و واألعراض%( مف الصفات والمشاكؿ 3لحاالتيـ فتشكؿ ما نسبتو)
 يمي: ىذه الصفات ما أىـ
 اضطرابات في الجياز العصبي:  -(1
مختمفة مثؿ: نقصاف عدد الخبليا العصبية في الدماغ وىذا النقص يعادؿ  أشكاؿوتظير ىذه االضطرابات عمى   
 يوسؼ و)   .العادييف األطفاؿ%( مف عدد الخبليا العصبية التي يمتمكيا 50-20مف )نسبتو  ما

العقمية التي تتراوح مابيف المتوسط الخصائص العقمية ليذه الفئة فتمثؿ في انخفاض القدرة  أما (،2002بورسكي،
 األطفاؿىؤالء  (. وتختمؼ نسب تعمـNewbergerer,2000متبلزمة داوف) أعراض أىـوالبسيطة والتي تعتبر 

البسيطة كالقراءة، والكتابة، والحساب، والميارات االجتماعية، وميارات العناية بالذات،  األكاديميةلمميارات 
القابميف  أوالقابميف لمتعمـ  األطفاؿرات المينية، ويمكف تصنيفيـ ضمف فئة و مياوميارات التواصؿ المغوي، 

يصعب  إذة فتتمثؿ في المشكبلت التي يواجيونيا في المغة التعبيرية الخصائص المغوية ليذه الفئ أمالمتدريب، 
القدرة العقمية والسبلمة البيولوجية لجياز النطؽ خاصة  أىميامتعددة  ألسباب عمييـ التعبير عف ذواتيـ لفظياً 

ذوي  اؿلؤلطف األساسيةكما تشير مراجعات الدراسات باف مظاىر السموؾ  (،1999) الروساف،واألسناف المساف 
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العقمية التي يصاحبيا صعوبات تعمـ محددة في مجاالت تطور المغة وخاصة المغة  باإلعاقةمتبلزمة داوف تتمثؿ 
 (Chapman & Hesketh,2000).التعبيرية واضطرابات النطؽ والذاكرة المفظية قصيرة المدى

ـ والصوت، كما يعانوف مف يعانوف مف اضطرابات مختمفة في الكبل أنيـ إاليتكمموف  معظميـ أفورغـ    
اضطرابات حركات اليد ويستطيع بعضيـ تعمـ القراءة والكتابة والمينة المناسبة ويساعدىـ عمى ذلؾ سماتيـ 

 أقرانيـبسنوات عف  يتأخرنموىـ الحركي مما يجعؿ تدريبيـ عمى استخداـ الحماـ  ويتأخرالشخصية، 
 (27،ص2005يحيى، السيد عبيد، ).العادييف

 األطفػاؿضطرابات العصبية المصاحبة لمتبلزمة داوف اضطرابات النـو واالختناقات حيػث يعػاني معظػـ ومف اال  
(. وتشػير Obstructive sleep Apnea) ذوي متبلزمة داوف مػف حػاالت ضػيؽ الػنفس واالختناقػات خػبلؿ النػوـ

ذوي متبلزمػة  األطفػاؿف %( مػ76حػوالي ) أف إلػى(.Mitchell, et,al.2003نتائج دراسػة قػاـ بيػا ميتشػؿ وكيمػي)
النوـ خبلؿ فترة السنوات المبكػرة مػف العمػر وبالتحديػد فػي  أثناءداوف يعانوف مف حاالت ضيؽ النفس واالختناقات 

 ( شير مف العمر.30)أوؿ
  مرض الصرع: -(2
 األشخاص%( مف ىؤالء 10-5ما نسبتو ) أفوىو اضطراب في كيربية الدماغ حيث دلت الدراسات عمى   

في المرحمة  أومف عمر الطفؿ  األوليتيفخبلؿ السنتيف  ماإعند ىذه الفئة  ويبدأف مف مرض الصرع، يعانو 
 (75،ص2003،) المناعي .( سنة25-12لعمرية مف )ا
 اضطرابات في الجياز الدوري والدم: -(3
عانوف مف الذيف لدييـ متبلزمة داوف ي األطفاؿ%( مف 40)أفحيث  وتظير عمى شكؿ عيوب خمقية بالقمب،   

ىذا  أشكاؿ أىـ(، وفيما يمي 2002في القمب) عطية، أومشكبلت وعيوب خمقية سواء في الجياز التنفسي 
 العيوب:

(: حيث يشكؿ "Atrial- Ventricular septal defect "AVSDالبطيني) األذينيوجود عيب في الحاجز  -(أ)
 %(مف مجموع العيوب الخمقية في القمب.40ىذا العيب ما نسبتو)

%( مف مجموع 20(: ونسبتو كذلؾ حوالي )"Atrail – septal defect "Asdعيب في الحاجز األذيني) -(ب)
 العيوب.

%( مف مجموع 20(: ونسبتو حوالي )"Ventricular septal Defect "VSDعيب في الحاجز البطيني) -ػ(ج)
 ىذه العيوب.
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د. فالو ونسبتيا كذلؾ نسبة لمكتشفييا (: وسميت "Tetra logy of fallot "TOf) رباعية فالوت -(د)
 %( مف مجموع العيوب القمبية.8حوالي)

قناة  أحياناً (:وتسمى Arteriosus Duct, botal "PDA" intents Duct,sاضطرابات قناة الشرياف) -(ىػ)
كثيرة مشاكؿ صحية  إلىيعيؽ العمؿ المثالي لمعضمة القمبية ويؤدي  بوتالز حيث تبقى ىذه القناة مفتوحة مما

 (2001بورسكي، ) يوسؼ و.التدخؿ الجراحي المبكر إلىويحتاج معالجة العيوب القمبية 
حيث يزداد خطر (،Conen & ERkman,1966تعاني نسبة كبيرة منيـ مف سرطاف الدـ) الموكيميا( ) -(و)

 األطفاؿمف  ( ضعفاً 20-10مف ) بأكثرمتبلزمة داوف بسرطاف الدـ ذوي  األطفاؿ إصابة
 (Wechsler,et,al.2002).فالعاديي

  اضطرابات الجياز اليضمي: -(4
 األمعاءضيؽ في منيا خمؿ في تطور ونمو الجياز اليضمي، وت   أشكاؿرابات عمى عدة طوتظير ىذه االض   

ذوي  األطفاؿ. ويولد عدد قميؿ مف Newberger,2000)عشر وتضخـ القولوف) اإلثنيالدقيقة، وانسداد في 
تكوف فعالة  ال أنيا إال عدي المعوي، وتجري الجراحة في مرحمة مبكرة جداً ات في المجرى الم  متبلزمة داوف بتشوى

 اإلمساؾكما يعاني بعضيـ مف  ،اإلخراجبشكؿ تاـ، حيث يعانوف مف مشكبلت دائمة في التحكـ في عممية 
 (99، ص2001،واإلدارة) المجموعة االستشارية لنظـ المعمومات .المزمف

  المناعة: نقص أوضعف  -(5
الغريبة  واألجساـمف الطبيعي تجاه االلتيابات  أدنى بأنيامتبلزمة داوف  أطفاؿحيث يتسـ نظاـ المناعة لدى    

الغدة الدرقية، والسكري،  أمراضمختمفة مثؿ سرطاف الدـ وتكرار حدوث  بأمراض اإلصابةوتزداد احتمالية 
 (75،ص2003،) المناعي.ب الجياز التنفسيوالتيا
 اضطرابات العناصر الغذائية:  -(6
ية المعدن واألمبلحتظير لدييـ اضطرابات في مستوى العناصر الغذائية الرئيسية في الجسـ مثؿ الفيتامينات    

( A) نقص في كؿ مف فيتاميف و (B6,B2,B1) وخصوصاً  (B)حيث تظير لدييـ نقص في فيتاميف 
 األمبلحالستقبلب الغذائي، وكذلؾ نقص في اة لعمميات الميم األنزيمات(، ويظير لدييـ نقص في Cوفيتاميف)
، الفسفور،  و ) الزنؾة مثؿالمعدني البوتاسيوـ والحديد والسيمنيـو والمنغنيز( وزيادة في كؿ مف )الكالسيـو

متبلزمة داوف ترتبط بنسبة كبيرة بظيور  أف إلىتشير بعض الدراسات  .أو(2002بورسكي، االلمينوـ() يوسؼ و
 (.Zachor,Et,al.2000()14-1)حوالي  إلىاليضـ المعوية بنسبة تصؿ اضطرابات 
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 والغدد:  باليرموناتاضطرابات -(7
مثؿ اضطرابات منطقة تحت المياد والغدة النخامية والغدة الدرقية والغدد التناسمية. وتشير بعض الدراسات فيما   

قد  اإلنجاباحتمالية  أفات ورغبات جنسية مع لدى الذكور ذوي متبلزمة داوف قدر  أف إلىيتعمؽ بالنضج الجنسي 
دراسة حديثة لمنمو الجنسي  أشارتحيث  اإلنجاب مؾ القدرة عمى الحمؿ ومالنساء فمنيف مف ت أماتكوف معدومة. 

طبيعي  بأنوـ النمو الجنسي لدييف ( سنة، ويتس12.2سف البموغ بمتوسط عمري يبمغ) إلىيصمف  إنيف إلى لئلناث
عانيف مف انخفاض في مستوى اليرمونات الجنسية ي أنيف إالوالثانوية  األوليةت الجنسية عمى مستوى الصفا

 Angelopoula,Et,al,2000,p15) ).المبيضيفالقصور الوظيفي في  إلىوذلؾ عائد  األنثوية
 األوليةظيور الخصائص الجنسية  إلىذوي متبلزمة داوف  لؤلفرادحوؿ النمو الجنسي  أخرىدراسة  وأشارت  

ف الفحوص العممية أالعادييف و  قرانيـأتختمؼ كثيرًا عف  والثانوية لدى البالغيف الذكور ذوي متبلزمة داوف ال
( بمستوى مشابو لمبالغيف العادييف، وما يزاؿ ىناؾ تساؤالت Testosteroneلدييـ) التستسيروفلميرموف الذكري 

نتاجيةالجنسي  أدائيـحوؿ  دورة شيرية لدى  أوؿمعدؿ العمر لظيور  أماوبتيا، الحيوانات المنوية لدييـ وخص وا 
 أقرانيف( سنة وىذا يعني عدـ اختبلفيف في ذلؾ عف 12.5البالغات مف ذوي متبلزمة داوف فيو) اإلناث

( سنة، ولدييف القدرة عمى الحمؿ نتيجة وجود 12المعدؿ الطبيعي لمدورة الشيرية يبمغ) أفحيث  العاديات،
(. وبشكؿ عاـ يؤدي االختبلؿ Pueschel,2001) باضةوى طبيعي وحصوؿ اإلاليرمونات الجنسية بمست

ىذه المشكبلت االضطرابات  ىـأيتـ تشخيصيا، ومف  أففي النظاـ اليرموني يجب  اختبلالت إلىالكروموسومي 
 وماً النمو عم تأخرخطر الوزف الزائد وداء السكري، ويظير ذلؾ جميًا في  إلىالتي تصيب الغدة الدرقية وتؤدي 

( حالة 140) أصؿعف المعدؿ الطبيعي، وتشكؿ حاالت القصور في عمؿ الغدة الدرقية ما نسبتو حالة واحدة مف 
العبلمات التي  أىـومف  العادييف األطفاؿلدى  (400) أصؿذوي متبلزمة داوف مقابؿ حالة مف  األطفاؿلدى 

الوزف وتوقؼ النمو والركود النفسي والحركي. تدؿ عمى وجود اضطرابات في الغدة الدرقية االرتفاع السريع في 
 (64،ص2008شاىيف،) .العادييف األطفاؿمف نسبتيا لدى  أعمىنسبة ظيور السكري لدييـ  أفكما 
  اضطرابات الجياز اليضمي: -(8
 األسنافممحوظ في نمو  وتأخرالتوزيع غير المنتظـ لمكالسيـو في عظاـ الجسـ،  أىميا أشكاؿوتظير عمى عدة   
طفاؿ العادييف في ما بعد الشير الثامف لدييـ وىي تظير لدى األ إلىالحميب  أسنافظيور  يتأخرلدائمة، حيث ا

القاطعة  األضراسالحميب الطاحنة قد تنبت قبؿ  فأضراسالشير السادس، وال يتبع ظيورىا الترتيب المعيود 
 األسنافالذي يمارسو المساف عمى  لضغطاالطبيعية ومصفوفة عمى نحو خاطئ، ويزيد  األسنافصغر حجمًا مف أو 
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في تقوس الفقرات  األمامية(، وزيادة في تقوس الفقرات الرقبية 2000،) بارودياألسنافمف سوء ترتيب  األمامية
منيـ عميقًا وعريضًا وفي بعض  لؤلوالد(، وكذلؾ يكوف القفص الصدري Lordosis cervical)األماميةالرقيبة 
( زوجًا، وتقوس 12العدد الطبيعي ىو) أفاـ في حيف عظمف ال ( زوجاً 11صدري مف )يتكوف القفص ال األحياف

مفصؿ الركبة، ومشكبلت في  في بعض المفاصؿ نتيجة ضعؼ المرابط المحيطة بمفاصؿ الجسـ وخصوصاً 
 أيةعددًا منيـ ال يعانوف مف  أفتظير مجتمعة عند شخص واحد كما  ىذه الصفات ال إف، األنؼعظاـ 

.               واستجابة لمعمميات التربوية والعبلجية والتدريبية تحسناً  األكثر األشخاصعضوية وىـ  اضطرابات
 (2000) بارودي،

  :اليرم المبكر والموت المبكر -(9
الشيخوخة  أمراض أجساميـبشكؿ سريع فتغزو  األشخاصالتقدـ بالعمر واليـر عمى وجوه ىؤالء  إشاراتتظير   

 Premature)الذيف يعالجوف حالة متبلزمة داوف اسـ متبلزمة العجز المبكر ) األطباءيد مف دعويطمؽ ال مبكراً 
growing Old syndrome  ًإذ الزىايمر  وأعراض وتآكمياالدـ والتياب المفاصؿ  أمراضمف  حيث يعانوف مبكرا

اسة قاـ بيا دالتوف در  أشارت%( منيـ يصابوف بيذا المرض مبكرًا. كما 50) أف إلى اإلحصاءاتتشير بعض 
( 60ف بيذا الداء في عمر )و ذوي متبلزمة داوف يصاب األشخاصجميع  أف إلى(Dalton,et,ah.1995)وآخروف

 لؤلشخاص%( في ىذا العمر 11) إلىالطبيعية التي تصؿ  اإلصابةمقارنة بنسبة  أضعاؼ( 9سنة وىي تعادؿ )
 (81،ص2002بورسكي، )يوسؼ و.العادييف

ذوي متبلزمة تكمف في الضمور الذي يصيب الغدد  األطفاؿاليـر المبكر لدى  أسباب أف إلىوتشير الدراسات   
يعيشوف حتى  %( منيـ ال20نسبة) أف اإلحصاءات(،كما تظير Thymusداخؿ الجسـ وخاصة الغدة الزعترية)

منيـ فترة  ومع ذلؾ قد يعيش عدد، ( وتشكؿ نسبة كبيرة منيـ ال تصؿ سف البموغ1994عاميـ الثاني)عيسوي،
 (2002 ،اإلدارة ) المجموعة االستشارية لنظـ المعمومات و .( سنة60-40تتراوح مابيف )

العادييف،  أقرانيـذوي متبلزمة داوف لموفاة عف  األشخاصزيادة احتمالية تعرض  إلىالدراسات تشير  أفورغـ   
تقدـ الطب  أف إالوالتيابات الجياز التنفسي،  وفاتيـ العيوب القمبية الخمقية إلىالتي تؤدي  األسباب أكثر أفلى ا  و 

تحسف نسبة النجاة ليـ في  إلى أدتالحديث ووسائؿ العناية الصحية وخدماتيا، خبلؿ الخمسيف سنة الماضية وقد 
معظـ ىذه الدراسات كانت عمى  أف إال%(، 90)اآلف  وأصبحت%( 50، حيث كانت اقؿ مف )األوؿعاميـ 
 (yang,Et,al.2000) .البيض األطفاؿ



 الفصل 

 26        الجانب النظري

 

 الفصل الثاني الجانب النظري

اشتممت عمى عينة مف المواليد ذوي متبلزمة داوف  األمريكيةفي الواليات المتحدة  أجريتدراسة مسحية  وأظيرت  
( حالة مف ذوي متبلزمة 17897)أفرادىا( حيث بمغ عدد 1997-1983( عامًا، وتحديد مف عاـ)25وعمى مدى)
( سنة في عاـ 49) إلى( 1983( سنة في عاـ )25ممحوظًا في معدؿ العمر ليذه الفئة، مف ) داوف ازدياداً 

متوسط العمر  أف إلىالنتائج  أشارت( سنة، كما 1.7حوالي) (، وبمغ معدؿ زيادة متوسط العمر سنوياً 1997)
 األوؿف الموت ليـ في عاميـ النجاة منسبة  أف إلىالدراسة كذلؾ  وأشارتذوي متبلزمة داوف مف البيض  ألقرانيـ
 .البيض األطفاؿعمى  أجريتأف معظـ الدراسات  إال%( 50قؿ مف )أكانت  أفبعد %( 90) اآلف أصبحت

((yang,Et,al.2000 
  االضطرابات السموكية: -(11
بنزالت البرد المتكررة وعدـ الشفاء منيا بسرعة، وعادة ما تكوف  اإلصابةذوي متبلزمة داوف مف  األطفاؿيعاني    

 باإلفرازاتبسيولة  انسدادىاالعادييف ويتـ  األطفاؿمف  أضيؽلدييـ  ؼباألن األذفقناة استاكيوس التي تربط 
 ى الطالوس األذفقد يسبب فراغًا في  أحياناً نو إصمـ مؤقت عادة، ومع ذلؾ ف إلىالمخاطية، وىذا يؤدي بدوره 

سمعية مف المشكبلت ال لكنيا أقؿ شيوعاً  اإلبصاريزوؿ، ويؤثر عمى السمع، كما يعاني بعضيـ مف مشكبلت في 
ذوي  األطفاؿدراسة طبية حديثة  باف  أشارت(. 2002دارة،اإل المزمنة) المجموعة االستشارية لنظـ المعمومات و

المراكز السمعية  إلىالداخمية  األذفالسمعية مف  اإلحساساتفي سرعة توصيؿ  تأخرمتبلزمة داوف يعانوف مف 
مف  األعمىكبلت عصبية وقصور في الجزء في الدماغ بواسطة العصب السمعي، وىذا يدؿ عمى وجود مش

فقرتيف مف فقرات العمود  أعمىالحركة الدوارنية لمرقبة والناتجة عف الشذوذ في  إلىالنخاع الشوكي ربما تعود 
 (Brockneger,1999).الفقري
  :اضطرابات النطق والمغة -(11
يتحقؽ  التواصؿ البصري ال أفوبما تطور التواصؿ غير المفظي يسبؽ النطؽ وتطور المغة  أفمف المعروؼ    

فيما يتعمؽ بتطوير المغة  تأخراً شيريف عف الطفؿ العادي، فاف ذلؾ يسبب  إلىشير  يتأخر أيسبوع الثامف قبؿ األ
في سف الثانية  األولىينطؽ الطفؿ ذو متبلزمة داوف بالكممات  إذمع العمر  التأخروالمفردات ويزداد ىذا 

عف المعدؿ الطبيعي، كما يبلحظ باف الكممات التي يتعمميا ترتبط بواقع الطفؿ  عاـ واحد يتأخر أيوالنصؼ 
تكوف جمبًل  أفتحمؿ معاني متعددة، وفي سف البموغ يمكف  أفالدقة فالكممة الواحدة يمكف  إلىاليومي، وتفتقر 

ة حيث يتـ استخداـ الفعؿ والصيغ الكبلمية فيتـ استيعابيا بصعوب األزمنة أمامتوسطة الطوؿ تتميز بقمة العبارات، 
ف الشخص ذو متبلزمة داوف يعاني مف أ(. ويبلحظ ب2002بصورة عفوية) بارودي، األحيافالمضارع في معظـ 
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 أثناءالمقاطع منيا وذلؾ  أوتظير عمى شكؿ تكرار جميع الكممات،  أفالمفظي يمكف  التواصؿمشكبلت في 
ىذا ولد(..، ووقفات طويمة في منتصؼ الجممة عندما  -ىذا -امف الجممة، مثؿ )ىذ اآلخرالجزء  إعدادتفكيره في 

الكبلـ  أثناءمف الجممة  كرة( ووقفات غير مبلئمة في مواضع ما -إنياالجممة، مثؿ)  إلتماـيوجد ما يقولو  ال
الصعوبة في فيميا،  إلىالذي يؤدي  األمرثبلث كممات ذات اندفاع سريع،  أوما تكوف متبوعة بكممتيف  وغالباً 
والبدء في  انز...لعمؿ والد(، وتنتج ىذه الوقفات أف أريد(، يقدميا ىكذا) األوالدمع  أللعبانزؿ  أف أريد) فمثبلً 

الكبلـ بطبلقة يعتمد عمى مدى  فإصدارالكبلـ.  إصدارالكبلـ عف اضطرابات في العضبلت المسؤولة عف 
طئة مف الجممة، وىذا يحدث نتيجة لعدـ الدقة في االنتظاـ في اندفاع اليواء في الرئتيف، والتشديد في مواضع خا

كبيرًا  عمؿ النظاـ المغوي بالمخ، وعدـ التحكـ في حركات العضبلت المسؤولة عف الكبلـ كما انو يبذؿ مجيوداً 
 إصدارتؤدي الصعوبة في البدء في  وأحياناً أروح النادي(،  أنا—ا -إ -المناسبة لمبدء بيا مثؿ )إ األصوات إليجاد
تكوف  أفعالية الحدة. ومف الممكف  أصوات أوذات طبقة صوتية مرتفعة  أصواتخروج  إلىالمناسب  الصوت

، ىذا قد يؤدي  أو، لآلخريف إسماعوالمشكمة عند  عدـ الثقة، وتردده  إلىعند مبلحظتو باف ما تكمـ بو غير مفيـو
) الجمعية .اآلخريفاوف وبيف في مواصمة الكبلـ، وقطع عممية التواصؿ بيف الشخص الذي لديو متبلزمة د

 (2000البحرينية لمتبلزمة داوف،
نسبة  أفاالضطرابات التي تظير في المساف حيث  إلى األطفاؿوقد تعود بعض مشكبلت النطؽ لدى ىؤالء   

%( منيـ 11.2)  Fissured Tongue),   %( يعاني مف مشكبلت المساف المشقوؽ)20منيـ تقدر بحوالي)
 (Roisen & Patterson, 2003) .( Geographic tongueالمسانية)يعاني مف التشققات 

 اضطرابات تطور الميارات الحركية ونشاطات الحياة اليومية: -(12
الضػعؼ والتيػدؿ والتراخػي فػي معظػـ الحػاالت ممػا يسػاىـ فػي  إلػىذوي متبلزمػة داوف  األطفاؿتميؿ عضبلت    

ة لػػدييـ ويػػنعكس ذلػػؾ عمػػى شػػكؿ صػػعوبات فػػي ميػػارات الجػػػري اكتسػػاب الميػػارات الحركيػػة الدقيقػػة والكبيػػر  تػػأخر
 المعمومػػػػػػات و) المجموعػػػػػػة االستشػػػػػػارية لػػػػػػنظـ  وااللتقػػػػػػاط والكتابػػػػػػة ومسػػػػػػؾ القمػػػػػػـ، واإلمسػػػػػػاؾوالوثػػػػػػب والقػػػػػػذؼ 

ذوي متبلزمػة داوف بعػد الػوالدة انخفاضػًا ممحوظػًا فػي مسػتوى التػوتر العضػمي  األطفاؿ(، كما يواجو 2002،اإلدارة
فػػػي عمميػػػة التطػػػور الحركػػػي السػػػميـ، ويظيػػػر جميػػػًا عمػػػى شػػػكؿ اضػػػطرابات فػػػي التػػػوازف بػػػيف قػػػوة  باً سػػػمممػػػا يػػػؤثر 

 وتػأخروارتػداد الرقبػة الزائػد لمخمػؼ  بػالرأسفػي عمميػة الػتحكـ  تػأخر إلػىالعضبلت القابضة والباسطة والػذي يػؤدي 
                                                               .القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والزحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ والحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو والوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ والمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

(Mon-Williams M, Tresilian JR, et al,2001,p587 ) 
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 :داون متالزمة أطفال لدى والضعف القوة نقاط -10
 ذلػؾ نسػمي أف يمكػف بحيػث كمجموعػة، قػدراتيـ نطػور داوف متبلزمػة ذوي األطفاؿ تطوير في متكررة أنماط ىناؾ

 .داوف بمتبلزمة المرتبطة والضعؼ القوة نقاط خصائص مف  ةالتنموي الشخصي الممؼ 
 :القوة نقاط -1
 مػػع التفاعػػؿ  مػػف ويتعممػػوف يسػػتمتعوف داوف متبلزمػػة مػػف يعػػانوف الػػذيف األطفػػاؿ معظػػـ:  االجتمػػاعي التفاعػػؿ •

 ، لعػػاطفيا والفيػػـ اجتماعيػػة الناحيػػة مػػف جيػػدوف يكونػػوف مػػا غالبػػا فػػإنيـ ، الوقػػت مػػرور مػػع. واألصػػدقاء األسػػرة
 . تعزيزه وتـ السموؾ ىذا شجع  إذا أعمارىـ، مع يتناسب سموؾ تطوير عمى قادروف ومعظميـ

 بشػػكؿ يتعممػوف أنيػـ يعنػػي وىػذا.  عمومػا بصػريا يتعممػػوف داوف متبلزمػة األطفػاؿ  عػػاـ بشػكؿ:  البصػري الػتعمـ •
 تقديمػو تػـ إذا المعمومػات ليػـ تعطػى أف األسيؿ مف أنو تجد وقد اآلخريف، األشخاص  تقميد و مشاىدة مف أفضؿ
 . المكتوبة الكممات و واألشياء واإليماءات الصور، مف بدعـ

 أيدييـ، استخداـ في وخاصة جيدوف يكونوف ما غالبا متبلزمة مف يعانوف الذيف األطفاؿ:  التمثيؿ و الدور لعب •
 طريػؽ عػف المناسػب السػموؾ ويكسػبوف وفيتمتعػ مػا عػادة انيـ. التواصؿ عمى الجسدية والحركات الوجوه وايماءات
 .الدور ولعب والحركة الدراما

 ميػارات عمػى يعتمػد  داوف متبلزمػة طفػؿ ألف وربمػا ، قػوة نقطػة القػراءة عمػى القدرة  تعتبر:   القراءة عمى القدرة •
 .البصرية التعمـ

 :الضعف نقاط -2
 داوف متبلزمػػة  أطفػػاؿ معظػػـ. الكػػبلـ تعمػػـ تػػأخير تجربػػة داوف متبلزمػػة  أطفػػاؿ مػػف الكثيػػر يعػػاني: الكػػبلـ تعمػػـ •

 :لذلؾ رئيسية أسباب ثبلثة يبدو ما عمى ىناؾ. أطوؿ فترة يأخذ لكنو الكبلـ، يتعمموف
 .الوجو عضبلت و والشفتيف المساف عمى السيطرة لتعمـ أطوؿ وقتاً  منيـ يستغرؽ -
 .المنطوقة الكممات تذكر في صعوبة أكثر لدييـ -
 .الكبلـ التقاط الصعب مف يجعؿ مما سمعية، صعوبات وفيك ما وغالبا -
 المغػػػة عمػػػى تػػػؤثر بالتػػػالي والتػػػي داوف متبلزمػػػة اطفػػػاؿ لػػػدى شػػػائعة السػػػمعية الصػػػعوبات تعتبػػػر: والرؤيػػػة السػػػمع •

 القػػدرة عمػػى تػػؤثر أف يمكػػف ىػػذه و  داوف متبلزمػػة اطفػػاؿ لػػدى شػػائعة البصػػرية الصػػعوبات تعتبػػر وايضػػاً . والكػػبلـ
 .عبلجيا يمكف ما عادة والبصرية السمعية الصعوبات  سواء حد عمى ، ذلؾ ومع. بصرياً  ـالتعم عمى



 الفصل 

 31        الجانب النظري

 

 الفصل الثاني الجانب النظري

 األطفػاؿ مػع مقارنػة  داوف متبلزمػة اطفػاؿ لػدى تتػأخر والتنقػؿ لمحركة البلزمة الميارات اف: والتنقؿ التحرؾ تعمـ •
 أف يمكػػف و لػػدييـ جيػػد  بشػػكؿ الحركيػػة الميػػارات تتطػػور األطفػػاؿ مػػف الكثيػػر الوقػػت مػػرور مػػع ولكػػف،. اآلخػػريف
 .الرياضة أنواع جميع في جيدة تصبح

 لػػدييـ ألف ىػػذا يكػػوف قػػد. االسػػتماع طريػػؽ عػػف بػػالتعمـ صػػعوبة داوف متبلزمػػة أطفػػاؿ يجػػد: االسػػتماع مػػف الػػتعمـ •
 باسػػػـ أيضػػا المعروفػػة  الػػذاكرة، فػػي  كمشػػػاكؿ أيضػػا يعكػػس فإنػػو. بػػبطء تتطػػػور المغػػة ألف أو السػػمع فػػي ضػػعؼ
 . العاممة رةالذاك
 العددية الميارات تعمـ مع صعوبات تواجو داوف متبلزمة مف يعانوف الذيف األطفاؿ مف العديد: العددية الميارات •

 (Information About Down syndrome,2012,p7-9.)والحساب
 :الوقاية من حدوث متالزمة داون -11
ميات ـ في العمر، واألانتشارىا طرديًا مع تقدـ األ يالشخص والصمادي أف حاالت متبلزمة داوف ترتبط ف يذكر  

كثر أطفاؿ مصابيف بمتبلزمة داوف ويزداد ىذا التوقع أكثر عرضة النجاب سنة ىف األ 35عمارىف أكبر مف أفي 
 35ـ بعد سف بعدـ حمؿ األربعيف، لذا ينصح كإجراء وقائي ربعيف ويزداد كثيرًا بعد سف الخامسة واألبعد سف األ

 ف يقمؿ كثيرًا مف انتشار حاالت متبلزمة داوف.أنو أىذا االجراء مف شو  اً عام
يمـز عمؿ تحميؿ لمكروموسومات لممتزوجيف قبؿ حدوث الحمؿ لمتعرؼ عمى خطورة انجاب أطفاؿ لدييـ    
 وقائي لمحد مف انتشار االمراض الوراثية. كإجراءمراض وراثية أ

ف أنجبت طفبًل أـ التي سبؽ و ي حالة حدوث حمؿ لدى األإجراء الفحوصات الطبي وطمب االستشارة ف    
ثناء الحمؿ أف االجراءات التشخيصية المبكرة مفيدة حيث يتـ تشخيص ىذه الحاالت أمصابًا بمتبلزمة داوف، اذ 

كبار السف. وعدد اكتشاؼ وجود عيوب كروموسومية لدى  لؤلمياتعف طريؽ التحاليؿ التشخيصية خاصة 
 لموالديف. اً ويكوف القرار راجع هدور  يأخذالوراثي  رشادف اإلإالجنيف ف

 إلجراءداوف عمييـ أف يستشروا متخصصيف في الوراثة  متبلزمةكما أف اآلباء الذيف أنجبف طفبًل لديو    
 الفحوص البلزمة لمعرفة توقع انجاب اطفاؿ آخريف لييـ ىذه الحاالت.

طفاؿ لدييـ مشكبلت أنجاب إحتماؿ خرى يزداد لدييا اأقد تظير البحوث في السنوات القادمة وجود حاالت    
ميات البلتي تعرضف اللتياب الكبد راجعة لشذوذ الكروموسومات. وعمى سبيؿ المثاؿ أصبح معروفًا أف األ

ف أ) ومنيا حاالت متبلزمة داوف( حيث  طفاؿ لدييـ شذوذ في الكروموسوماتأنجاب الوبائي يصبحف عرضة إل
ىذه الظاىرة في  تحياف كثيرة في الكروموسومات وقد اكتشفأتياب الكبدي الوبائي يؤدي في الفيروس المسبب لبلل

تبطة بظيور التياب الكبد استراليا حيث ظيرت حاالت متبلزمة داوف في صورة موجات متفاوتة ولكنيا مر 
 (305-1998،304)الشخص والصمادي، .الوبائي
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 الميارات االستقاللية وتعريفيا: أواًل:
مف الميارات الرئيسية في مناىج  (independent functioning skills) تعتبر الميارات االستقبللية   

لبناء  أساساً وخاصة لفئة المعاقيف عقميًا. كما تشكؿ ىذه الميارات  وأنواعيـالمعوقيف عمى اختبلؼ درجاتيـ 
، وىي ضرورة حتمية لتوافؽ المينية أواالجتماعية  أو األكاديميةمف الميارات البلحقة كالميارات  أخرى أشكاؿ
يعيشوف فيو مما يساعدىـ عمى حؿ مشكبلتيـ اليومية والتفاعؿ مع مواقؼ  ومجتمعيـ الذي أنفسيـمع  األفراد

 الحياة المختمفة.
وعندما يركز المنيج عمى األنشطة الحياتية اليومية والميارات المتصمة بالحياة األسرية التي ينبغي عمى      
اص ذوي الحاجات الخاصة تعمميا لزيادة مستوى اعتمادىـ عمى أنفسيـ الى أقصى حد ممكف فإف المنيج األشخ

يكوف منيجًا وظيفيًا أو منيجًا يركز عمى الميارات الحياتية الوظيفية . ويتطمب تحديد ىذه الميارات مسح البيئة 
 منزلية ، والمجتمعية ، والمينية ، والترويحية .الحالية والبيئة المستقبمية المتوقعة لمشخص في مجاالت الحياة ال

وينصب االىتماـ في ىذه البرامج التدريبية عمى الميارات المفيدة والبلزمة لؤلداء المستقؿ في األسرة      
عمى مستوى فردي  وذلؾ عمى ضوء عمر  (Functional Skills)والمجتمع . ويتـ تحديد الميارات الوظيفية 

قة ودرجتيا، وعوامؿ أخرى.  ويسمى المنيج الذي يشتمؿ عمى ىذه الميارات المنيج ونوع االعا الشخص،
وىو المنيج الذي غالبًا  ما يعتمد في تدريب األشخاص ذوي اإلعاقات   (Functional Curriculum)الوظيفي 

 (Developmental Curriculum) في عف المنيج التطوري أو النمائيويختمؼ المنيج الوظي .الشديدة والمتعددة
 الذي يستند الى العمر التطوري أو العمر العقمي وليس الى العمر الزمني. 

 , McDonnell , Mathot – Buckner , & Ferguson)باكنر،  وفيرجاسوف  –ويشير ماكدونؿ، وماثوت   
بة تعمـ الى اف واحدة مف الصعوبات التكيفية الرئيسية التي يواجييا  األشخاص المعوقوف ىي  صعو  (1996

 العناية بأنفسيـ . 
فنوعية الحياة تتأثر بشكؿ مباشر بقدرة الشخص عمى أداء األنشطة الحياتية اليومية مثؿ : استخداـ  
والتسوؽ، واستخداـ المطعـ، وترتيب البيت، واعداد الطعاـ ، واختيار المبلبس ، واستخداـ الياتؼ ،  ،النقود

ذا  كانت ب رامج التربية الخاصة تسعى لدمج الشخص المعوؽ في المجتمع واتاحة والعناية الشخصية ، الخ . وا 
الفرص لو لممشاركة في الحياة األسرية والمجتمعية ، فإف عمييا اف تساعده عمى اكتساب الميارات البلزمة في 

 مجاالت العناية بالذات واألنشطة الحياتية اليومية . 
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عمـ ميارات االعتناء بالنفس وبالمنزؿ ، يحرص العامموف ولمساعدة األشخاص ذوي الحاجات الخاصة عمى ت   
في ميداف التربية الخاصة عمى تطوير مناىج تدريبية يتـ تصميميا خصيصًا ليذه الغايات . فإذا كاف األشخاص 
العاديوف يواجيوف بعض الصعوبات في تأدية ىذه الميارات عمى الرغـ مف حاجاتيـ إلييا بشكؿ متكرر ، فإف 

وي الحاجات الخاصة يواجيوف صعوبات أكبر . فيذه  الميارات ليست بسيطة كما قد يبدو،  األشخاص ذ
والشخص ال يحتاج الى اف يتعمـ كيؼ يؤدي الميارة فقط بؿ ىو يحتاج أيضًا الى أف يعرؼ المكاف والزماف 

تماعية، وتواصمية المناسبيف لتأديتيا. كذلؾ يتطمب القياـ بيذه الميارات قدرات أكاديمية ، وحركية ، واج
(McDonnell et al ., 1996) وعمى ضوء ما تقدـ ، ينبغي عمى المدارس أف تصمـ مناىج لمساعدة  .

 األشخاص ذوي الحاجات الخاصة عمى التكيؼ في مرحمة  ما بعد المدرسة . 
لـ تكف تمؾ المناىج وكانت مناىج االنتقاؿ في السابؽ تستند الى النماذج االكاديمية  والنمائية التقميدية. و    

بأىدافيا وأساليبيا ترتبط بشكؿ وثيؽ بالحياة اليومية. كذلؾ كاف التدريب ينفذ في أوضاع غير طبيعية )أوضاع 
مدرسية تحاكي األوضاع الحياتية (  وذلؾ ينطوي عمى صعوبات كبيرة فيما يتعمؽ بتعميـ الميارات الى المنزؿ 

تمؾ المناىج تراعي الفروؽ الفردية بيف الطمبة. وتبعًا لذلؾ ، أصبحت  والمجتمع . إضافة الى ما سبؽ ، فمـ تكف
المناىج الحديثة تأخذ التفضيبلت والظروؼ الحياتية لمطمبة بالحسباف وذلؾ بعد تحميؿ معمؽ لبيئاتيـ الحالية 

.      بعية الخاصة ذات األىمية لكؿ طالوالمستقبمة المتوقعة. وفي ذلؾ مراعاة لمعوامؿ األسرية والمجتم
 (209،ص2005)الخطيب واخروف،

 االستقبللية فكانت عمى النحو التالي: المياراتوتعددت التعريفات التي قدمت لتوضيح مفيـو 
عمميات ليست ثابتة ولكنيا تتطمب  أنيا( الميارات االستقبللية عمى Jones,1991,p12يعرؼ جونز )   
قادريف عمى امتبلؾ الميارات الغير  ، فاألشخاصالعقمية الصحة إلىات فعالة مف االختيارات وىي تؤدي عتتاب

أبعاد ميارة وىي تشمؿ ثبلثة  األكثر األشخاصمف  األساسيةقؿ قدرة عمى انجاز احتياجاتيـ أاالستقبللية ىـ 
 الميارة(. -المعرفة -)االتجاه

ة التي يعيش فييا الفرد مجموعة مف الميارات المرتبطة بالبيئ بأنيا( Hegner,D,1992,p25ويعرفيا ىيجنر)   
والتطبيقات  األنشطةوما يتصؿ بيا مف معارؼ وقيـ واتجاىات يتعمميا بصورة مقصودة ومنظمة عف طريؽ 

بناء شخصيتو المتكاممة بالصورة التي تمكنو مف تحمؿ المسؤولية والتعامؿ مع مقتضيات  إلىوتيدؼ  ،العممية
 .الحياة اليومية بنجاح وتجعؿ منو مواطنًا صالحاً 
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 األطفاؿىي مجموعة مف الميارات التي يتدرب عمييا  االستقبلليةف الميارات أقاسـ و فوزي ب يرى كبًل مف   
يـ اليومية مما يساعدىـ قضاء حاجات إمكانيةفي  أنفسيـالمعوقيف عقميًا حتى يكونوا قادريف عمى االعتماد عمى 

 (8،ص2003،آخروفو  )قاسـ يعيشوا حياتيـ االجتماعية بصورة طبيعية. أفعمى 
  المعارؼ والميارات الوظيفية واالتجاىات وثيقة الصمة  بأنيا لممعوقيف عقمياً  الميارات االستقبلليةعدلي  ويعرفيا  

 المتعمـ المعاؽ عقميًا لمحياة كمواطف قادر عمى التعامؿ مع مواقؼ الحياة اليومية . إلعدادبالحياة اليومية البلزمة 
 (65،ص1996) عاطؼ عدلي،

 إعدادلمعيش باستقبللية داخؿ المجتمع وتشمؿ النظافة الشخصية،  األساسيةىي الميارات  بأنياوعرفتيا كاثريف  
 (Katjerine,2007,p13) الطعاـ والتدريب الوظيفي في المجتمع.

