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  ملخص الدراسة        

  
      يهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذي تلعبه برامج الرعاية التربوية الخاصة في تحقيق السلوك 

التكيفي لدى األطفال ذوي متالزمة داون، و توضيح كيف يمكن تنمية السلوك التكيفي داخل مراكز 

  .التربية الخاصة من خالل تلقي األطفال التريزوميين لبرامج عالجية و تدريبية

  :مشكلة الدراسة

  :      تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤالت الفرعية التالية

هل توجد فروق دالة إحصائيا فيما يخص درجات التصرفات االستقاللية لدى األطفال ذوي  -

  متالزمة داون قبل بداية تلقيهم البرنامج و بعد مرور فترة من التلقين؟

 التوجيه الذاتي لدى األطفال ذوي متالزمة هل توجد فروق دالة إحصائيا فيما يخص درجات -

 داون قبل بداية تلقيهم البرنامج و بعد مرور فترة من التلقين؟

  :فرضيات البحث

  :انطلقت هذه الدراسة من الفرضيات التالية

توجد فروق دالة إحصائيا فيما يخص درجات التصرفات االستقاللية لدى األطفال ذوي متالزمة  -

 .م للبرنامج وبعد مرور فترة من تلقيهم إياهداون قبل بداية تلقيه

توجد فروق دالة إحصائيا فيما يخص درجات التوجيه الذاتي لدى األطفال ذوي متالزمة داون  -

 . قبل بداية تلقيهم للبرنامج و بعد مرور فترة من تلقيهم إياه

  :أدوات البحث

ى دراسة سيكومترية ، وقد اخضع المقياس إل"لفاروق محمد صادق"مقياس السلوك التكيفي  .1

 .هدفت إلى تحقيق شرطي الصدق و الثبات

 Progressive Matrices de J.Raven (P.M.C)مصفوفات ريفن  .2

  :العينة

 طفال من ذوي االعاقة العقلية المتوسطة و المصابين بمتالزمة داون 20      تضمنت عينة البحث 

درجة، و تم تحديد نسب ذكائهم بناء على ) 55-35(، و تتراوح نسب ذكائهم ما بين )القابلون للتدريب(

  ).PMC-PM 47(نتائج مصفوفات ريفن 

  :المعالجة اإلحصائية

 في تحليل البيانات اإلحصائية، معامل االرتباط، و االرتباط التائي لعينة spss      اعتمدنا برنامج 

  .واحدة، و التجزئة النصفية
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  :النتائج

  :      تتلخص النتائج فيما يلي

جد فروق دالة إحصائيا فيما يخص درجات  التصرفات اإلستقاللية لدى األطفال ذوي متالزمة تو -

  . داون قبل تلقيهم للبرنامج و بعد مرور فترة من تلقيهم إياه

توجد فروق دالة إحصائيا فيما يخص درجات التوجيه الذاتي لدى األطفال ذوي متالزمة داون  -

 .ة من تلقيهم إياهقبل تلقيهم للبرنامج و بعد مرور فتر

  :االقتراحات

مراعاة التكوين المتواصل و الرسكلة للمربيين، و تحيين البرامج وفق مستجدات البحوث  -

  .األكاديمية في هذا المجال

االهتمام باإلرشاد األسري، و تدريب والدي األطفال المعاقين عقليا على بعض أساليب تعديل  -

 .األطفالالسلوك في سبيل التأهيل الالزم لهؤالء 

نقترح وجوب استخدام كل أساليب تعديل السلوك إلكساب هؤالء األطفال سلوكيات مرغوبة  -

 .اجتماعيا، و ليس االكتفاء بالبعض منها

تكثيف البحوث في مجال التنسيق بين برامج التكوين للمراكز المختصة بالمتخلفين ذهنيا مع  -

  .   برامج المدارس العمومية العادية
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 هداءإ
 

 أهدي مثرة جهدي
 .إىل وطين الغايل اجلزائر

 . أبي وأمي إىل
 . و آل العائلة خوتي األعزاءإإىل 

 .  عائلتهإىل خطييب و
 .إىل آل املهتمني بذوي االحتياجات اخلاصة

 
 