لتي يتدرب : ىي الميارات ابأنيامتبلزمة داوف  ألطفاؿ االستقبلليةالميارات  إجرائياً وبناء عمى ذلؾ عرؼ الباحث 
عمى العيش باستقبللية والتكيؼ داخؿ المجتمع،  ـعمييا أطفاؿ متبلزمة داوف مف خبلؿ برنامج تدريبي، يساعدى

والسبلمة بالطريؽ وتجنب  األخطارتجنب  استخداـ وسائؿ المواصبلت ومف ميارات التنقؿ و  وتتضمف كبلً 
 المخاطر داخؿ المنزؿ.

تنمية عدد مف الخصائص الشخصية لديو مثؿ االعتماد عمى  إلىلية يؤدي المعاؽ لمميارات االستقبل أداء إف   
 الذات، وتنمية الثقة بالذات، والتكيؼ الناجح مع مف حولو.
لمتخمػػػػػػػؼ العقمػػػػػػػي  األمريكيػػػػػػػةذكرىا مقيػػػػػػػاس الجمعيػػػػػػػة يػػػػػػػتتضػػػػػػػمف الميػػػػػػػارات االسػػػػػػػتقبللية عػػػػػػػددًا مػػػػػػػف الميػػػػػػػارات 

(Nihiraetd,1981:وىي .) 
 وتشمل: ميارات تناول الطعام، -1
 المائدة. أدواتميارات استعماؿ  -   
 العامة. األماكفميارة تناوؿ الطعاـ في  -   
 ميارة تناوؿ السوائؿ. -   
 المائدة. آدابميارة  -   
 ميارات استعمال المرحاض. -2
 . وتشمؿ:ميارات المظير العام -3
 ميارة ارتداء المبلبس. -   
 ميارة العناية بالمبلبس. -   
 ميارة لبس الحذاء. -   
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 . وتشمؿ:ميارات النظافة -4
 ميارة غسؿ اليديف والوجو. -  
 ميارة االستحماـ. -  
 ميارة الصحة الشخصية. -  
 وتشمؿ: ميارات التنقل. -5
 باالتجاىات. اإلحساسميارة  -  
 ميارة استعماؿ وسائؿ المواصبلت العامة. -  
 . وتشمؿ:ميارات استقاللية متفرقة -6
 يارة استعماؿ التميفوف.م -  
 ميارة الخدمات البريدية. -  
 .األولية اإلسعافاتميارة  -  
 ميارة معرفة المؤسسات العامة. -  

مف الميػارات االسػتقبللية كميػارات تنػاوؿ الطعػاـ وميػارات  أخرى( أشكاؿ Wehman,1981ويذكر وىماف)      
                  ويرنػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػبلمة، أمػػػػػػػػػػػػػا جونسػػػػػػػػػػػػػوف واسػػػػػػػػػػػػػتعماؿ المرحػػػػػػػػػػػػػاض وميػػػػػػػػػػػػػارات المبلبػػػػػػػػػػػػػس وميػػػػػػػػػػػػػارات التنقػػػػػػػػػػػػػؿ و 

(Jonson & Werner,1977 فتػػذكر)االسػػتقبللية: ميػػارات الطعػػاـ  الميػػاراتالميػػارات التاليػػة تحػػت عنػػواف  أف
                   منيػػػػػػػاج انجيػػػػػػػاـ أمػػػػػػػاوميػػػػػػػارات العنايػػػػػػػة بالػػػػػػػذات.  المرحػػػػػػػاضوميػػػػػػػارات ارتػػػػػػػداء المبلبػػػػػػػس وميػػػػػػػارات اسػػػػػػػتعماؿ 

 (Ingham curriculum,1979)  التاليػة:  األنػواع إلػىفيقسػـ الميػارات االسػتقبللية  األمريكيػة ميتشػجاففي والية
يػة الذاتيػة، ميػارات الحيػاة اميارات الطعاـ والشراب، ميارات ارتداء المبلبس، ميارات المظيػر العػاـ، وميػارات العن

 اليومية، وميارات التنقؿ والسبلمة.
وصػفًا لبرنػامج تعمػـ مجتمعػي فػي أربعػة مجػاالت  (Wiggins & Behrmann , 1988)وقػدـ  ويجنػز وبيرمػاف 

 ىي : 
i-  . عبور الشارع واستخداـ وسائؿ النقؿ العامة 
ii-  . السبلمة واألمف 
iii-  . التسوؽ 
iv-  . تناوؿ الطعاـ في المطاعـ 
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ويتضػػػػػػػػػػػمف المجػػػػػػػػػػػاؿ األوؿ وعػػػػػػػػػػػي المخػػػػػػػػػػػاطر وعبػػػػػػػػػػػور الشػػػػػػػػػػػارع بأمػػػػػػػػػػػاف.  ويتواجػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػع المتػػػػػػػػػػػدرب  
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمر يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو بتحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات البلزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخص راشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ م

ؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرب عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة، ويقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ اإلرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادات المناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة ويسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج 
بطاقػػػػػػػػػػات خاصػػػػػػػػػػة . ويشػػػػػػػػػػارؾ فػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػػػى عبػػػػػػػػػػور الشػػػػػػػػػػارع أوليػػػػػػػػػػاء أمػػػػػػػػػػور متطوعػػػػػػػػػػوف ليمػػػػػػػػػػارس 

 المتدربوف الميارات في مواقؼ يتـ التحكـ بيا ولكنيا مواقؼ واقعية. 
مػػػػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػػػػرورة النظػػػػػػػػػػػػر بكػػػػػػػػػػػػبل االتجػػػػػػػػػػػػاىيف قبػػػػػػػػػػػػؿ عبػػػػػػػػػػػػور الشػػػػػػػػػػػػارع، وترسػػػػػػػػػػػػؿ ويركػػػػػػػػػػػػز التػػػػػػػػػػػػدريب ع 

 المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي ينجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزه المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى والديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
بشػػػػػػػػػػػػكؿ دوري . وتقػػػػػػػػػػػػدـ شػػػػػػػػػػػػيادة لممتػػػػػػػػػػػػدرب الػػػػػػػػػػػػذي يحقػػػػػػػػػػػػؽ األىػػػػػػػػػػػػداؼ المبتغػػػػػػػػػػػػاة ، ويعمػػػػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػػػػؾ بمثابػػػػػػػػػػػػة 

اسػػػػػػػػػػتخداـ تغذيػػػػػػػػػػة راجعػػػػػػػػػػة فوريػػػػػػػػػػة وتعزيػػػػػػػػػػز إيجػػػػػػػػػػابي . وتشػػػػػػػػػػتمؿ الخطػػػػػػػػػػوة الثانيػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى تطػػػػػػػػػػوير ميػػػػػػػػػػارات 
وسػػػػػػػػػػائؿ  النقػػػػػػػػػػؿ العامػػػػػػػػػػة.  فبعػػػػػػػػػػد تعمػػػػػػػػػػـ ميػػػػػػػػػػارة عبػػػػػػػػػػور الشػػػػػػػػػػارع يركػػػػػػػػػػز التػػػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػػػى الوصػػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػػى 
ظيػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػموؾ المبلئػػػػػػػػػػـ  موقػػػػػػػػػػؼ البػػػػػػػػػػاص أو التكسػػػػػػػػػػي  المناسػػػػػػػػػػب ،  والػػػػػػػػػػدخوؿ الػػػػػػػػػػى وسػػػػػػػػػػيمة النقػػػػػػػػػػؿ ، وا 

 عمريًا ، ودفع األجرة المطموبة . 
ف األصػػدقاء والغربػػاء ، وتعمػػـ التصػػػرؼ وتتمثػػؿ أىػػداؼ التػػدريب فػػي مجػػاؿ السػػبلمة فػػي تعمػػـ التمييػػز بػػي 

 المناسب عند الضياع في مكاف عاـ . وربما تكوف األسواؽ الكبيرة أكثر األماكف مبلءمة ليذا النوع مف التدريب . 
ويتعمـ المتدربوف تمييز األشخاص الذيف يقدموف المساعدة في األمػاكف العامػة، ويػتـ تػدريبيـ عمػى إظيػار  

 بطاقة تواصؿ خاصة يحممونيا معيـ لطمب المساعدة . البطاقة الشخصية  أو 
ويتمثؿ المجاؿ الثالث مف مجػاالت الػتعمـ المجتمعػي فػي السػوبرماركت. وتشػتمؿ األىػداؼ  عمػى اسػتخداـ  

قائمة بالمشتريات ، وطمب المساعدة مف البائع ، وتحديد مواقع األشياء المطموبػة ، واختيػار المناسػب فييػا ، ودفػع 
ات . وعنػػد  الحاجػػة يػػتـ التركيػػز عمػػى تطػػوير الميػػارات األكاديميػػة الوظيفيػػة لممتػػدرب ) مثػػؿ : تمييػػز ثمػػف المشػػتري

 القطع النقدية، والعد ، ومعرفة األرقاـ ( . 
ويتمثػػؿ المجػػاؿ الرابػػع مػػف مجػػاالت الػػتعمـ المجتمعػػي فػػي الػػذىاب الػػى المطعػػـ. ويركػػز التػػدريب فػػي ىػػذا  

الطعػػػاـ والشػػػراء بطريقػػػة مناسػػػبة اجتماعيػػػًا ، والتواصػػػؿ والطمػػػب مػػػف قائمػػػة المجػػػاؿ عمػػػى اكتسػػػاب ميػػػارات تنػػػاوؿ 
الوجبػػات المتػػوفرة ، واسػػتخداـ األدوات بشػػكؿ مناسػػب . ويمكػػف اف يرافػػؽ ىػػذا التػػدريب أنشػػطة تعميميػػة فػػي المنػػزؿ 

 .(212-210،ص2005)الخطيب واخروف،لتعزيز ميارات المتدرب وتطويرىا 
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 :صيةالشخ ميارات السالمة ثانيًا:
تعتبر ميارات السبلمة مف الميارات اليامة جدًا في حياة الطفؿ المعاؽ عقميًا وذلؾ بسبب الحوادث المترتبة    

اإلعاقة والظروؼ الطفؿ المعاؽ عقميًا ليذه الميارات عمى درجة  إتقافىذه الميارات. ويعتمد  إتقافعمى صعوبة 
 التعميمية.

 .ميارات لدى الطفل العادي تبعًا لمعمر الزمنيالتالي تسمسل ىذه ال (5)ويمثل الجدول
 الميارة العمر

  شيراً  5-24
 يتجنب المنبيات البسيطة شيراً  24-36
يسػػتعمؿ  .والغػػاز المػػدفأة أوالكبريػػت  أخطػػار، يعػػرؼ بأمػػافيسػػتعمؿ الػػدرج والممػػرات  سنوات 36-6

مكاف  إلىذىاب ، يعتمد عمى نفسو في البأماف، يقطع الشارع بأمافالسيارة  أوالباص 
 مجاور.

، يتعػػػػرؼ عمػػػػى بأمػػػػافالكيربائيػػػػة  األدوات، يسػػػػتعمؿ بأمػػػػافالحػػػػادة  األشػػػػياءيسػػػػتعمؿ  سنوات 6-9
 ، يخبر عف الحوادث.بأمافالسامة، يستعمؿ الدراجة  األشياء

 يخمد النار البسيطة. نةس 9-12
 المدف والقرى القريبة وحده. إلىيذىب  سنة 12-15
 المدف البعيدة وحده. إلى، يذىب المطافئ أوحوادث لمشرطة يخبر عف ال سنة15-20
يتضمنيا منياج الميارات االستقبللية  أفوتتضمف ميارات السبلمة الميارات الفرعية التالية والتي ينبغي   

 :عقمياً لممعوقيف 
 ميارة تجنب المنبيات البسيطة. -1
 ميارة استعماؿ الدرج والممرات. -2
 .والمدفأةالكبريت  أخطارميارة تجنب  -3
 الباص. أوميارة استعماؿ السيارة  -4
 ميارة قطع الشارع. -5
 .بأماف أخر إلىميارة التنقؿ مف مكاف  -6
 الكيربائية. األدواتميارة استعماؿ  -7
 المطافئ. أوعف الحوادث لمشرطة  والتبميغالنار  إخمادميارة  -8
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 األدواتفي تجنب المواقؼ الخطرة واستعماؿ  عقمياً لممعاؽ ويتمثؿ اليدؼ العاـ مف تنمية ميارات السبلمة    
 (2001.) الروساف.األخطاروالتبميغ عف  بأمافوفي التنقؿ  المدرسة أوسواء كاف ذلؾ في البيت  بأماف

 ميارة التنقل والخروج والتجوال:( 1
دريب األطفاؿ المعوقيف عمييا، ظير االىتماـ بأىمية السبلمة واالنتقاؿ في البيئة العربية وأىمية االىتماـ بت  

  ميارات االنتقاؿ عمى أنيا األداءات التي Encyclopediaوعرفت الموسوعة التربوية لذوي االحتياجات الخاصة  
 (Cecil R,Reynolds,1987,p15) .تمكف الفرد مف االنتقاؿ في المجتمع عبر األماكف المختمفة بشكؿ مستقؿ

 أوالحافبلت ) واالنتقاؿ في وسائؿ النقؿ العاـ التسوؽ إلى األطفاؿيجب اخذ  بأنو( Millez,1990)مايمزيشير    
والقطارات...الخ(. وتناوؿ الطعاـ في اليواء الطمؽ وحضور المناسبات العامة خارج المدرسة،  سياراتالباصات وال

ي لتعميـ جيد ال يكف إشراؼيكوف في جماعة موضوعة تحت  أفولكف الخروج مف المدرسة أو المركز يجب 
بنفسيـ، بحيث نجعميـ يتحمموف شيًا مف المسؤولية عند خروجيـ ، فيذىبوف  األشياءيذه ب القياـكيفية  األطفاؿ
: يشتروف بطاقات الركوب في المواصبلت العامة، وشراء بطاقة الكشؾ لشراء ما يحتاجوف مثبلً  إلىبمفردىـ 

 لدخوؿ حديقة الحيواف أو المتحؼ..الخ.
فقو معمـ يشرؼ عميو ابحيث ير بشكؿ منفرد لبناء الثقة بالنفس  األنشطةالقياـ بيذه  األطفاؿمى وعميو يجب ع   

مف مسافة قريبة، وقد يجمس االثناف في الحافمة ) الباص( والمطعـ كؿ عمى حدة، ويراقب المعمـ مف ب عد دخوؿ 
صعوبة تستدعي  أيما واجو الطفؿ  اإذيتدخؿ، ولكف يبقى قريبًا لممساعدة  أفالمحاؿ التجارية دوف  إلىالطفؿ 
 Millez,1990.p142)).تدخمو

 ميارة السالمة في الطريق:( 2
، ويجػب تعمػيميـ طريقػة روتينيػة لؤلطفػاؿالسبلمة في الطريؽ أمر حيػوي  أف إلى( Millez,1990ز)ماييشير  م   

بالمعػب فػي  األطفػاؿ يبػدأ أفمكػف وي .زدحمػةمفػي الشػوارع ال بأمػافكيفية السير  إلى باإلضافة بأمافلعبور الطريؽ 
الطػرؽ  إلػىتطبيػؽ مػا تػدربوا عميػو فػي شػوارع ىادئػة قبػؿ الػذىاب  إلػىغرفة الصؼ بالسيارات والدمى. ثـ يؤخذوف 

 أالولكػف عمػييـ  أمنػة،يتصػرفوف بطػرؽ غيػر  أناسػاً قػد يػروف  أنيـ سناً  األكبر األطفاؿيعرؼ  أفالمزدحمة. ويجب 
الخبػرة المباشػرة فػي المػرور  أف إلػىJo Ann Brewer,2005))يشػير جوأنػد برمػورو   ينقمػوا مػنيـ تصػرفيـ ىػذا.

سػػػائؽ السػػػيارة  أفمػػػف  والتأكػػػد ،مػػػاذا ينظػػػر ويسػػػمع بالشػػػارع إلػػػى، بحيػػػث يجػػػب أف يعػػػرؼ الطفػػػؿ األطفػػػاؿيحتػػػاج 
                                 .السػػػػػػػػػػػػػػػػػيارات، وفيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ االتجاىػػػػػػػػػػػػػػػػػات أمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـقبػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عبػػػػػػػػػػػػػػػػػورىـ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػارع  األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ رأىالمتوقفػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

((Jo Ann Brewer,2005,p500 



 الفصل 

 37        الجانب النظري

 

 الفصل الثاني الجانب النظري

عمى معرفة بما يحيط بيـ، وبكيفية التجوؿ في  األطفاؿانو يجب أف يكوف  (Millez,1990مايمز)وقد وضح   
يتعمموا  أفاليامة فييا مثؿ محطات الباصات ومكتب البريد والمستشفى. وعمييـ  وباألماكف أو البمدة،المدينة 

ذافي حاالت الطوارئ،  أوىـ ضموا الطريؽ  إذايذىبوا  فأيالتصرؼ المبلئـ والى  كاف لدى الطفؿ ىاتؼ في  وا 
 األطفاؿيعرؼ  أفيجب  باإلضافةوكيؼ يتصؿ بالبيت وكيؼ يستعمؿ الياتؼ،  أيفيعرؼ مف  أفبيتيو فعميو 

 ؤلشخاصل، ويمكف تحديد ذلؾ عف طريؽ الصور المألوفيف األشخاصوال بد مف تميزىـ عف  ،معنى كممة غرباء
 حتى يطور الطفؿ ىذا المفيوـ. المألوفيف

العامة  باألماكفيحسنوا كيفية التصرؼ  أف واألطفاؿالخروج مف المدرسة فاف عمى المعمميف  أف إلى باإلضافة  
 أفالمختمفة التي يمكف  األوضاعوتمثيؿ الحاالت والقصص التي تبيف كيفية التعامؿ مع  األدوارمف خبلؿ لعب 
شرطي)في بزتو  ـيقو  أفالشرطي. ومف المفيد  أوقفيـ إذايعرفوا كيفية التصرؼ  أف األطفاؿتحدث، وعمى 

 التبلميذ. إلىوالتحدث  أو المركز الرسمية( بزيارة المدرسة
يستفيدوا مف  أفالعادييف في مرحمة ما قبؿ المدرسة يمكف  األطفاؿ( أنو حتى Pickle,1989) بكمميوقد أظير   

 المدرسة االبتدائية. أطفاؿلؾ وكذ السبلمة،تعميـ 
 ميارة تجنب المخاطر: (3
الصغار بمفردىـ  األطفاؿعدـ السماح بترؾ  األىؿما يفضؿ  غالباً  أنو إلى Millez,1990 )مايمز)يشير    

 أفيتعمموا تجنب المشاجرات، وعمييـ  أف سناً  األكبر األطفاؿيواجيوا المشاكؿ والمخاطر، ولكف عمى  أفخشية 
، ويجب بحث ىذا الموضوع أخبلقيةال  أوغير قانونية  بأعماؿكيفية التصرؼ مع شخص يحاوؿ توريطيـ يتعمموا 

عرض عميؾ شخص ما نقؿ عمبو  إذاسردىا..مثبًل: ما ذا نفعؿ  أووتمثيؿ القصص  األدوارلعب  بفنية باالستعانة
 لذيذة. أطعمة أومقابؿ ماؿ  ةعو بالسيار م بالركو  أومخدرات 

الصبية كيفية تجنب عروض الشذوذ الجنسي، وعمى المعممات التحدث  األطفاؿيناقشوا مع  أفيف وعمى المعمم 
 أماـيعرفنو، ولماذا عمييف التصرؼ بحشمة  رجؿ ال إلييفتحدث  إذاعما يجب عمييـ فعمو  سناً  األكبرمع البنات 

 العامة.
ه) وربما باستخداـ الدمى( عند اجتماعيـ يتحدثوا عف السموؾ الصحيح اجتماعيًا واف يمثمو  أف األطفاؿوعمى   

فيـ الطريقة  أيضاوعمييـ  األشخاصالتيذيب المبلئـ لكؿ شخص مف  عمييـ معرفة مستوى أف، كما باآلخريف
 مبلئماً  نعتبره سموكاً  أفباحتراـ ومع شعور بالمسؤولية دومًا. ولكف ما يمكف  اآلخرالصحيحة لمتصرؼ مع الجنس 



 الفصل 

 38        الجانب النظري

 

 الفصل الثاني الجانب النظري

 األشياءف عومسرح العرائس والحديث الصريح  األدوارلعب  طريؽ فنية فع، آخر إلى مف مجتمع يختمؼ كثيراً 
 .األمورفي تعمـ ىذه  المفيدة

 ميارة السالمة في البيت: (4
في المدرسة بعض الميارات التي تساعدىـ عمى  األطفاؿيتـ تعميـ  أفنو يجب ( أMillez,1990مايمز)يشير    
كسور موتجنب السموـ والزجاج ال األطباؽوغسؿ  أشيائيـلمحافظة عمى ترتيب يكونوا مفيديف في البيت، كا أف

الصغار وغسؿ الثياب وتنظيؼ الغرفة، ويمكف  باألشقاءالطعاـ واالعتناء  بإعدادوالغاز والكيربائيات والمساىمة 
 إلشعاؿ أمنةطريقة  يتعمـ أف أيضاً كذلؾ بعض ميارات البستنة واالعتناء بالحيوانات، ويستحسف  األطفاؿيتعمـ  أف

 مف.آالكيربائية بشكؿ  األدواتالنار والطبخ، واف يتعمموا التعامؿ مع 
 إطفاء، ومف األبواب إقفاؿمف  كالتأكدقادريف عمى تحمؿ مسؤوليات التدقيؽ البسيطة،  األطفاؿيكوف  أفويجب   

 النور.
وبالخروج مف  اآلخريف األطفاؿقات مع صدا بإقامةلمسماح لطفميـ  األىؿيحاولوا تشجيع  أفوعمى المعمميف   

 (.Millez,1990,143 .)أمكفما  األخت أو األخالبيت مع 
غير  أومواد غير معروفة  أي أبداً  يأكمواال  أف األطفاؿيتعمـ  أف( انو البد Hat koff,1994) يقترح ىات كوؼ  

 أفيضع المعمموف في االعتبار  أفلرموز السموـ والخطر وتجنبيا، ويجب  األطفاؿ، واف يتعرؼ لؤلكؿصالحة 
 االبتعاد عنو.والبد مف  العديد مف المواد الكيماوية مثؿ مسحوؽ الغسيؿ يكوف خطراً 

 ميارات السالمة الشخصية: ع ممت   أساليب ثالثًا:
التدريب التي  أساليب أىـيتـ دوف تدريبو عمييا ومف  تعمـ طفؿ متبلزمة داوف لميارات السبلمة الشخصية ال إف  

 يمي: يمكف لمعمـ التربية الخاصة استخداميا ما
 (:Task Analysis Procedure تحميل الميمات) أسموب -1
 األسموب بأنومتبلزمة داوف، حيث يعرؼ  ألطفاؿالتدريسية المناسبة  األساليبتحميؿ الميمات مف  أسموبيعد   

 أوناتيا أو خطواتيا بطريقة منتظمة متتابعة، عدد مف مكو  إلىتحميؿ الميمة التعميمية  إلىالذي يعمؿ فيو المعمـ 
( ثـ تحدد الميمات الفرعية األولىما يسمى بالميمات التعميمية الفرعية، حيث تحدد البداية ) الميمة الفرعية 

 يؽ السموؾ الثابت.قالتالية حتى يتـ تح
س الفعاؿ، بعد كتابة في تحقيؽ التدري األولىتحميؿ الميمات الخطوة  أسموب( Popvichوتعتبر بوفتش)   

الذي يتضمف تحديد الخطوات الفرعية،  األسموبتحميؿ الميمات، عمى انو ذلؾ  أسموبالتعميمية وتعرؼ  األىداؼ
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وصؼ تفصيمي لمميمات التعميمية  مف قبؿ المعمـ حتى يتـ تحقيؽ السموؾ النيائي وىو بالتالي إتقانياالتي يجب 
 (popvich,1981,p17).لمتتابعة والبلزمة لتحقيؽ اليدؼ السموكيالسموؾ المترابطة وا أشكاؿ أوالفرعية 

المتعمـ مف قبؿ المعمـ، فيو يعمؿ عمى  أماـتحميؿ الميمات في تسييؿ الميمة التعميمية  أسموبوتبدو قيمة   
 بعد إال أخرى إلىينتقؿ المتعمـ مف خطوة  خطوات متتابعة يسيؿ تعمميا حيث ال إلىتجزئة الميمة التعميمية 

 الخطوة السابقة بنجاح. إتقاف
يتبع الخطوات  أففي التدريب عمى ميارات السبلمة الشخصية  األسموبويطمب مف المعمـ عند استخداـ ىذا   

 التالية:
 (.specify the objectiveتحديد اليدؼ التعميمي) -1
-specify the student, Entering behavior(.)Wall,1997,p340تحديد السموؾ المدخمي لممتعمـ) -2

356.) 
 :shaping behavior procedure)) تشكيل السموك أسموب -2
عدد مف الميمات  إلىالذي يعمؿ عمى تحميؿ السموؾ  اإلجراءنو ذلؾ أتشكيؿ السموؾ عمى  أسموبيعرؼ    

 (124،ص2000) الروساف،.الفرعية وتعزيزىا حتى يتحقؽ السموؾ النيائي
يوجد مسبقًا  سموؾ جديد ال إحداثالذي يعمؿ عمى  األسموبنو ذلؾ أؾ عمى تشكيؿ السمو  أسموبكما يعرؼ   

تجزئتو  أوالتي تمثؿ السموؾ النيائي، ومف ثـ تحميؿ ذلؾ السموؾ  اإلجراءاتلدى المتعمـ وذلؾ مف خبلؿ عدد مف 
 (popvich,1981,p118).عدد مف الخطوات الفرعية وتعزيز كؿ منيا حتى يتـ تحقيؽ السموؾ النيائي إلى
متبلزمة  ألطفاؿالتدريبية الفعالة في تنمية ميارات السبلمة الشخصية  األساليبتشكيؿ السموؾ مف  أسموبيعد    

التدريب خاصة  أساليبمف  مميزاً  أسموباً تشكيؿ السموؾ  أسموبجديدة مف السموؾ. ويعد  أشكاؿداوف وفي بناء 
تشكيؿ السموؾ  أسموبباالستجابة واحدة فقط، في حيف يرتبط السمبية ترتبط  أوف المعززات االيجابية عرفنا بأ إذا

االستجابات الصادرة عف الكائف الحي قد تكوف سيمة  أفبعدد مف االستجابات المكونة لسموؾ معيف، ويعني 
عدد مف الميمات الفرعية، في حيف تصدر عف الكائف الحي استجابات متتابعة  إلىبسيطة ويصعب تحمييا، 

عدد مف الميمات الفرعية،  إلىتقسيمو  أوالسموؾ الكمي والذي يتـ تحميمو  أولسموؾ المتتابع، تشكؿ ما يسمى با
 (124،ص1999) الحيمة،.تشكيؿ السموؾ أسموب أىميةوفي النوع الثاني مف ىذه االستجابات تبرز 

ؾ مف السمو  ( والتي تقترب تدريجياً sup stepsتعزيز الخطوات الفرعية) األسموبويتضمف ىذا    
يعمؿ تعزيز الخطوات الفرعية عمى زيادة تكرارىا حتى يتحقؽ السموؾ إذ (، Terminal behaviorالنيائي)
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متبلزمة داوف. وفي تعميـ عدد مف الميارات التي  أطفاؿبشكؿ فعاؿ مع  األسموبالنيائي. وقد استخدـ ىذا 
 (53،ص1996ريوتي،) الق.تعديؿ السموؾ في معالجتيا أساليبمف  أخرى أساليبيصعب استخداـ 
 تعميمي: كأسموبتشكيل السموك 

 يتعممو الطفؿ. أفالمرغوب فيو والمطموب  Selecting the target behaviorتحديد السموؾ النيائي  -1
 :selecting the initial students behaviorتحديد السموؾ المدخمي لممتعمـ  -2
مبلحظة  أوالحالي  األداءوذلؾ مف خبلؿ قياس مستوى  الحالي لممتعمـ األداءويقصد بذلؾ تحديد مستوى    

سموؾ الطفؿ الحالي الذي يستطيع القياـ بو وىو السموؾ المدخمي قبؿ بداية التعميـ، وذلؾ مف اجؿ تحديد نقطة 
 (في تعميـ طفؿ متبلزمة داوف لمميمة التعميمية.starting pointالبداية)

 : Selecting a powerful reinforcesتحديد المعزز المناسب  -3
المدخمي، ويعمؿ  السموؾيعمؿ المعمـ عمى اختيار المعزز المناسب والذي يعمؿ عمى تعزيز  أفويقصد بذلؾ   

ثارةعمى تكراره،  حد ممكف حتى يتـ تحقيؽ السموؾ النيائي، وعمى المعمـ اختيار  أقصى إلىدافعية المتعمـ  وا 
 الرمزية. أواالجتماعية  أولمفظية ا أوالمعززات المناسبة كالمعززات المادية 

  :تعزيز السموؾ المدخمي حيث يحدث بشكؿ متكرر -4
Reinforcing the initial behavior until it occurs frequently: 

بالسػػػػػػػػػػػػػموؾ البلحػػػػػػػػػػػػػؽ والػػػػػػػػػػػػػذي يقتػػػػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػموؾ  القيػػػػػػػػػػػػػاـ إلػػػػػػػػػػػػػىحيػػػػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػػػػؤدي السػػػػػػػػػػػػػموؾ المػػػػػػػػػػػػػدخمي 
 .Daily,et,al,2000,p11-12)ائي)الني
  :مف السموؾ النيائي لسموؾ الذي يقترب تدريجياً تعزيز ا -5

Reinforcing succeeding approximations of target behavior: 
( وىكذا حتى يتـ تحقيؽ السموؾ النيائي، 4( ثـ الخطوة رقـ)3( ثـ الخطوة رقـ)2حيث يعزز المعمـ الخطوة رقـ)   

 إعبلـ أسموب أو( prompting procedureالحث) أسموبمثؿ  أخرى أساليبوقد يعمؿ المعمـ عمى استخداـ 
 (.feed back procedureالمتعمـ بنتائج تقدمو عمى ميارة التغذية الراجعة) 

 تعزيز السموؾ النيائي كمما حدث: -6
Reinforcing the target behavior each time it to occurs: 

مب مف المتعمـ اختيار المعزز المناسب لمسموؾ حدوثو عندما يحدث ويط المطموبويقصد بذلؾ تعزيز السموؾ   
 (.100، ص 2004النيائي)معوض، 
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 تعزيز السموؾ النيائي وفؽ جداوؿ التعزيز المتغيرة: -7
Reinforcing the target behavior intermittent reinforcement schedule: 

 أوف التعزيز وفؽ جداوؿ الزمف م أساسيعمؿ المعمـ عمى استخداـ نظاـ التعزيز عمى  أفويقصد بذلؾ    
جؿ المحافظة عمى نشاط الطفؿ واستمراره في التعمـ، فقد يعمؿ المعمـ عمى أاالستجابة الثابتة المتغيرة، وذلؾ مف 

(، حيث يتـ استبداؿ تمؾ المعززات الرمزية بمعززات مرغوب Tokens Reinforcesاستخداـ المعززات الرمزية)
 فييا.
يعمػػػػػػؿ  أفتعميمػػػػػػي،  كأسػػػػػػموبتشػػػػػػكيؿ السػػػػػػموؾ  أسػػػػػػموبجػػػػػػؿ زيػػػػػػادة فعاليػػػػػة أب ومػػػػػػف وقػػػػػد يكػػػػػػوف مػػػػػػف المناسػػػػػػ  

المسػػػػػػػػػػػاعدة  أسػػػػػػػػػػػموبتشػػػػػػػػػػػكيؿ السػػػػػػػػػػػموؾ مثػػػػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػػػػموب مػػػػػػػػػػػع  أخػػػػػػػػػػػرىتعميميػػػػػػػػػػػة  أسػػػػػػػػػػػاليبعمػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػتخداـ 
تقميػػػػػؿ  وأسػػػػػموب( physical guidanceالتوجيػػػػػو الجسػػػػػمي) أسػػػػػموب أو( physical promptالجسػػػػػمية)

 (luckdsson,et,al,p179) .(fading المساعدة التدريجي)
 (:prompting procedureالتمقين) أسموب -3
نو أالحث عمى  أسموبمتبلزمة داوف، ويعرؼ  ألطفاؿالتدريبية المناسبة  األساليبالحث واحدًا مف  أسموبيعد   

( يحفز الطفؿ عمى القياـ بالميارة discriminative stimulusالذي يتضمف تقديـ مثير تمييزي) األسموبذلؾ 
 مف الحث وىي: أنواعوبة، وىناؾ ثبلثة المطم

 (:verbal promptالتمقيف المفظي ) -1
 ويقصد بو تقديـ المساعدة المفظية التي تعمؿ عمى تحقيؽ السموؾ المطموب تعممو.

 (: Gastrula prompt)اإليحائيالتمقيف  -2
 إلىمطموب تعممو كأف تنظر لمطفؿ التي تعمؿ عمى تحقيؽ السموؾ ال اإليحائيةويقصد بو تقديـ المساعدة    

 األمثمةذلؾ السموؾ المطموب. ومف  إلىمف بعيد لتوجيو انتباه الطفؿ  إليوتشير  أوالمطموب تعممو بعينيؾ  ءالشي
عمى فمو مشيرًا لو لكي يسكت عف  إصبعو، عندما يشير المعمـ لمطفؿ يوضع اإليحائيالحث  أساسعمى  المألوفة
 الكبلـ.

 ( :fading promptالتمقيف الجسمي ) -3
لمطفؿ التي تعمؿ عمى تحقيؽ السموؾ المطموب تعممو كاف تعمؿ عمى  اإليحائيةويقصد بو تقديـ المساعدة    

 (Freeman, et,al,2002,p31) .يد الطفؿ وتساعده في الكتابة حماية
 



 الفصل 

 42        الجانب النظري

 

 الفصل الثاني الجانب النظري

 (:Modeling procedure)النمذجة  أسموب -4
وذج بتعميـ الطفؿ القياـ بسموؾ ما مف خبلؿ تقميد ما مـ النوىي عممية مبلحظة وتقميد لسموؾ ما، حيث يقو   

 سموكياتتغيرات سريعة في  إحداثفي مجاؿ النمذجة مدى فعاليتيا في  أجريتالبحوث التي  أثبتتشاىده. وقد 
 (.Soloviitd,et,al.2002,p55)األطفاؿ

تنمية ميارات السبلمة الشخصية تعديؿ السموؾ الفعالة والتي تستخدـ في  أساليبالنمذجة مف  أسموبويعد   
(Filzgbbom,1996,p184 ويسمى .)التعمـ عف طريؽ التقميد والمبلحظة. وىناؾ ثبلثة  أحياناً النمذجة  أسموب

 الستخداـ النمذجة: أىداؼ
جديدة مف السموؾ يزداد تكرارىا الحقًا في مواقؼ  أشكاؿيتـ تعمـ  إذزيادة تكرار السموؾ المرغوب فيو،  -4-1

 ما عززت. إذاة خاصة مماثم
السموؾ التي يقوـ بيا الطفؿ نتيجة  أشكاؿيتـ كؼ ظيور  إذالسموؾ غير المرغوب فييا،  أشكاؿكؼ  -4-2

 لمبلحظة سموؾ النموذج.
وذج الذي يقوـ بالسموؾ بكؿ مجديدة مف السموؾ لدى الطفؿ، بمبلحظة سموؾ الن أشكاؿتسييؿ ظيور  -4-3

 (125،ص1998) الشناوي،.قمؽ أوبساطة وسيولة ودوف خوؼ 
 ي أخذ بعيف االعتبار ما يمي: أف، يجب النمذجةولتحسيف عممية التعمـ عف طريؽ التقميد 

/ التبسيط: حيث يقوـ المعمـ بتبسيط الحركات التي يريد مف الطفؿ تقميدىا، وذلؾ بتحديد تمؾ الحركات بعدد 1
 .األصعب ىإل األسيؿتنتقؿ الحركات مف  أفوفترة زمنية محددة، وكذلؾ 

 عرض المادة التعميمية التي يطمب مف الطالب تقميدىا. أي/ العرض: 2
/ التكرار: ال يكتفي بعرض المادة التعميمية بؿ البد مف ضماف عممية التكرار لعدد غير محدد مف المرات، حتى 3

 (114ص، 1999،وآخروف) جميؿ .الميمة التعميمية أداءيتمكف الطفؿ مف 
 :التربوية في تعميم ميارات السالمة الشخصية االعتبارات رابعًا:
يختمؼ عف قرينو العادي مف النواحي الجسمية والتعميمية  عقمياً الطفؿ المعوؽ  أفعمماء ليرى فريؽ مف ا  

تعميـ العادييف وىناؾ  أساليبوبرامجو تختمؼ كمًا وكيفًا عف  وتأىيموتعميمو  أساليبواالجتماعية، وبالتالي فاف 
في الحسباف. ىذه االعتبارات مبلئمة لكؿ نشاط وميارة روتينية قد يختارىا  أخذىاالعتبارات يجب مجموعة مف ا

 الفريؽ الذي يضع الخطة التربوية الفردية وىي:
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تعكس النشاطات  أفيجب  ثتدريس الميارات اليومية الروتينية والنشاطات المبلئمة لعمر الطفؿ، حي -1
 في نفس العمر العقمي. ؿاألطفاوالميارات ما ىو متوقع مف 

 زيادة تعقيد الميارة التي ينجزىا الطالب. -2
: يجب تصميـ التعميمات بحيث تكوف مشاركات الطفؿ فعالة، االىتماـ بحاجاتو اإلمكافزيادة المشاركة قدر  -3

يدؼ مف وال إمكاناتوفي الميارات اليومية، كؿ حسب  بأفعاؿ ؾالطفؿ جزء ميـ ويشار  أف التأكدالخاصة، ويجب 
 (55،ص2006) يحيى،  .يصبح الطالب قادر عمى االىتماـ بنفسو ومنزلو أفالمشاركة ىو 

معظـ الميارات والنشاطات االستقبللية يقوـ بيا الطفؿ لوحده ولكف  :اإلمكافزيادة التفاعؿ االجتماعي قدر  -4
 اجتماعيًا. تفاعبلً ىناؾ نشاطات تتطمب 

مكاف لتعميـ ميارات السبلمة الشخصية ىو البيئة الطبيعية،  أفضؿ أفالخبراء لقد اقترح  تحديد مكاف التعميـ: -5
 المواقؼ المختمفة. إلىالمركز  أوالف طفؿ متبلزمة داوف ال يستطيع تعميـ الميارات المتعممة في البيئة 

 .تطوير استراتيجيات لبلستجابة البديمة -6
 مة الشخصية:القياس في التدريب عمى ميارات السال أىمية خامسًا:

عند اتخاذ الكثير مف  ألىميتياد عممية قياس ميارات السبلمة الشخصية مف العمميات الضرورية، نظرًا ع  ت     
التدريبية الفردية الخاصة في مجاؿ ميارات السبلمة الشخصية وىذا  واألىداؼالقرارات التربوية كتمديد البرامج، 

المباشر بعممية التدريب، فبل يمكف لمعامميف وضع برامج خاصة  عممية القياس وارتباطيا أىميةبدوره يظير 
جوانب القصور التي تحتاج لتدخؿ مناسب،  أىـمتبلزمة داوف بدوف تطبيؽ عممية القياس، والتعرؼ عمى  ألطفاؿ

 القياس لعممية التدريب فيما يتعمؽ بتحديد: أىميةعمى  وأكد( (Welle,2001فقد ذكر وايممي 
 عممية التدريب. إلىمدى الحاجة  -
 طبيعة التدريب المتوقع تطبيقو. -
 .وتأثيرىافاعمية برامج التدريب  -
 ىي: أساسيةقياس السموؾ التكيفي يحقؽ ثبلث وظائؼ  إف -

الفرد  أداءمتبلزمة داوف مف خبلؿ مقارنة  ألطفاؿ* تحديد جوانب القوة والقصور في المظاىر السموكية 
 الذيف يماثمونو في الفئة العمرية. أقرانومف  بالمستويات المتوقعة اجتماعياً 

 .وتقيميا* المساعدة في تخطيط استراتيجيات العبلج والتدخؿ 
 * توفير معمومات دقيقة وشاممة لمجاؿ التدريب االكمينكي والبحوث العممية.
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 إتقانيايفترض التي  األساسية الميارات أىـحد أمتبلزمة داوف  ألطفاؿ الشخصية* ويعد قياس ميارات السبلمة 
مع ىذه الفئات. حيث تمكنيـ ىذه  فوتخطيط البرامج التدريبية ليذه الميارات والعاممي إعدادمف قبؿ القائميف عمى 

القوة والقصور لديو، وبالتالي تقديـ التدخبلت  بجوان أىـالحالي لمطفؿ، ومعرفة  األداءالميارة مف تحديد مستوى 
 (Zhang,et,al,2004,p63-74) .ا قبؿ التدريب وبعدهالعبلجية المناسبة، وتقييـ نتائجي

 المراحل العامة لتعمم ميارات السالمة الشخصية ألطفال متالزمة داون: :سادساً 
كغيرىا مف الميارات التكيفية والوظيفية التي  فمتبلزمة داو  ألطفاؿعد عممية تعميـ ميارات السبلمة الشخصية ت     

. حيث تتيح ىذه المراحؿ الفرصة لممعمـ لمتخطيط العاـ، والتنظيـ المسبؽ قبؿ ةاألساسيتتـ وفؽ عدد مف المراحؿ 
 أيعممية تعمـ  أف( Macdonel,1996البدء في تدريب ىذه الفئات عمى عدد مف الميارات. فقد ذكر ما كدونيؿ)

وىي مرحمة)  األساسيةوذج العاـ لمراحؿ التعمـ الثبلث متسير عمى نمط الن أفاالستقبللية البد  المياراتميارة مف 
تقاف( نموذجًا لمراحؿ ومستويات تعمـ 2001) ىاروف، أوضحاالكتساب، االحتفاظ، التعميـ(. كذلؾ  ميارة  أي وا 

 التالي:(2)كما يوضح الشكؿ Haring & Gentary)مف الميارات االستقبللية، والذي اقترحو ىارنج وجنتري)

 
تقاناحل تعمم ( لمر Haring & Gentaryنموذج ىارنج وجنتري)   الميارات وا 

عمى النحو  أساسيةتعقيدًا بخمس مراحؿ  أكثرحيث يبدأ التعمـ مف مستوى قاعدي بسيط، ومف ثـ ينتقؿ لمستويات 
 التالي:



 الفصل 

 45        الجانب النظري

 

 الفصل الثاني الجانب النظري

 :Response االستجابةمرحمة  -1
 أفب مرحمة لمتعمـ، لذا يج أوؿ، وىذه أمامويقصد بيا استجابة الطفؿ مف خبلؿ انتباىو لمنموذج المعروض    

اليدؼ التدريسي المعروض، وتقديـ المثيرات بطريقة  أويحرص المعمـ عمى جذب انتباه الطفؿ نحو النموذج 
 (57،ص2008) الشمري،  .منظمة وىادفة لضماف الحصوؿ عمى االستجابة الصحيحة

 :Acquisitionمرحمة االكتساب  -2
 أساليبيث تشمؿ ىذه المرحمة تطبيؽ جميع يقصد بيا تعميـ وتدريب الطفؿ عمى الميارات المستيدفة، ح   

التدريب المختمفة التي يقوـ بيا المعمـ باختيارىا والتي قد تكوف تمقينات، نمذجة، تشكيؿ السموؾ، تسمسؿ 
 االستجابة، تعزيز، تنبييات وتمميحات، وتغذية راجعة.

 :Proficiency اإلتقافمرحمة  -3
يارة المستيدفة، وذلؾ مف خبلؿ انجازه لمتمرينات والتطبيقات المقدرة الم إتقافيقصد بيا مدى قدرة الطفؿ عمى    

قدرة الطفؿ عمى ممارسة التمرينات،  إلى باإلضافةلو مف قبؿ المعمـ وبالكيفية والمعيار المحدد لو مسبقًا. 
 (Carothers,at,al,2004,p107).المكتسبة الميارةالصعب في  إلىالمتدرجة مف السيؿ  واألنشطة

 :Maintenanceمة االحتفاظ مرح -4
يقصد بيا مدى قدرة الطفؿ عمى تذكر المعمومات والميارات المكتسبة لفترة زمنية تابعة لعممية التدريب ولكي    

يتمكف الطفؿ مف المحافظة عمى الميارات والسموكيات المستيدفة، يوصى بتطبيؽ استراتيجيات الممارسة، والتكرار 
 عمومات المكتسبة في ذاكرتو واالحتفاظ بيا لفترة مف الزمف.الدائميف لدعـ حفظ جميع الم

 :Generalizationمرحمة التعميـ  -5
يقصد بيا قياـ المعمـ بوضع الطفؿ في مواقؼ مختمفة مشابية لمموقؼ الذي تـ التعمـ خبللو، ولمعرفة مستوى    

ات، وتتطمب ىذه المرحمة اىتمامًا بيؽ ما سبؽ اكتسابو مف ميار طاستطاعة الطفؿ لمتفاعؿ مع ىذه المواقؼ وت
تدريب الطفؿ عمى مختمؼ الميارات االستقبللية ألنيا تساعد عمى تثبيت الميارة  أثناءخاصًا مف قبؿ المعمـ 

 (71،ص1994)عبد الكريـ،   .ستخداميا في مواقؼ مختمفةالمكتسبة، وتعميـ ا



 

 الدراسات السابقة
 مقدمة:

دراسات تناولت برامج لتنمية المهارات االستقاللية لدى  -1
 األطفال المعوقين عقميًا وعالقتها ببعض المتغيرات.

الدراسات التي تناولت برامج تدريبية ألطفال متالزمة  -2
 داون.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة. -3

 .الدراسات السابقةمكانة الدراسة الحالية من  -4

الفصل 

 الثالث
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 مقدمة: -
إن الميتم بدراسة الميارات االستقاللية وأبعادىا لدى اطفال متالزمة داون والفنيات المتبعة لتعديل واكساب     

 لألطفالىذه الميارات، يجد نفسو أمام عدد من الدراسات التي احاطت بمعظم ابعاد الميارات االستقاللية 
متالزمة داون، حيث كانت الدراسات  ألطفالبالنسبة  -حثوندرتيا حسب عمم البا –المتخمفين عقميًا بشكل عام 

العربية واألجنبية تعتمد تنمية الميارات االستقاللية التي تيتم بالطعام والشراب والعناية الشخصية، واعداد برامج 
 تدريبية قائمة عمى التدريب عمى ىذه الميارات.

برامج تيتم بجميع أبعاد الميارات  بإعداد عمى الرغم من أن بعض الدراسات المسحية والوصفية قد أوصت
االستقاللية، وفيما يمي انتقاء لمدراسات التي ليا عالقة مباشرة بالبحث الحالي من حيث تشابو المتغيرات المدروسة 

لي أو المنيج المتبع وبالتاوخصائص وعدد أفراد العينة مما يمكن استثماره بما يخدم البحث من الناحية النظرية 
 ليذه الدراسات وتقسيميا عمى النحو التالي: من االحدث لألقدم نيمالز نة بين النتائج، مع مراعاة التسمسل المقار 

 تنمية المهارات االستقاللية لدى األطفال المعوقين عقميًا وعالقتها ببعض المتغيرات.لدراسات تناولت برامج  -1
 الدراسات العربية:

 (:2112دراسة شمغين) -* 
 ة:عنوان الدراس

 فاعمية برنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات االستقاللية لألطفال المتخمفين عقميًا القابمين لمتعمم. 
 هدف الدراسة:

بناء برنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات االستقاللية لدى األطفال المعوقين عقميًا وىي ) ميارة تناول الطعام  -1
 المالبس(.والشراب، ميارة النظافة، ميارة ارتداء 

الكشف عن فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية بعض الميارات االستقاللية لدى األطفال المعوقين  -2
 عقميًا القابمين لمتعمم.

الكشف عن فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية بعض الميارات االستقاللية لدى األطفال المعوقين  -3
 جنس.عقميًا تبعًا لمتغير ال

 : المنيج التجريبي.منهج الدراسة
في معاىد التنمية الفكرية في  ( طفاًل وطفمة من األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم16) عينة الدراسة:
 .محافظة الالذقية
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 الفصل الثالث الدراسات السابقة

 أدوات الدراسة:
 اختبار المصفوفات الممون لرافن. -1
 عاقة العقمية ) بعد الميارات االستقاللية(.استخدام مقياس السموك التكيفي لمرابطة األمريكية لإل -2
 برنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات االستقاللية من إعداد الباحثة. -3

 نتائج الدراسة:
( بين متوسط درجات أداء أفراد المجموعة التجريبية 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) -1

الضابطة عمى مقياس الميارات االستقاللية وأبعاده الفرعية بعد تطبيق  ومتوسط درجات أداء أفراد المجموعة
 البرنامج لصالح المجموعة التجريبية.

( بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية بين 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) -2
بعاده الفرعية بعد تطبيق البرنامج لصالح القياس القياس) القبمي والبعدي( عمى مقياس الميارات االستقاللية وا  

 البعدي.
( بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) -3

 إناث(. -عمى مقياس الميارات االستقاللية وأبعاده الفرعية بعد تطبيق البرنامج تبعًا لمتغير الجنس )ذكور
( بين متوسط درجات أداء أفراد المجموعة 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)ال  -4

 التتبعي( عمى مقياس الميارات االستقاللية وأبعاده الفرعية. -التجريبية بين القياسين) البعدي
 (:2112دراسة عبد الرحيم)  -*

 عنوان الدراسة:
 ت المغوية واالجتماعية لألطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم في سوريا.فاعمية برنامج تدريبي في تنمية الميارا 

 هدف الدراسة:
التواصل  -الفيم التعبيري -لتعرف عمى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية الميارات المغوية المتمثمة في ) التميزا

 -الميارات االجتماعية المتمثمة ب) التعاونالمغوي لدى األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم(، وفي تنمية 
 االستقاللية( لدى األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم. -احترام مشاعر اآلخرين -المشاركة

 عينة الدراسة:
( افراد من معيد التنمية الفكرية 10تكونت العينة من مجموعتين تجريبية وضابطة، تكونت كل مجموعة من )  

 ( درجة.15-50( سنة، ونسبة الذكاء تتراوح مابين )12-10ذقية في سوريا ومن اعمار ما بين )في محافظة الال
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 أدوات الدراسة:
، استبيان (1991إعداد عبد العزيز الشخص)تم استخدام اختبار رسم الرجل لجودانف، مقياس السموك التكيفي  

، استمارة سامية عبد الرحيم من إعداد الباحثةتقدير المعممات لمستوى الميارات المغوية واالجتماعية لممعوقين 
، البرنامج التدريبي لتنمية الميارات المغوية واالجتماعية أيضاً  جمع البيانات األولية عن الطفل من إعداد الباحثة

 من إعداد الباحثة.
 نتائج الدراسة:

ية والضابطة في مستوى ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريب -1
 الميارات االجتماعية والمغوية قبل تطبيق البرنامج.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في مستوى  -2
 الميارات المغوية واالجتماعية في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

ة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ودرجات أفراد نفس المجوعة توجد فروق ذات دالل -3
 في مستوى الميارات المغوية واالجتماعية بعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية بين المقياس البعدي  -4
 قياس التتبعي في مستوى الميارات المغوية واالجتماعية.وال
 (:2112دراسة الشمري)  -*

 عنوان الدراسة:
فاعمية استخدام إجرائي المساعدة المتناقصة تدريجيًا والتأخير الزمني الثابت في التدريب عمى بعض الميارات 

 ة مقارنة".االستقاللية لمفتيات ذوات اإلعاقة العقمية البسيطة والمتوسطة "دراس
 هدف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية استخدام إجرائي المساعدة المتناقصة تدريجيًا والتأخير الزمني الثابت في 
اكتساب الفتيات ذوات اإلعاقة العقمية البسيطة والمتوسطة بعض الميارات االستقاللية، باإلضافة إلى مقارنة 

عدد محاوالت اكتساب الميارة، والفترة الزمنية المستغرقة الكتسابيا، ونسبة  فاعمية ىذين اإلجراءين من حيث
 األخطاء.

 :عينة الدراسة
تدريبين عمى  بمدينة الرياض، وتم   (بالممز)( فتيات ممتحقات بمركز التأىيل الشامل 6تكونت عينة الدراسة من )  

تم تدريب المجموعة األولى باستخدام إجراء ميارة تنظيف األسنان من خالل تقسيميم لمجموعتين متساويتين، 
 المساعدة المتناقصة تدريجيًا، أما المجموعة الثانية فقد تم تدريبيا باستخدام إجراء التأخير الزمني الثابت.
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 أدوات الدراسة:
 استخدمت الباحثة األدوات التالية:

 / إجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا.1
 ابت./ إجراء التأخير الزمني الث2
 ( جمسة.72/ برنامج تدريب عمى ميارة تنظيف األسنان تتضمن )3

 نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدراسة فاعمية استخدام إجراء المساعدة المتناقضة تدريجيًا، حيث اكتسبت الفتيات في     

كذلك ، ىذه الميارة المجموعة األولى ميارة تنظيف األسنان، باإلضافة إلى قدرتين عمى المحافظة عمييا وتعميم 
( في المجموعة الثانية الميارة 3-1ظيرت فاعمية استخدام إجراء التأخير الزمني الثابت، حيث اكتسبت الفتاتان)

%( باإلضافة إلى قدرتين عمى المحافظة عمييا 94المستيدفة ، أما الفتاة الثانية فقد اكتسبت الميارة بنسبة نجاح)
%( كما 94 -85%( ونسبة تعميميا بين)100-%64ين عمى الميارة بين )وتعميميا، حيث بمغت نسبة محافظت

توصمت نتائج الدراسة إلى أن استخدام إجراء التأخير الزمني الثابت كان أكثر فاعمية من إجراء المساعدة 
ي نسبة المتناقصة تدريجيًا من حيث عدد محاوالت اكتساب الميارة، وقمة الفترة الزمنية المستغرقة الكتسابيا وتدن

 .األخطاء 
 الدراسات األجنبية: 

 دراسة كولنس، جاست، ليري، هولكومبي، ليشربي، -* 
(Collins, Gast, wolery, Holcombe, leatherby,1991:) 

 عنوان الدراسة:
((use affixed time- delay in the training of mental retardation children who are able to 
learn some independence skills)). 
))استخدام إجراء التأخير الزمني الثابت في تدريب األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم عمى بعض الميارات 

 االستقاللية((.
 هدف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى تدريب األطفال المعوقين عقميًا القابمين لمتعمم عمى بعض الميارات االستقاللية والمتمثمة   
 تخدام الممعقة أثناء األكل ومسك الكوب.باس
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 عينة الدراسة:
 ( ثوان.3تكونت العينة من طفمين ذوي إعاقة عقمية بسيطة. تم تدريبيا فرديًا باستخدام ميمة )

 أدوات الدراسة:
 االعتماد عمى التوجييات البدنية) كتمقين ضابط( في ىذه الدراسة. -
 (.MPDتصميم التقصي المتعدد) -

 اسة:نتائج الدر 
توصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية استخدام إجراء التأخير الزمني الثابت، حيث تمكن الطفالن من استخدام    

 %(.100الممعقة أثناء األكل ومسك الكوب جيدًا أثناء الشرب بنسبة )
 (:Miller,tast,1989دراسة ميمر وتاست) -*

 عنوان الدراسة:
((Comparison between effectiveness of using both fixed time – Daley gradually 
decreasing assistance procedures in the teaching of washing skills for pupils 
with simple mental retardation)).  

ارات )) المقارنة بين فاعمية استخدام إجرائي التأخير الزمني الثابت والمساعدة المتناقصة تدريجيًا في تدريس مي
 الغسيل لمتالميذ ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة((.

 هدف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى المقارنة بين فاعمية استخدام إجرائي التأخير الزمني الثابت والمساعدة المتناقصة تدريجيًا في    

 تدريس ميارات الغسيل لمتالميذ ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة.
 :عينة الدراسة
 ( سنة، تم تدريبيم عمى ميارات الغسيل.18( تالميذ، أعمارىم )4الدراسة من ) تكونت عينة

 أدوات الدراسة:
 تم التدريب باستخدام الغسالة والمجفف الكيربائي.

 نتائج الدراسة:
( 3%( وذلك خالل)100أسفرت نتائج الدراسة إلى اكتساب جميع التالميذ لمميارة المستيدفة بنسبة نجاح )   

ث تمكن التالميذ من المحافظة عمى الميارة المكتسبة وتعميميا إضافة إلى أن إجراء التأخير الزمني أسابيع، حي
 الثابت كان أكثر فاعمية من حيث الوقت المستغرق الكتساب الميارة  وقمة نسبة عدد األخطاء.
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 دراسة شوستير، جاست،ليري، جيوليتن  -* 
)(Schuster, Gast, woery,Guilyinan,1988: 

 عنوان الدراسة:
((Training of students with simple mental retardation on the skill of food 

preparation using constant time-delay procedure "time-out of five seconds)). 
أخير الزمني تدريب التالميذ ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة عمى ميارة إعداد الطعام باستخدام إجراء الت" ))

 الثابت"ميمة الخمس ثوان"((.
 هدف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى تدريب التالميذ ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة عمى ميارة الطعام باستخدام التأخير الزمني   
 الثابت) ميمة الخمس ثوان(.

 عينة الدراسة:
سنة وتم تدريبيم بشكل فردي عمى كيفية ( 17-14( تالميذ تراوحت أعمارىم بين)4تكونت عينة الدراسة من )  

    إعداد الطعام فيما يتعمق ب )غمي الماء، وتحضير السندوتشات، وضع الكعك بالفرن(. واستغرقت مدة التدريب
 ( أشير.3) 

 أدوات الدراسة:
 (.MPDاستخدم الباحثون تصميم التقصي المتعدد)

دام إجراء التأخير الزمني الثابت، حيث اكتسب جميع أظيرت نتائج ىذه الدراسة فاعمية استخ  نتائج الدراسة:
%( وعمموىا في بيئة المنزل بنسبة تراوحت 85%(، وحافظوا عمييا بنسبة )100التالميذ الميارة بنسبة نجاح )

 %(.9%( أما نسبة األخطاء أثناء اكتساب ىذه الميارة فقد بمغت)99-94بين)
  (:Macdonnell,1987دراسة ماكدونيل)  -*

 ن الدراسة:عنوا
((Comparing the effectiveness of using the constant time – Daley, and 
gradually decreasing assistance in training on the skill of food preparation 
(snak) at children with simple mental retardation)). 

الثابت، والمساعدة المتناقصة تدريجيًا في التدريب عمى ميارة ))مقارنة فاعمية استخدام إجراء التأخير الزمني 
 تحضير الطعام) وجبة خفيفة( لدى األطفال المعوقين عقميًا بدرجة بسيطة((.

 هدف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى مقارنة فاعمية استخدام إجراء التأخير الزمني الثابت، والمساعدة المتناقصة تدريجيًا في التدريب 

 ة تحضير الطعام) وجبة خفيفة(لدى عينة من األطفال المعوقين عقميًا بدرجة بسيطة.عمى ميار 
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 عينة الدراسة:
 ( تالميذ راشدين من ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة عمى ىذه الميارة فرديًا.4تكونت العينة من )

 أدوات الدراسة:
اءين في إكساب التالميذ الميارة ( لمتأكد من فاعمية اإلجر MPDاستخدم الباحث تصميم التقصي المتعدد)

 المستيدفة.
 : نتائج الدراسة

%( وقدرتيم 100توصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية اإلجراءين في إكساب التالميذ ميارة تحضير الطعام بنسبة)  
المساعدة عمى االحتفاظ بالميارة وتعميميا. كما ظيرت فاعمية استخدام إجراء التأخير الزمني الثابت مقارنة بإجراء 

 المتناقصة تدريجيًا من حيث قمة نسبة األخطاء، والفترة الزمنية المستغرقة الكتساب الميارة.
 (:Kalman,1987دراسة كالمان) -* 

 عنوان الدراسة:
((The effectiveness of the suction of mentally retarded individuals in 
institutions and whether the transition to the society leads to an improvement 
in the independence skills that they have)) . 

مدى فاعمية وضع األفراد المعوقين عقميًا في مؤسسات وما إذا كان االنتقال لممجتمع يؤدي إلى تحسن في ((
 الميارات االستقاللية لدييم((.

 هدف الدراسة:
فعالية وضع األفراد المعوقين عقميًا في مؤسسات وما إذا كان االنتقال ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى   

 لممجتمع يؤدي إلى تحسين أداءه في الميارات االستقاللية لدييم.
 عينة الدراسة:

(  فردًا من ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة يقيمون في مركز )ىاربر(جنوب كاليفورنيا، 60أجرت الدراسة عمى )  
 فس الفئة تم نقميم إلى المجتمع.( فردًا من ن30)

 أدوات الدراسة:
 استخدمت الدراسة األدوات التالية:

 مقياس فانيالند لمسموك التكيفي. -
 تقارير عن التقييم النمائي لألفراد. -
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استبيان محدد فقط عمى القائمين بالرعاية في المجتمع لتقدير اثر االنتقال من المؤسسة عمى مستويات التنشئة  -
 تماعية، الصحة العامة، مستويات االستقاللية.االج

 نتائج الدراسة:
وجود فروق دالة في االتجاىات التي تم التنبؤ بيا، حيث وجدت فروق دالة عمى مقياس فانيالند لمسموك  -

قديرات التكيفي، وتقرير التقييم النمائي لألفراد والذين انتقموا لمرعاية المجتمعية، وأيضًا في استبيان الرعاية، وت
 الصحة العامة.

إظيار األفراد الذين نقموا إلى اإلقامة المجتمعية من المراكز المؤسسية ميارات تنشئة اجتماعية أفضل، وزيادة  -
 في السموك التكيفي، وتعاونًا أكثر في أداء الميام، وصحة جسمية أفضل.

 (:Kaser, billingsley,neel,1986دراسة كاسير، بمنجسمي، ونيل) -*
 ان الدراسة:عنو 

((Recognize the effectiveness of the use of a gradually decreasing assistance 
for the training of mentally retarded students on the skill of food preparation)). 

قين عقميًا عمى ميارة ))التعرف عمى فاعمية استخدام إجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا لتدريب التالميذ المعو 
 إعداد الطعام((.
 هدف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية استخدام إجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا لتدريب التالميذ عمى ميارة 
 إعداد الطعام، باإلضافة إلى المقارنة بين أسموبي التدريس الفردي والمجموعات الصغيرة.

 عينة الدراسة:
( تالميذ ذوي إعاقة عقمية بسيطة ثم تقسيميم إلى مجموعتين كل مجموعة تم تدريبيا 8ينة الدراسة من )تكونت ع

 بأسموب واحد.
 أدوات الدراسة:

 استخدمت الدراسة إجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا.
 نتائج الدراسة:

تدريجيًا حيث تمكن جميع التالميذ من  أسفرت نتائج ىذه الدراسة إلى فاعمية استخدام إجراء المساعدة المتناقصة  
اكتساب الميارة، إال أن الفاعمية األكثر كانت لصالح المجموعة التي تم تدريبيا باستخدام األسموب الفردي، حيث 

 .اكتسبوا الميارة في وقت اقل ، وحافظوا عمييا بشكل أفضل من المجموعة األخرى
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 (:Colozzi,Pollow,1984دراسة كولوزي وبولو) -*
 عنوان الدراسة:

((Training on the skills of walking and moving within the school and orientation 
to the class in full autonomy in a sample of children with simple and average 

mental retardation)). 
لمفصل الدراسي بكل استقاللية لدى عينة من )) التدريب عمى ميارات المشي والتنقل داخل المدرسة والتوجع 

 األطفال ذوي إعاقة عقمية بسيطة ومتوسطة((.
 هدف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى التدريب عمى ميارات المشي والتنقل داخل المدرسة، والتوجو لمفصل الدراسي بكل استقاللية   
 لدى عينة من األطفال المعاقين عقميًا بدرجة بسيطة ومتوسطة.

 ة الدراسة:عين
( إعاقة عقمية متوسطة، تراوحت أعمارىم 2( ذوي إعاقة عقمية بسيطة)3( تالميذ )5تكونت عينة الدراسة من )  

 ( سنة تم تدريبيم عمى ىذه الميارات.12-7بين)
 أدوات الدراسة:

 ( إجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا.1
 فاألقل) جسدي جزئي، نمذجة، لفظي(. ( استخدم الباحثان ثالثة مستويات من التمقين األكثر2
 (.MPD( تصميم التقصي المتعدد)3

 نتائج الدراسة:
( تالميذ من 4أظيرت نتائج ىذه الدراسة فاعمية استخدام إجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا، حيث تمكن)  

س فقد اظير تحسنًا %(. أما التمميذ الخام100المشي والتنقل باستقاللية تامة وبدون مساعدة وبنسبة نجاح)
 ممحوظًا في المشي بمفرده وكان بحاجو إلى إشراف من قبل اآلخرين، كما انو لم يحقق المعيار المحدد مسبقًا.

 (:Thomas, Thompson,braam,wayne,1982دراسة ثومس،ثومبسون،بريم،ويني) -*
 عنوان الدراسة:

((Training on the skills of washing clothes using a gradually decreasing 
assistance to children with a simple mental retardation)).  

))التدريب عمى ميارة غسل المالبس باستخدام إجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا لدى األطفال ذوي اإلعاقة 
 العقمية البسيطة((.
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 هدف الدراسة:
بس باستخدام إجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا لدى األطفال ىدفت الدراسة إلى التدريب عمى ميارة غسل المال  

 ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة.
 عينة الدراسة:

( سنة، تم تدريبيم 24-17( تالميذ ذوي إعاقة عقمية بسيطة، تراوحت أعمارىم بين)3تكونت عينة الدراسة من )  
 عمى كيفية غسل المالبس البيضاء والممونة وتجفيفيا.

 الدراسة: أدوات
تم استخدام ثالث مستويات من التمقين األكثر فاألقل) جسدي، نمذجة، لفظي( وقد اختار الباحثون المعززات   

( دقيقة وبواقع جمستين يوميًا واستخدموا 90-20المادية المناسبة لكل تمميذ، حيث تراوحت مدة التدريب بين)
المساعدة المتناقصة تدريجيًا في إكساب التالميذ لميارة  ( لمتأكد من فاعمية إجراءMPDتصميم التقصي المتعدد)

 الغسيل.
 نتائج الدراسة:

%(، حيث تراوحت نسبة األخطاء أثناء 100أظيرت نتائج الدراسة اكتساب التالميذ لميارة الغسيل بنسبة)   
 %(.37-%30التدريب بين)

تبين عند مقارنة مياراتيم في غسل المالبس %(، إذ 95كذلك استطاع التالميذ المحافظة عمى الميارة بنسبة )   
مع أقرانيم العاديين أن ىناك تشابيًا كبيرًا في مستوى األداء عمى ىذه الميارة، مما يؤكد فاعمية استخدام إجراء 

 المساعدة المتناقصة تدريجيًا في العممية التدريبية.
 (:Cuvo,Leaf,Borakove,1978دراسة كوفو، ليف، وبوركوفي) -*

 عنوان الدراسة:
((Training on the skills of cleaning bedroom with a gradually decreasing 
assistance to children with a simple mental retardation)). 
)) التدريب عمى ميارة تنظيف غرفة النوم باستخدام إجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا لدى األطفال ذوي اإلعاقة 

 مية البسيطة((.العق
 هدف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى التدريب عمى ميارة تنظيف غرف النوم باستخدام المساعدة المتناقصة تدريجيًا لدى األطفال   
 ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة.

( 15-13( تالميذ ذوي إعاقة عقمية بسيطة تراوحت أعمارىم بين)6تكونت عينة الدراسة من )  عينة الدراسة:
نة، حيث تم تدريبيم عمى ميارات تنظيف غرف النوم وفيما يتعمق بـ ) تمميع المرايا، مسح أرضية غرف النوم، س

 تنظيف دورات المياه(.
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 أدوات الدراسة:
 استخدمت الدراسة األدوات التالية:

يب فرديًا ( أربعة مستويات من التمقين األكثر فاألقل ) جسدي، نمذجة، لفظي، مثير مستيدف(.حيث تم التدر 1
 ( دقيقة.45-15وبواقع جمسة واحدة يوميًا، تراوحت مدة الجمسة بين)

 ( لمتأكد من فاعمية استخدام ىذا اإلجراء.MPD( استخدم الباحثون تصميم التقصي المتعدد)2
 نتائج الدراسة:

لميارة، %( وبدون أيو مساعدة وكما حافظوا عمى ا95اكتسب جميع التالميذ ميارة التنظيف بنسبة نجاح)  
 وعمموا استخداميا من خالل قياميم بتنظيف غرف النوم زميالتيم الفتيات.

 (:Horner,keilitz,1975دراسة هورينر وكيالتز) -* 
 عنوان الدراسة:

((Effectiveness of executing progressively decreased helping in gathering 
people retarded with mild and median degree to independent skills)). 

فاعمية إجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا في اكتساب األفراد ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة والمتوسطة  ((
 لمميارات االستقاللية((.

 هدف الدراسة:
ذ ذوي ىدفت الدراسة إلى التأكيد من فاعمية استخدام إجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا في تدريب التالمي  

 اإلعاقة العقمية البسيطة والمتوسطة عمى ميارة تنظيف األسنان.
 عينة الدراسة:

( ذوي إعاقة 6( من التالميذ ذوي تخمف عقمي متوسط و)2( تالميذ ذوي إعاقة عقمية، )8اشتممت الدراسة)  
اويتين حيث ( سنة، قسم الباحثان التالميذ إلى مجموعتين متس17-9عقمية بسيطة، تراوحت أعمارىم بين )

حصمت المجموعة األولى عمى تعزيز اجتماعي ورمزي، أما المجموعة الثانية حصمت عمى التعزيز االجتماعي 
 فقط.

 أدوات الدراسة:
 برنامج تدريبي تضمن ثالث مستويات من التمقين األكثر فاألقل ) جسدي، نمذجة، لفظي(. -
 التدريب بشكل فردي وبواقع جمستين يوميًا. -
(لمتأكد من فاعمية اجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا في MPDالباحثان تصميم التقصي المتعدد) استخدم -

 اكتساب التالميذ ميارة تنظيف األسنان.
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 نتائج الدراسة:
( تالميذ ميارة تنظيف األسنان بنسبة 6خمصت الدراسة إلى فاعمية ىذا اإلجراء، حيث اكتسب)   

( من المجموعة الثانية، تراوحت جمسات اكتسابيم ليذه 2لمجموعة األولى و)( تالميذ من ا4%(، )100نجاح)
( جمسة أما التمميذان اآلخران من المجموعة الثانية فقد اكتسبا الميارة واظير ا تحسنًا في 30-18الميارة بين )

 أدائيما ولكنيما لم يحققا المعيار المحدد.
 (:tlieb,Harrison1974Gample, Gotدراسة جامبل، جوتميب، هارسون) -* 

 عنوان الدراسة:
((Comparing the training on the independence skills for a group of people have 
a slightly mental retarded in corporate in the services and on a group of 
slightly mental retarded attached to a private educational classes attached to 

ordinary schools)). 
))مقارنة التدريب عمى الميارات االستقاللية لمجموعة من المعوقين عقميًا بدرجة بسيطة دمجوا في فصول العاديين 
مع تزويدىم ببعض الخدمات المساندة ومجموعة من المعوقين عقميًا بدرجة بسيطة ممحقين بفصول التربية 

 يين((.الخاصة الممحقة بمدارس العاد
 هدف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى المقارنة بين مجموعة من المعوقين عقميًا بدرجة بسيطة دمجوا في فصول العاديين مع   
تزويدىم ببعض الخدمات المساندة، ومجموعة من المعوقين عقميًا بدرجة بسيطة ممتحقين بفصول التربية الخاصة 

 ميارات االستقاللية.الممحقة بمدارس العاديين في التدريب عمى ال
 عينة الدراسة:

 ( تمميذًا قاموا بتوزيعيم عمى النحو التالي:55تكونت عينة الدراسة من )
( 50( سنوات ومتوسط ذكائيم بين )10( إلى )6( تمميذًا متوسط أعمارىم من )12مجموعة الدمج تكونت من ) -

 ( درجة.20إلى )
( 50( سنوات ومتوسط ذكائيم بين)10( إلى )8أعمارىم من ) ( تمميذاً 14مجموعة الدمج الجزئي تكونت من ) -

 ( درجة.70إلى )
 نتائج الدراسة:

مارست مجموعة المعوقين عقميًا الذين ادمجوا في فصول العاديين سموكيات تماثل أقرانيم العاديين من حيث  -
 اليدوء والتفاعل مع اآلخرين، وضبط النفس.

في فصول التربية الخاصة ألنماط سموكية سمبية مثل: عدم اليدوء، وانخفاض زاد معدل ممارسة المعوقين عقميًا  -
 معدل التفاعل مع األقران، والسموك العدواني، وسرعة تشتت االنتباه.
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 ألطفال متالزمة داون: تدريبية الدراسات التي تناولت برامج  -2
 (:2114دراسة شاهين) -*

 عنوان الدراسة:
 ل ذوي متالزمة داون عمى خصائصيم السموكية.فاعمية برنامج تعميمي لألطفا

 هدف الدراسة:
التعرف عمى الخصائص السموكية ألطفال متالزمة داون في عينة أردنية في مجاالت الميارات المغوية والعددية   

 والقراءة والكتابة وميارات السموك التكيفي.
 ة لدى األطفال من ذوي متالزمة داون.استقصاء اثر برنامج تعميمي لبعض الميارات األكاديمية األساسي 

 عينة الدراسة:
( طفل  وطفمة في كل من عمان والكرك واربد والزرقاء وعجمون ممن تم 60تكونت عينة الدراسة من )   

 تشخيصيم طبيًا عمى أنيم ذوي متالزمة داون.
 نتائج الدراسة:

ما قبل القراءة، وضعفيم بقراءة الحروف تمكنت عينة الدراسة من التعرف عمى األشياء والصور بالميارات   
 اليجائية. 

 (:2113دراسة العبري ) -*
 عنوان الدراسة:

 دراسة لبعض مظاىر النمو عند أطفال متالزمة داون مقارنة بنظرائيم من المتخمفين عقميًا.
 هدف الدراسة:

التيا عند نظرائيم من التعرف عمى مظاىر النمو لدى أطفال متالزمة داون، ومقارنة تمك المظاىر بمثي  
المتخمفين عقميًا، والى مقارنة معدالت مظاىر النمو عند أطفال متالزمة داون، والى معرفة الفروق في نفس 

 المظاىر بين الذكور واإلناث عند ىؤالء االطفال.
 أدوات الدراسة:

د. فتحي عبد الرحيم و د  -( تعريب، أ1972مقياس مينوستا لنمو األطفال، تأليف ىارولد آرثون وادوارد ثوتيج )
 . محمد ىويدي.
 عينة الدراسة:

 6سنوات و  3( طفاًل من أطفال متالزمة داون من سن) 60مجموعتين من األطفال، تضم األولى منيا)
( طفاًل من نظرائيم المتخمفين عقميًا في نفس 60شيور( . وتضم المجموعة الثانية) 6سنوات و 7شيور،إلى 

مجموعتان من األطفال السعوديين الممتحقين بمراكز ذوي االحتياجات الخاصة لمرعاية المرحمة العمرية، وال
 النيارية.
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 نتائج الدراسة:
توجد فروق دالة إحصائيًا في مظير النمو العام بين أطفال متالزمة داون ونظرائيم من المتخمفين عقميًا، وان  -

 مى بطئ النمو العام لدى أطفال متالزمة داون.ىذه الفروق لصالح األطفال المتخمفين عقميًا مما يدل ع
بين أطفال متالزمة داون ونظرائيم من المتخمفين عقميًا في مظيري االستيعاب  ال توجد فروق دالة إحصائياً  -

 والمفاىيم وتفيم الموقف.
خصي لصالح أطفال متالزمة داون في مظيري االعتماد عمى النفس والنمو الش وجود فروق دالة إحصائياً  -

 واالجتماعي.
 (:2111دراسة العمبري) -*

 عنوان الدراسة:
فاعمية برنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات االجتماعية لدى أطفال متالزمة داون ذوي التخمف العقمي البسيط في 

 مرحمة ما قبل المدرسة.
 هدف الدراسة:

اعية لدى أطفال متالزمة داون ذوي التعرف عمى مدى فاعمية برنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات االجتم 
 التخمف العقمي البسيط في مرحمة الدراسة.