    
 مسعودة بن قيدة
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  :مقدمة

      من المسلمات التربوية و التي تقرها المواثيق الوطنية و الدولية أن لكل طفل الحـق               

 السوي، كمـا أن أغـراض       في الحصول على التربية ال فرق في ذلك بين السوي و غير           

  ).1981بركات؛لطفي،(التربية عموما تشترك في هدف مساعدة الفرد أيا كان 

، فهي تتطلب   )العادية(       إن التربية الخاصة دقيقة و عميقة تختلف عن التربية العامة           

مجهودا تربويا يتناسب و قدرات األطفال حسب درجة االعاقة، ألنها تهتم بـأفراد غيـر               

؛ كما تتبنى طريقة التعليم الفردي في تدريس هؤالء األطفال في الغالب و تـستعين               عاديين

هذه التربيـة الخاصـة التـي تصـنف ضمـن      . في ذلـك بوسائـل تعليميـة خاصـة    

المجاالت الحديثـة تقـوم علـى أسـاس تقديـم مجمـوعة مــن الخدمــات ذات            « 

القذافي؛ ( » جتماعية تميزهم كفئـات خاصة   الصلـة الطبية و التربوية، و التعليمية و اال       

فجانب رعاية المعاقين عقليا من المجاالت الهامة التـي         ). 60، ص 1996رمضان محمد،   

تستخدم فيها أساليب تعديل السلوك بشكل أساسي إلكـساب هـؤالء األطفـال المهـارات              

اوي؛ محمـد   الـشن ( الالزمة للسلوك التكيفي، وكذلك في معالجة السلوكات غير المناسبة          

  ).1997محروس،

إلى أن تعديل السلوك يعـد مـن األمـور          « ):2004(في هذا الصدد يشير عبد اهللا؛ عادل      

شديدة األهمية في مجال التربية الخاصة، على وجه العموم إذ أن الجهود التي يتم بذلها مع                

 األطفال من تلك الفئات التي تعرف بذوي االحتياجات الخاصة تعتمد في أساسـها علـى              

تعديل سلوكهم و ذلك من خالل إكسابهم مهارات معينة مرغوبة تساعدهم علـى الـسلوك               

السوي في مختلف المواقف أو على األقل تعمل على الحد من السلوك غير المناسـب، و                

يعرف تعديل السلوك بأنه أي إجراء يمكن اللجوء إليه في سبيل الحد من مشكالت السلوك               

  ).9ص(» عامة

لعقد الحالي تطورا هائال في مجال االهتمام باإلعاقة، تمثل على المـستوى                  لقد شهد ا  

العالـمي فـي العديد مـن اإلعالنات و المواثيق التـي صدرت عــن هيئـة األمـم               

 عاما دوليـا    1981المتحدة و منظماتها المتخصصة، و التي كان من أبرزها إعالن عام            

 أدى هذا االهتمام باألشخاص المعوقين      ، و )2001القريوتي؛ يوسف و آخرون،   (للمعوقين  

إلى زيـادة تنفيذ المشاريـع الخدمية و العلمية و اإلحصائيـة و التشريعيـة و الرياضية             
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و غيرها، كما شهدت الساحة العالمية انعقاد العديد من المؤتمرات، التي تتناول مـشكالت              

و لذى اهتمت   ). 2001د،الملق؛ سعو (األشخاص المعوقين للبحث عن الحلول المناسبة لها        

العديد من الدول برعاية أبنائها من ذوي االحتياجات الخاصة و قامـت بإنـشاء مـدارس           

خاصة لكل فئة، وأصدرت القرارات الالزمة لتنظيم العمل بها، و في هذا السياق أنـشأت               

مراكز طبية بيداغوجية موزعة على كافة واليات الوطن و التـي تـستقبل             ) 82(الجزائر  

إال أنها تبقى غير كافية بالنظر إلـى        )  سنة 18-5(ال الذين تتراوح أعمارهم ما بين       األطف

  .عدد هؤالء األطفال

      و على اعتبار أن كفالة ذوي االحتياجات الخاصة تبقى من مسؤوليات الدولة حيـث              

أن تقويم سلوك هذه الفئة ال يمكن أن يحدث من دون مراكز متخصصة، أردنا أن نتحقـق               

   المذكرة من دور برامج الرعاية التربوية الخاصة في تحقيق السلوك التكيفي لدى في هذه

  :األطفال ذوي متالزمة داون، و لبلوغ ذلك فقد قسمنا هذه المذكرة إلى

ثم نعـرج   . مدخل عام به مقدمة و إشكالية و فرضيات البحث و أهدافه و تحديد المفاهيم             