 عينة الدراسة:
ناث( تم 20تكونت عينة الدراسة من )  ( طفاًل من أطفال متالزمة داون ذوي التخمف العقمي البسيط) ذكور وا 

 دمجيم مع األطفال العاديين.
 أدوات الدراسة:

 مال مرسي(.اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء )ك
 اختباران لمميارات االجتماعية من إعداد الباحثة.

 (.Baran,1996( لمميارات االجتماعية من إعداد )Sanfordبرنامج سانفورد)
 :  منهج الدراسة
 شبو تجريبي.
 :نتائج الدراسة

 تنمية الميارات االجتماعية لدى أفراد العينة التجريبية وىي:
 قراءة التعبيرات الوجيية.

 وتحمل المسؤولية.تقبل 
 ضبط النفس.
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 (:1992دراسة إبراهيم) -*
 عنوان الدراسة:

مدى فاعمية برنامج لتعديل سموك األطفال المتخمفين عقميًا والمصابين بأعراض داون من فئة القابمين لمتعمم 
 بمنطقة مصر الجديدة.

 هدف الدراسة:
 اختيار فاعمية البرنامج التدريبي في تعديل سموك األطفال.

 :عينة الدراسة
( طفاًل قسموا إلى مجموعتين متجانستين من حيث الذكاء والعمر والمستوى 24تكونت عينة الدراسة من )  

 االجتماعي واالقتصادي.
 : المنيج التجريبي.منهج الدراسة

 أدوات الدراسة:
 مقياس السموك التوافقي.

 اختبار الذكاء.
 ت المنحى السموكي و النمذجة لتنمية السموك التوافقي االستقاللي.البرنامج من إعداد الباحثة استخدمت فيو فنيا

 نتائج الدراسة:
 أسفرت الدراسة عن:

تحسن أطفال المجموعة التجريبية تحسنًا جوىريًا في السموك التوافقي والسموك االستقاللي الذي يساعدىم عمى  -1
 ئة التي يعيشون فييا.القيام باألعمال والميام واألنشطة الحياتية والتفاعل مع البي

أسفر القياس التتبعي لممجموعة التجريبية واتضح منو استمرار التحسن في جميع أبعاد السموك التوافقي ما  -2
 عدا البعد الخاص بالنشاط االقتصادي.

 (:Dykens & Hodapp,1994دراسة دايكنز و هوداب) -*
 عنوان الدراسة:

"Study aspects of social adaptation and evolution through the study of some 
dimensions in children with Down syndrome". 

 ."دراسة مظاىر التكيف االجتماعي وتطوره من خالل دراسة بعض األبعاد لدى األطفال ذوي متالزمة داون"
 هدف الدراسة:

 مة داون.قياس مظاىر التكيف االجتماعي، وارتباطيا بالعمر لدى األطفال ذوي متالز 
 أدوات الدراسة:

 مقياس التكيف االجتماعي.
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 عينة الدراسة:
 ( طفل تتراوح أعمارىم بين السنة األولى إلى ما قبل السنة  الثانية عشر.80تكونت عينة الدراسة من )

 نتائج الدراسة:
ي العمر وجود ضعف في ميارات التواصل، وحتى يتم قياس التغيرات في التكيف االجتماعي حسب التغير ف  

الزمني، أجرى تحميل التباين لمدرجات الموازية لمعمر الزمني، كما أشار إلى أن نقاط الضعف والقوة لمسموك 
التكيفي لدى األطفال ذوي متالزمة داون تتغير يتغير النمو، حيث بينت النتائج بوضوح أن مظاىر القوة والضعف 

 ة لمتغير والتراجع مع ازدياد العمر والتطور النمائي لدييم.لمسموك التكيفي لدى األطفال ذوي متالزمة داون قابم
 (:Loveland & Kelley,1991دراسة لوفميند و كيمي ) -*

 عنوان الدراسة:
"The growth of adaptive behavior among school children who have autism and 
Down syndrome". 

 يعانون الذاتوية ومتالزمة داون.نمو السموك التكيفي لدى أطفال المدرسة الذين 
 هدف الدراسة:

 دراسة العالقة بين التدريب عمى الميارات االتصالية ونمو السموك التكيفي لدى األطفال عينة الدراسة.
 عينة الدراسة:

( أطفال من ذوي التخمف العقمي البسيط، بحيث قسموا إلى مجموعتين ضابطة 8اشتممت الدراسة عمى )  
راعاة التجانس بين المجموعتين، حيث قام الباحثان بدراسة إمكانية حدوث تطور نمو في وتجريبية مع م

مكانية حدوث تقدم في الميارات المختمفة، وأيضًا قياس  االتصاالت الَميارية باآلخرين وفي المعيشة اليومية وا 
 طفال.ميارات الحياة اليومية والشخصية واالجتماعية عمى المستوى الفردي لكل طفل من األ

 منهج الدراسة:
 اتبع الباحثان المنيج التجريبي.

 أدوات الدراسة:
استخدم الباحثان مقياس فانيالند لقياس ميارات التكيف ودراسة السموك التكيفي عند األطفال حيث انو من   

 خصائص ذلك المقياس ىو الكشف عن تطور السموك من خالل أسموب الحياة والتنشئة االجتماعية.
ن المقياس يختبر بعض االختالفات بين بعض الفئات وتطور السموك التكيفي وبعض القدرات والميارات كما أ  

 وىو أيضًا مالئم لمرحمة الطفولة المبكرة.
 نتائج الدراسة:

 من أىم النتائج التي توصل إلييا الباحثان:
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حياة اليومية والشخصية تؤدي لنمو اتضح أن العالقة الشخصية تمعب دورًا في اكتساب الميارة وأيضًا طريقة ال  
الميارات لدى األطفال المتخمفين عقميًا والمصابين بأعراض متالزمة داون. لم يتضح وجود فارق بين المجموعتين 
من حيث النوع سواء كان ذكرًا أم أنثى مع ظيور تكيف أفضل لدى األطفال األكبر سنًا في عينة البحث عن 

ث لدييم تقدم ممحوظ في مستوى ميارات االتصاالت بمن ىم حوليم وكانوا أفضل األطفال األصغر سنًا، فقد حد
 من األطفال األصغر سنًا.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: -3
بعد عرض الدراسات السابقة والمتصمة بموضوع البحث الحالي ومتغيراتو يجد الباحث أىم ما ورد في الدراسات   

 السابقة ما يمي:
 هداف:من حيث األ -أ
تعددت الدراسات وتنوعت أىدافيا فبعض ىذه الدراسات ىدفت الى التدريب عمى ميارات المشي داخل  - 

المدرسة، والتوجو لمفصل الدراسي بكل استقاللية لدى عينة من االطفال المعاقين عقميًا بدرجة بسيطة ومتوسطة 
رنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات (. ومعرفة فاعمية بColozzi, Pollow,1984كدراسة كولوزي وبولو )

(، ومعرفة فاعمية برنامج تدريبي في تنمية 2012االستقاللية لدى االطفال المعوقين عقميًا كدراسة)يارا شمغين،
االستقاللية( لدى األطفال المعوقين  -احترام مشاعر االخرين-المشاركة -الميارات االجتماعية المتمثمة بـ) التعاون

 (.2008ن لمتعمم كدراسة   )عبد الرحيم،عقميًا القابمي
الزمني  والتأخير ىدفت بعض الدراسات التعرف عمى فاعمية استخدام اجرائي المساعدة المتناقصة تدريجياً  -

الثابت في اكتساب الفتيات ذوات االعاقة العقمية البسيطة والمتوسطة بعض الميارات االستقاللية كدراسة) عواطف 
 (.2008الشمري،

في تطوير الميارات االدراكية واالجتماعية واليومية  المبكر ت دراسات أخرى في التعرف عمى نتائج التدخلىدف -
–المتأخرين عقميًا وتأثير مساعدة االباء واالميات في برنامج التدخل المبكر كدراسة) ىوسر لدى االطفال 

 (.2001كرام،
 من حيث العينات: -ب
 ( من حيث حجم العينة:1

-( طفل كدراسة )ىوسر100لعينة في بعض الدراسات كبير حيث بمغت العينة اكثر من )كان حجم ا
( 2008( أطفال كدراسة )الشمري،10(، في حين قل عدد افراد العينة في بعض الدراسات عن )2001كرام،

 (.1989ودراسة )ميمر وتاست، 
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(، 2012كدراسة )شمغين،اناث(  -بعض الدراسات عمى الجنسين)ذكور حتوتا ( من حيث جنس العينة:2
 (.2008واحتوت بعضيا عمى االناث فقط كدراسة)الشمري،

 ( من حيث عمر أفراد العينة:3
( 10-7(عام، وبعض الدراسات االخرى بين)12-9أخذت بعض الدراسات أفراد عينتيا ممن تتراوح اعمارىم بين)

 اعوام، وبعضيا في مرحمة التدخل المبكر.
 من حيث االدوات: -ج

االدوات المستخدمة في الدراسات من اجل قياس الميارات االستقاللية وتنميتيا، حيث اعتمدت بعض  اختمفت
العقمية بعد الميارات االستقاللية كدراسة  لإلعاقةالدراسات عمى استخدام مقياس السموك التكيفي لمرابطة االمريكية 

الزمني الثابت  التأخيراقصة تدريجيًا واجراء (، واعتمدت دراسات أخرى اجراء المساعدة المتن2012)يارا شمغين،
استخدام برنامج لمتدخل (، او 2008ودراسة)الشمري،( Colozzi & Pollow,1984 كدراسة)كولوزي وبولو،
( 1988( كدراسة )ليري وأخرون،MPD(، واستخدام تصميم التقصي المتعدد)2001كرام،-المبكر كدراسة)ىوسر

 (.1987)كالمان،  د لمسموك التكيفي كدراسة(، مقياس فانيالن1987) وماكدونيل
 من حيث نتائج الدراسات: -د
العناية  -الشراب -( أكدت الدراسات عمى فاعمية البرنامج التدريبي لبعض الميارات االستقاللية) الطعام1

يًا في واتفقت الدراسات عمى فاعمية اجراء المساعدة المتناقصة تدريج(، 2012الشخصية( كدراسة ) يارا شمغين،
 & Colozzi 1984( ودراسة )كولوزي وبولو،2008تنمية الميارات االستقاللية كدراسات) عواطف الشمري،

Pollow,.) 
الزمني الثابت في تحسين الميارات االستقاللية  التأخيرالدراسات عمى فاعمية اجراء  ( أكدت2

اناث( في الميارات  -بين الجنسين) ذكور(، واتفقت الدراسات التي تناولت الفروق Wolery،1991كدراسة)وليري،
 (.Wolery،1991( و)ليري واخرون،2012االستقاللية عمى عدم وجود فروق كدراسة) شمغين،

( أشارت نتائج بعض الدراسات الى نجاح اساليب التعزيز، والتي تم توظيفيا مع االجراءات التعميمية الفاعمة 3
 (.Cuvo,et,al، 1981) كوفو واخرون، كدراسة

( أظيرت نتائج بعض الدراسات جدوى اسموب التدريب الفردي مع اجراء المساعدة المتناقصة تدريجيًا، في تنمية 4
( Kaser,el,al،1986الميارات االستقاللية لمراعاتو الفروق الفردية بين افراد العينة كدراسة)كاسير وأخرون،

 (.Colozzi & Pollow، 1984ودراسة )كولوزي وبولو،
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 الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:مكانة  -4
لتعديل  امج تدريبي لتنمية الميارات االستقاللية وضرورتوناعداد بر  فياتفق البحث مع الدراسات السابقة  -أ(

 السموكيات الالتكيفية لدى أطفال متالزمة داون.
حول تنمية بعض ميارات تشابو البحث الحالي مع الدراسات التجريبية السابقة في ىدفو الذي يتمحور  -(ب

 السالمة الشخصية، وذلك في التعامل االيجابي مع المواقف االجتماعية المحمية التي تتضمن ىذه الميارات.
السابقة في استخدام الفنيات السموكية بالبرنامج والتأكد من فاعميتيا في  اتفق البحث الحالي مع الدراسات -جـ(

 تنمية الميارات المرغوبة.
 لإلعاقةو البحث الحالي مع الدراسات السابقة باستخدام مقياس السموك التكيفي لمرابطة االمريكية تشاب -هـ(

العقمية، ولكنيا اختمفت معيا في استخدام مقياس ستانفورد بينيو لمذكاء بينما استخدم الباحث في البحث الحالي 
 مقياس رافن لمذكاء.

 تم عرضها من خالل االضافات التالية: يمتاز البحث الحالي عن الدراسات السابقة التي
اعداد برنامج تدريبي في تنمية بعض ميارات السالمة الشخصية لدى أطفال متالزمة داون وىي) االحساس ( 1

في المبنى والطريق، اتباع قواعد باالتجاه، التنقل، استخدام وسائل الواصالت العامة، اتباع قواعد السالمة 
 ( سنوات.10-7مرية)السالمة بالبيت( لمفئة الع

 يسيم البحث في توفير برنامج لتنمية جانب من جوانب الميارات االستقاللية.( 2
، التعزيز بأنواعواستخدام فنيات متعددة مثل) تحميل الميمة، تشكيل السموك، التمقين، النمذجة( والتعزيز  (3

 .ةالنشاطي اتالمادي، التعزيز الرمزي، التعزيز االجتماعي و التعزيز 
يمكن عد  ىذا البحث خطوة تجريبية أولى خاصة في البيئة المحمية في اعداد البرامج التدريبية الخاصة بتنمية  (4

ميارات السالمة الشخصية لدى أطفال متالزمة داون والتي تع د من المشكالت المنتشرة لدى ىذه الفئة والتي 
 تتطمب التدريب عمييا وتنميتيا.



 

 منهجية البحث واجراءاته وادواته

 

 منهج البحث.  -أولا 

 متغيرات البحث. -ثالثاا 

 مجتمع البحث وعينته. -رابعاا 

 أدوات البحث. -خامساا 

 حصائية لمعالجة البيانات.األساليب اإل -سادساا 

الفصل 

 الرابع
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جراءاته وأدواته  منهجية البحث وا 
 تمهيد:
عرضًا لممنيج المستخدـ في البحث والعينة وكيفية اختيارىا ثـ عرض األدوات التي تـ يتناوؿ ىذا الفصؿ     

استخداميا وكذلؾ األدوات التي تـ اعدادىا يمي ذلؾ عرض لإلجراءات، وخطوات البحث التجريبي والتي تضمنت 
ـ تطبيؽ البرنامج التدريبي، فمرحمة القياس البعدي، ثـ القياس المؤجؿ، ثـ ينتيي باألساليب مرحمة القياس القبمي، ث
 وذلؾ وفؽ العرض اآلتي:االحصائية المستخدمة، 

 منهج البحث: : أولً 
جراءاته: -1  منهج البحث وا 
ئمة ألىداؼ البحث عد مف المناىج المالالذي ي   ىدافو استخداـ المنيج التجريبيأحث و بمف متطمبات طبيعة ال  

 ضبطًا مطمقًا. متغيرات البحثيستطيع الباحث ضبط  بحاث التي الالحالي، والذي يستخدـ في األ
ويعرؼ المنيج التجريبي بانو تغيير عمدي ومضبوط لمشروط المحددة لحدث ما، مع مالحظة التغيرات الواقعة في 

 (359،ص2000) ممحـ،.ذات الحدث وتفسيرىا
ج التجريبي يأخذ بالحسباف ضبط الشروط المحيطة بالتجربة، كتحديد وقت التجربة حيث يكوف كما أف المني    

متكافئًا بيف المجموعتيف) الضابطة والتجريبية(، وتحديد الشروط السيكومترية لمعينة بدقة قبؿ بدء التجربة، 
 واستخداـ االختبارات والمقاييس التي تكوف درجة صدقيا وثباتيا جيدة.

خرى قابمة لمتقصي أالتي تحدثيا متحولة في متحولة  التأثيراتف أف ىذا المنيج ينطمؽ مف مبدأ أالى  فةباإلضا  
 –التجريبي المستخدـ في ىذا البحث ىو تصميـ القياس) القبمي شبو بعزؿ ىاتيف المتحوليف ودراستيما. والتصميـ 

اوف( الموجوديف في مركز ث) اطفاؿ متالزمة دالبعدي( والقائـ عمى استخداـ مجموعتيف متكافئتيف مف عينة البح
التجريبي ىذا الى اختيار فاعمية برنامج شبو القنوات بدمشؽ، وييدؼ التصميـ منطقة رعاية المعوقيف في الرجاء ل

 باألبعادتدريبي لتنمية بعض ميارات السالمة الشخصية القائـ عمى تدريب افراد العينة التجريبية عمييا والمتمثمة 
المواصالت العامة، ميارة التنقؿ، ميارة االبتعاد عف المخاطر بالشارع استخداـ االحساس باالتجاه، ميارة  ميارة)

 ة االبتعاد عف المخاطر في البيت(.والمدرسة والمركز، ميار 
 متغيرات البحث: -اً نيثا

حث الحالي بالبرنامج ثره في المتغير التابع ويمثؿ في البأوىو المتغير الذي يراد قياس  المتغير المستقل:
 التدريبي..

 وىي ميارات السالمة الشخصية. المتغير التابع:
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  :تهعينمجتمع البحث و  -ثالثاً 
طفاؿ متالزمة داوف المنتسبيف لمركز الرجاء لرعاية المعوقيف بمنطقة أصمي لمبحث يتكوف مف جميع المجتمع األ  

و الدرجات التي يرغب أشياء فراد او األممة مف األالقنوات بدمشؽ، ويعرؼ المجتمع االصمي بانو مجموعة كا
 (.52، ص2005) ميخائيؿ،  الباحث بدراستيا

طفاؿ متالزمة داوف الموجوديف في مركز الرجاء لرعاية أويتكوف المجتمع االصمي لمبحث الحالي مف جميع    
 .وطفمة ( طفالً 36المعوقيف والبالغ عددىـ )

نتظميف في م( سنة مف ذوي متالزمة داوف وال10-7، تتراوح أعمارىـ بيف)( طفالً 12تتكوف عينة البحث مف )   
القنوات بدمشؽ ولدييـ درجات منخفضة عمى مقياس السموؾ التكيفي لرعاية المعوقيف بمنطقة  مركز الرجاء

 .) مقياس ميارات السالمة الشخصية(لمجمعية االمريكية 
 نستبعُا لمجمجتمع البحث توزع افراد يبين  (6)جدول

 المجموع الكمي عدد اطفاؿ متالزمة داوف اسـ المركز 
 اناث ذكور

 36 16 20  الرجاء
ـ      اختيارىـ بالطريقة القصدية التي تقـو عمى االختيار المقصود لعينة مف االفراد اعتمادًا عمى الخبرة  وقد ت

 (.107،ص2000) ميخائيؿ، تماـاحث او غيره في اختيار العينة مف المجتمع االصمي موضع االىبالسابقة لم
ـ     تية:اختيارىا وفؽ الخطوات اآل وقد ت
 ( سنوات.10-7أف تتراوح أعمار اطفاؿ متالزمة داوف بيف) -1
 ( درجة عمى مقياس رافف لمذكاء.70-50اف تتراوح نسبة الذكاء بيف) -2
 أف تتضمف العينة أطفااًل مف الجنسيف الذكور واالناث. -3
 متالزمة داوف في العينة مف اعاقات اخرى. أال يعاني اطفاؿ -4

ـ    سحب العينة وفؽ الشروط السابقة عمى الشكؿ التالي: وقد ت
طفاؿ العينة موضوع البحث أاختيار مركز الرجاء لرعاية المعوقيف لسحب عينة البحث لكوف المركز يضـ  ( تـ  1

 وطفمة. ( طفالً 36المركز )طفاؿ اعاقات اخرى، وبمغ عدد اطفاؿ متالزمة داوف الموجوديف بأمع 
 ( طفالً 22( سنوات وبذلؾ بمغ عدد االطفاؿ)10-7اختيار اطفاؿ متالزمة داوف الذيف تتراوح اعمارىـ بيف) ( تـ  2

 ( اناث.12( اطفاؿ ذكور )10وطفمة، )
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نسبة االطفاؿ الذيف تتراوح  ختيارالوطفمة  ( طفالً 22تـ تطبيؽ اختبار رافف عمى عينة االطفاؿ البالغة )( 3
( طفالف كانت نسبة ذكائيما متوسطة وشديدة وبذلؾ بمغت عينة 2( وبعد التطبيؽ تـ استبعاد )70-50ذكائيـ)
 وطفمة. ( طفالً 20البحث )

ـ  ( 4 الميدانية، والمالحظة  لألطفاؿاستبعاد االطفاؿ الذيف يعانوف مف اعاقات مصاحبة مف خالؿ السجؿ الطبي  ت
ـ اعاقات اخرى مصاحبة مثؿ اعاقة حركية، اعاقة سمعية، اعاقة بصرية، حيث ( اطفاؿ لديي8حيث تـ استبعاد )

  .( اناث6طفاؿ ذكور)أ( 6) وطفمة ( طفالً 12بمغت العينة وفؽ ما سبؽ)
(، وكانت 12بالعينة ) ـلغ عددىاطفاؿ متالزمة داوف البالسالمة الشخصية عمى أتـ تطبيؽ مقياس ميارات ( 5

( اطفاؿ مجموعة ضابطة لف يتـ تطبيؽ 6طفاؿ العينة الى مجموعتيف، )أسـ ق  نتائج جميع االطفاؿ منخفضة. 
ـ  أ( 6البرنامج التدريبي عمييـ، ) تطبيؽ البرنامج التدريبي عمييـ. وبذلؾ تكوف عينة  طفاؿ مجموعة تجريبية ت

وبمتوسط ( سنوات 10-7( اناث وتتراوح اعمارىـ بيف )6طفاؿ ذكور و)أ( 6( طفاًل )12البحث قد تكونت مف )
 درجة. والجدوؿ التالي يوضح توزع عينة البحث: (70-50نسبة ذكاء )

 
 توزع عينة البحث وفق الجنسيبين ( 7جدول)

 مركز الرجاء عدد االطفاؿ نوع المجموعة
 اناث ذكور

 6 3 3 المجموعة التجريبية
 6 3 3 المجموعة الضابطة

 12 6 6 المجموع
 
 
 توى مهارات السالمة الشخصية وأبعادها:من حيث مسالمجموعات تكافؤ  -1

لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعات مف حيث مستوى ميارات السالمة الشخصية وأبعادىا، قاـ الباحث  بحساب        
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومدى القيـ ألطفاؿ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس 

 اآلتي يوضح ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج. (8) ات السالمة الشخصية وأبعادىا، والجدوؿار يالقبمي عمى مقياس م
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القبمي عمى مقياس مهارات السالمة  لقياسمتوسطات درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في ايبين ( 8جدول ) 
 الشخصية

  المقياس
نوع 
 القياس

 (6ية )المجموعة التجريب (6الضابطة )المجموعة 
انحراف  متوسط 

 معياري
أدنى 
 قيمة

أعمى 
 قيمة

انحراف  متوسط
 المعياري

أدنى 
 قيمة

أعمى 
 قيمة

 1 0 .51 .33 1 0 .41 .16 قبمي بعد األولال
 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 قبمي بعد الثانيال
 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 قبمي ثالثالبعد ال
 2 0 .75 .83 2 0 .63 1 قبمي رابعالبعد ال
 1 0 .40 .83 1 0 .51 .66 قبمي خامسالبعد ال

 الدرجة الكمية 
مهااااااارات السااااااالمة 

 الشخصية

 4 0 1.41 2 3 0 1.16 1.86 قبمي

 
كما ي بي ف الشكؿ البياني اآلتي درجات أطفاؿ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس القبمي عمى مقياس 

 ميارات السالمة الشخصية.

 
 

القبمي عمى مقياس مهارات السالمة  قياسُيبّين متوسط درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في ال (3الشكل )
 الشخصية

 
( يتبػػػػيف أفا ىنػػػػاؾ فػػػػروؽ ظاىريػػػػة بػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات أطفػػػػاؿ 3( والشػػػػكؿ )8مػػػػف خػػػػالؿ مراجعػػػػة الجػػػػدوؿ )

مة الشخصية ومجاالتػو الفرعيػة، ولمعرفػة مػا المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس القبمي عمى مقياس السال
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لمعينػػات  (Man-Whitney Test)إذا كانػػت ىػػذه الفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار مػػاف وتنػػي 
بػيف  الفػروؽ داللػة إلػى لمتعػرؼ ويتنػي مػاف اختبػار اآلتػي يوضػح نتػائج(9)المسػتقمة صػغيرة الحجػـ، والجػدوؿ 
الضابطة والتجريبية في القياس القبمي عمى مقياس السالمة الشخصية ومجاالتو متوسطي رتب أطفاؿ المجموعتيف 

 الفرعية.
 

بين متوسطي رتب المجموعتين الضابطة والتجريبية في  الفروق دللة إلى لمتعرف ويتني مان اختبار ( يبين نتائج9جدول )
 القياس القبمي عمى مقياس السالمة الشخصية ومجالته الفرعية

 المقياس
 المجموعة التجريبية لمجموعة الضابطةا

U Z  القيمة
 الحتمالية

مستوى 
متوسط  الدللة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 غير دال 0.523 .63 - 15 42 7 36 6 بعد األولال
 غير دال 1 .00 18 39 6.50 39 6.50 بعد الثانيال
 غير دال 1 .00 18 39 6.50 39 6.50 ثالثالبعد ال
 غير دال 0.652 .45 - 15.50 36.50 6.08 41.50 6.92 رابعالبعد ال
 غير دال 0.523 .63 - 15 42 7 36 6 خامسالبعد ال

 الدرجة الكمية 
مهاااااااارات الساااااااالمة 

 الشخصية
 غير دال 0.869 .16 - 17 40 6.67 38 6.33

، بيف متوسطات (0.05)إحصائية عند مستوى الداللة  داللػػػػة ذات فروؽ ( عدـ وجود9الجػػػػدوؿ ) مف يالحػػػػػػظ  
ومجاالتو  ميارات السالمة الشخصيةرتب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس القبمي عمى مقياس 

 الفرعية. 
      حيث تراوحت جميع القيـ االحتمالية لمقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية بيف 

 (، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات0.05أكبر مف مستوى الداللة االفتراضي ليا )( وىي 1 - 0.523)
ث داللة إحصائية بيف متوسطات رتب المجموعتيف التجريبية والضابطة، مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف مف حي

 مستوى ميارات السالمة الشخصية.
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 تكافؤ المجموعات من حيث العمر والذكاء: -2
قؽ مف تكافؤ المجموعات مف حيث العمر والذكاء، قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، لمتح      

واالنحرافات المعيارية، ومدى القيـ ألعمار وذكاء أطفاؿ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس القبمي تبعًا 
 ئج.اآلتي يوضح ما تـ التوصؿ إليو مف نتا (10)لمتغير العمر والذكاء، والجدوؿ

 القبمي قياس( متوسطات أعمار وذكاء األطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في ال11جدول )
نوع  المقياس

 القياس
 المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة 
انحراف  متوسط 

 معياري
أدنى 
 قيمة

أعمى 
 قيمة

انحراف  متوسط
المعيار 

 ي

أدنى 
 قيمة

أعمى 
 قيمة

 9.50 6 1.47 7.72 9 7 0.75 8.16 قبمي أعمار األطفال
 58 51 2.78 54.83 59 26 12.22 50.16 قبمي حسب رافن الذكاء

( يتبيف أفا ىناؾ فروؽ ظاىرية بيف متوسطي أعمار وذكاء أطفاؿ المجموعتيف 10مف خالؿ مراجعة الجدوؿ )
إحصائية تـ استخداـ اختبار الضابطة والتجريبية في القياس القبمي، ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروؽ ذات داللة 

 اختبار اآلتي يوضح نتائج (11)لمعينات المستقمة صغيرة الحجـ، والجدوؿ (Man-Whitney Test)ماف وتني 
بيف متوسطي رتب أعمار وذكاء أطفاؿ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في  الفروؽ داللة إلى لمتعرؼ ويتني ماف

 القياس القبمي.
بين متوسطي رتب أعمار وذكاء  الفروق دللة إلى لمتعرف ويتني مان اختبار ( يبين نتائج11جدول )

 المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس القبمي

 المقياس
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

U Z  القيمة
 الحتمالية

مستوى 
متوسط  الدللة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 غير دال 0.565 .57 - 14.50 35.50 5.92 42.50 7.08 األطفالأعمار 
 غير دال 0.748 .32 - 16 41 6.83 37 6.17 حسب رافن الذكاء

، بيف (0.05)إحصائية عند مستوى الداللة  داللػػػػة ذات فروؽ ( عدـ وجود11الجػػػػدوؿ ) مف يالحػػػػػػظ  
 التجريبية.متوسطات رتب أعمار وذكاء المجموعتيف الضابطة و 
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(، وىذا 0.05( أكبر مف مستوى الداللة االفتراضي ليا )0.748 – 0.565حيث كانت القيـ االحتمالية ) 
يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب أعمار وذكاء المجموعتيف التجريبية 

 والضابطة، مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف مف حيث العمر والذكاء.

 
القبمي عمى مقياس  قياس( ُيبّين متوسط درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في ال4لشكل )ا

 مهارات السالمة الشخصية
 أدوات البحث:-اً رابع

 يمي: دوات نوضحيا كمامجموعة مف األتـ استخداـ 
 (.2004مقياس المصفوفات المتتابعة لرافف ) اعداد عزيزة رحمة، عاـ -1
 (.2010العقمية ) تقنيف ريماف المفضي، عاـ  لإلعاقةموؾ التكيفي لمجمعية االمريكية مقياس الس -2
 برنامج تدريبي في تنمية بعض ميارات السالمة الشخصية ) اعداد الباحث(. -3

 دوات مفصاًل:وسيتـ شرح ىذه األ
 (:2114اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن اعداد)د. عزيزة رحمة(عام) -1

ة، والتي تتخذ اتجاىًا خاصًا ومميزًا في فقاثار المصفوفات المتتابعة أحد االختبارات المتحررة مف اليعتبر اختب
فراد مف ثقافات داة صالحة لقياس ذكاء األأحركة القياس العقمي، وىو مف االختبارات التي وجدت لتكوف 

ذيف يعيشوف في بيئة واحدة ويتكمموف ال لألفراديـ القدرات العقمية قيوحضارات مختمفة وقد يكوف مف المناسب ت
العوامؿ الثقافية والحضارية والمغوية التي يمكف أف تؤثر  ألبعادلغات مختمفة. واالختبارات المتحررة ثقافيًا تسعى 

 .فراد في اختبارات الذكاءداء األأفي 
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( بندًا موزعة عمى 60وىو الصورة االساسية لالختبار، ويتكوف مف ) (:SPMالمصفوفات المتتابعة المعيارية)
( بندًا مرتبة وفؽ صعوبة كؿ 12ذ تتكوف كؿ مجموعة مف )إىػ، -د –ج  -ب -خمس مجموعات فرعية ىي: أ

يضًا. وبنود االختبار مجموعة مف االنماط المتعاقبة او أمجموعة. والمجموعات الخمس مرتبة وفؽ الصعوبة 
واحدة فارغة، ويجب عمى المفحوص أف يختار مف بيف بعالقة ما. وتقد ـ مع خمية المتتابعة ترتبط مع بعضيا 

و ويتسؽ مع االشكاؿ مامأالعالقة الموجودة  سيناسب، الشكؿ الذي لمئةبا 8و 6البدائؿ المعطاة، والتي تتراوح بيف 
كثر صعوبة مف النسخ السابقة، أ، وىي 1998ضعت ليذا االختبار نسخة حديثة ومعدلة عاـ االخرى. وقد و 

( سنة فما فوؽ. وىذه النسخة الحديثة مف االختبار تقد ـ تعزيزًا 80مف عمر خمس سنوات حتى) دلألفراوتقد ـ 
 ما القدرة التمييزية عند النياية الصغرى فمـ تتغير.ألمقدرة التمييزية عند النياية العميا، 

ف المفحوص ( أف المجموعات األولى لالختبار ال تتطمب مCarpenter,rt.al.1990وتوضح كاربنتر وآخروف)
سوى االدراؾ الحسي لمرسـ اليندسي، بينما تحتاج المجموعات االخيرة الى تحميؿ المتغيرات بدرجات متفاوتة 

 صعبة ومعقدة. تحميميةتؤدي الى الحؿ الصحيح، وىذه المجموعات تحتاج الى استراتيجية الكتشاؼ القواعد التي 
ة التقديـ نوعًا ما، كما أنيا تقدـ عمى نحو موقوت وتقيس في ىذا وتقدـ اختبارات رافف فرديًا وجماعيًا، وىي سيم

ىذه الحالة الكفاية العقمية، وتقدـ عمى نحو غير موقوت فتقيس في ىذه الحالة السعة العقمية التي تعتمد المالحظة 
 لشائعةاختبار المصفوفات وبقيت ىذه المعايير ىي الطريقة والتفكير الواضح. وقد وضع رافف معايير مئينية إل

 يقع تحتيا مقدار معيف مف الدرجات. ثقافات اخرى، والمئيف ىو درجة في توزيع ما ىلإعندما نقؿ االختبار 
 وقد حدد رافف كيفية الحكـ عمى كؿ مستوى عقمي عمى النحو التالي:

مف العمر  رانوبأقعمى مف ذلؾ مقارنة أ( أو 95المستوى االوؿ أو الممتاز عقميًا، إذا كانت درجتو في المئيف ) -1
 نفسو.

( الى أقؿ مف 75عمى مف المتوسط في القدرة العقمية إذا كانت درجتو تقع عند المئيف)المستوى الثاني: أو األ -2
 (.90المئيف )

( وفي ىذا المستوى عدة 75والمئيف ) (25المستوى الثالث: أو المتوسط عقميًا إذا كانت درجتو بيف المئيف ) -3
 مستويات:

 (.75( الى أقؿ مف المئيف)50( إذا كانت درجتو أعمى مف المئيف )المستوى )أ -
 (.25( وأعمى مف المئيف )50المستوى )ب( إذا كانت درجتو أقؿ مف المئيف ) -

( أو أقؿ منو إلى 25المستوى الرابع أو أقؿ مف المتوسط في القدرة العقمية إذا كانت درجتو تقع عند المئيف ) -4
 أعمى مف المئيف العاشر.
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المستوى الخامس أو المعوؽ عقميًا إذا كانت درجتو تقع عند المئيف الخامس أو أقؿ منو قياسًا بأقرانو مف نفس  -5
 العمر.

اختبار الموىوبيف إلعدادىـ في : ت طبؽ المصفوفات ألغراض عد ة منيا استخدامات المصفوفات المتتابعة -
الدراسي  ف يواجيوف صعوبات كثيرة في ادائيـج تربوية خاصة، كذلؾ لتشخيص مشكالت الطالب الذيبرنام

( خصوصًا CPM. ويستخدـ اختبار المصفوفات المتتابعة الممونة)ومعالجتيا مع أف أدائيـ في االختبار جيد
ذ يستخدـ مع مرضى إ( يستخدـ كأداة عصيبة نفسية، SPMعاقة العقمية. كما أف اختبار )سباب اإلألمعرفة 

منخفضًا فيو، مما يعد مؤشرًا عمى تدىور قدرتيـ في التفكير المعقد والمجرد، ووجود الفصاـ الذيف يظيروف أداًء 
ويمكف عالقات فكرية ميميمة، كما أف االداء عمى ىذه االختبارات يتأثر بوجود مستوى عاؿ مف القمؽ واإلحباط. 

الختبار المصفوفات  (، أف القيمة الرئيسية1980استخداـ ىذه االختبارات في حاالت الجانحيف، ويرى جينس)
-55، ص2003مف خمفيات حضارية ولغوية مختمفة)رحمة، لألفرادالمتتابعة ىي تقدير القدرة العقمية الكامنة 

57.) 
 دراسة صدق وثبات اختبار رافن: قامت الباحثة عزيزة رحمة بدراسة صدق وثبات اختبار رافن كما يمي:

ـا   حساب الصدؽ بطرائؽ عديدة: ت
 فف بداللة محؾ خارجي:دراسة صدؽ را -أ

ت النتائج عمى وجود عالقة ايجابية دالة إحصائيًا بيف التحصيؿ والدرجة ل  وىو محؾ التحصيؿ الدراسي حيث د  
( سنة، وىذا يدؿ عمى صدؽ االختبار 18-17-11الكمية في اختبار المصفوفات المتتابعة ما عدا االعمار)

 بداللة محؾ التحصيؿ الدراسي.
 البنيوية لختبار رافن:دراسة الصدق  -ب

جرت دراسة  لصدؽ البنيوي بطرؽ عديدة منيا: التحميؿ العاممي، والتغيرات التطورية، ومحؾ المجموعات 
 المتعارضة. حيث بينت جميع ىذه الطرؽ أف االختبار يتصؼ بصدؽ بنيوي.

 دراسة ثبات اختبار رافن: -
 رت دراسة ثبات االختبار بطرائؽ عديدة:ج
 :ػاؽ الداخمي: حسب االتساؽ الداخمي لالختبار ب( دراسة االتس1

  .أ. معادلة ألفا كرونباخ
 .ب. حساب معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكمية

 ( الثبات باستخداـ التجزئة النصفية.2
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 ( ثبات االعادة:3
( معامؿ ( وأظيرت دراسة ) أبو حطب0001( وىو داؿ إحصائيًا عند معامؿ الداللة)0،699كاف معامؿ الثبات)

(، وأظيرت 0089، 0081، 0078( معامؿ ثبات )Belgian(. وأظيرت نتائج ) بيمجف 0،63و  0084ثبات )
ما يمكف استنتاجو و (يومًا. 30( بعد )0،79( يومًا. و)15( بعد )0082دراسة )ذىانج وانج( معامؿ ثبات مقداره )

 دؽ وثبات كافييف.ىو أف االختبار صالحًا لالستخداـ في قياس الذكاء كونو يتصؼ بص
 العقمية: لإلعاقةمقياس السموك التكيفي لمجمعية المريكية  -2

 Adaptive Behavio Scale- school Edition(AAMR, ABS-S:2) ،الصورة المدرسية، الطبعة الثانية
 االستقاللية. مياراتالجزء األوؿ، بعد ال

ى مجموعة مف المبررات نوضحيا لإالعقمية استنادًا  اقةلإلعـ اختيار مقياس السموؾ التكيفي لمجمعية االمريكية ت  
 كما يمي:

 ( تقنيف المقياس في عدد مف دوؿ العالـ.1
حاالت االعاقة العقمية وتشخيصيا، وخاصة الجزء األوؿ مف السموؾ التكيفي ل( فاعمية المقياس في قياس 2

 ة.المقياس، حيث أثبتت الدراسات ذلؾ مقارنة بمقاييس الذكاء التقميدي
 ( شمولية المقياس ألبعاد السموؾ التكيفي.3
( تمتع المقياس بمعامالت صدؽ وثبات عالية، واحتوائو عمى معايير مناسبة يمكف مف خالليا الحكـ عمى 4

 السموؾ التكيفي لدى المعوقيف عقميًا.
شير أة مف ( تطوير المقياس مف قبؿ مؤسسة عممية متخصصة، وذات امكانات مادية مكنتيا مف حشد مجموع5

 (.AAMRالعقمية)   لإلعاقةالمختصيف في مجاؿ االعاقة العقمية وىي الجمعية االمريكية 
 ( تقنيف المقياس عمى عينة مف االطفاؿ المعوقيف عقميًا في سورية.6
 مقياس السموؾ التكيفي مف جزأيف، الجزء االوؿ يركز عمى الميارات الحياتية المواجية لمتطمبات البيئة، ويتألؼ  

 والتي تعد ميمة لالستقالؿ الشخصي والشعور بالمسؤولية، أما الجزء الثاني فيشمؿ السموكيات الالتكيفية.
o :الخصائص السيكومترية لممقياس 

( طالبًا مف الطمبة 10254ويشير دليؿ المقياس الى حساب صدؽ المقياس وثباتو عمى عينة التقنيف البالغة)
سنة ويجيب عمى بنود  21سنوات و3اقة العقمية والذيف تتراوح اعمارىـ بيف طالبًا ذوي االع (20074العادييف و)

 ؽ االتية:ائالمقياس اآلباء والمعمموف أو مف يرعى الطفؿ. وتـ التحقؽ مف ثبات المقياس باستخداـ الطر 
 االتساؽ الداخمي. -1
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 .باإلعادةالثبات  -2
 ثبات المصححيف. -3

 واع اآلتية:أما حساب الصدؽ فقد تـ باستخداـ االن
 . صدؽ المحتوى: تـ اعتماد ما يمي:1
معيار تحميؿ البنود واستخدـ فيو تمييز البنود بيف مجموعات األفراد الذيف حكـ عمييـ مسبقا  بأنيـ يؤدوف  -

بيف السموؾ التكيفي مطروحًا منو  االرتباطوظائؼ عند مستويات مختمفة مف السموؾ التكيفي كما تـ حساب 
 والبنود. المقياسيكاء درجات فروؽ الذ

ـ   -  باستخداـ االرتباط الثنائي الذي يحسب فييا ارتباط كؿ بند بدرجة االختبار الكمية. تحميؿ البنود: ت
 الصدؽ المحكي. -
ـ   -  اختبار: الصدؽ البنيوي: وقد ت

 أ( التمايز بيف االعمار.
 ب( العالقات المتبادلة) االرتباطات الداخمية(:

وؿ مع عواممو ألنيا تقيس السموكيات التكيفية وكذلؾ لمجزء الثاني مجاالت ارتباط الجزء األـ حساب ارتباط ت    
 وىو السموكيات الالتكيفية، وتبيف اف المجاالت والعوامؿ كانت مترابطة في الجزء األوؿ والثاني.

 ج( التحميؿ العاممي:
ـ    ممي مقبوؿ.حساب التحميؿ العاممي واظيرت النتائج تمتع المقاييس بصدؽ عا ت

o (استخدامات مقياسABS-S;2:) 
 :اجراءات تطبيق المقياس وطريقة التصحيح -

يعتمد ىذا المقياس كغيره مف مقاييس السموؾ التكيفي عمى مالحظة السموؾ اليومي لمفرد، وال يجيب عمى بنوده 
أو يكوف عمى احتكاؾ المفحوص ذاتو عادًة، بؿ يجيب عمى بنوده اآلباء والمعمموف وكؿ مف يتولى رعاية الفرد، 

 (.408، ص2006أو تماس مباشر معو ) مخائيؿ، 
( مف خالؿ طريقتيف، يكمؿ ABS-S:2لذا يمكف الحصوؿ عمى ترصيد الدرجات ) التقديرات( في مقياس )

 المق در أو الفاحص كؿ بند في المقياس مستخدمًا:
 أ( المعرفة الشخصية لمفرد الذي يجري تقييمو.

 ات مف شخص آخر عف طريؽ المقابمة.ب( الحصوؿ عمى معموم
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فإذا اختار الفاحص اجراءات المقابمة، فاف اجابات مف يزود بالمعمومات )مصدر المعمومات( وىو الشخص   
الذي يعرؼ الفرد المفحوص جيدًا كالوالديف أو ول ي األمر او المعمـ أو المشرؼ االجتماعي تسجؿ مف قبؿ 

 الفاحص.
االستقاللية لمطفؿ بنجاح فإف عمى الفاحص أخذ النقاط اآلتية في الحسباف، والتي ىي ومف أجؿ تقييـ الميارات   

 بمنزلة تعميمات عامة يجب التقيد بيا، وىي:
 فيـ األساس المنطقي مف وراء استخداـ السموؾ التكيفي كطريقة لتقييـ حاالت التخمؼ العقمي. -1
 تي يتـ تصحيحيا.اف يصبح عمى دراية بمحتويات البنود وبالطريقة ال -2
عمى الفاحص قبؿ عممية القياس القياـ بتعبئة المعمومات األولية عف المفحوص، مع مراعاة الدقة في تعبئة  -3

 جميع البيانات المطموبة، وخاصة ما يتعمؽ بالعمر، وتاريخ التطبيؽ، واسـ الفاحص، مصدر المعمومات.
 زمف التطبيؽ: -
دقيقة، وذلؾ اعتمادًا  30الى  20يت المقياس، لكف يحتاج تقريبًا مف لـ يعط المؤلفوف معمومة محددة عف توق -

 عمى المق در.
 طريقة التصحيح: -

( فيشير الدليؿ الى اف البنود المكونة لمجزء األوؿ ىي ABS-S:2طريقة تصحيح الجزء االوؿ مف مقياس )
ؾ نوعاف مف البنود، يمكف عبارات تصؼ بعض الطرؽ التي يتصرؼ مف خالليا االطفاؿ في مواقؼ مختمفة، وىنا

 اإلجابة عنيما في ضوء تعميمات المقياس الموضحة أدناه:
 إف البنود المحددة بعبارات مثؿ ) مع المساعدة( تشير إلى المساعدة البدنية مباشرة، وذلؾ إلكماؿ الميمة. -1
ميمة، إال إذا نص ذا كاف المفحوص يحتاج إلى توجيو لفظي أو تذكير، وذلؾ إلكماؿ الإأعط درجة لمبند، حتى  -2

 البند صراحة عمى عبارات مثؿ: )دوف حث( أو )دوف تذكير(.
قد نجد بعض البنود تتعامؿ مع أنواع مف السموؾ المخالفة بشكؿ واضح مف نظاـ المجتمع المحمي) استخداـ     

ثؿ عدـ الياتؼ(، أو بعضًا مف أنواع السموؾ التي ال يمكف القياـ بيا بسبب عدـ وجود فرص لممارستيا م
استطاعة مف ىو طريح الفراش مف تناوؿ الطعاـ في المطاعـ، ومثؿ ىذه الحالة أعط المفحوص الدرجات 
الخاصة بالبند متى شعرت أف في استطاعتو أداء ذلؾ السموؾ، دوف الحاجة إلى تدريب إضافي، إذا ما منح 

ياس يتطمب النوع األوؿ أف تقوـ باختيار وفي مايمي نوعاف مف البنود في الجزء األوؿ مف المق فرصة ممارستو لو.
 أعمى مستوى مف السموكيات التي يظيرىا المفحوص، كما يوضحو المثاؿ التالي:
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 ميارة اإلحساس باالتجاه:
 ) ضع دائرة حوؿ أعمى مستوى(

 يبتعد مسافة قريبة عف المدرسة أو مسافة بعيدة عف المنزؿ دوف  أف يضؿ الطريؽ. -
 و المدرسة أو في مسافة قريبة مف المنزؿ، دوف أف يضؿ الطريؽ.يتجوؿ حوؿ المؤسسة أ -
 يتجوؿ بمفرده حوؿ المنزؿ أو المؤسسة التي يقيـ بيا. -
 يضؿ طريقو، إذا ابتعد عف مكاف إقامتو. -

 
3 
2)) 
1 
0 

 
 

 
 

2 
 

 
 

ي تصؼ أعمى الحظ أف العبارات جرى ترتيبيا وفقًا لدرجة صعوباتيا، ضع دائرة حوؿ الرقـ المقابؿ لمعبارة الت
مستوى مف األداء الذي يمكف في العادة أف يؤديو الفرد، ثـ سجؿ الدرجة في المربع أسفؿ العبارات في الجانب 
األيسر، في المثاؿ السابؽ يستطيع الفرد الذي تمت مالحظتو أف يتجوؿ قريبًا مف المدرسة أو المنزؿ دوف أف 

(، ليذا تـ وضع دائرة حوؿ 3ة آو المنزؿ لمسافات بعيدة)يضؿ الطريؽ، ولكنو ال يستطيع أف يبتعد عف المؤسس
 في المربع عمى اليسار. (2( ثـ جرى تسجيؿ ىذه الدرجة )2الرقـ )

ويتطمب النوع الثاني مف البنود القياـ بقراءة كؿ عبارة، ثـ وضع دائرة حوؿ الرقـ المناظر لكممة )نعـ( أو )ال( 
ال ينطبؽ البند عمى الفرد لسبب ما يجب إتباع ما جاء في والتي تصؼ السموؾ، وفي بعض الحاالت التي 

( أو ال في المربع الفارغ المحدد، ثـ وضع دائرة حوؿ الدرجات المرتبطة بكممة التعميمات وذلؾ بوضع عالمة )
 لبند ، كما يوضحو المثاؿ التالي:) نعـ( أو )ال( حسب تعميمات ا
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 ميارة التنقؿ بالمواصالت:
 حوؿ جميع اإلجابات( )ضع دائرة

( في المربع الفارغ، ثـ ضع دائرة حوؿ الدرجة إذا كانت ىذه العبارات ال تنطبؽ عمى الطفؿ، ضع عالمة )
 أسفؿ كممة )نعـ( لجميع العبارات.

 ال نعـ 
 

3 

 يركب السيارات الخاصة بأماف. -
 يركب بالقطار وحافمة النقؿ لممسافات الطويمة، أو الطائرة دوف مساعدة. -
 يركب سيارة األجرة بدوف مساعدة. -
يركب وسائؿ المواصالت العامة لرحالت إلى مكاف غير معروؼ بالنسبة  -

 لو بدوف مساعدة.
يركب وسائؿ المواصالت العامة لرحالت إلى مكاف معروؼ بالنسبة لو  -

 بدوف مساعدة.

(1) 
1 

(1) 
1 
 

(1) 

0 
0)) 
0 

0)) 
 
0 

 
( 0( تأتي تحت كممة نعـ، بينما التقديرات السمبية)1فاف التقديرات االيجابية )وفيما يتعمؽ ببقية بنود النوع الثاني، 

تأتي تحت كممة ال، وفي ىذا المثاؿ فاف المفحوص )يركب السيارات الخاصة بأماف ويركب سيارة األجرة دوف 
ا فقد جرى مساعدة ويركب وسائؿ المواصالت العامة لرحالت إلى مكاف معروؼ بالنسبة لو بدوف مساعدة(، ولذ

( لمداللة عمى 0( لمداللة عمى اإلجابة )بنعـ( لتمؾ السموكيات، كما جرى وضع دائرة حوؿ )1وضع دائرة حوؿ )
اإلجابة بكممة )ال( لبقية السموكيات، وبعد ذلؾ تـ جمع النقاط السبع وتسجيميا في المربع في الزاوية اليسرى أسفؿ 

 اإلجابات.
 اآلتي: (12)درجات المعيارية، كما ىو موضح في الجدوؿويقدـ الدليؿ إرشادات لتفسير ال
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 يبين ارشادات لتفسير الدرجات المعيارية المجالية (12الجدول)
 النسب المئوية المتضمنة التقديرات الوصفية الدرجات المعيارية

 2034 أعمى مف متفوؽ 17-18
 6087 متفوؽ 15-16
 16012 فوؽ المعدؿ 13-14
 49051 حوؿ المعدؿ 8-12
 16012 تحت المعدؿ 6-7
 6087 متدف   4-5
 2034 متدف  جداً  3-1

 (:2010( عمى البيئة السورية مف قبؿ الباحثة ريماف المفضي عاـ)ABS-S:2( تقنيف مقياس السموؾ التكيفي)7
 عمى الشكؿ اآلتي: 2010قامت الباحثة ريماف المفضي بتقنيف مقياس السموؾ التكيفي عاـ 

التقنيف اختيار عينة ممثمة لممجتمع األصمي قدر المستطاع، حتى نستطيع تعميـ النتائج التي يتـ مف أىـ خطوات 
 التوصؿ الييا مف العينة عمى افراد المجتمع االصمي.

( تمميذ وتمميذة مف المعوقيف عقميًا والعادييف، تتراوح أعمارىـ 1300وقد بمغ العدد اإلجمالي ألفراد عينة التقنيف ) 
( تمميذًا وتمميذة مف العادييف في رياض األطفاؿ الرسمية 1060( سنوات، منيـ )10سنوات الى )( 5بيف )

( 240والخاصة ومدارس التعميـ األساسي الرسمي، حمقة أولى وثانية، بينما بمغ عدد أفراد عينة المعوقيف عقميًا )
 وريفيا. تمميذ وتمميذة في معاىد وجمعيات ومراكز التربية الخاصة في مدينة دمشؽ

( 5أما المجتمع اإلحصائي لممعوقيف عقميًا فيو جميع االطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية، الذيف تتراوح أعمارىـ بيف )
( طفاًل 343( سنوات والذيف تمكنت الباحثة مف الوصوؿ الييـ بطريقة مقصودة، والبالغ عددىـ)10سنوات و)

( طفاًل وطفمة 103مدينة دمشؽ وريفيا، وقد قسموا الى )وطفمة في معاىد وجمعيات ومراكز التربية الخاصة في 
 .( طفاًل وطفمة عينة تقنيف240عينة وثبات، و)

 (:AAMR,ABS-S:2لدراسة السيكومترية لمقياس)ا
( 275( جرى تطبيؽ المقياس عمى عينة عشوائية بمغ عدد أفرادىا)ABS-S:2لحساب صدؽ وثبات مقياس )
( مف المعوقيف عقميًا المتواجديف في 10( مف العادييف و)172(، منيـ )10-5بيف)تمميذًا وتمميذة، تتراوح أعمارىـ 

 مدينة دمشؽ، حيث أف ىذه العينة ليا خصائص العينة األساسية.
 (:ABS-S:2دراسة صدؽ مقياس)
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جرت دراسة الصدؽ بطرائؽ متعددة، وىي صدؽ المحتوى، والصدؽ بطريقة الفروؽ الطرفية، والصدؽ التالزمي 
 محؾ خارجي. بداللة

 ( صدؽ المحتوى:1
ويقصد بو تمثيؿ بنود االختبار أو المقياس لمحتوى السمة موضوع القياس ويتـ الحكـ عمى ذلؾ، عف طريؽ 

 مجموعة مف الخبراء والمختصيف) المحكميف( في المجاؿ.
 ( الصدؽ بطريقة الفروؽ الطرفية:2

، 2006ز بيف طرفي القدرة التي يقيسيا) مخائيؿ،وتقوـ ىذه الطريقة عمى مفيوـ قدرة االختبار عمى التميي
 (.151ص
بواسطة اختيار اعمى  ABS-S:2)إذ جرت مقارنة الفئات المتطرفة لعينة العادييف والمعوقيف عقميًا في مقياس) 

% لمدرجات فيو، 25% مف الدرجات المتحصمة في ىذا المقياس، والذي يمثؿ الفئة العميا ومقارنتو بأدنى 25
 ؿ الفئة الدنيا، وحسبت الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف متوسط الفئتيف، وكانت النتائج عمى النحو اآلتي:والذي يمث

 %(:25%، اعمى 25أ. مجموعة االطفاؿ العادييف) أدنى
 (ولمجاالتو التسعة.ABS-S:2) ية لمقياس  جرى حساب الصدؽ بطريقة الفروؽ الطرفية لمدرجات الكم

 %(.25%، أعمى25يف عقميًا) ادنىب. مجموعة االطفاؿ العوق
 %) عادييف، معوقيف(.25. ادنى ػج
 ( الصدؽ التالزمي بداللة محؾ خارجي:3
 ف ىذا  النوع مف الصدؽ باعتماد المحكات اآلتية:مجرى التحقؽ  
 . مقياس فاينالند لمسموؾ التكيفي) صورة غرفة الصؼ(.1
 صفوفات المتتابعة الممونة لرافف.. مقياس الم2

 (:ABS-S:2ثبات مقياس) دراسة
 ( عمى عينة الصدؽ ذاتيا بعدة طرؽ وىي:ABS-S:2جرى حساب ثبات مقياس )

 .دراسة االتساؽ الداخمي.1
 . الثبات بطريقة التجزئة النصفية.2
 . الثبات بطريقة االعادة.3
 . دراسة االتساؽ الداخمي:1

 حسب االتساؽ الداخمي لممقياس ب:
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 ة.أ. طريقة االرتباطات الداخمي
 ب. الثبات بطريقة الفا كرونباخ.

 . الثبات بطريقة التجزئة النصفي.2
 . الثبات بطريقة االعادة.3
( قد دلت عمى توفر مؤشرات صدؽ وثبات ABS-S:2لمقياس) الدراسة السيكومترية إجراءاتنستنتج أف    

 كافية، تجعؿ استخدامو في البيئة السورية أمرا  ممكنًا بعد اشتقاؽ المعايير الخاصة بو.
 البرنامج التدريبي لمهارات السالمة الشخصية:-3
لتدريب الى طفاؿ متالزمة داوف بالتعمـ واأحؽ جميع  الدراسة الحالية عمىترتكز فمسفة البرنامج التدريبي في    
قصى ما تسمح بو قدراتيـ، بغض النظر عف جنسيـ وتبايف صفاتيـ وخصائصيـ، لذلؾ يعتبر التخطيط لتنمية أ

 طفاؿ داوف ضرورة ممحة.أقدرات 
بعمر يستفادوف منو، مف حيث قصور متالزمة داوف  ألطفاؿويؤكد البرنامج عمى تقديـ الخدمات التعميمية    
مة الشخصية بحيث يعتبر ىذا المجاؿ ميمًا وينعكس القصور بو سمبًا عمى جوانب طفاؿ داوف في ميارات السالأ

 .وحياتو اليومية شخصية الطفؿ
 تدريبيـويعتبر البرنامج تدريب المعممة واالسرة المفتاح االساسي لضماف تطبيؽ البرنامج بفاعمية، كما يساعد   

لمالحظات التي اغفمتيا االختبارات، ومراعاة سبؿ االى  ، والتنبيوطفاؿفي الكشؼ عف نقاط الضعؼ والقوة عند األ
ميؿ مف المحاوالت الفاشمة التي تؤدي الى احباطيـ، وتدني والتقوايجاد فرص النجاح المختمفة،  اثارة دافعيتيـ،

 دافعيتيـ.
 التنبؤعد عمى يقدـ ليـ خدمة وليساوينظر ىذا البرنامج الى أطفاؿ متالزمة داوف الممتحقيف بمراكز تدريبية ل     

 بالخطوات الالحقة وكذلؾ عمى فيـ نتائج سموكيـ بناًء عمى اساليب تدخؿ منظمة ومصممة بدقة.
 النموذجيستند البرنامج التدريبي عمى النموذج السموكي الذي يبحث في الفاعالت مع البيئة. حيث يركز     
فيذا النموذج يعتبر السموؾ الظاىر محور  لسموكي عمى تحميؿ وتعديؿ االستجابات الظاىرة القابمة لمقياس.ا

االىتماـ وليس كما يرى أنصار النموذج النفسي الدينامي عرضًا أو تمثياًل رمزيًا لعمميات نفسية داخمية غير قابمة 
لممالحظة. وفي الواقع، فاف النموذج السموكي استند منذ البداية الى الدراسة العممية الموضوعية لمسموؾ وليس الى 

الذي اعتمده ىذا النموذج واليزاؿ ىو االسموب التجريبي والقياس المباشر  فاألسموبظير التجريدي. ولذلؾ التن
وفاعمية في ميداف التربية الخاصة.  لمظواىر السموكية. ويعتبر النموذج السموكي/ التعميمي أكثر النماذج استخداماً 

توظيفيا في تحميؿ السموؾ وتعديمو. ويعرؼ التطبيؽ  ساليب التي يتـجموعة كبيرة مف المبادئ واألموىو يتضمف 
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( وتعتبر اساليب تعديؿ  Behavior Modificationالعممي لمبادئ النظريات السموكية والتعميمية بتعديؿ السموؾ)
السموؾ أكثر االساليب التعميمية والتدريبية استخدامًا في ميداف التربية الخاصة. وقد بيت البحوث العممية 

ضة في العقود االربعة الماضية ىذه االساليب في تشكيؿ وتعديؿ الميارات االكاديمية، واالجتماعية المستفي
 (.40-36،ص2004وميارات عديدة اخرى) الخطيب،

ميارات السالمة الشخصية في البرنامج أبعاد وبعد ما سبؽ أصبح مف السيؿ عمى الباحث تبرير استخدامو    
بيدؼ تنميتيا، والتي بدورىا تؤدي الى نتائج ايجابية، وزيادة ثقة الطفؿ بنفسو قدـ ألطفاؿ متالزمة داوف الم  

وبالتالي االنتقاؿ بو مف الدافعية السمبية الى الدافعية االيجابية مف خالؿ المدعمات التي يتمقاىا وفؽ جدوؿ تعزيز 
عند اعتمادىا في التعامؿ مع  جانبية سمبية تأثيراتف استخداـ االساليب المنفردة قد تنطوي عمى معيف، ذلؾ أل

تغيرات  ألحداثخرى أالسموكيات الالتكيفية التي تكوف قصيرة المدى. مف ىنا كاف البد مف اعتماد استراتيجيات 
ميارات السالمة أبعاد ـ االعتماد في البرنامج الحالي التدريب عمى ت   بحيثطفاؿ، طويمة االمد في سموؾ ىؤالء األ

الراجعة والتعزيز  والتغذيةداوف عمى استخداـ فنيات النمذجة ولعب الدور والتعميمات  متالزمة ألطفاؿالشخصية 
ميارات السالمة الشخصية التي يفتقدىا طفؿ متالزمة داوف حيت يتـ كزمرة عالجية متعددة العناصر لتنمية 

 لميارات التالية:افاؿ عمى طتدريب األ
 االحساس باالتجاه. -
 التنقؿ. -
 صالت العامة.استخداـ وسائؿ لموا -
 اتباع قواعد السالمة في الطريؽ والمدرسة. -
 اتباع قواعد السالمة الداخمي في المنزؿ. -

ـ   لى استخداـ إضافة إذكرىا،  ويتـ التدريب عمى ىذه الميارات بشكؿ جماعي وباستخداـ الرزمة العالجية التي ت
شكؿ فردي مف خالؿ تنظيـ انشطة فردية فنيات تعديؿ السموؾ االخرى، مثؿ استخداـ التمقيف المفظي والجسدي ب

لكؿ طفؿ عمى حدا اعتمادًا عمى فنيات التمقيف لقيامو ببعض المياـ التي تقوي السموؾ المرغوب، ويخدـ سموكو 
 االستقاللي لموصوؿ بو الى اداء وظيفي اكثر تكيفًا.

 أهمية البرنامج:
تخمفيف ج المعدة لتعديؿ سموؾ االطفاؿ المالبرام يكتسب البرنامج أىميتو مف ما أكدتو الدراسات حوؿ تعميـ    

متالزمة داوف  ألطفاؿجؿ تنمية بعض ميارات السالمة الشخصية أعقميًا، حيث يعد ىذا البرنامج محاولة مف 
ويتوقع أف يساىـ ىذا البرنامج في اكساب االطفاؿ عينة البحث ميارات السالمة الشخصية التالية:) االحساس 
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اتباع قواعد  -اتباع قواعد السالمة في الطريؽ والمدرسة -استخداـ  وسائؿ المواصالت العامة -التنقؿ -باالتجاه
السالمة بالمنزؿ(، والتي مف المتوقع بحسب الدراسات السابقة لمبحث أف اتقانيا سيعدؿ سموؾ اطفاؿ متالزمة 

 داوف عينة البحث.
نميتيا والمحافظة عمييا سيساعدىـ عمى التكيؼ الى اف تدريب االطفاؿ عمى ىذه الميارات وت باإلضافة    

واالندماج اجتماعيًا في السنوات الالحقة لمغادرتيـ المركز وااللتحاؽ بالمجتمع المحيط بيـ واستخداميا في حياتيـ 
 العممية.

 اهداف البرنامج:
ميارات السالمة تنمية بعض  فيالبرنامج التدريبي الحالي  التعرؼ عمى فاعميةاليدؼ الرئيس لمبرنامج:  -

طفاؿ ( سنوات، بحيث يكتسب ىؤالء األ10-7الشخصية لدى اطفاؿ متالزمة داوف الذيف تتراوح اعمارىـ بيف)
مى النفس القدرة عمى التكيؼ والنجاح مع مواقؼ الحياة اليومية وتوجيييا وضبطيا قدر االمكاف، واالعتماد ع

 اجتماعيًا. حجوبالتالي االندماج النا
  مبرنامج:وكية لالسمالهداف 

 أف يتجوؿ الطفؿ حوؿ المركز/البيت دوف أف يضؿ الطريؽ. -ا
 أف يعرؼ الطفؿ استخداـ وسائؿ المواصالت العامة بأماف دوف مساعدة. -ب
 أف يعرؼ الطفؿ قوانيف السير بأماف عمى القدميف دوف مساعدة. -ج
 أف يتبع الطفؿ قواعد السالمة في الطريؽ والمركز دوف مساعدة. -ىػ
 أف يتبع الطفؿ قواعد السالمة في البيت دوف مساعدة. -و

 البرنامج التدريبي: أساليب
 (:Task Analysis Procedure أسموب تحميل المهمات) -1
يعد أسموب تحميؿ الميمات مف األساليب التدريسية المناسبة ألطفاؿ متالزمة داوف، حيث يعرؼ بأنو      

تحميؿ الميمة التعميمية إلى عدد مف مكوناتيا أو خطواتيا بطريقة منتظمة  األسموب الذي يعمؿ فيو المعمـ إلى
متتابعة، أو ما يسمى بالميمات التعميمية الفرعية، حيث تحدد البداية ) الميمة الفرعية األولى( ثـ تحدد الميمات 

 (.187،ص2004يؽ السموؾ الثابت) معوض،قالفرعية التالية حتى يتـ تح
( أسموب تحميؿ الميمات الخطوة األولى في تحقيؽ التدريس الفعاؿ، بعد كتابة Popvich وتعتبر بوفتش)      

األىداؼ التعميمية وتعرؼ أسموب تحميؿ الميمات، عمى انو ذلؾ األسموب الذي يتضمف تحديد الخطوات الفرعية، 
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صيمي لمميمات التعميمية التي يجب إتقانيا مف قبؿ المعمـ حتى يتـ تحقيؽ السموؾ النيائي وىو بالتالي وصؼ تف
 (.popvich,1981,p17الفرعية أو أشكاؿ السموؾ المترابطة والمتتابعة والالزمة لتحقيؽ اليدؼ السموكي)

وتبدو قيمة أسموب تحميؿ الميمات في تسييؿ الميمة التعميمية أماـ المتعمـ مف قبؿ المعمـ، فيو يعمؿ عمى   
ة يسيؿ تعمميا حيث ال ينتقؿ المتعمـ مف خطوة إلى أخرى إال بعد تجزئة الميمة التعميمية إلى خطوات متتابع

 (.120-119، ص2001) الروساف،إتقاف الخطوة السابقة بنجاح.
ويطمب مف المعمـ عند استخداـ ىذا األسموب في التدريب عمى ميارات السالمة الشخصية أف يتبع الخطوات   

 التالية:
 (.specify the objectiveتحديد اليدؼ التعميمي) -1
-specify the student, Entering behavior(.)Wall,1997,p340)  تحديد السموؾ المدخمي لممتعمـ -2

356.) 
 :shaping behavior procedure)أسموب تشكيل السموك ) -2
يعػػرؼ أسػػموب تشػػكيؿ السػػموؾ عمػػى انػػو ذلػػؾ اإلجػػراء الػػذي يعمػػؿ عمػػى تحميػػؿ السػػموؾ إلػػى عػػدد مػػف الميمػػات    
 (124،ص2000الروساف،) .عية وتعزيزىا حتى يتحقؽ السموؾ النيائيالفر 
كما يعرؼ أسموب تشكيؿ السموؾ عمى انو ذلؾ األسموب الذي يعمؿ عمى إحداث سموؾ جديد ال يوجد مسبقًا   

لدى المتعمـ وذلؾ مف خالؿ عدد مف اإلجراءات التي تمثؿ السموؾ النيائي، ومف ثـ تحميؿ ذلؾ السموؾ أو تجزئتو 
 (.popvich,1981,p118إلى عدد مف الخطوات الفرعية وتعزيز كؿ منيا حتى يتـ تحقيؽ السموؾ النيائي)

يعد أسموب تشكيؿ السموؾ مف األساليب التدريبية الفعالة في تنمية ميارات السالمة الشخصية ألطفاؿ متالزمة    
سموبًا مميزًا مف أساليب التدريب خاصة داوف وفي بناء أشكاؿ جديدة مف السموؾ. ويعد أسموب تشكيؿ السموؾ أ

إذا عرفنا بأف المعززات االيجابية أو السمبية ترتبط باالستجابة واحدة فقط، في حيف يرتبط أسموب تشكيؿ السموؾ 
بعدد مف االستجابات المكونة لسموؾ معيف، ويعني أف االستجابات الصادرة عف الكائف الحي قد تكوف سيمة 

إلى عدد مف الميمات الفرعية، في حيف تصدر عف الكائف الحي استجابات متتابعة بسيطة ويصعب تحمييا، 
تشكؿ ما يسمى بالسموؾ المتتابع، أو السموؾ الكمي والذي يتـ تحميمو أو تقسيمو إلى عدد مف الميمات الفرعية، 

 (.124،ص1999وفي النوع الثاني مف ىذه االستجابات تبرز أىمية أسموب تشكيؿ السموؾ) الحيمة،
( والتي تقترب تدريجيًا مف السموؾ sup stepsويتضمف ىذا األسموب تعزيز الخطوات الفرعية)   

(، إذ يعمؿ تعزيز الخطوات الفرعية عمى زيادة تكرارىا حتى يتحقؽ السموؾ Terminal behaviorالنيائي)
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عدد مف الميارات التي  النيائي. وقد استخدـ ىذا األسموب بشكؿ فعاؿ مع أطفاؿ متالزمة داوف. وفي تعميـ
 (.53،ص1996) القريوتي،    يصعب استخداـ أساليب أخرى مف أساليب تعديؿ السموؾ في معالجتيا

 تشكيل السموك كأسموب تعميمي:
 المرغوب فيو والمطموب أف يتعممو الطفؿ. Selecting the target behaviorتحديد السموؾ النيائي  -1
 :selecting the initial students behaviorمـ تحديد السموؾ المدخمي لممتع -2
ويقصد بذلؾ تحديد مستوى األداء الحالي لممتعمـ وذلؾ مف خالؿ قياس مستوى األداء الحالي أو مالحظة    

سموؾ الطفؿ الحالي الذي يستطيع القياـ بو وىو السموؾ المدخمي قبؿ بداية التعميـ، وذلؾ مف اجؿ تحديد نقطة 
 (في تعميـ طفؿ متالزمة داوف لمميمة التعميمية.starting pointالبداية)

 : Selecting a powerful reinforcesتحديد المعزز المناسب  -3
ويقصد بذلؾ أف يعمؿ المعمـ عمى اختيار المعزز المناسب والذي يعمؿ عمى تعزيز السموؾ المدخمي، ويعمؿ   

ثارة دافعية المتعمـ إلى أقصى حد ممك ف حتى يتـ تحقيؽ السموؾ النيائي، وعمى المعمـ اختيار عمى تكراره، وا 
 المعززات المناسبة كالمعززات المادية أو المفظية أو االجتماعية أو الرمزية.

 تعزيز السموؾ المدخمي حيث يحدث بشكؿ متكرر:  -4
Reinforcing the initial behavior until it occurs frequently: 

لػػػػػػػػػػػػػى القيػػػػػػػػػػػػػاـ بالسػػػػػػػػػػػػػموؾ الالحػػػػػػػػػػػػػؽ والػػػػػػػػػػػػػذي يقتػػػػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػموؾ حيػػػػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػػػػؤدي السػػػػػػػػػػػػػموؾ المػػػػػػػػػػػػػدخمي إ
 .Daily,et,al,2000,p11-12)النيائي)

 تعزيز السموؾ الذي يقترب تدريجيًا مف السموؾ النيائي:  -5
Reinforcing succeeding approximations of target behavior: 

( وىكذا حتى يتـ تحقيؽ السموؾ النيائي، 4قـ)( ثـ الخطوة ر 3( ثـ الخطوة رقـ)2حيث يعزز المعمـ الخطوة رقـ)   
( أو أسموب إعالـ prompting procedureوقد يعمؿ المعمـ عمى استخداـ أساليب أخرى مثؿ أسموب الحث)

 (.feed back procedureالمتعمـ بنتائج تقدمو عمى ميارة التغذية الراجعة) 
 (Reinforcing the target behavior each time it to occurs )تعزيز السموؾ النيائي كمما حدث: -6
ويقصد بذلؾ تعزيز السموؾ المطموب حدوثو عندما يحدث ويطمب مف المتعمـ اختيار المعزز المناسب لمسموؾ   

 (.100، ص 2004النيائي)معوض، 
 تعزيز السموؾ النيائي وفؽ جداوؿ التعزيز المتغيرة: -7

Reinforcing the target behavior intermittent reinforcement schedule: 
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ويقصد بذلؾ أف يعمؿ المعمـ عمى استخداـ نظاـ التعزيز عمى أساس مف التعزيز وفؽ جداوؿ الزمف أو    
جؿ المحافظة عمى نشاط الطفؿ واستمراره في التعمـ، فقد يعمؿ المعمـ عمى أاالستجابة الثابتة المتغيرة، وذلؾ مف 

(، حيث يتـ استبداؿ تمؾ المعززات الرمزية بمعززات مرغوب Tokens Reinforcesاستخداـ المعززات الرمزية)
 فييا.
وقد يكوف مف المناسب ومف اجؿ زيادة فعالية أسموب تشػكيؿ السػموؾ كأسػموب تعميمػي، أف يعمػؿ عمػى اسػتخداـ   

و أسػموب ( أphysical promptأساليب تعميمية أخرى مع أسموب تشكيؿ السموؾ مثؿ أسموب المساعدة الجسمية)
( fading ) ( وأسػػػػػػػػػػػموب تقميػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػاعدة التػػػػػػػػػػػدريجيphysical guidanceالتوجيػػػػػػػػػػػو الجسػػػػػػػػػػػمي)

(luckdsson,et,al,p179.) 
 (:prompting procedureأسموب التمقين) -3
نو أيعد أسموب الحث واحدًا مف األساليب التدريبية المناسبة ألطفاؿ متالزمة داوف، ويعرؼ أسموب الحث عمى   

( يحفز الطفؿ عمى القياـ بالميارة discriminative stimulusوب الذي يتضمف تقديـ مثير تمييزي)ذلؾ األسم
 المطموبة، وىناؾ ثالثة أنواع مف الحث وىي:

 (:verbal promptالتمقيف المفظي ) -1
 ويقصد بو تقديـ المساعدة المفظية التي تعمؿ عمى تحقيؽ السموؾ المطموب تعممو.

 (: Gastrula promptي)التمقيف اإليحائ -2
ويقصد بو تقديـ المساعدة اإليحائية لمطفؿ التي تعمؿ عمى تحقيؽ السموؾ المطموب تعممو كأف تنظر إلى    

الشيء المطموب تعممو بعينيؾ أو تشير إليو مف بعيد لتوجيو انتباه الطفؿ إلى ذلؾ السموؾ المطموب. ومف األمثمة 
ندما يشير المعمـ لمطفؿ يوضع إصبعو عمى فمو مشيرًا لو لكي يسكت عف المألوفة عمى أساس الحث اإليحائي، ع

 الكالـ.
 ( :fading promptالتمقيف الجسمي ) -3
ويقصد بو تقديـ المساعدة اإليحائية لمطفؿ التي تعمؿ عمى تحقيؽ السموؾ المطموب تعممو كاف تعمؿ عمى    

 (.freeman, et,al,2002,p31حماية يد الطفؿ وتساعده في الكتابة )
 (:Modeling procedureأسموب النمذجة ) -4
وىي عممية مالحظة وتقميد لسموؾ ما، حيث يقوـ النموذج بتعميـ الطفؿ القياـ بسموؾ ما مف خالؿ تقميد ما   

شاىده. وقد أثبتت البحوث التي أجريت في مجاؿ النمذجة مدى فعاليتيا في إحداث تغيرات سريعة في سموكيات 
 (.Soloviitd,et,al.2002,p55األطفاؿ)
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ويعد أسموب النمذجة مف أساليب تعديؿ السموؾ الفعالة والتي تستخدـ في تنمية ميارات السالمة الشخصية   
(Filzgbbom,1996,p184 ويسمى أسموب النمذجة أحيانًا التعمـ عف طريؽ التقميد والمالحظة. وىناؾ ثالثة .)

 أىداؼ الستخداـ النمذجة:
ار السموؾ المرغوب فيو، إذ يتـ تعمـ أشكاؿ جديدة مف السموؾ يزداد تكرارىا الحقًا في مواقؼ زيادة تكر  -4-1

 مماثمة خاصة إذا ما عززت.
كؼ أشكاؿ السموؾ غير المرغوب فييا، إذ يتـ كؼ ظيور أشكاؿ السموؾ التي يقوـ بيا الطفؿ نتيجة  -4-2

 لمالحظة سموؾ النموذج.
ف السموؾ لدى الطفؿ، بمالحظة سموؾ النموذج الذي يقوـ بالسموؾ بكؿ تسييؿ ظيور أشكاؿ جديدة م -4-3

 (.125،ص1998بساطة وسيولة ودوف خوؼ أو قمؽ) الشناوي،
 ولتحسيف عممية التعمـ عف طريؽ التقميد النمذجة، يجب أف ي أخذ بعيف االعتبار ما يمي:

تقميدىا، وذلؾ بتحديد تمؾ الحركات بعدد / التبسيط: حيث يقوـ المعمـ بتبسيط الحركات التي يريد مف الطفؿ 1
 وفترة زمنية محددة، وكذلؾ أف تنتقؿ الحركات مف األسيؿ إلى األصعب.