  : إلى فصول سبع كالتالي

فصل األول إلى الدراسات السابقة، أما الفصل الثاني فيعـرض التربيـة            تم التطرق في ال   

الخاصة و مجمل تعريفاتها و مبادئها، مستوياتها، أهدافها، برامجها، أسـسها، و محتـوى        

و نقف في الفصل الثالث علـى الـسلـوك التكيفــي و تعريفاتـه، األسـاس               . المنهاج

نماذج النظرية لتعديل سـلوك األطفـال       النظري، أبعاد السلوك التكيفي، توظيف بعض ال      

  .المتخلفين ذهنيا، تعريف تعديل السلوك و أساليبه

أما الفصل الرابع فيتناول متالزمـة داون و تعريفهـا، تطورهـا، أنواعهـا، أسـبابها،                

في حين نتعرض في الفصل الخامس إلـى وضـعية األطفـال            . خصائصها، الوقاية منها  

لقانونية و المؤسسات المختصة بالتكفل بهـم، مـؤطريهم        من حيث الناحية ا   " التريزوميين"

  .  و األهداف النفسية البيداغوجية بهذه المراكز

أما الفصل السادس فيتناول منهجية الدراسة، و خلصنا في الفصل السابع و األخيـر إلـى             

  .               عرض و تحليل و مناقشة و تفسير النتائج



 13

  :مدخل عام للدراسة

  

  .ةإشكالي. 1

  .فرضيات البحث. 2

  . أهداف البحث. 3

  .تحديد المفاهيم. 4
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  :إشكالية
تعاني كل المجتمعات من تدني المستوى العقلي الوظيفي لدى أعـداد معتبـرة مـن                    

األشخاص، األمر الذي يعيقهم عن أداء مهامهم على أكمل وجه ومما ينعكس سلبا علـى               

  .شخصياتهم

ف الدراسة، تصنيف المتخلفين الى فئات و مـستويات               لقد اقتضت الضرورة، و بهد    

حتى يتسنى دراستهم، و التعامل معهم، و التخطيط، و تهيئة الخدمات و أوجـه الرعايـة                

و من بين هؤالء المتخلفين ذهنيا نجد نمـط         ). 2005القريطي؛ عبد المطلب،  (الالزمة لهم   

ات الذهنية تزايدا في العالم  الذي يعتبر من أكثر اإلعاق)Down Syndrome(متالزمة داون 

حيث لم تتفق كل الدراسات التي أجريت لمعرفة نـسبة حـدوث            ). 2001الملق؛ سعود،   (

حالة متالزمة داون من بين حاالت الوالدة الطبيعية في الوصول إلى نسبة محددة تـصلح               

ألن تعمم على كل بقاع العالم، إذ اختلفت الدراسات التي أجريت حسب اخـتالف مكـان                

رائها و حجم العينات التي شملتها، فبعض الدراسات تشير إلى حدوث حالـة متالزمـة              إج

 700 حالة والدة طبيعية، و بعضها تشير إلى حدوثه في كـل             1000داون واحدة في كل     

المهم في األمر أنها جميعا تدل على أن نـسبة حـدوث            . حالة والدة طبيعية إلى غير ذلك     

الملـق؛  (ال يستهان بها بل يجب إعداد العدة لمواجهتها         حاالت متالزمة داون نسبة كبيرة      

  ).2001سعود، 

      تشير بعض اإلحصاءات التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية إلى زيادة نسبة            

 طفـل   6000-4000اإلصابة بمتالزمة داون، حيث لوحظ أنه يولد بها سنويا ما يعـادل             

ت التي أجريت في بريطانيـا إلـى أن عـدد           مصاب بهذا الداء، كما تشير بعض الدراسا      

 شخص على   2000000 شخص و أكثر من      30000األشخاص ذوي متالزمة داون يبلغ      

  ).2001الملق؛ سعود، (نطاق العالم 

      و عـليه فقضية اإلعاقة تعـتبر واحدة من القـضايا االجتماعيـة ذات األبــعاد              

فاإلعاقة ال تـشكل    . لمجتمعات المختلفة التربوية و االقتصادية التي أصبحت محط اهتمام ا       