 / العرض: أي عرض المادة التعميمية التي يطمب مف الطالب تقميدىا.2
لمرات، حتى / التكرار: ال يكتفي بعرض المادة التعميمية بؿ البد مف ضماف عممية التكرار لعدد غير محدد مف ا3

 (.114نص1999يتمكف الطفؿ مف أداء الميمة التعميمية) جميؿ وآخروف،
 (.Reinforcement Approachاسموب التعزيز:) -5

يعرؼ التعزيز عمى انو العممية السموكية التي تشتمؿ عمى تقوية السموؾ. وفي ىذه العممية، يتبع مثير بيئي ما) 
و فيؤدي الى زيادة احتماالت حدوث ذلؾ السموؾ في المستقبؿ في بعد حدوث حدث، شئ، خبرة( السموؾ مباشرة

المواقؼ المشابية. ويسمى المثير البيئي الذي يحدث بعد السموؾ فيؤدي الى زيادة احتماالت حدوثو ثانية 
يتطمب  ( وما يعنيو ذلؾ أف حدوث التعزيز الAutomaticity) بالتمقائية(. والتعزيز يتصؼ Reinforceبالمعزز)

 ضرورة ادراؾ الفرد لحقيقة أف سموكو يخضع لمتعزيز.بال
 :أنواع المعززات 

 تصنؼ المعززات الى نوعيف اساسييف وىما:
( أو غير اشراطية. وىذه معززات غير متعممة، فيي مثيرات تعمؿ Primary Reinforces)( معززات اولية1

 طعاـ والشراب والدؼء.عمى تعزيز الطفؿ بسبب اىميتيا البيولوجية ومف االمثمة عمى ذلؾ ال
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بمعنى انيا تكوف في البداية ( أو اشراطية. وىي معززات متعممة، Secondary Reinforces( معززات ثانوية)2
مثيرات حيادية ال اثر ليا عمى السموؾ، ولكنيا مف خالؿ عمميات االشراط)أي االقتراف بمثيرات تعزيزية اخرى( 

 معززات الثانوية ضمف المستويات التالية:تكتسب خاصية التعزيز. ويمكننا تصنيؼ ال
(: وىذه المثيرات التعزيزية قد لفظية ) كالثناء( وقد غير لفظية) Social Reinforcesمعززات اجتماعية) -أ

 كاالنتباه، واالبتساـ، والمصافحة، او ارساؿ مالحظة ايجابية لوالدي الطفؿ، او وضع اسـ الطفؿ في لوحة شرؼ(.
(: ومف االمثمة عمى ىذا النوع مف المعززات االلعاب، والمحالت، Tangible Reinforcesمعززات مادية)  -ب

، واقالـ الرصاص، وااللواف.  والنجـو
(: وتشمؿ قراءة القصص الممتعة والترقية، والنشاطات الرياضية Activity Reinforcesمعززات نشاطية) -ج

 (.38-37، ص1992المفضمة، والرحالت، والزيارات) الخطيب، 
 خطوات تصميم البرنامج:

عمى البرامج التدريبية المستخدمة في تنمية الميارات االستقاللية في بعض الدراسات السابقة مثؿ  االطالع( 1
كراـ  -دراسة ىوسر ،2008، دراسة عبد الرحيـ2008، دراسة عواطؼ الشمري2012دراسة يارا شمغيف 

،Houser-cramp,2001ىولكومبي، ليشربي،، دراسة كولنس، جاست، ليري ، Collins, Gast, wolery, 
Holcombe,1991 leatherby, دراسة ماكدونيؿ ،Macdonnell,1987دراسة كالماف ،Kalman,1987 ،

، دراسة كولوزي Kaser, billingsley,neel,1986دراسة كاسير، بمنجسمي، ونيؿ
 Thomas,1982ويني بريـ، ثومبسوف، ، دراسة ثومس،Colozzi,Pollow,1984وبولو

Thompson,braam,wayne,،وبوركوفي ليؼ، كوفو، دراسة Cuvo,Leaf  ,Borakove ,1978،دراسة 
 ,Gampleدراسة جامبؿ، جوتميب، ىارسوف،Horner,keilitz,1975وكيالتز ىورينر

Gottlieb,Harrison1974 .  
 ( تصميم جمسات البرنامج:2

( أسبوعًا. وتـ تصميـ كؿ 15مستيف في االسبوع عمى مدار)( جمسة بواقع ج35تـ تحديد عدد جمسات البرنامج بػ )
 جمسة في البرنامج مف خالؿ مايمي:

 تحديد عنواف الجمسة. -1
 تحديد مدة الجمسة ومكانيا. -2
 تحديد اليدؼ الرئيس لمجمسة. -3
 .لسموكيةتحديد االىداؼ ا -4
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 واالدوات المناسبة لالستخداـ. ساليبتحديد األ -5
 قويـ الجمسة.تحديد معيار ت -6
 ( تحكيم البرنامج:3
ـ   ساتذة المدرسيف بكمية التربية جامعة دمشؽ عمى مجموعة مف األبصورتو المبدئية عرض البرنامج  ت

الموضح بالممحؽ ( 9البالغ عددىـ )المتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة وعمـ النفس والقياس والتقويـ النفسي 
 ( وذلؾ بيدؼ الحكـ عمى :1رقـ)

 وح االىداؼ في الجمسات.وض -أ
 متالزمة داوف. ألطفاؿمدى مالءمة الفنيات المستخدمة في البرنامج  -ب
 متالزمة داوف. ألطفاؿمدى مالءمة البرنامج التعميمي  -جػ
 مدى كفاية عدد الجمسات والزمف الالـز لكؿ جمسة. -ىػ

 ىميا :أالمحكميف والتي كاف مف  بآراءوبعد االنتياء واألخذ 
 ياغة بعض االىداؼ .اعادة ص -
 زيادة عدد جمسات البرنامج مف جمستاف الى اربع جمسات اسبوعيًا. -
 تعديؿ بعض الفنيات المستخدمة في الجمسات. -
 .مف حيث الصياغة تعديؿ بعض االىداؼ لتصبح اوضح وابسط -
 ( دقيقة .45-35تعديؿ زمف بعض الجمسات حسب الميارة بحيث تصبح بيف ) -

ـ   ( اسبوعيًا 3ات واالخذ بالتعديالت المقترحة عمى البرنامج التدريبي لتصبح عدد الجمسات)العمؿ بالمالحظ وقد ت
 سبوع.أ( 16عمى مدار )

 اجراءات التطبيق الستطالعي التجريبي:
بعد األخذ في الحسباف بمالحظات االساتذة المحكميف، واجراء التعديالت المالئمة لمبرنامج قاـ الباحث بالتجريب 

 لرعاية المعوقيف مف أصؿ العينة النيائية في مركز الرجاء يف( طفم2مبرنامج عمى عينة مكونة مف )االستطالعي ل
ـ    ( ولغاية15/5/2013اختيار )ذكر وانثى مف العينة(. وقد جرت ىذه الدراسة ما بيف) بدمشؽ، حيث ت

طفاؿ مف بعض األلالخاصة  لألوضاعسبوع وفقًا ربع جمسات في األأو أ( وذلؾ بمعدؿ ثالث 15/6/2013) 
في  لرعاية المعوقيف وضاع خاصة، وقد جرى التطبيؽ بمركز الرجاءأحيث الغياب وكوف فترة التطبيؽ تخمميا 

نشطة األ ىلإقدر المستطاع، وتمت االشارة  لألطفاؿىداؼ البرنامج أذ جرى توضيح إمنطقة القنوات بدمشؽ، 
والتدريبات المتضمنة في  لإلجراءاتمج كاممة، ووفقا  التي يتضمنيا البرنامج. وقد جرى تطبيؽ جمسات البرنا
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 لألنشطةالبرنامج. وقد استفاد الباحث كثيرًا مف ىذه التجربة االستطالعية، وخاصة مف حيث مراقبة أداء االطفاؿ 
المخطط ليا في جمسات البرنامج مف حيث القدرة عمى استيعاب النشاط أو مف ناحية القدرة عمى تنفيذ ما يطمب 

 ضافة الى معرفة الفترة الزمنية المناسبة لكؿ جمسة.إـ، مني
 تي:وقد قام الباحث في ضوء التجريب الستطالعي لمبرنامج باآل

طفاؿ مف خالؿ كسر حاجز الغربة والتعرؼ عف قرب عمى الطرؽ الناجعة في تقوية العالقة بيف الباحث واأل -
 طفاؿ متالزمة داوف.أالتعامؿ مع 

 (دقيقة.45-35بحيث تتراوح بيف) تحقيقويث تتناسب مع اليدؼ المراد تعديؿ مدة الجمسات بح -
 طفاؿ متالزمة داوف المعنييف بالبرنامج.أ إلدراؾاستخداـ المغة البسيطة والسيمة الواضحة المناسبة  -
 ة.دوات التي تساعد بالتدريب بيدؼ شد انتباه المتدربيف وتسييؿ عممية اتقانيـ لمميار توفير وسائؿ االيضاح واأل -

 البرنامج بصورته النهائية:(3
ـ      ميارات السالمة الشخصية والتي صياغة التصور النيائي لمبرنامج التدريبي الذي ييدؼ الى تنمية بعض  ت
ليا يؤدي الى تعديؿ مياراتيـ االستقاللية وبالتالي سموكيـ الالتكيفي. طفاؿ متالزمة داوف أتقاف إف أالمتوقع مف 

 لمحتوى البرنامج.وفيما يمي وصؼ مختصر 
( جمسة، وتشتمؿ كؿ جمسة عمى تقديـ االىداؼ العامة 41محتوى البرنامج: تكوف البرنامج بصورتو النيائية مف ) -

الباحث في ترتيب مراحؿ  ىداؼ السموكية لمجمسة، ويمي ذلؾ تقديـ االجراءات الخاصة بكؿ جمسة. وقد استندواأل
خداـ الفنيات السموكية التي تتبناىا ىذه النظرية وىي ؿ استلسموكي وذلؾ مف خالكؿ جمسة الى النموذج ا

 وقد تـ الحديث عنيا سابقًا. النمذجة، والممارسة، ولعب االدوار، والتمقيف، والتعزيز، والتغذية الراجعة،
( 6-1مف )ولى الجمسات أما مف حيث التخطيط لمجمسات فقد تـ اعتماد توزيع معيف بحيث شغمت الميارة اال  

( لمتدريب عمى ميارة التنقؿ، والجمسات مف 14-7يب عمى ميارة االحساس باالتجاه، أما الجمسات مف )لمتدر 
( لمتدريب عمى ميارة اتباع 28-23( لمتدريب عمى ميارة استخداـ وسائؿ المواصالت، والجمسات مف)15-22)

المة في يارة اتباع قواعد الس( لمتدريب عمى م41-29والجمسات مف ) ريؽ والمبنى،طقواعد السالمة العامة بال
س البعدي، بحيث كاف ياسة الختامية التي تـ بيا شكر االطفاؿ عمى تعاونيـ وتطبيؽ القالبيت. باإلضافة الى الجم

يتـ التدريب عمى الميارة الفرعية المعينة ومف ثـ يطمب مف االطفاؿ تطبيؽ ىذه الميارة مف خالؿ تقميد النموذج 
جرى التدريب عميو لتقديـ  الؿ مواقؼ يتعرض ليا ىؤالء االطفاؿ وتتطمب تطبيؽ ماالمعروض أماميـ أو مف خ

 االستجابة المرغوبة. وقد تـ ذلؾ ضمف جمسات البرنامج.
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 مراحل تطبيق البرنامج:(4
ـ   بعد ما تـ يؽ تنفيذ التطب االنتياء مف اعداد البرنامج التدريبي بصورتو النيائية، واجراء الدراسة االستطالعية، ت

 النيائي لمبرنامج عمى العينة المستيدفة بالبحث، وذلؾ وفؽ المراحؿ التالية:
تـ في ىذه المرحمة تطبيؽ مقاييس البحث قبؿ البدء بتطبيؽ البرنامج، واليدؼ مف  :مرحمة القياس القبمي -1

 يف.مف تكافؤ المجموعت والتأكدفراد المجموعتيف الضابطة والتجريبية أىذه المرحمة ىو انتقاء 
مف امكانية تطبيؽ  والتأكد: بعد االنتياء مف تطبيؽ التجربة االستطالعية، مرحمة التدريب عمى البرنامج -2

في منطقة لرعاية المعوقيف في مركز الرجاء  البرنامج تطبيقًا فعميًا ونيائيًا جرى تطبيؽ البرنامج بشكمو النيائي
 (3)مج بصورتو النيائية عمى المجموعة التجريبية، وبمعدؿ القنوات بدمشؽ، وجرى في ىذه المرحمة تطبيؽ البرنا

ـ  (دقيقة45-35مدة الجمسة التدريبية) سبوعياً أجمسات  والخميس، واستغرؽ تطبيؽ  والثالثاءياـ االحد أاختيار  ، وت
 ( اسبوعًا.16البرنامج )

 خطوات الجمسة التدريبية: -
ـ   قت مف خالؿ مراجعة برامج تدريب سموكية والتي يمكف االعتماد عمى مجموعة مف الخطوات التعميمية اشت ت

 ذكرىا بما يمي:
في البرامج التدريبية مع مراعاة أف يكوف  لألطفاؿاليدؼ السموكي: الذي ينبع مف االىداؼ العامة المصممة  -1

وف فيو اليدؼ السموكي قاباًل لمتطبيؽ مف خالؿ مدة زمنية معينة وتـ صياغتو بدقة ووضوح، بمعنى أخرى اف يك
 فعؿ قابؿ لمقياس مع وجود المعيار.

 التييئة والتمييد: حيث يقصد جذب انتباه الطفؿ لمميارة المطموبة واثارة دافعيتو. -2
االجراءات واالساليب: التي تكوف عبارة عف االنشطة التي تـ تخطيطيا لمتدريب عمى الميارة موضع التدريب  -3

المناسبة وفؽ مجموعة مف الخطوات المتتالية مف السيؿ الى الصعب بما  وذلؾ اعتمادًا عمى فنيات تعديؿ السموؾ
 يمكف الطفؿ مف اتقاف الميارة التي يتـ التدريب عمييا.

األدوات: وىي االدوات والوسائؿ المساعدة التي يتـ تجييزىا والتي تخدـ الميارة التي يتـ التدريب عمييا  -4
 ميارة. وتختمؼ مف نشاط لنشاط أخر ومف ميارة الى

الفنيات المستخدمة: وىي فنيات تعديؿ السموؾ التي تـ االشارة ليا سابقا والتي يتـ التخطيط ليا في االنشطة  -5
 التي توظؼ لمتدريب عمى الميارات.
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االساليب المعرفية المستخدمة: والتي يمكف اف تكوف حسية او حركية او سمعية او بصرية او عقمية بما  -6
تي يتـ التدريب عمييا بحيث يتـ التركيز عمى احدى االساليب السابقة بما يخدـ اتقاف الطفؿ يناسب الميارة ال

 لمميارة.
نوع التدريب: يتـ لتدريب اما بشكؿ فردي لؾ طفؿ عمى حدة اذا اقتضى االمر ذلؾ او يتـ التدريب بشكؿ  -7

 .جماعي لممجموعة ككؿ
و في ساحة المركز وحوؿ المركز بالمنطقة أ مركزؿ المكاف التدريب: حيث يتـ التدريب في المركز داخ -8

 القريبة.
اـ ال مف خالؿ معيار او  المستيدفةالتقييـ: وىو المعيار الذي مف خاللو يتـ الحكـ عمى اتقاف الطفؿ لمميارة  -9

 المدرب لكؿ ميارة. بتحديدهحد معيف يجب عمى الطفؿ الوصوؿ اليو، ويقـو 
لتي يتـ استخداميا مع االطفاؿ اثناء التدريب والتي يتـ اختيارىا مف جدوؿ التعزيز: وىي المعززات ا -10

 وقد تـ تقديـ التعزيز وفقًا لمطرؽ اإلجرائية التالية: المعززات المرغوبة والتي تختمؼ مف طفؿ الى طفؿ اخر.
لنظـ التعزيز وىذه النظـ  بشكؿ متدرج وفقاً  البرنامجفي بداية  لألطفاؿالتعزيز المادي: يتـ تقديـ المعززات المادية  -

 ىي:
o  .التعزيز النسبي المستمر: أي كؿ استجابة صحيحة تعزيز 
o زيز النسبي المتقطع الثابت: أي يقدـ التعزيز بعد صدور عدد ثابت مف االستجابات الصحيحة.عالت 
o .التعزيز النسبي المتغير: أي يقدـ بعد صدور عدد غير ثابت مف االستجابات الصحيحة 
o تأديتيـ لمسموؾ المطموب عمى شكؿ أفعاؿ لفظية  عندالجتماعي: يتـ تقديـ التعزيز االجتماعي التعزيز ا

 أحسنت( حيث يتـ التقديـ بشكؿ مكثؼ وبعدىا بشكؿ متدرج وفقًا لنظـ التعزيز. -برافو):مثؿ
 مرحمة القياس البعدي: -3
طفاؿ المجموعتيف أمة داوف عمى متالز  ألطفاؿجرى التطبيؽ البعدي لمقياس ميارات السالمة الشخصية    

التجريبية والضابطة مباشرة في الجمسة التدريبية االخيرة مف البرنامج التدريبي، وذلؾ لمعرفة مدى التقدـ الذي 
 بية بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي.احرزه أطفاؿ المجموعة التجري

 مرحمة القياس المؤجل: -4
تطبيؽ مقياس ميارات السالمة الشخصية عمى اطفاؿ  بإعادةلبرنامج، قاـ الباحث بعد شير مف انتياء تنفيذ ا   

متالزمة داوف المجموعة التجريبية بيدؼ التحقؽ مف استمرارية أثر فاعمية البرنامج في تحقيؽ االىداؼ المرجوة 
 (.13منو، انظر الجدوؿ)
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 ( يبين مراحل تطبيق العمل التجريبي وادوات القياس المستخدمة.13الجدول)
رحمة الم

 االولى
 مكاف التطبيؽ أدوات القياس تاريخ التطبيؽ القياس المجموعة
المجموعة 
 التجريبية

مقيػػػػػػػػػػػػػػاس ميػػػػػػػػػػػػػػارات  17/3/2013 القياس القبمي
 الشخصيةالسالمة 

مركػػز الرجػػاء لرعايػػة 
 المعوقيف

المجموعة 
 الضابطة

مقيػػػػػػػػػػػػػػاس ميػػػػػػػػػػػػػػارات  17/3/2013 القياس القبمي
 السالمة الشخصية

عايػػة مركػػز الرجػػاء لر 
 المعوقيف

المجموعة  المرحمة الثانية
 التجريبية

 15/6/2013مف تطبيؽ البرنامج
 حتى
16/11/2013 

مركػػز الرجػػاء لرعايػػة  ............
 المعوقيف

المجموعة 
 الضابطة

 ............. .............. ............ تطبيؽ البرنامج

المرحمة 
 الثالثة

المجموعة 
 التجريبية

مقيػػػػػػػػػػػػػػاس ميػػػػػػػػػػػػػػارات  17/11/2013 ديالقياس البع
 السالمة الشخصية

مركػػز الرجػػاء لرعايػػة 
 المعوقيف

المجموعة 
 الضابطة

مقيػػػػػػػػػػػػػػاس ميػػػػػػػػػػػػػػارات  17/11/2013 القياس البعدي
 السالمة الشخصية

مركػػز الرجػػاء لرعايػػة 
 المعوقيف

المرحمة 
 الرابعة

المجموعة 
 التجريبية

مقيػػػػػػػػػػػػػػاس ميػػػػػػػػػػػػػػارات  17/12/2013 القياس المؤجؿ
 شخصيةالسالمة ال

مركػػز الرجػػاء لرعايػػة 
 المعوقيف

المجموعة 
 الضابطة

.................. ................... .................... ................ 

 
 تقويم البرنامج: -(5

والوسائؿ والطرائؽ المتبعة في التنفيذ  مدى فاعمية التدريبات فاف اليدؼ مف عممية التقويـ ىو الكشؼ ع    
ىداؼ التي وضع مف أجميا، وقد جرى تقويـ البرنامج في ضوء نتائج تطبيقات نجاح البرنامج في تحقيؽ األ ومدى

 المقياس النفسي السموكي المستخدـ في البحث وذلؾ مف خالؿ التالي:
 : التقويم من خالل القياس القبمي والبعدي والمؤجل -

امج مف خالؿ مقارنة درجات أفراد المجموعة التجريبية حيث يتـ حساب النتائج احصائيًا لمعرفة تأثير البرن   
ودرجات أفراد المجموعة الضابطة عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية المستخدـ بالبحث. وكذلؾ مقارنة 



 

 888 الجانب العملي
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ؿ درجات افراد المجموعة التجريبية قبؿ البرنامج وبعده مباشرة ومقارنة درجاتيـ في القياس البعدي والقياس المؤج
 شير مف انتياء البرنامج، لقياس مدى فاعمية البرنامج. وذلؾ بعد

 :الساليب الحصائية المستخدمة لمعالجة البياناتًا: خامس
ية لمعموـ االجتماعية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ولموصوؿ إلى النتائج المرجوة، تـ استخداـ الرزمة اإلحصائ     

 ة لمتحقؽ مف نتائج الدراسة:(، حيث تـ استخداـ المعالجات اآلتيspssوالتربوية )
 االحصاء الوصفي )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(. -
 ( لمعينات المستقمة.Man-Whitney Testاختبار ماف وتني ) -
 ( لمعينات المترابطة.Wilcoxon Testاختبار ويمكوكسوف ) -
 حساب حجـ األثر باستخداـ مربع )إيتا(. -
 توضيح نتائج الدراسة عف طريؽ الرسـو البيانية.( لExcelالبرنامج ) -



 

 عرض النتائج ومناقشتها
 عرض نتائج البحث ومناقشتها. -

 مقترحات البحث. -

الفصل 

 الخامس
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 تمييد:
طار النظري والدراسات التوصل الييا في ىذا البحث ومناقشتيا في ضوء اإل فيما يمي عرض لمنتائج التي تمّ     

ونتائج الدراسات  وجو الشبو واالختالف بين نتائج البحثأىم السابقة والرأي الشخصي لمباحث. يمي ذلك عرض أل
 ج التي توصل الييا البحث.عرض ألىم المقترحات في ضوء النتائ السابقة، ومن ثم

 :بحثالسؤال الرئيسي لم
 .ما فاعمية برنامج تدريبي في تنمية بعض ميارات السالمة الشخصية لدى أطفال متالزمة داون 

 
 نتائج الفرضية األولى ومناقشتيا: -1
ريبية بين متوسطات رتب المجموعة التج إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: "تنص ىذه الفرضية عمى أنو  

 ومتوسطات رتب المجموعة الضابطة عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية بعد تطبيق البرنامج التدريبي". 
صحة ىذه الفرضية قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومدى القيم  ختبارال  

 (7)قياس ميارات السالمة الشخصية، والجدولألطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي عمى م
 التوصل إليو من نتائج. اآلتي يوضح ما تمّ 

 
البعدي عمى مقياس ميارات السالمة  قياس( متوسطات درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في ال14جدول ) 

 الشخصية
نوع  المقياس

 القياس
 (6المجموعة التجريبية ) (6الضابطة )المجموعة 

انحراف  متوسط 
 معياري

أدنى 
 قيمة

أعمى 
 قيمة

انحراف  متوسط
 المعياري

 أعمى قيمة أدنى قيمة

 2 . ...7 11.. . 7 ...7 7..7 بعدي بعد األولال
 . 2 1... 7..7 7 7 .77 .77 بعدي بعد الثانيال
 . . .77 . 7 7 .77 .77 بعدي ثالثالبعد ال
 7 2 7..7 2.11 2 7 ..7 ..7 بعدي رابعالبعد ال
 7 2 ...7 7..2 . 7 ... .7. بعدي خامسالبعد ال

 الدرجة الكمية 
مياااااارات الساااااالمة 

 الشخصية

 .. 8 9..2 .. 7 7 7... 7... بعدي
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اآلتي درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي عمى مقياس  (.)كما ُيبّين الشكل البياني

 ميارات السالمة الشخصية.
 
 

 
 

البعدي عمى مقياس ميارات السالمة  قياس( ُيبّين متوسط درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في ال5لشكل )ا
 الشخصية

 
 

( يتبين أنَّ ىناك فروق ظاىرية بين متوسطي .( وبالنظر إلى الشكل )..من خالل مراجعة الجدول ) 
اس البعدي عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في القي

     استخدام اختبار مان وتني ومجاالتو الفرعية، ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية تمّ 
(Man-Whitney Test)  ويتني مان اختبار اآلتي يوضح نتائج( ..)لمعينات المستقمة صغيرة الحجم، والجدول 

بين متوسطي رتب أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي عمى  لفروقا داللة إلى لمتعرف
 مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية.
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بين متوسطي رتب المجموعتين الضابطة والتجريبية في  الفروق داللة إلى لمتعرف ويتني مان اختبار ( يبين نتائج15جدول )
 قياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعيةالقياس البعدي عمى م

 المقياس
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

U Z متوسط  مستوى الداللة القيمة االحتمالية
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 دال .7.77 -2.97 777.. 1. 9.77 22 7.17 بعد األولال
 دال 7.772 -7.789 7.777 7. 9..9 .2 ...7 بعد الثانيال
 ثالثالبعد ال

7..8 2. 9..2 .7 7.777 
7.7.7 

- 
 دال .7.77

 رابعالبعد ال
7.17 22 9.77 .1 ..777 

2.8.7 
- 

 دال .7.77

 دال 7.772 -.7.77 7.777 7. 2..9 .2 ...7 خامسالبعد ال
 الدرجة الكمية 

مياااااااارات الساااااااالمة 
 الشخصية

7..7 2. 9..7 .7 7.777 
2.898 

- 
 دال .7.77

، بين متوسطات (0.05)إحصائية عند مستوى الداللة  داللــــة ذات فروق ( وجود..الجــــدول ) من يالحــــــظ  
رتب المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو 

 الفرعية لصالح أطفال المجموعة التجريبية.  
- .7.77اوحت جميع القيم االحتمالية لمقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية بين )حيث تر 

(، وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة .7.7( وىي أصغر من مستوى الداللة االفتراضي ليا ).7.77
 إحصائية بين متوسطات رتب المجموعتين التجريبية والضابطة.

( يتضح أنَّ ىذه ..جموعتين التجريبية والضابطة الواردة في الجدول ) وبالنظر إلى متوسطات رتب الم
الفروق كانت لصالح أطفال المجموعة التجريبية، حيث يالحظ أن جميع متوسطات رتب المجموعة التجريبية عمى 

 مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية أعمى من متوسطات رتب المجموعة الضابطة.  
 داللة ذات فروق منا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديمة ليا التي تنص بوجود: "وىذا يجع

بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب المجموعة الضابطة عمى الدرجة الكمية  إحصائية
أطفال المجموعة  لمقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية بعد تطبيق البرنامج التدريبي لصالح

 التجريبية.
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 المناقشة:
لى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات األفراد في إشارت تحميل نتائج الفرضية األولى أ   

المجموعتين، لصالح المجموعة التجريبية عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية بأبعاده الخمسة الفرعية والدرجة 
عمية البرنامج المصمم في تنمية بعض ميارات السالمة الشخصية لدى أطفال متالزمة داون الكمية، وىذا يؤكد فا

المجموعة التجريبية) ميارة االحساس باالتجاه، ميارة التنقل، ميارة استخدام وسائل المواصالت، ميارة اتباع قواعد 
دبيات البحث في أن أاالشارة الى  وتجدرالسالمة في الطريق والمبنى، ميارة اتباع قواعد السالمة في البيت(. 

سيكولوجيا التخمف العقمي قد وضحت بان السموك الالتكيفي ىو نتاج الفتقار الطفل لمميارات المناسبة وخاصة 
طفال متالزمة داون تقع ضمن فئة التخمف العقمي فال بد من العمل عمى تدريب أن أالميارات السموكية،  وبما 

ميارات كمدخل لتعديل السموك الالتكيفي لدييم، وبحسب فيرمان وكساري أطفال ىذه الفئة عمى ىذه ال
(Freeman & Kasari والمذان أكدا أن التدريب عمى الميارات السموكية ىو أحد االساليب العالجية القائمة )

تفاعالت عمى التعمم وفق النموذج السموكي، وييدف ىذا السموك الى زيادة كفاءة االداء في المواقف التي تتطمب 
 (.Freeman & Kasari,2002.p31بين االشخاص.)

                 وتتفق نتيجة ىذه الفرضية مع نتائج الدراسات السابقة التي تناولت الميارات االستقاللية كدراسة 
ية، عمال المنزلفي القيام ببعض األالمعوقين  لألطفاللفاعمية البرنامج المقدم ( التي توصمت 27.2) يارا شمغين،

رات االستقاللية، كذلك تتفق مع نتائج دراسة )عواطف اثر البرنامج في تنمية بعض الميأيدل عمى  مما
رات االستقاللية لدى الفتيات ذوات االعاقة ا( التي توصمت لوجود فاعمية لمبرنامج عمى بعض المي2778الشمري،

 .لصالح المجموعة التجريبية العقمية البسيطة والمتوسطة
فق الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة مثل نتائج دراسات كل من )جامبل وجوتميب كما تت  

( التي اثبتت فاعمية البرامج في 989.ميمر وتاست، -987.كالمان،-97.ىورنير وكيالتز، -.97.وىارسون،
  تنمية الميارات االستقاللية لدى االطفال المعوقين عقميًا.

لى االستخدام المنظم إثر الواضح لصالح المجموعة التجريبية يمكن ارجاعو ايضًا ر األن تفسيأومن المالحظ      
طفال متالزمة داون، وتعاون كل من المشرفين والمدربين. باإلضافة الى استخدام أوالمبرمج لمبرنامج العالجي مع 

النمذجة، والمراجعة حميل الميمة و المعززات المتنوعة واستخدام الفنيات السموكية المتنوعة والمناسبة كالتمقين وت
 والتقويم وفق المعيار المحدد لنجاح الطفل في الميارة حتى الوصول الى اليدف المقبول.
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  نتائج الفرضية الثانية ومناقشتيا: -2
تنص ىذه الفرضية عمى أنو: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية 

 يارات السالمة الشخصية لدى أطفال متالزمة داون في القياسين القبمي والبعدي".عمى مقياس م
الختبار صحة ىذه الفرضية قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومدى القيم    
ة ومجاالتو الفرعية طفال المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس ميارات السالمة الشخصيأل

 اآلتي يوضح ما تم التوصل إليو من نتائج. (1.)والجدول
 

( يوضح متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية قبل وبعد تطبيق البرنامج 16)جدول
 التدريبي

 
 المجموعة التجريبية نوع القياس األبعاد

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 أعمى قيمة أدنى قيمة

 بعد األولال
 

 . 7 ...7 7.77 قبمي
 2 . ...7 11.. بعدي

 7 7 7.77 7.77 قبمي بعد الثانيال
 . 2 1... 1..7 بعدي

 ثالثالبعد ال
 

 7 7 7.77 7.77 قبمي
 . . 7.77 . بعدي

 2 7 .7.7 7.87 قبمي رابعالبعد ال
 7 2 ...7 2.11 بعدي

 . 7 7..7 7.87 قبمي خامسالبعد ال
 7 2 ...7 7..2 بعدي

 الدرجة الكمية 
مياااااااارات السااااااااالمة 

 الشخصية

 . 7 .... 2 قبمي
 .. 8 9..2 .. بعدي
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( المخطط البياني اآلتي متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبمي 1كما يبين الشكل)
 و الفرعية.والبعدي عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالت

 
 

 
 

( متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية 6الشكل )
 ومجاالتو الفرعية

 
 

( يتبين أنَّ ىناك فروق ظاىرية بين متوسط 1( وبالنظر إلى الشكل )1.من خالل مراجعة الجدول )
بية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو درجات أطفال المجموعة التجري

 Wilcoxonالفرعية، ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار ويمكوكسون )
Testن القبمي ( لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسي

التوصل  وضح ما تمّ اآلتي ي (7.)والبعدي عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية، والجدول
 إليو من نتائج.
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بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في  الفروق داللة إلى ويمكوكسون لمتعرف اختبار ( يوضح نتائج17الجدول )
 عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية القياسين القبمي والبعدي

القياس القبمي  المقياس ومجاالتو
لمعينة والبعدي 
 لمتجريبية

متوسط  العدد
 الرتب

مجموع 
مستوى  Z الرتب

 القرار الداللة
حجم 
 األثر

حجم داللة
 األثر*

 بعد األولال
 

 الرتبة السالبة
1 

7.77 7.77 
 مرتفع 7.27 دال 7.778 -2.777

 .. 7 الرتبة الموجبة
 الرتبة السالبة بعد الثانيال

1 
7.77 7.77 

2.2..- 7.727 
 دال
 

 مرتفع .7.2
 .2 7..7 الرتبة الموجبة

 ثالثالبعد ال
 

 الرتبة السالبة
1 

7.77 7.77 
 مرتفع 7.27 دال ..7.7 -9...2

 .2 7..7 الرتبة الموجبة
 الرتبة السالبة رابعالبعد ال

1 
7.77 7.77 

 مرتفع 9..7 دال ..7.7 -..2.7
 .. 7 الرتبة الموجبة

 الرتبة السالبة خامسالبعد ال
1 

7.77 7.77 
 دال 7.721 -2.272

 
 مرتفع 7.27

 .2 7..7 الرتبة الموجبة
 الدرجة الكمية 

ميااااااارات السااااااالمة 
 الشخصية

 الرتبة السالبة
1 

7.77 7.77 
2.2..- 7.727 

 دال
 

 مرتفع 7.27
 .2 7..7 ة الموجبةالرتب

 .مرتفع  ...7متوسط،  7.71ضعيف،  .7.7*مستويات كوىين لحجم األثر= 
إحصائية عند  داللة ذات فروق ( إلى وجود7.تشير نتائج اختبار ويمكوكسون الواردة في الجدول السابق )  

في القياسين القبمي والبعدي (، بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية ≤0.05) αمستوى الداللة 
 عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية. 

 -..7.7إذ بمغت القيم االحتمالية لمقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية قيمًا تتراوح ما بين )   
 (.       0.05الداللة االفتراضي ليا) مستوى (، وجميع ىذه القيم أصغر من..7.7

وىذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في    
 القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية. 

ات الحسابية (، فالمتوسط7.وىذه الفروق باتجاه القياس ذو المتوسط الحسابي األعمى كما يبين الجدول )   
لممجموعة التجريبية عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية في القياس البعدي أعمى منيا في 

 القياس القبمي. 
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فروق ذات داللة "وىذا يجعمنا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة ليا والتي تنص عمى وجود:  
التجريبية عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية قبل تطبيق البرنامج إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة 
 التدريبي وبعده ولصالح التطبيق البعدي".

ولمتأكد من األثر الذي أحدثو البرنامج التدريبي في تنمية ميارات السالمة الشخصية ألفراد المجموعة    
ومجاالتو الفرعية، حيث تراوحت  السالمة الشخصيةميارات ، لمقياس ( 1)التجريبية، قام الباحث بحساب مربع إيتا 

( 7.27حتى  9..7ومجاالتو الفرعية من) ميارات السالمة الشخصيةقيم حجم األثر عمى الدرجة الكمية لمقياس 
لدى أفراد المجموعة ميارات السالمة الشخصية وىي تشير إلى أثر مرتفع وكبير لمبرنامج التدريبي في تنمية 

  (. ...7)حدده كوىين بــــــ ذيىذه القيم أكبر من المستوى المرتفع ال التجريبية. فجميع
 المناقشة:

ي المباشر إلى البرنامج التدريبي، ويرجع الباحث ىذا التحسن لدى أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعد  
 :ةالتالي باألسبابوالذي من الممكن توضيحو 

طفال متالزمة أرنامج ألطفال متالزمة داون وتنويعيا، مما أدى الى اكساب ( استخدام االنشطة بفاعمية في الب.
 داون ميارات السالمة الشخصية.

 ساليب التقويم بما يتالءم مع خصائص أطفال متالزمة داون.أتحميل وتنويع األنشطة واالستراتيجيات و ( 2
سيم في أشير أ ةربعأتقدر بحدود  عمى فترة زمنية جمسات اسبوعياً  ثالث( توزيع جمسات البرنامج بمعدل 7

 المتابعة والتقييم المستمر لفاعمية البرنامج واجراءاتو واساليبو المطبقة.
 ,Heward, Remingyon,2000من قبل )ريمنغتون وىيورد،  تأكديو يتفق مع النتيجة السابقة ما تمّ  

( من أن االطفال المعوقين عقميًا يظيرون صعوبة في Kendall، 2777، وكندول،Wentzel،991.ووينتنزل،
الطرائق غير  بإحدىداء الميارات االستقاللية ألنيم لم يتعمموا االستجابات البديمة، أو تعمموا االستجابات لممواقف أ

تدريبي طفال متالزمة داون. ولذلك فاستخدام النموذج السموكي في البرنامج الأالمناسبة، وىذه النتيجة تنطبق عمى 
 طفال متالزمة داون في تنمية بعض ميارات السالمة الشخصية.أداة فعالة بدرجة كبيرة لتغيير سموك أكان بمثابة 

ساليب والفنيات االنشطة االختبار البعدي تعود لفاعمية األبعاد لصالح ويمكن مالحظة أن الفروق في األ  
 جراء واحد الختبار فاعميةإدريبي. وعدم االقتصار عمى والتدريبات المخططة لالستخدام في جمسات البرنامج الت

 ما وىذا نفسو، الوقت في اجراء من اكثر عمى االعتماد وانما. الشخصية السالمة ميارات تنمية في البرنامج 
 .السموك تعديل مراجع تُأكده

 
                                                           

1
 (. 28-26، ص 6002)أبو عالم،       =    نتم استخدام مربع  إيتا  لعينتين مترابطتي  - 
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 نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتيا:  -3
بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية  إحصائية داللة تذا فروق توجد ال: "تنص ىذه الفرضية عمى أنو

 اإلناث( عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية بعد تطبيق البرنامج التدريبي".  -)الذكور
الختبار صحة ىذه الفرضية قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومدى القيم  

اآلتي  (8.)القياس البعدي عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية، والجدول لممجموعتين الذكور واإلناث في
 يوضح ما تم التوصل إليو من نتائج.

 
البعدي عمى مقياس ميارات  قياس( متوسطات درجات أطفال المجموعتين الذكور واإلناث في ال 18جدول )

 السالمة الشخصية
 

نوع  المقياس
 القياس

 (3ناث )مجموعة اإل  (3الذكور )مجموعة 
انحراف  متوسط 

 معياري
أدنى 
 قيمة

أعمى 
 قيمة

انحراف  متوسط
 المعياري

أدنى 
 قيمة

أعمى 
 قيمة

 2 . 7..7 17.. 2 . 7..7 11.. بعدي بعد األولال
 . 2 . 7 . 2 2... 7.77 بعدي بعد الثانيال
 . . 7.77 . . . 7.77 . بعدي ثالثالبعد ال
 7 2 7..7 2.77 7 7 7.77 7 بعدي رابعالبعد ال
 7 2 8..7 2.77 7 2 7..7 2.11 بعدي خامسالبعد ال

 الدرجة الكمية 
ميااااارات السااااالمة 

 الشخصية

7.7. .. 9 ...2 11... بعدي
7 

2.78 8 .2 

 
 
 

اآلتي درجات أطفال المجموعتين الذكور واإلناث في القياس البعدي عمى مقياس (7)كما ُيبّين الشكل البياني 
 ية.ميارات السالمة الشخص
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 البعدي عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية قياس( ُيبّين متوسط درجات أطفال المجموعتين الذكور واإلناث في ال7الشكل )

( يتبين أنَّ ىناك فروق ظاىرية بين متوسطي درجات 7( وبالنظر إلى الشكل )8.من خالل مراجعة الجدول ) 
، مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعيةبعدي عمى المجموعتين الذكور واإلناث في القياس الأطفال 

 (Man-Whitney Test)ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار مان وتني 
 الفروق داللة إلى لمتعرف ويتني مان اختبار اآلتي يوضح نتائج( 9.)لمعينات المستقمة صغيرة الحجم، والجدول 

مقياس ميارات السالمة الشخصية  المجموعتين الذكور واإلناث في القياس البعدي عمىأطفال متوسطي رتب بين 
  .ومجاالتو الفرعية

بين متوسطي رتب المجموعتين الذكور واإلناث في القياس  الفروق داللة إلى لمتعرف ويتني مان اختبار ( يبين نتائج19جدول )
 الشخصية ومجاالتو الفرعية البعدي عمى مقياس ميارات السالمة

 المقياس
 مجموعة اإلناث مجموعة الذكور

U Z  القيمة
 االحتمالية

مستوى 
 متوسط الرتب الداللة

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 غير دال . 7.77 7... 7..7. 7..7 7..7. 7..7 بعد األولال
 بعد الثانيال

7.17 .. 7.77 .7 . 7.22.
- 

 دالغير  7.822

 غير دال . 7.77 7... 7..7. 7..7 7..7. 7..7 ثالثالبعد ال
 رابعالبعد ال

...7 .7..7 2..7 7..7 ...7 
...8. 

- 
 غير دال ....7

 خامسالبعد ال
. .2 7 9 7 

7.7..
- 

 غير دال 1...7

 الدرجة الكمية 
 7..2 7..8 2.87 7..2. 7... ميارات السالمة الشخصية

7.881 
 غير دال 7.771 -
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، بين (0.05)إحصائية عند مستوى الداللة  داللــــة ذات فروق ( عدم وجود9.الجــــدول ) من يالحــــــظ  
عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو متوسطات رتب المجموعتين الذكور واإلناث في القياس البعدي 

 .  الفرعية
( .- ....7ومجاالتو الفرعية بين ) سالمة الشخصيةميارات الحيث تراوحت جميع القيم االحتمالية لمقياس 
(، وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين .7.7وىي أكبر من مستوى الداللة االفتراضي ليا )

 متوسطات رتب المجموعتين.
 

وسطات بين مت إحصائية داللة ذات عدم وجود فروقوىذا يجعمنا نقبل الفرضية الصفرية التي تنص بوجود: "
بعد تطبيق البرنامج  اإلناث( عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية-رتب المجموعة التجريبية )الذكور

 التدريبي". 
 المناقشة:  

طفال الذكور واالناث من خالل انتباىيم لمنموذج ن استجابة األألى إيرجع عدم وجود فروق بين الذكور واالناث  
الباحث بشكل منظم وىادف لضمان الحصول عمى  ِقبللكال الجنسين من  التدريبي المعروض تتم بطريقة واحدة

ن طريقة التدريب التي اعتمدت فنيات تعديل السموك ) النمذجة، التمقين، تسمسل أكما  االستجابة الصحيحة،
 التعزيز، تشكيل السموك( تم استخداميا مع الذكور واالناث بنفس الطريقة.

داون وما يصاحبيا من قصور تشمل الذكور واالناث عمى السواء واالثار  طفال متالزمةأومن حيث طبيعة   
الى ان االطفال من الجنسين اذا ما تييأت ليم ظروف  باإلضافةالناجمة عنيا تكون متشابية لدى كال الجنسين، 

تمرين حيث ان االستقاللية تحتاج ل بيئية واحدة تساعدىم عمى التصرف بشكل متشابو في تحقيق استقالليتيم،
ويجب مالحظة  وتكرار لممواقف حتى يكتسبيا الطفل، وىذه االستقاللية تنطبق عمى ميارات السالمة الشخصية.

خر ئص الفردية التي تميز كل طفل عن آأن أطفال المجموعة التجريبية في مرحمة الطفولة حيث لم تبرز الخصا
 مجموعة التجريبية.وبالتالي التشابو وعدم وجود فروق بين الذكور واالناث في ال

 ,Cuvo, Leaf، .98.وتتشابو ىذه النتيجة مع نتائج الدراسة التي قام بيا كل من )كوفو، ليف، وبوركوفي،   
Borakoveنو التوجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في التدريب عمى بعض أ( والتي توضح ب

 الميارات االستقاللية.
( التي توصمت الى عدم 27.2، يارا شمغين،27.7اسة كل من) ريمان المفضي،وتتفق ىذه الفرضية مع در  

ظيرت عدم وجود أ( التي Webb،991.وجود فروق بين الذكور واالناث في الميارات االستقاللية. ودراسة )ويب،
 فروق في التدريب عمى الميارات االستقاللية تبعًا لمتغير الجنس.
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 اقشتيا: نتائج الفرضية الرابعة ومن - 4
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة : "تنص ىذه الفرضية عمى أنو

 التجريبية عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية لدى أطفال متالزمة داون في القياسين البعدي والمؤجل".  
ة، واالنحرافات المعيارية، ومدى القيم والختبار صحة ىذه الفرضية قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابي   

أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والمؤجل عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية 
 التوصل إليو من نتائج. اآلتي يوضح ما تمّ ( 27)والجدول 
س ميارات السالمة الشخصية في القياسين البعدي ( يوضح متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية عمى مقيا22الجدول )

 والمؤجل
 المجموعة التجريبية نوع القياس األبعاد

 أعمى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط
 بعد األولال
 

 2 . ...7 11.. بعدي
 2 . ...7 17.. مؤجل

 . 2 7... 7..7 بعدي بعد الثانيال
 . 2 1... 1..7 مؤجل

 ثالثالبعد ال
 

 . . 7.77 . بعدي
 . . 7.77 . مؤجل

 7 2 2..7 2.11 بعدي رابعالبعد ال
 7 2 ...7 2.17 مؤجل

 7 2 ...7 7..2 بعدي خامسالبعد ال
 7 2 ...7 9..2 مؤجل

 مياراتالدرجة الكمية 
 السالمة الشخصية

 .. 8 9..2 .. بعدي
 .. 8 2.27 .7... مؤجل

 
بياني اآلتي متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي ( المخطط ال8كما يبين الشكل)

 والمؤجل عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية.
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( يبين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والمؤجل عمى مقياس ميارات السالمة 8الشكل )

 الفرعيةالشخصية ومجاالتو 
( يتبين أنَّ وجود فروق ظاىرية طفيفة بين متوسط 8( وبالنظر إلى الشكل )27من خالل مراجعة الجدول )    

درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والمؤجل عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو 
 Wilcoxonحصائية تم استخدام اختبار ويمكوكسون )الفرعية، ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إ

Test لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي )
التوصل  اآلتي يوضح ما تمّ  (.2)والمؤجل عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية، والجدول

 إليو من نتائج.
في  التجريبية درجات أطفال المجموعةبين متوسط رتب  الفروق داللة إلى ويمكوكسون لمتعرف اختبار ( يوضح نتائج21) جدول

 القياسين البعدي والمؤجل عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية
 القرار ةمستوى الدالل Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد البعدي والمؤجل لمتجريبية القياس المقياس ومجاالتو

 بعد األولال
 

 الرتبة السالبة
1 

2..7 . 
 غير دال . 7.777

 .2.. 2..2 الرتبة الموجبة
 الرتبة السالبة بعد الثانيال

1 
2.77 7 - 

7..77 
 غير دال .7.89

 8 . الرتبة الموجبة 
 ثالثالبعد ال
 

 الرتبة السالبة
1 

7.77 7.77 
7.77 . 

 غير دال
 7.77 7.77 الرتبة الموجبة 

 الرتبة السالبة رابعالبعد ال
1 

...7 ...7 
 غير دال . 7.77

 7... 7... الرتبة الموجبة
 الرتبة السالبة خامسالبعد ال

1 
.... .... 

 غير دال . 7.77
 .... .... الرتبة الموجبة

 الدرجة الكمية 
ميااااااااارات السااااااااالمة 

 الشخصية

 الرتبة السالبة
1 

2.87 8..7 - 
7.272 7.78. 

 غير دال
 7..1 .7.2 الرتبة الموجبة 
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إحصائية  داللة ذات فروق ( إلى عدم وجود.2تشير نتائج اختبار ويمكوكسون الواردة في الجدول السابق )
(، بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي ≤0.05) αعند مستوى الداللة 

 اس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية. والمؤجل عمى مقي
(، وجميع . -.7.78ومجاالتو الفرعية ما بين )ميارات السالمة الشخصية إذ تراوحت القيم االحتمالية لمقياس    

 (.       0.05الداللة االفتراضي ليا) مستوى ىذه القيم أكبر من
بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية وىذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية    

 في القياسين البعدي والمؤجل عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية. 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب "وىذا يجعمنا نقبل الفرضية الصفرية والتي تنص عمى عدم وجود: 

 ".ى مقياس ميارات السالمة الشخصية في القياسين البعدي والمؤجلالمجموعة التجريبية عم أطفالدرجات 
 

 المناقشة:
حيث  ويفسر الباحث ثبات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس المؤجل إلى فاعمية البرنامج التدريبي  

 ى سموكيات متشابية.أكد عمى فاعمية البرنامج وقدرة افراد العينة عمى االستفادة من ىذه الميارات وتعميميا عم
ىداف بشكل سموكي واضح ومحدد، وتدريج الميارات وتحميميا الى ميارات فرعية من االسيل ن صياغة األإ -

، والتقويم وفق معيار محدد وبشكل مستمر الذي يتبع كل جمسة ساىم في توضيح نقاط القوة والضعف لألصعب
 لدى الطفل.

 ثر البرنامج.أرار ماىم في استاعادة تكرار الميارات المراد تعمميا مما س -
 التعميم(. -االحتفاظ -اعتماد المراحل األساسية في تعميم ميارات السالمة الشخصية وىي) االكتساب -
استخدام استراتيجيات الممارسة والتكرار لدعم حفظ المعمومات المكتسبة في ذاكرة االطفال واالحتفاظ بيا لفترة من  -

 الزمن.
رات ايساىم في استمرار البرنامج المصمم ونجاحو في تنمية بعض مي مما لألطفال استخدام االنشطة المحببة -

 متالزمة داون. ألطفالالسالمة الشخصية 
واتباع البرنامج وميماتو بالمنزل واتباع المجموعة التجريبية استمرار التواصل والدعم أُلسر أطفال متالزمة داون  -

 ت بالمنزل والمركز والشارع.ونجاح الميارا رساليب التي تضمن استمرااأل
( في 27.2، يارا شمغين،2778وىذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات التي قام بيا كل من )عواطف الشمري، -

 استمرار فاعمية البرنامج في القياس البعدي والمؤجل.
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 الفصل الخامس عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 مقترحات البحث:  -
 :تم وضع بعض المقترحات في ضوء نتائج البحث السابقة وما قدمو من تفسيرات

أىمية دعم البرامج السموكية التي اثبتت الدراسات والبحوث العممية فاعميتيا في المراكز التي تيتم برعاية ذوي  -.
 الحاجات الخاصة.

اعداد برامج تدريبية لزيادة معرفة المدربين وُأسر االطفال المعوقين بأساليب تعديل السموك بما يمكنيم من  -2
 .مع اطفال متالزمة داون تدريبية التي يخطط لياالمشاركة واستخدام البرامج ال

القيام بالدراسات التي تستيدف التدخل المبكر لالستفادة من قدرات اطفال متالزمة داون وتنميتيا قدر االمكان  -7
 في المراحل العمرية المبكرة لمميارات االستقاللية.

 قياس مدى فاعمية البرنامج في استمرار التحسن.تقل عن  ستة اشير ل متابعة اجراءات البحوث لمدة زمنية ال -.

وضع برامج تدريبية لمميارات االستقاللية التي لم يتم التطرق ليا في البحوث السابقة او التي لم تستيدف  -.
 ج ميارات السالمة الشخصية وتطبيقوعينات أخرى من االطفال ذوي الحاجات الخاصة .مثاًل االستفادة من برنام

 (سنوات.9-7في اعمار مبكرة)ضعاف السمع عمى االطفال 
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 المراجع العربية:
، القاىرة،              ، مكتبة زىراء الشرقبحوث في سيكولوجيا اإلعاقة(9 1002إبراىيم، فيولت فؤاد، وآخرون) *

 مصر.
                                                                                                        دراسة مدى فاعمية برنامج لتعديل سموك االطفال المتخمفين عقميًا (9 2881ابراىيم، فيوليت فؤاد) *

    ، المؤتمر السنوي الخامس لمطفل المصري" رعاية الطفولة في المصابين بأعراض داون من فئة القابمين لمتعمم
 .القاىرة ،عقد حماية الطفل المصري" مركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس

 ، سوريا.، منشورات جامعة دمشقالتربية الخاصة بالطفل(9 1003بو فخر، غسان)أ *
معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق (9 2888حمد حسين المقاني، عمي الجمل)أ *

 ، مصر.القاىرة ،، عالم الكتبالتدريس
 بيروت، ة سمير،مكتب، ترجمة كاتيا بارودي. كيف نفهم التريزوميا فهمًا أفضل(9 1000)أندريو ،مكرينو  *

 لبنان.
التخمف العقمي، دمج االطفال المتخمفين عقميًا في مرحمة (9 2888جميل، سمية طو، الجرواني، ىالة ) *

 ، مصر.، مكتبة النيضة المصريةما قبل المدرسة
 ، األردن.، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمانالتصميم التعميمي(9 2888الحمية، محمد) *
المظاهر السموكية غير التكيفية الشائعة لدى األطفال المتخمفين عقميًا (9 2877الخطيب، جمال) *

الجامعة منشورات (، 7(، العدد)24)د، دراسة مسحية. مجمة دراسات مجم الممتحقين بمدارس التربية الخاصة
 ، األردن.األردنية

دار الفكر،  ، لحاجات الخاصةاستراتيجيات تعميم االطفال ذوي ا(9 1004*     الخطيب، جمال ومنى الحديدي)
 ، األردن.عمان

 ، الكويت.(183م المعرفة، العدد)ال. سمسمة عالعصر الجينومي(9 1002الخمف، موسى) *
تنمية إمكانات الطفل المتخمف عقميًا من خالل توظيف بعض (9 2887الدىان، منى حسين) *

ديسمبر،  20-7الفئات الخاصة، المجمد الثاني،، المؤتمر القومي السابع التحاد ىيئات رعاية التخصصات النوعية
 ، مصر.القاىرة

فاعمية استخدام تحميل السالسل الزمنية وتحميل االنحدار في دراسة الذكاء لدى (9 1002*   رحمة، عزيزة )
غير  ، رسالة دكتوراهدراسة ميدانية في محافظة دمشق –األفراد من عمر سبع السنوات حتى ثماني عشرة سنة 

 ، سوريا.كمية التربية، جامعة دمشق ،منشورة
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مناهج وأساليب تدريس مهارات الحياة اليومية لذوي الفئات (9 1002الروسان، فاروق صالح ىارون) *
 ، السعودية.، مكتبة الصفحات الذىبية، الرياضالخاصة

الفئات مناهج واساليب تدريس مهارات الحياة اليومية لذوي (9 1002الروسان، فاروق وىارون، صالح) *
 السعودية. الرياض،، ، دار الزىراء لمنشر والتوزيع2. طالخاصة

 ، عمان، االردن.. دار الفكر لمطباعة والنشرمقدمة في االعاقة العقمية(9 2888الروسان، فاروق) *
، . دار الزىراء لمنشر والتوزيعالذكاء والسموك التكيفي) الذكاء االجتماعي((9 1000الروسان، فاروق) *

 ، السعودية.الرياض
فاعمية المعايير الجديدة لمصورة االردنية من مقياس السموك التكيفي بدالالت (9 2885الروسان، فاروق) *

. مجمة نية من مقياس ستانفورد بينيه ومعايير مؤسسة التربية الخاصة في عينة أردنيةدمعايير الصورة االر 
 .قطر سة،، السنة الخام20امعة قطر، عددمركز البحوث التربوية بج

 عمان،، . دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيعتربية الموهوبين والمتميزين(9 2887السرور، نادية) *
 األردن.

، مكتبة الفالح لمنشر االعاقات الجسمية والصحية(9 2887السرطاوي، عبد العزيز والصمادي، جميل) *
 والتوزيع، الكويت.

، جمعية  ن" المرجع البسيط الذي الغنى عنه لكل اسرة"متالزمة داو(9 1008د، عبد الرحمن)يالسو  *
 ، فمسطين.الحق في الحياة، غزة

، دار الشروق، االطفال ذوي متالزمة داون مرشد اآلباء والمعممين(9 1007شاىين، عوني معين) *
 ، األردن.عمان

صائصهم فاعمية برنامج تعميمي لألطفال ذوي متالزمة داون عمى خ(9 1003شاىين، عوني معين) *
 ، عمان، األردن.. رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة االردنيةالسموكية

الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األطفال المعوقين (9 2887الشخص، عبد العزيز والسرطاوي، زيدان) *
، لرياضكمية التربية، جامعة الممك سعود، ا ، مركز البحوث التربوية،وأساليب مواجهتها )دراسة ميدانية(

 السعودية.
فاعمية برنامج تدريبي في تنمية بعض مهارات االستقاللية لدى االطفال المعوقين (9 1021شمغين، يارا) *

 ، سوريا.. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، دمشقعقميًا القابمين لمتعمم
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يجيًا والتأخير الزمني فاعمية استخدام اجرائي المساعدة المتناقصة تدر (9 1007الشمري، عواطف) *
الثابت في التدريب عمى بعض المهارات االستقاللية لمفتيات ذوات التخمف العقمي البسيط والمتوسط)دراسة 

 .الرياض، السعودية، كمية التربية، جامعة الممك سعود، مقارنة(
اعة والنشر دار غريب لمطب ،التخمف العقمي) االسباب، التشخيص، البرامج((9 2886الشناوي، محمد) *

  .القاىرة، مصر، والتوزيع
دار غريب لمطباعة  ،التشخيص_البرامج" -التخمف العقمي" األسباب(9 2886محمد محروس) الشناوي، *

 .، مصروالنشر والتوزيع، القاىرة
 الرياض،، ، مطابع جامعة الممك سعود1.طسيكولوجية التخمف العقمي(9 2871صادق، فاروق) *

 .السعودية
. المجمة التربوية. مجمد حجم أثر المعالجات التجريبية وداللة الداللة اإلحصائيةصالح الدين أبو عالم9  *

 .جامعة الكويت .240 - 4. ص 76. العدد 10
منهج مقترح في الدراسات البيئية لمتالميذ المتخمفين عقميًا في المرحمة (9 2883عاطف عدلي فيمي) *

، جامعة غير منشورة  ، رسالة دكتوراهت الثقافية الحياتية وطبيعة قدراتهم العقميةاالبتدائية في ضوء المتطمبا
 ، القاىرة، مصر.عين شمس

تأثير برنامج بدني وغذائي في تخفيف الوزن وبعض المتغيرات (9 2885عزب، محمود سميمان) *
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، العراق.الوظيفية

. رسالة ماجستير غير منشورة، آفات القمب الخمقية عند األطفال المنغوليين(9 1001عطية، سناء) *
 جامعة حمب، سوريا.

عمان،  ،9 وزارة الصحةالسجل االحصائي لمركز تشخيص االعاقات المبكرة(9 1003عماري، منذر) *
 .االردن

، كمية التربية، 1ية طبرنامج تدريبي لألطفال ذوي اإلعاقات العقم(9 2882عال عبد الباقي، إبراىيم) *
 ، القاىرة، مصر.جامعة عين شمس

، المؤتمر العربي الثاني لإلعاقة، في األنماط التشخيصية لمتدخل المبكر(9 1003عبدا هلل محمد، عادل) *
  القاىرة، مصر. لوقاية،وا تجنبال
، دار الحرف 2، طالوراثة مالها وما عميها: سمسمة االمراض الوراثية(9 1002العريض، شيخة سالم) *

 العربي لمطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
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فاعمية استخدام اسموب التعزيز الرمزي في ضبط (9 1005العسرج، عبد اهلل عبد العزيز بن فيد) *
، رسالة ماجستير المشكالت السموكية لدى ذوي متالزمة داون في جمعية النهضة النسائية الخيرية بالرياض

 دية.، السعو غير منشورة، الرياض
 ، لبنان.. دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروتالتخمف العقمي(9 2883عيسوي، عبد ارحمن) *
برنامج تدريبي خاص لتعديل السموك في رفع مستوى بعض المهارات (9 2883عبد الكريم، أموال) *

، بية، جامعة عين شمس، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التر االجتماعية لدى االطفال المتخمفين عقمياً 
 القاىرة، مصر.

دراسة لبعض مظاهر النمو عند اطفال متالزمة داون مقارنة بنظرائهم من (9 1002العبري، وليد حسن) *
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، ، جامعة الخميج العربي، البحرين.المتخمفين عقمياً 

ة بعض المهارات االجتماعية لدى أطفال فاعمية برنامج تدريبي لتنمي(9 1002العميري، سييمة عيسى) *
. رسالة ماجستير غير منشورة، متالزمة داون من ذوي التخمف العقمي البسيط في مرحمة ما قبل المدرسة

 .البحرين، المنامة
واالجتماعية لألطفال  فاعمية برنامج تدريبي في تنمية المهارات المغوية(9 1007عبد الرحيم، سامية) *

 ، جامعة دمشق، سوريا.غير منشورة، كمية التربية رسالة ماجستير،. القابمين لمتعمم في سورياالمعوقين عقميًا 
، دار الصفاء لمنشر االعاقة العقمية، االضطرابات المعرفية واالنفعالية(9 1020الفرماوي، حمدي) *

 عمان، االردن.والتوزيع، 
، القاىرة، ، جامعة الدول العربيةعقمياً مدخل الى رعاية وتأهيل المعوقين (9 2885القريوتي، يوسف) *

 مصر.
. ورقة مقدمة لمجمعية دمج الطمبة ممن لديهم متالزمة داون(9 1001المناعي، محمد عبد الكريم) *

 ، البحرين.البحرينية لمتالزمة داون
 .مصر القاىرة، . دار النشر لمجامعاتمرجع في عمم التخمف العقمي(9 2888مرسي، كمال ابراىيم)      *
                        ترجمة9 عفيف الرزاز، محمود  التربية المختصة دليل لتعميم المعوقين عقميًا،(9 2883مايمز، كريستين ) *

 .لبنان ، بيروت،المصري، مؤنس عبد الوىاب، فاديا المال. ورشة الموارد العربية لمرعاية الصحية وتنمية المجتمع
 ، دار العمم لمماليين، بيروت، لبنان.2، طمفالولد المتخ(9 1003معوض، ريم) *

 ن، االردن.. دار المسيرة، عمامناهج البحث في التربية وعمم النفس(9 1000*    ممحم، سامي محمد)
 ، سوريا.، منشورات جامعة دمشق1، الجزء االول، طالقياس النفسي(9 1005) *   ميخائيل، إمطانيوس
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فاعمية برنامج ترويحي عمى تنمية بعض (9 1002رحمن)ناجي محمد قاسم، فاطمة فوزي عبد ال *
، المؤتمر العربي االول ) القابمين لمتعمم(المهارات الحياتية والنفسية والحركية لدى االطفال المعاقين ذهنياً 

 القاىرة، مصر. الذىنية لمتنمية والرعاية، لإلعاقة
 دار الزىراء لمنشر والتوزيع. ،العاديتدريس ذوي االعاقات البسيطة في الفصل (9 1000ىارون، صالح) *
  .الرياض، السعودية 
 ، االردن.(: االعاقة العقمية، دار وائل، عمان2002ماجدة)يحيى، خولة، السيد عبيد،  *
مدينة داون9 حقائق وارشادات.  (: متالزمة2002يوسف، محمد فوزي وبورسكي، باروسواف كفاشي) *

 العربية المتحدة. ، االماراتالشارقة لمخدمات االنسانية
 مواقع الكترونية9

 .WWW.werathaa com(.1002الجمعية السعودية الخيرية لمتربية والتأىيل لمتالزمة داون) *
 .WWW.bdss.org(.ًً 1000الجمعية البحرينية لمتالزمة داون) *

ترونية، أطفال . المكتبة االلكمرجع بسيط ال غنى عنه لكل اسرة جديدة(9 1003*      السويد، عبد الرحمن)
 ..www.gulifkids.comالخميج
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Retardation,9th ED. AAMR. Washington D.C..Mental AAMR,(1992).*    

*Angelopou N: Souftas V: Sakadamis A. Matziari C: & Papamelrtiou                           

                  V(2000). Gonadal Function in Young Women with down                        

                   syndrome, Int J Gyaecol Obstet, Oct; 67(1);15-21,HTP//WWW.DS-          

                   health.com/abst/a0002,HTm,from EBSCOhost.databse.                                                                             

*Baraitser & Winter RM(1996): Chromosomal Disorders in "Color Atlas                 

                 of congenital malformation Syndrome. Pp 1-2, Mosby- Wolfe, London.      

*Barkai, Gad Arbuzova, Svetlane, Berkenstadt, Michel, Heifetz, Sigle &                      

                 Cuckle, Howard(2003). Frequency of Downs Syndrome and   Neural-      

                  tube Defects in the same Family. The Lancet. Apr, vol,361,1331-1335,     

                  from EBSCOhost.databse.           

*Begley, Amanda & Lewies Ann(1998). Methodological Issues in the                        

                 Assessment of the self-concept of children with down syndrome.             

                 Journal of the child psychiatry Review.(vol.3No).1998., from                       

                 EBSCOhost.databse.                 

*Belmont, J. M.(1971). Medical Behavioral Research in Retardation In                   

                 N.R. Ellis. International Review of reseach in Mental                                    

                  Retardation.(vol.5),pp1081, Newyork, Academic press., from            

EBSCOhost.databse                    

*Brockmeyer D.(1999). Down Syndrome & Cranioverterbral instability:                       

                 Topic Review & Treatment recommendations. Pediatr                              

                 Neurosurg Aug, (vol.31).(2): (7-17). From EBSCOhost.databse.                  

*Cecil R. Reynolds(Elaine Fletcher- Janzen(Editor)(1987). Encyclopedia of                 

                special Education, A reference for the Education of children,                     

                Adolescents, and Adults with Disabilities and other Exceptional              

                Individuals, (vol 3,Set, 3rd ED).From EBSCOhost.databse 

*Chen, Harold(2007): Down syndrome , Louisiana state university,                             

                medical center, About .com Health's Disease and condition content is            

                reviewed by the Medical Review Bord.      

*Cornwell, A.C, & Birch, H.G(1969). Psychological and social                                    

               development in home- reared children with downs syndrome. American  

               Journal of Mental Deficiency.(vol.74).p115. 

*Colozzi, G, Pollow, R(1984): Teaching Independent Walking Retarded                  

              Children In public school. Education and Training of the Mentally                

               Retarded,(vol19, P97-101).                         
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*Cuvo, A, Jacobi, L, Sipko, R(1981): Teaching Laundry Skills to                               

                Mentally Retarded Students. Education and Training of the  Mentally   

                Retarded,(vol16, N1,P54-64). 

*Dykens, E.M., & Hodapp, R.M.(1994):Profiles and development of                          

                adaptive behavior in children with down syndrome. And                          

                nonspecific mental retardation. American journal on Mental                   

                retardation.(vol102, p228-237). From EBSCOhost.databse.           

*Dalton, A.J, Rubino, C.A. & Hilsop, M.W(1973). Some Effects of token                   

               rewards on school achievement of children with downs syndrome.            

               Journal of Applied Behavior Analysis(vol.6.pp.58-64). Newyork: Wiley-       

               liss.Inc, From EBSCOhost.databse.                    
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 تعلٌمات

يتؤلف هذا المقياس من عدد من العبارات, التي تصف بعض  الرضرا التضي يتصضرف مضن   ل ضا     

في مواقف م تلفة, وهو جزء من مقياس السلوك التكيفي ال اص بموضوع الدراسة, حيث  األفراد

يقيس هذا الجزء مدى تمكن الرفل موضوع البحث من ات اذ المواقف التي تضمن س مته. وهنضاك 

 نوعان من البنود, يمكن اإلجابة عن ما في ضوء تعليمات المقياس الموضحة أدناه:

رات مثضضل م مضضم المسضضاعدب  تىضضير إلضض  المسضضاعدب البدنيضضة مباىضضرب, إن البنضضود المحضضددب بعبضضا  -1

 وذلك إلكمال الم مة.

أعر درجة للبند, حت  أذا كان المفحوص يحتاج إل  توجيضه لفيضي أو تضذكير, وذلضك إلكمضال  -2

 الم مة, إال إذا نص البند صراحة عل  عبارات مثل: مدون حث  أو مدون تذكير .

مضم أنضواع مضن السضلوك الم الفضة بىضكل واضضا مضن نيضا  المجتمضم  قد نجد بع  البنضود تتعامضل    

المحليم است دا  ال اتف , أو بعضاً من أنواع السلوك التي ال يمكضن القيضا  ب ضا بسضبم عضد  وجضود 

فرص لممارست ا مثل عد  استراعة من هو رريا الفراش مضن تنضاول الرعضا  فضي المرضاع , ومثضل 

ل اصضضة بالبنضضد متضض  ىضضعرت أن فضضي اسضضتراعته أداء ذلضضك هضضذه الحالضضة أعضضر المفحضضوص الضضدرجات ا

السلوك, دون الحاجة إل  تدريم إضافي, إذا مضا مضنا فرصضة ممارسضته لضه.وفي مضايلي نوعضان مضن 

البنضضود فضضي الجضضزء األول مضضن المقيضضاس يترلضضم النضضوع األول أن تقضضو  با تيضضار أعلضض  مسضضتوى مضضن 

 التالي: السلوكيات التي يي رها المفحوص, كما يوضحه المثال

 :هم ارب اإلحساس باالتجا

 م ضم دائرب حول أعل  مستوى 

يبتعد مسافة قريبة عن المدرسة أو مسافة بعيدب عن المنزل دون  أن يضل  -

 الرريا.

يتجول حول المإسسة أو المدرسة أو في مسافة قريبة من المنزل, دون أن يضل  -

 الرريا.

 ب ا. يتجول بمفرده حول المنزل أو المإسسة التي يقي  -

 يضل رريقه, إذا ابتعد عن مكان إقامته. -

 

3 

2)  

1 

0 

 

 

 

 

2 
 

 

الحي أن العبارات جرى ترتيب ا وفقاً لدرجة صعوبات ا, ضم دائرب حول الرق  المقابل للعبارب 

التي تصف أعل  مستوى من األداء الذي يمكن في العادب أن يإديه الفرد, ث  سجل الدرجة في 

الجانم األيسر, في المثال السابا يستريم الفرد الذي تمت  المربم أسفل العبارات في

أو المنزل دون أن يضل الرريا, ولكنه ال يستريم أن  ةالمدرسم حيته أن يتجول قريباً من 
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  ث  2 , ل ذا ت  وضم دائرب حول الرق  م3يبتعد عن المإسسة آو المنزل لمسافات بعيدبم

 اليسار. في المربم عل   2جرى تسجيل هذه الدرجة م

ويترلم النوع الثاني من البنود القيا  بقراءب كل عبارب, ث  وضم دائرب حول الرق  المناير 

لكلمة منع   أو مال  والتي تصف السلوك, وفي بع  الحاالت التي ال ينربا البند عل  الفرد 

رغ   أو ال في المربم الفالسبم ما يجم إتباع ما جاء في التعليمات وذلك بوضم ع مة م

المحدد, ث  وضم دائرب حول الدرجات المرتبرة بكلمة م نع   أو مال  حسم تعليمات البند , 

  كما يوضحه المثال التالي:

 م ارب التنقل بالمواص ت:

 مضم دائرب حول جميم اإلجابات 

  في المربم الفارغ, إذا كانت هذه العبارات ال تنربا عل  الرفل, ضم ع مة م

 ث  ضم دائرب حول الدرجة أسفل كلمة منع   لجميم العبارات.

 يركم السيارات ال اصة بؤمان. -

يركم بالقرار وحافلة النقل للمسافات الرويلة,  -

 أو الرائرب دون مساعدب.

 يركم سيارب األجرب بدون مساعدب. -

يركم وسائل المواص ت العامة لرح ت إل   -

 بالنسبة له بدون مساعدب.مكان غير معروف 

يركم وسائل المواص ت العامة لرح ت إل   -

 مكان معروف بالنسبة له بدون مساعدب.

  1م

1 

(1) 

1 

 

(1) 

0 

0)  

0 

0)  

 

0 
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  تؤتي تحت كلمة نع , بينما 1وفيما يتعلا ببقية بنود النوع الثاني, فان التقديرات االيجابية م

كلمة ال, وفي هذا المثال فان المفحوص ميركم السيارات   تؤتي تحت 0التقديرات السلبيةم

ال اصة بؤمان ويركم سيارب األجرب دون مساعدب ويركم وسائل المواص ت العامة لرح ت 

  للداللة 1إل  مكان معروف بالنسبة له بدون مساعدب , ولذا فقد جرى وضم دائرب حول م

  للداللة عل  اإلجابة 0دائرب حول معل  اإلجابة مبنع   لتلك السلوكيات, كما جرى وضم 

بكلمة مال  لبقية السلوكيات, وبعد ذلك ت  جمم النقار السبم وتسجيل ا في المربم في 

 الزاوية اليسرى أسفل اإلجابات.
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 أبعاد م ارات الس مة الى صية. الم ارات االستق لية:

 التنقل:

 اإلحساس باالتجاه: -  1البند م

 مستوى  م ضم دائرب حول أعل 

يبتعد مسافة قريبة عن المدرسة أو المإسسة, أو مسافة  -

 بعيدب عن المنزل دون أن يضل الرريا.

يتجول حول المإسسة أو المدرسة أو في مسافة قريبة  -

 من المنزل, دون أن يضل الرريا.

 يتجول بمفرده حول المنزل أو المإسسة التي يقي  ب ا. -

 

 .يضل رريقه, إذا ابتعد عن مكان إقامته -
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 :التنقل بالمواص ت –  2البند م

  ال نع  مضم دائرب حول جميم اإلجابات 
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 يركم السيارات ال اصة بؤمان. -

يركم بالقرار وحافلة النقل للمسافات الرويلة, أو  -

 الرائرب دون مساعدب.

 يركم سيارب األجرب بدون مساعدب. -

ر يركم وسائل المواص ت العامة لرح ت إل  مكان غي -

 معروف بالنسبة له بدون مساعدب.

يركم وسائل المواص ت العامة لرح ت إل  مكان  -

 معروف بالنسبة له بدون مساعدب.
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 التنقل: - 3البند م

 مضم دائرب حول جميم اإلجابات .

 يستريم بمفرده عبور الىارع بؤمان. -

 

 للمدرسة.يستريم بمفرده الذهام  -

 يستريم العودب من المدرسة بمفرده إل  المنزل. -

 

يستريم الذهام والعودب من أنىرة التسلية أو أماكن  -

 الترفيه بمفردهم كالنادي, األلعام..الخ 

 

 

 

 

 ال نع  
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 إتباع قواعد الس مة في الرريا والمبن  والمدرسة: - 4البندم

 ستوى .م ضم دائرب حول أعل  م

يي ر وعياً وإدراكاً لأل رار المحتملة, عل  سبيل  -

 المثال:

يتفادى أو يتجنم بركة ماء عميقة, يست د  درابزين               

م حواجز  الس ل  في أثناء صعود الدرج, ال يقبل أن يركم مم 

 أى اص غرباء يست د  حزا  األمان بالسيارب...الخ.

 ال تعبر . -ريتقيد باإلىارات المروريةم اعب -

ينير في االتجاهين, ويتريث عند الضرورب قبل عبور  -

 الىارع.

 ي فا في إدراك ال رر المحتمل. -
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 الس مة في السكن الدا لي في المنزل: - 5البند م

 مضم دائرب حول أعل  مستوى 

يسؤل إذا كان الىيء غير المؤلوف لديه آمناً ليلمسه أو  -

 يست دمه.

الحذر من م ارر م ارج ومآ ذ م مقابس  يتو    -

 الك رباء.

حذر بىؤن  رر األرعمة أو المىروبات أو األرباا  -

 والقدور السا نة.

 ليس حذراً تجاه األ رار المحتملة. -
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 البرنامج التدريبي
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       البرنامج التربوي

 الهدف العام لمجمسة  البعد األول
 أن يتجول الطفل حول المركز/البيت دون أن يضل الطريق.