عبئا على المعوق و أسرته فحسب، بل إن آثارها تمـتد لتطـال مخــتلف مؤسـسات                

المجتمع؛ لذلك أخذت العديد من البلدان فـي النصف الثاني من القـرن الماضـي بـسن                
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؛يوسف القريوتي(القوانين و التشريعات التي تحدد مسؤولية المجتمع حيال األفراد المعوقين         

  ).   2001و آخرون، 

      لإلشارة فان األشخاص ذوي متالزمة داون هم أولى من ينال حق التعليم، ذلك ألن              

هذه الحالة يصاحبها عوق ذهني بسيط أو متوسط و أحيانا شديد؛ مما يعني أنهم في حاجة                

 يكـون   ماسة إلى أن تبذل مجهودات إضافية من أجل تعليمهم وتأهيلهم، و بدون ذلك فانه             

من الصعب جدا أن يتعلموا الكثير أو يتأهلوا، ألن عجزهم يمنعهم من القيام بـأي عمـل                 

دون تعليم و هذا بخالف األطفال العاديين، لذا فالتعليم يعد من أهم حقوق األشخاص ذوي               

  ).2001الملق؛ سعود،(متالزمة داون

كاديمية و المهـارات          ال يقتصر تعليم ذوي الحاجات الخاصة على المهارات قبل األ         

األكاديمية، و لكـنه يشمل أيضا جهودا لتطوير مهاراتهم النمائية االجتماعية و االنفعاليـة             

و ذلك باستخدام استراتيجيات تعليمية و طرق تدريس مختلفة باختالف الحاالت و تعددها             

  ).2005الحديدي؛ منى، الخطيب؛ جمال، (

ف تسعى إليه التربية الخاصة لكونه يلعب دورا هاما               يعتبر االهتمام بالسلوك أول هد    

فاكتساب الطفل المتخلف ذهنيا قدرا من السلوك التكيفـي يمكنـه مـن             «. في حياة الفرد  

  ).40، ص2002العتيبي؛ناصر، (» االعتماد على نفسه و لو بشكل جزئي في المستقبل

ستطيع أن نصل بالطفل    ، أننا ن  )1966(      يرى عبد السالم عبد الغفار و يوسف الشيخ         

المتخلف ذهنيا إلى مستوى طيب من حيث الكفاءة الشخصية و االجتماعية و االقتـصادية              

فيوليت؛فؤاد (تساعده على شق طريقه مع أقرانه من العاديين معتمدا على نفسه إلى حد ما               

و أن نسبة كبيرة من األطفال ذوي متالزمة داون يستطيعون تحسين           ). 2001و آخرون،   

راتهم و قدراتهم العقلية إذا تم تدريبهم و تعريضهم للمثيرات الحسية الحركية في وقت              ذاك

بدراسة مقارنـة   ) 1987(و قد قامت سعدية بهادر      ). 2001فيوليت؛ِفؤاد وآخرون، (مبكر  

على أطفال متخلفين ذهنيا و أطفال مصابين بأعراض داون، حيث اعتمدت علـى عينـة               

 طفال من المتخلفين عقليا تراوحت أعمارهم       25سندروم و    طفل من فئة الداون      20قوامها  

 سنة، و ذلك بهدف تحديد أهم السمات و مظـاهر نمـو األطفـال               12-6الزمنية ما بين    

المصابين بأعراض داون جسميا و حركيا و عقليا و اجتماعيا ونفـسيا و تمييـزهم عـن                 

  . أقرانهم من األطفال المتخلفين عقليا
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 وجـود فروق دالة إحصائيا بين األطفال المـصابين بـأعراض           اتضح من نتائج الدراسة   

داون و األطفال المتخلفين ذهنيا في مهام التذكر السمعي و البصري و في تكوين مفـاهيم                

  .الشكل وفي بعض مجاالت التصنيف لصالح األطفال المصابين بأعراض داون

ض داون و األطفـال     كما اتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين األطفال المصابين بأعرا         

المتخلفين عقليا في االندماج مع اآلخرين و احترام الكبير و الطاعة و كانت هذه الفـروق                

كـل هـذا    ). 2001فيوليت؛فؤاد وآخرون، (لصالح فئة األطفال المصابين بأعراض داون       

مفاده أنه باإلمكان، و من الضروري، تقديم الرعاية التربوية لألطفال المصابين بعـرض             

بالمملكـة المتحـدة    ) Baranyany) 1971"" و نفس النتيجة توصل إليها بارانياني        داون،