  

 الزمنٌة المدة عنوان الجلسة

 
 السلوكٌة: األهداف

 .الطرٌق ٌضل أن دون المركز عن م( 55)قرٌبة مسافة الطفل ٌبتعد أن -1
 .ٌقالطر ٌضل أن دون المركز عن (م155) مسافة الطفل ٌبتعد أن -2
 .الطرٌق ٌضل أن دون المركز حول الطفل ٌتجول أن -3

 دقٌقة 45 باالتجاهاالحساس 
 (جلسات6)

 البعد الثاني
 للجلسة العام الھدف

 الزمنٌة المدة عنوان الجمسة مساعدة دون بأمان العامة المواصالت وسائل استخدام الطفل يعرف أن

 
 السلوكٌة: األهداف

  .علٌه تعرض مرة كل فً المختلفة المواصالت وسائل أنواع الطفل ٌسمً أن-1
 .مساعدة بدون المقصودة الجهة إلى بؤمان المواصالت وسائل ركوب قوانٌن الطفل ٌعرف أن-2
 دون مساعدة. نفسه على معتمدا   ٌومٌا   بؤمان المركز باص الطفل ٌستعمل أن-3
 دون مساعدة. السٌارة مقعد فً جلوسه أثناء األمان حزام وٌفك الطفل ٌربط أن-4
 
 

استخدام وسائل 
 المواصالت العامة

 دقٌقة45
 ( جلسات8)
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       البرنامج التربوي

 للجلسة العام الھدف البعد الثالث
 الزمنٌة المدة عنوان الجمسة .مساعدة دون القدمين على بأمان السير قوانين الطفل يعرف أن

 
 السلوكٌة: األهداف

 .مساعدة دون بؤمان الشارع الطفل عبرٌ أن -1
 دون لوحده( المرور شرطً) المساعدة بتقدٌم المختصٌن األشخاص طفلال عرفتٌ أن -2

 .مساعدة
 .ذلك منه ٌطلب عندما بنفسه التعرٌف بطاقة ٌستخدم الطفل أن -3
 .مساعدة دون( الغرباء) المؤلوفٌن غٌر األشخاص عن ٌبتعد أن -4

 دقٌقة 45 التنقل
 (جلسات8)

 للجلسة العام الھدف البعد الرابع
 المدة الزمنٌة عنوان الجمسة .مساعدة دون والمركز الطريق في السالمة قواعد فلالط يتبع أن

 
 السلوكٌة: األهداف

 .مساعدة دون بالشارع عمٌقة حفرة أو ماء بركة الطفل ٌتجنب أن -1
 .ذلك علٌه ٌعرض مرة كل فً غرٌب شخص مع بالسٌارة ٌركب أن الطفل ٌرفض أن -2
 .صحٌح بشكل للعبور ورالمر بإشارات الطفل ٌتقٌد أن -3

قواعد السالمة في 
 الطريق والمركز

 دقٌقة 45
 (جلسات6)
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 للجلسة العام الھدف البعد الخامس
 الزمنٌة المدة عنوان الجمسة .مساعدة دون البيت في السالمة قواعد الطفل يتبع أن

 السلوكٌة: األهداف 
 
 ٌعرض عندما آمن غٌر أو منآ استخدامه دعن لدٌه مؤلوف غٌر شًء عن الطفل لؤٌس أن -1

 . علٌه
 .مساعدة دون الكهرباء آخذم عن الطفل ٌبتعد أن -2
 .مساعدة دون الساخنة والقدور والموقد الغاز اسطوانة عن الطفل ٌبتعد أن -3
 .مساعدة دون الطبٌة دوٌةواأل الخطرة والسوائل الخطرة األطعمة عن ٌبتعد أن -4
 . مساعدة دون الحادة واألدوات رالمكسو الزجاج عن الطفل ٌبتعد أن -5
 .مساعدة دون والقوارض بالحشرات الخاصة السامة الالصقة المواد أن ٌبتعد الطفل عن     -6

 
 
 
 
 

 
 
 

قواعد السالمة 
 بالبيت

 دقٌقة 45
 (جلسة12)
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       البرنامج التربوي

 المدة ذ الجمسةتنفي مكان الجمسة عنوان للجلسة العام الهدف بعدال

 األول
/حول المركز   باالتجاه اإلحساس يضل الطريق. أندون  /البيتالمركز حولالطفل  يتجولأن 

 المركز
 دقيقة 41
 ( جمسات6)

 المعززات المفترضة المستخدمة األدوات السلوكية األهداف

 .الطريق يضل أنعن المركز دون  م (55)يبتعد الطفل مسافة قريبةأن  -1
 .الطريق يضل أنعن المركز دون  (م155)يبتعد الطفل مسافة  أن -2
 يضل الطريق. أنيتجول الطفل حول المركز دون  أن -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األساسيةغرفة الطفل  -لممنطقة حول المركز خريطة توضيحية
 بالمركز

 أصحابتعاون  -بعض المحالت الموجودة حول المركز
 .المحالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معزز لفظي
 ،(، شاطربرافو)

     معزز مادي 
  (بسكويت، بطاطا ) 

 اجتماعي ززمع
 رمزي معزز

 
 



 
 

 943 المالحق
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 التهيئــــــــــة
 ، وتحضير تساعد بتحقيق اليدف ووضعيا بمكانيا المناسب أنالوسائل التي من الممكن  إحضارالميمة داخل المركز مع  ذلتنفي تمييداً بتجييز المكان  دربالم قومي  

الموجود حول  األمانوالعودة لممركز، التحقق من  إليومفترض الوصول يد المكان القريب الذي من التحد ثم  .اليدف إتقان حتى الطفل بيا يقوم خطوة لكل المفظية التعميمات
 تشمميم جولتو. أنالمحالت التي من المفترض  أصحاب أو داألفراالخطر وضمان تعاون  أماكناالبتعاد عن  وخاصةالمركز 

 موك.تشكيل الس -لعب الدور -التمقين –النمذجة الفنيات المستخدمة: 

 األنشـــــــــطة
سم الشخصي عرف عمى اإلتتمخص الجمسة األولى بالتعارف وبناء الثقة بين الطفل والمدرب .بحيث تبدأ بالسالم والمصافحة لكل طفل .وبعض األسئمة االجتماعية والت  -1

 مسة مع توزيع بعض الحموى واليدايا البسيطة.نشطة االجتماعية ببداية كل جمن الطفل مع عمم المدرب بيا ولكن لكسر الحواجز وتكرار األ
 .داخل المركز األساسيةغرفة الطفل  إلىيتم التجول داخل المركز والعودة  بحيثويقوم بتنفيذىا داخل المركز بشرح الميمة لمطفل المعمم  قومي-
 .مع المعمم داخل المركز لوحده هتنفيذ الطفل بإعادة ما تم   يقوم -
 سوف يعيد ىذه العممية لوحده. بأنووخالل الجولة يوضح المعمم لمطفل تزداد تدريجيًا م  (55خارج المركز بمسافة تقدر ) إلىب الطفل معو يقوم المعمم باصطحا-2
 .يشاركو بذلك أن الطفلالمحالت المجاورة والطمب من  أصحابيقوم المعمم خالل الجولة بالكالم والسالم عمى بعض -
(م 35( م عمى مراحل ممكن )55اقل من ) أن تقسم الجولة إلىكن مالجولة لوحده ولكن مع مراقبة الطفل ومالحظتو ومن المالطفـل ليقـوم بتنفيـذ  أمـام يفسح المعمم المجال -

 .جوالت ، وبالطبع التعزيز موجود بكل نجاح يحققو حتى يحقق اليدف كامالً  3م خالل (25) أوخالل جولتين 

 بالمتابعة والمالحظة. ستمرارحول المركز مع ضمان اال (م155)بقة ننتقل إلى مسافات بعيدةفي حال النجاح بالجولة السا -3
شراك أشخاص فعالين بحياة الطفل وخاصة األىل والمعممة -4 مع ونقل ىذه الميارة الى محيط الطفل المنزل وممارسة االىل نفس االسموب لتحقيق اليدف حول المنزل  وا 

  النجاح والتقيد بالتوقيت المحدد. التعزيز المناسب عند تحقيق
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 يخرج من المركز أو البيت. االتجاه عند االبتعاد عن البيت أو المركز في كل مرةب يضل الطريق ويحسال أن  األداء ارمعي
  نجاح الطفل بجولة حول المركز أو البيت والعودة. مالتقوي

 .بيتال في اليدف تعميم عمى لممساعدة وذلك كزالمر  في المتبعة نفسيا العمل بخطة األىل تزويد التعميم 
 

 المدة ذ الجمسةتنفي مكان الجمسة عنوان للجلسة العام الھدف البعد

يعرف الطفل استخدام وسائل المواصالت العامة بأمان دون أن  الثاني
  مساعدة

التنقل بوسائل 
  المواصالت العامة

  اتس/جم8/ دقيقة 41 شارع عام-شارع فرعي -المركز 

 المعززات المفترضة المستخدمة األدوات السلوكية األهداف

يسمي الطفل أنواع وسائل المواصالت المختمفة في كل مرة أن -9
  تعرض عميو

الجية  إلىيعرف الطفل قوانين ركوب وسائل المواصالت بأمان أن -1
 .المقصودة بدون مساعدة

عمى نفسو في  معتمداً  أن يستعمل الطفل باص المركز بأمان يومياً -3
 محاولتين ناجحتين متتاليتين.اكثر من 

أن يربط الطفل ويفك حزام األمان أثناء جموسو في مقعد السيارة في -4
 . (محاوالت ناجحة5)
 

صور  -صور وسائل مواصالت -قصص مصورة
جياز  -ألفراد يستخدمون وسائل المواصالت

دراجات( باص  -بعض العاب )سيارات-الكمبيوتر
باص نقل  -حزام االمان -رة تكسيسيا -المركز
 عام.

معزز لفظي)برافو ، 
 شاطر(،معزز مادي   

 ) بسكويت، بطاطا(
 اجتماعي معزز
 رمزي معزز
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 التهيئــــــــــة
رفة والتي تضم من حيث المواد الالزمة لشرح اليدف لمطفل والتي سوف تبدأ من داخل الغرفة بحيث تضم قصص مصورة ثم خارج الغتجييز المكان  المعمم يقوم

 بيا يقوم خطوة لكل المفظية التعميمات الدراجة..( وتحضير -السيارة -االنتقال إلى وسائل مواصالت حقيقية مثل ) الباص لعاب تمثل وسائل المواصالت، وأخيراً أ
 . اليدف إتقان حتى الطفل

 لعب الدور -النمذجة -تحميل الميمةالفنيات المستخدمة: 

 األنشـــــــــطة
 باص . أوقطار  أومشوار بسيارة تكسي  أوفي رحمة  أصدقاء أوقصص عن عائمة سرد يقوم المعمم ب -1
 نعرض صور ألفراد ىذه العائمة أو األصدقاء وىم عمى سفر بأنواع مواصالت مختمفة.-
  بو. األطفالالباص) الشوفور( وتعريف  أو يتاكسالالمواصالت واالستفادة من زيارة سائق  بأنواعومعرفة مدى معرفتيم  إلى بعض األطفالاالستماع   -
وسائل المواصالت مع  بتسمية، ثم يقوم المعمم أوالً يقوم المعمم باالستفادة من صور وسائل المواصالت الموجودة وعرضيا بمشاركة الطفل ويقوم المعمم بتسميتيا  -

 .من جياز الكمبيوتر بذلك ةاالستفادويمكن الطفل باستقاللية  ميياسالطفل ، ثم يقوم الطفل بتسمية وسائل المواصالت بعد المعمم ، ثم ي
واء كانت دمى يقوم المعمم باالنتقال من غرفة الصف والصور التي تمثل وسائل المواصالت إلى األلعاب الموجودة بالمركز والتي تمثل وسائل المواصالت س -2

  ل النجاح إلى التعرف عمى وسائل المواصالت الحقيقية.صغيرة أو كبيرة موجودة بساحة المركز..ثم االنتقال في حا
 نحوه. االندفاعقبل  يقوم المعمم بتعريف الطفل قوانين استخدام المواصالت العامة حيث يجب االنتظار حتى يقف الباص تماماً  -3
 . ساإلمساك بجوانب سمم الصعود عند الدخول إلى داخل الباص، أو بالسر في -



 
 

 946 المالحق

 

       البرنامج التربوي

ممكن  ك وتجييز الطفل نفسو عندما يقترب الباص من الوصول لمكان نزولو.حيث نستخدم طريقة لعب الدور في تدريب الطفل عمى ذلك فمثالً االستعداد والتحر  -
 عداً أن نضع عند مدخل الصف سممًا يكون بمثابة مصعد الباص أو درج إذا كان موجود، نرتب كراسي الصف عمى شكل مقاعد الباص، نضع أمام الصف مق

 مقعد السائق، وممكن أن نطمب من األطفال أن يمعبوا دور كل من السائق وقاطع التذاكر والركاب.  يمثل
ب دون أن يقوم بأي سموك مزعج أو مخل سيقوم المعمم بمالحظة الطفل أثناء صعوده بطريق صحيحة و جموسو في المقعد المخصص لو أو في مقعد منا -

 .لو المحبب زالمعز  حسب وتعزيزه بالنظام داخل الباص

زام حول جسمو ثم يقول لو المعمم " فك حزام حيطمب منو الجموس فييا، ثم يقول لو " اربط حزام المقعد" يقوم الطفل بربط ال والسيارة  إلىالطفل  المعمميوجو  -4
 .وبذلك يفك الحزام األخرىاليد  بإبيام األسفل إلىبيده ثم يسحبو  مزالحالمقعد" يمسك الطفل قفل ا

بقائو حتى تقف السيارة وتعزيزه لنجاحو بذلك.ي -  الحظ المعمم استعمال الطفل لحزام األمان عند ركوبو لمسيارة وا 
 .((مرات دون مساعدة4ن يصعد عمى الباص يشكل مستقل) أمثاًل) . يستخدم وسائل المواصالت بأمان وبدون مساعدةأن  األداء ارمعي

  لوحده. محددة اصالتو م نجاح الطفل باستخدام وسيمة مالتقوي
 . خرىعمى وسائل المواصالت األتزويد األىل بخطة العمل نفسيا المتبعة في المركز وذلك لممساعدة عمى تعميم اليدف  التعميم 
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 المدة ذ الجمسةتنفي مكان الجمسة عنوان للجلسة العام الھدف عدالب

  جمسات/8/ دقيقة 45 شارع عام–شارع فرعي  -المركز  التنقل .دون مساعدة نيعرف الطفل قوانين السير بأمان عمى القدميأن  الثالث
 المعززات المفترضة المستخدمة األدوات السلوكية األهداف

 الطفل الشارع بأمان دون مساعدة. عبريأن  -1
األشخاص المختصين بتقديم المساعدة) شرطي عمى عرف الطفل تيأن  -2

 المرور( لوحده دون مساعدة.

 لطفل استخدام بطاقة التعريف بنفسو عندما يطمب منو ذلك.يعرف ا أن -3

 أن يبتعد عن األشخاص غير المألوفين) الغرباء( دون مساعدة. -4

صور  -مخطط مصغر لمشارع وممرر المشاة
 جياز-بطاقة التعريف -شرطي المرور -لمعائمة

 .كمبيوترال

معزز لفظي)برافو ، 
 شاطر(،معزز مادي   

 ) بسكويت، بطاطا(
 جتماعيا معزز
 رمزي معزز

 التهيئــــــــــة
بشكل مصغر لمشارع بحيث يحدد الطريق أو الشارع الفرعي والذي يمثل بخطين متوازيين ، وضع بعض الخطوط العرضية البيضاء التي تجييز المكان  المعمم يقوم

بكل طفل ، االطالع عمى الشارع الفرعي وأمانو وقربو من المركز،  تمثل ممر المشاة، زيارة شرطي المرور، تحضير بطاقات لكل طفل، مع صور العائمة الخاصة
 . اليدف إتقان حتى الطفل بيا يقوم خطوة لكل المفظية التعميمات وتحضير

 (.التمقين المفظي والجسدي -الميمة تحميل -النمذجة)  الفنيات المستخدمة:
 األنشـــــــــطة

 .از كمبيوتر يعرض طفل يعبر  الشارعيبج نةقوم المعمم بعرض مقطع فيديو باالستعاي -1
توقفيا ثم يعبر  أومن خمو الشارع من السيارات  ويتأكديا الطفل بحيث ينظر لميمين واليسار عتبي أنكيفية التصرف الصحيحة التي يجب  لألطفاليشرح المعمم  -

 الشارع.
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بالمركز التي تمثل وسائل مواصالت ويقوم بعبور  األلعابلمشارع بالمركز ووضع بعض بي يبنمذجة السموك بالشارع بحيث يكون قد جيز شكل تقر  المعمم يقوم -
 يا بشكل كامل ثم يعبر الشارع.فو توقأ تالسياراخمو الشارع من  ويتأكد منبحيث ينظر لميمين ثم لميسار  األطفال أمامالشارع 

ذا تطمب المساعدة الجسدية يقوم المعمم بمشاركة الطفل ثم يدعو يقوم بتنفيذ العبور يعيد ما  أنمن الطفل  من خالل اتباع التمقين الجسدي يطمب المعمم  -  فعمو وا 
 لوحده بحيث ينظر لميمين ثم لميسار ويعبر الشارع.

 في حال النجاح بذلك بالمركز ننتقل إلى شارع فرعي قرب المركز. -

الممر  أمام ووقوفويحة لعبور الشارع والتي اتبعت بالمركز بحيث ينظر الطفل لميمين واليسار بشرح الخطوات الصحمن خالل التمقين المفظي  يقوم المعمم  -2
 ون الطفل حتى يعبر الشارع.ير  ينالسائق أن من والتأكدتوقفيا  أو السياراتمن خمو الشارع من  يتأكد- ،المخصص لعبور المشاة

 يعيد المعمم تنفيذ الخطوات السابقة مع الطفل . -
 .من مرة حتى نجاح الميمة أكثريعيد الخطوات السابقة لوحده ويعيدىا  أنلمعمم من الطفل يطمب ا -

و عبور الشارع( وىو يتميز بمباسو أيشرح المعمم بان شرطي المرور ىو رجل يقدم المساعدة لمطفل في حال احتاج المساعدة ) عندما يضل الطريق  -3
 مم بالمركز عند زيارة شرطي المرور لممركز.المميز وصفارة وعصا وىذه الصفات يشرحيا المع

 مختمفة. بألبسةفي المجتمع  أفرادقوم المعمم بعرض مجموعة من الصور التي تتضمن ي  -
 .أمامويميز شرطي المرور من بين مجموعة الصور المعروضة  أنيطمب المعمم من الطفل  -
 شرطي المرور. ىإليشير  أنالشارع يطمب المعمم من الطفل  إلىعند االنتقال  -
 يسكن ورقم ىاتف. وأيناسمو  ذاتية  فتعرييزود المعمم الطفل ببطاقة  -4

 شرطي المرور الذي بموجبيا يساعده لموصول لمبيت. إلىيحتاج المساعدة يقدم ىذه البطاقة  أوانو في حال ضل الطريق  لمطفليشرح المعمم  -

 ( ويطمب من الطفل التعرف عمييا.األجداد -األخوة -األم -األبمن عائمة الطفل)  يقوم المعمم بعرض مجموعة من الصور التي تتضمن صور -5
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 ويشرح لمطفل بان كل شخص ليس من العائمة يعتبر شخص غريب) غير مألوف(.يضع المعمم بعض الصور التي ليست من العائمة  -

حد ما المعمم بتنفيذ الميمة بالشارع أبتعاد عنو. وممكن أن يساعد يشرح المعمم لمطفل بأنو إذا تكمم معو شخص غريب) غير مألوف ( بالشارع يجب اال -
 بحيث يبتعد المعمم عنو، ويشاىد الطفل ذلك، مع االستمرار بتعزيز الطفل.

  .دون مساعدة السير بأمانالطفل قوانين  يمتزم أن  األداء ارمعي
   .النجاح بتنفيذ الطفل العبور األمن لمشارع لوحده مالتقوي
 .والشارع المحيط والقريب من البيت بيتتزويد األىل بخطة العمل نفسيا المتبعة في المركز وذلك لممساعدة عمى تعميم اليدف في ال يم التعم
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 المدة ذ الجمسةتنفي مكان الجمسة عنوان للجلسة العام الھدف البعد

 الرابع
قواعد السالمة  اعدة.يتبع الطفل قواعد السالمة في الطريق والمركز دون مسأن 

في الطريق 
 والمركز

 اتجمس /6/ دقيقة 41 شارع فرعي  -المركز

 المعززات المفترضة المستخدمة األدوات السلوكية األهداف

 حفرة عميقة بالشارع دون مساعدة. أوبركة ماء  ليتجنب الطف أن -1

مع شخص غريب في كل مرة يعرض  بالسيارة يركب أن لالطف يرفض أن -2
 عميو ذلك.

 المرور لمعبور بشكل صحيح. بإشاراتيتقيد الطفل  أن -3
 

 -صفراء -بطاقات مضاءة) حمراء –حفرة بالشارع 
لوحة حائطية توضح التحكم  -خضراء(
 . جياز الكمبيوتر -)بيل(بالمرور

 

معزز لفظي)برافو ، 
 شاطر(،معزز مادي  

 ) بسكويت، بطاطا( 
 اجتماعي معزز
 رمزي معزز

 التهيئــــــــــة
صالح الشوارع  تجييز المكان  المعمم وميق الذي سوف تطبق بو األىداف بحيث تكون الحفرة موجودة بالقرب من احد الطرق القريبة من المركز، أو بعض أعمال الحفر وا 

 . اليدف إتقان حتى الطفل بيا يقوم وةخط لكل واإلرشادات  المفظية التعميمات وتحضير القريبة أيضًا، تجييز البطاقات المضاءة التي تمثل اإلشارات المرورية،

 التمقين. -النمذجة -لعب الدور الفنيات المستخدمة:
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 األنشـــــــــطة
 بالشارع مع االلتزام بالسير عمى الرصيف. واإلصالحالحفر  ألعماليعرض المعمم مقطع فيديو يوضح تجنب طفل  -1

 .لفيديو وكيف انو تجنب الحفر الموجودة بالشارعالطفل با اتبعوالذي  الصحيحطفل السموك ميشرح المعمم ل-

 .عن طريق الحوار البسيط والسؤال والجوابمن فيم اليدف من الفيديو  التأكدالشارع عند  إلىيقوم المعمم بنقل الطفل  -

 أوما اقترب الطفل منيا  إذا أن تسبب األذىممكن الحفر الموجودة بو والتي من ال إلىعميو االنتباه عند السير في الشارع  بأنويقوم المعمم بالتوضيح لمطفل  -
 .مشى عمييا

 المعمم لمطفل بوجوب االبتعاد عن أعمال الحفر واإلصالح بالشارع واالبتعاد عن األدوات التي يستخدميا العمال . يؤكد -

رباك لمعمال خوفًا من تعرض الطفل لألذى أو إصابتو يقوم المعمم بتوضيح ضرورة عدم االقتراب من العمال عندما يقومون بعمميم الن ذلك قد يسبب اإل -
     بطريقة غير مقصودة.

 من خارج العائمة. ألشخاصاألجداد( ويضع معيا بعض الصور  -األخوة -األم  -يعرض المعمم مجموعة من الصور العائمية التي تتضمن ) األب -2    
 (.مألوفيعتبر غريب) غير  يعرفو ال أو ح المعمم لمطفل بان كل شخص ليس من العائمةيوض -        
                                                                               ،شخص غريب وال يجب الركوب معو ألنوويرفض المعمم ذلك  بسيارتوقوم بعرض عمييم لمركوب األشخاص الذي ي بأحد ةباالستعانيقوم المعمم   -        
 .لو المحبب المعزز حسب ذلك لمطفل وبان ذلك السموك المناسب مع شخص غريب )غير مألوف( وتعزيز الطفل معمميوضح ال

 يوضح المعمم بان اإلشارة لكل من المشاة والدراجات والسيارات وىي تتألف من: -3    
 .المون األحمر : لموقوف واالنتظار لمسيارات لحين ظيور الضوء األخضر والسير لممشاة *

ولممشاة لالستعداد المون األصفر: لمتنبيو بان اإلشارة ستتحول من المون األحمر إلى المون األخضر أو العكس وتعني االحتراس لمسيارات و االستعداد لمسير *
 لمتوقف عن السير.
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 المون األخضر : يعني إشارة التحرك لمسيارات والتوقف لممشاة.*

 ويطمب معنى كل من المون األحمر واألصفر واألخضر ويسألو عمى شكل الحوار التالي: أمام الطفل بطاقات ممونة يضع المعمم -

 الطفل: التحرك) أو يتحرك الطفل(. -المعمم: المون األحمر*

 الطفل : احترس. -المعمم: المون األصفر*

 الطفل : التوقف) أو يتوقف الطفل(. -المعمم : المون األخضر*

تنبيو لفظي بحيث يعرض المعمم أو يشير إلى لون معين وعمى الطفل إن يستجيب االستجابة المناسبة مع التعزيز المناسب في  نكرر التدريب السابق ولكن دون*
 حال النجاح.

عند احمر ويسرع باالنتياء من عبور الشارع أل( بحيث يتحرك الطفل إذا كان الضوء ينعرض عمى الطفل داخل المركز إشارات مضاءة ) ضوئية( باستخدام) ب -
 خضر.أالضوء األصفر وال يتحرك إذا كان الضوء 

 ح.يقوم المعمم في لعب دور عبور الشارع إذا فشل الطفل ثم يشارك الطفل بالعبور ثم يطمب من الطفل العبور لوحده ويعززه المعمم عند النجا -

 يتنقل المعمم مع الطفل إلى شارع فرعي غير مزدحم بالسيارات مع وجود إشارة مرور. -

السيارات  المعمم من الطفل أن يشاركو بالعبور مع شرح الخطوات بحيث ينظر إلى إشارة المرور إذا كانت حمراء ينظر لميمين واليسار لمتأكد من توقفيطمب  -
 الخضراء. إلى اإلشارةتتحول  أنبل ا الشارع بسرعة قوالتأكد من أن سائقي السيارات قد شاىدوىم يعبرو 

 تنفيذ الميمة مع الحذر واالنتباه وتعزيز الطفل بالتعزيز المحبب لو عند النجاح باليدف. يقوم الطفل ب أنيطمب المعمم  -
 

  بالطريق والمركز دون مساعدة. يتجنب االخطار في كل مرة يسير بجانبياأن  األداء ارمعي
  .( مرات متتالية5عبور الشارع مع االشارة الخضراء)النجاح بتنفيذ  مالتقوي

 .بيتال بالشارع قرب األىل بخطة العمل نفسيا المتبعة في المركز وذلك لممساعدة عمى تعميم اليدف فيتزويد  التعميم 



 
 

 953 المالحق

 

       البرنامج التربوي

 المدة ذ الجمسةتنفي مكان الجمسة عنوان للجلسة العام الهدف البعد

قواعد السالمة  دون مساعدة. البيتأن يتبع الطفل قواعد السالمة في  الخامس
  مسةج /91/  دقيقة 41 البيت بالبيت

 المعززات المفترضة المستخدمة األدوات السلوكية األهداف

ر غي أواستخدامو امن  دلديو عن مألوفيسال الطفل عن شي غير  أن -1
 من عندما يعرض عميو. آ

 الكيرباء دون مساعدة. مآخذيبتعد الطفل عن  أن -2

اسطوانة الغاز والموقد والقدور الساخنة دون  يبتعد الطفل عن أن -3
 مساعدة.

دون  واالدوية الطبية الخطرة والسوائل األطعمة الخطرةعن  يبتعد أن -4
 .مساعدة

  .الحادة دون مساعدة واألدوات أن يبتعد الطفل عن الزجاج المكسور -5

عن المواد الالصقة السامة الخاصة بالحشرات الطفل  أن يبتعد  -6
 دون مساعدة. والقوارض

  
 

 

 –اسطوانة غاز  -متنقمة( -مقابس كيرباء )حائطية
 -نظف لمغسيلم -سائل الجمي-فالش -كمور -موقد

ىالك -الصق لقتل القوارض-سكاكين -زجاج مكسور
 لمحشرات.

معزز لفظي)برافو ، 
 شاطر(،معزز مادي  

 ) بسكويت، بطاطا( 
 معزز اجتماعي

 معزز رمزي

 التهيئــــــــــة
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ىي موضوعة وتجييزىا بطريقة يسيل استخداميا لتوضيح اليدف لمطفل مع  أيعرف األدوات الذي سوف يطبق بو اليدف وىو البيت بحيث ي تجييز المكان  المعمم يقوم
 وتحضير التعميمات المفظية المناسبة واإلرشادات والتعزيز المحبب لمطفل. ،مساعدة األسرة ومعممة الطفل

 لعب الدور. -النمذجة -التمقين المفظي الفنيات المستخدمة:
 األنشـــــــــطة

 استخدمو لن يؤذيو. إذاشي جديد بالبيت لم يره من قبل إذا لمسو أو  أيمعمم بتدريب الطفل عمى سؤال األسرة عن يقوم ال -1
 ال. أمالمدفئة( ىل مسموح  -المروحة -الموبايل -لمس )المحمول إذايقوم المعمم بمعب الدور أمام الطفل ويسال مثاًل  -

 كان خطر. إذااالبتعاد عنو  ء الجديد أوالموافقة عمى لمسو الشي األسرة ويعطبأنو يجب االنتظار حتى تيشرح المعمم لمطفل  -

يكون متنقل  أن( وممكن مأخذ -بان بالحائط يوجد مقابس لمكيرباء) بريز بمساعدة شريط فيديو لطفل لم يكن حذر وعبث بالكيرباء ثم يشرح يشرح المعمم لمطفل -2
 مثل موزع الكيرباء) الحرامي(.

 سوف تعرضو لمخطر. ألنيادبوس بيا  أومسمار  إدخالالتي تعمل بيا أو  واألجيزةفل بعدم االقتراب من ىذه المقابس يطمب المعمم من الط -

 الممس. أوكان لونيا احمر تدل عمى الخطر وعدم االقتراب  إذا(  xنوضح لمطفل انو يوجد عالمة ) -

 .لموقديجب عدم العبث باسطوانة الغاز الموصولة با بأنويشرح المعمم لمطفل  -3

 .االحتياط التي تكون موضوعة بالبيت ةباألسطوانالعبث  وعدم -
 تحضير الطعام. أثناءاالبتعاد عن الموقد والفرن  -
صابتوداخل الفرن الن ذلك قد يسبب سكب الطعام الحار عميو  أوعدم العبث بالطعام الموضوع فوق الموقد  -  .بحروق وا 

 لمتنظيف يجب عدم االقتراب منيا. األسرةستخدميا ل وبعض المواد التي تالسوائيقوم المعمم بالشرح لمطفل بان  -4     
 .وعرضيا عمى حدا مسحوق الغسيل( -صابون -)سائل الجمي(المودالين -فالش -يعرف الطفل عمى بعض ىذه المواد والعبوات التي تحتوييا مثل) كمور -
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 ف انو يجب عدم االقتراب منيا.تعريف الطفل بالمكان المخصص ليذه المواد والتي بموجبو يعر  -

 .لمسيا أوويجب عدم االقتراب منيا  لألكلبالنفايات ىي غير صالحة  األسرةالتي ترمييا  األطعمةيقوم المعمم بشرح لمطفل بان  -

 .يجب عدم االقتراب منيا األدويةيوضح المعمم لمطفل بان  -

 (.حقن-تحاميل -شراب -)حبوبوأنواعيا األدويةيعرف المعمم عمى  -

 .) الصيدلية المنزلية( يطمب المعمم من الطفل عدم االقتراب من المكان المخصص لوضع األدوية بالبيت والعبث بيا -

 .مع عرض صور لطفل جرح من الزجاج المكسور الصحون أو أو بعض الكاساتالنوافذ  احياناً  تكسر و قديشرح المعمم لمطفل بان-5

خبارواالبتعاد  ياليسر حاف أوولمسو باليد  األرضعدم اقتراب الطفل من الزجاج المكسور عمى  -  بذلك. األسرة وا 

 يسبب جروح لو. ألنوالعبث بو  أوتحريك النافذة  أومن زجاج النافذة المكسور  الطفلعدم اقتراب  -

 المقص الحاد. أوالعبث بالسكاكين  أويطمب المعمم من الطفل عدم استعمال  -

 صراصير(.–حشرات بالمنزل ضارة ويعرض صور ليذه الحشرات والقوارض) جرذان يوضح المعمم لمطفل أنو يوجد قوارض و  -6
 .واالىل المعمم بإشراف المواد ىذه عرض يعرض صور لبعض المواد التي تستخدم بالمنزل لمقضاء عمى ىذه الحشرات والقوارض، -

 شرح بان ىذه المواد فقط االىل تستخدميا ويجب عدم االقتراب منيا. -

 ىدف. أيديم المعزز المحبب لو عند تحقق الطفل وتقتعزيز  -
 

 بالبيت دون مساعدة. يتجنب االخطارأن  األداء ارمعي
 بالبيت لوحده. بتجنب االخطارالنجاح  مالتقوي

شراكيم  بيا تزويد األىل بخطة العمل نفسيا المتبعة في ال التعميم   بيوت األخرى.وذلك لممساعدة عمى تعميم اليدف في البيت وا 
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 ممخص ال
 عنوان البحث:

 ((داون متالزمة أطفال لدى الشخصية السالمة مهارات بعض لتنمية تدريبي برنامج فاعمية))
 

"ما فاعمية برنامج تدريبي في تنمية بعض  اإلجابة عمى السؤال التالي: يحاول ىذا البحث   
 فيما يمي:بحث أىمية ىذه ال وتتمخص "؟.ميارات السالمة الشخصية لدى أطفال متالزمة داون

 األهمية النظرية: -1
الحالي في أىمية ميارات السالمة الشخصية بالنسبة ألطفال  مبحثتكمن األىمية النظرية ل -

وبالتالي الوصول حماية الطفل  متالزمة داون، حيث أن التدريب عمى ىذه الميارات يساعد عمى
 إلى السموك التكيفي المناسب.

تعديل سموكيا كونيا من الفئات القابمة لمتعمم والتدريب أىمية الفئة المستيدفة بالتدريب و  -
 والموجودة بالمجتمع.

 األهمية التطبيقية:  -2
تكمن األىمية التطبيقية لمبحث في تنمية بعض ميارات السالمة الشخصية ألطفال متالزمة  -

 داون.
طفال محاولة نشر برنامج لتنمية ميارات السالمة الشخصية عمى أساس عممي سميم لتدريب األ -

ذوي الحاجات الخاصة، واستفادة العاممين في مجال التربية الخاصة من مؤسسات ومعاىد 
 وعيادات سموكية تيتم بذوي الحاجات الخاصة.

 أهداف البحث:
 يمكن تحديد أهداف البحث في األهداف التالية:

 لتنمية بعض ميارات مصمم برنامج تدريبيمعرفة فاعمية الهدف الرئيس لمبحث الحالي: 
 السالمة الشخصية لدى أطفال متالزمة داون.

 ويتفرع عن الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية:
فاعمية البرنامج التدريبي في تحسين بعض ميارات السالمة الشخصية لعينة من التعرف عمى   - أ

 أطفال  متالزمة داون.
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ياس البعدي عمى مقياس ق بين أداء المجموعتين الضابطة والتجريبية في القو الفر التعرف عمى   - ب
 ميارات السالمة الشخصية.

ق بين أداء أفراد المجموعة التجريبية بعد االنتياء من تطبيق البرنامج التدريبي و الفر لتعرف عمى ا - ت
 في القياس المؤجل عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية.

 بعد الشخصية المةالس ميارات مقياس عمى التعرف عمى الفروق بين الجنسين ) الذكور واالناث( - ث
 .التدريبي البرنامج تطبيق

 فروض البحث:
 البحث، وىي عمى النحو التالي: فروضفي ضوء مشكمة البحث والتي تحددت أعاله تنبثق 

 رتب ومتوسطات التجريبية المجموعة رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -1
 . التدريبي البرنامج تطبيق بعد صيةالشخ السالمة ميارات مقياس عمى الضابطة المجموعة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية عمى مقياس   -2
تعزى لمبرنامج  ميارات السالمة الشخصية لدى أطفال متالزمة داون في القياسين القبمي والبعدي

 .التدريبي
( اإلناث-الذكور) التجريبية المجموعة رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -3

 .التدريبي البرنامج تطبيق بعد الشخصية السالمة ميارات مقياس عمى
 مقياس عمى التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -4

 .والمؤجل البعدي القياسين في داون متالزمة أطفال لدى الشخصية السالمة ميارات
تحقق من صحة ىذه الفرضيات تم استخدام المنيج التجريبي باختبارين قبمي وبعدي، واختبار ولم

( طفاًل 12)مؤجل، وقد تم اجراء ىذه الدراسة عمى عينة من أطفال متالزمة داون، مكونة من 
وطفمة قسموا الى مجموعتين )تجريبية وضابطة( وبواقع ثمانية اطفال في كل مجموعة، تتراوح 

 ( سنوات.11-7بين)أعمارىم 
من أن أفراد العينة متجانسة، تم  لمتأكداستخدام اختبار المصفوفات المتتابعة الممونة لرافن وتم   

العقمية )ُبعد ميارات السالمة  لإلعاقةفي لمرابطة االمريكية كيتلاستخدام مقياس السموك ا
شخصية، وقد توصمت بعض ميارات السالمة ال لتنميةضافة الى برنامج تدريبي إالشخصية(، 
 :النتائج االتيةالدراسة الى 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب  -1
المجموعة الضابطة عمى الدرجة الكمية لمقياس ميارات السالمة الشخصية ومجاالتو الفرعية بعد 

 لتجريبية.تطبيق البرنامج التدريبي لصالح أطفال المجموعة ا
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية عمى مقياس  -2

 ميارات السالمة الشخصية قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده ولصالح التطبيق البعدي".
-عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية )الذكور -3

 مقياس ميارات السالمة الشخصية بعد تطبيق البرنامج التدريبي". اإلناث( عمى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة  -4

 التجريبية عمى مقياس ميارات السالمة الشخصية في القياسين البعدي والمؤجل".
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Abstract 

 

Title of Search: 

 ((The effectiveness of a training program for the development of some 

personal safety skills in children with Down syndrome))  

 

   This research tries to answer the following question : "What is the 

effectiveness of a training program in the development of some of the skills 

of personal safety among children with Down syndrome ?" . The importance 

of this research are summarized as follows: 

  

:theoretical importance -1 

- The theoretical importance of the current research on the importance of 

personal safety skills for children with Down syndrome , where the training on 

these skills helps to protect the child and thus access to the appropriate adaptive 

behavior. 

- The importance of the target group training and behavior modification being 

the midwife of the categories of learning and training and in the community. 

:Applied important -2 

-Applied be important to look at the development of some personal safety skills 

to children with Down syndrome.  

-Try to deploy a program to develop the skills of personal safety on the basis of 

sound scientific training for children with special needs , and benefit workers in 

the field of special education institutions , institutes and clinics behavioral care 

to people with special needs. 

  

Research objectives:  

Can determine the objectives of the research in the following objectives: 

The main objective of the current search : find out the effectiveness of a training 

program designed to develop the skills of some of the personal safety among 

children with Down syndrome.  

Branching off from the main objective of the following sub-goals:  

A - identify the effectiveness of the training program to improve the skills of 

some of the personal integrity of a sample of children with Down syndrome.  

B - to identify the differences between the performance of the control and 

experimental groups in dimensional measurement on a scale of personal safety 

skills.  

T - to identify the differences between the performance of the experimental 

group after the completion of the application of the training program in the 

measurement of deferred on a scale of personal safety skills. . 

W - to identify the differences between the sexes ( male and female ) on a scale 

of personal safety skills after the application of the training program. 
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Research hypotheses:  

In light of the research problem and identified above derive hypotheses , which 

are as follows:  

1-There are no statistically significant differences between the mean of the 

experimental group and arranged the averages of the control group arranged on 

a scale of personal safety skills after the application of the training program. 

2-There are no statistically significant differences between the mean of the 

experimental group arranged on a scale of personal safety skills among children 

with Down syndrome in the two measurements pre and post attributed to the 

training program.  

3-There are no statistically significant differences between the mean of the 

experimental group arranged (male - female ) on a scale of personal safety skills 

after the application of the training program. 

4-There are no statistically significant differences between the mean scores of 

the experimental group arranged on a scale of personal safety skills among 

children with Down syndrome in the two measurements and delayed posttest. 

 

To validate these assumptions were used experimental method with two tests priori 

and consequent , and test deferred , has been conducting this study on a sample of 

children with Down syndrome , consisting of 12 boys and girls were divided into two 

groups     ( experimental and control ) and by eight children in each group , ranging 

aged (7-10 ) years. 

 

  It was the use of test matrices row colored "Raven" to make sure that the sample 

homogeneous , was used measure of adaptive behavior of the American Association 

for Disability Mental (after skills, personal safety ) , in addition to a training program 

in some skills, personal safety , and the study found the following results : 

 

1-There are significant differences between the mean and the Order of the 

experimental group averages arranged the control group on the total score for 

the measure of personal safety skills and sub- fields after the application of the 

training program for the children of the experimental group.  

2-The presence of statistically significant differences between the mean of the 

experimental group arranged on a scale of personal safety skills before applying 

and after the training program for the benefit of post application.  

3-The lack of statistically significant differences between the mean of the 

experimental group arranged (male - female ) on a scale of personal safety skills 

after application of the training program.  

4 - The lack of statistically significant differences between the mean scores arranged 

children of the experimental group on a scale of personal safety skills in the two 

measurements posttest and delayed .  
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