البريطانية في دراسة أقامها على فتاة مراهقة من فئة الداون سندروم، كانت تعاني تـأخرا               

واضحا في مهـارات االعتماد على الذات و ترفض العـمل مــع اآلخـرين وتفـضل               

ز كثير من الصعوبات التي كانـت تعـاني منهـا           العزلة، وبعد التدريب تمكنت من تجاو     

  ).2001فيوليت؛ فؤاد و آخرون،(

      إذا نظرنا إلى األشخاص ذوي متالزمة داون، نجد أن الواقع قد أثبت مقدرتهم على              

التعلم و لكن ينبغي فقط مراعاة مستواهم الذهني عند وضع المناهج الدراسية، كما ينبغـي               

ة، في سبيل إيصال المعلومة المطلوبة لهم وترسـيخها فـي           استخدام وسائل تعليمية عديد   

  ).2001الملق؛ سعود، (أذهانهم 

      الهدف من دراستنا هذه إذن هو معرفة تأثير برنامج الرعايـة التربويـة الخاصـة               

المطبقة في الجزائر على السلوك التكيفي لألطفـال ذوي متالزمـة داون فـي المراكـز                

  :تالي نطرح السؤال التاليالبيداغوجية الطبية؛ و بال

      هل برامج الرعاية التربوية الخاصة تعمل فعال على تحقيق السلوك التكيفـي لـدى              

  .األطفال ذوي متالزمة داون؟

  :وعلى هذا األساس يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية

هل توجد فروق دالة إحصائيا فيما يخص درجات التصرفات االستقاللية لدى            .1

ذوي متالزمة داون قبل بداية تلقينهم البرنامج و بعد مرور فترة من            األطفال  

 .التلقين؟
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هل توجد فروق دالة إحصائيا فيما يخص درجات التوجيـه الـذاتي لـدى               .2

األطفال ذوي متالزمة داون قبل بداية تلقينهم البرنامج و بعد مرور فترة من             

 .التلقين؟
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  :فرضيات البحث

  : الفرضية العامة-1  
  برامج الرعاية التربوية الخاصة تعمل على تحسين السلوك التكيفـي المتمثـل فـي                  

  .التصرفات االستقاللية و التوجيه الذاتي لدى األطفال ذوي متالزمة داون

  :  الفرضيات الجزئية-2  
 توجد فروق دالة إحصائيا فيما يخص درجات التصرفات االستقاللية لدى األطفال        -1     

  .داون قبل تلقينهم للبرنامج وبعد مرور فترة من تلقينهم إياهذوي متالزمة 

 توجد فروق دالة إحصائيا فيما يخص درجات التوجيه الذاتي لدى األطفـال ذوي              -2     

  .متالزمة داون قبل بداية تلقينهم للبرنامج وبعد مرور فترة من تلقينهم إياه
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  :أهداف البحث
التربية الخاصة لـدى األطفـال ذوي متالزمـة داون فـي        برامج   إبراز أهمية . 1

   .المراكز البيداغوجية الطبية بالجزائر

إعطاء صورة دقيقة عن الدور الذي تلعبه برامج الرعاية التربوية الخاصة فـي             . 2

  .تحقيق السلوك التكيفي لدى األطفال التريزوميين

تربيـة الخاصـة مـن    توضيح كيف يمكن تنمية السلوك التكيفي داخل مراكز ال    . 3

  .خالل تلقي األطفال التريزوميين لبرامج عالجية و تدريبية

إثراء البحوث العلميـة و المكتبـات لكــل مـن الدارسيــن و أصـحاب               . 4

  .االختصاص و خاصة المربين بالمراكز البيداغوجية الطبية و األولياء
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  : تحديد المفاهيم

  :ربوية الخاصة مفهوم برامج الرعاية الت.1
  : للرعاية التربوية الخاصة، نذكر منهاف       هناك عدة تعاري

 عبارة عن خطط التنشئة «:ن عبد الرحمان وعلى عبد اهللا بأنهاـ تعريف كل م     

 بدني،اصة المالذ العاطفي و الـتياجات الخـوفر لألطفال ذوي االحـنح وتـتي تمـال

 ترقي وتنمي الترابط و االعتماد  التية البارزة، المسؤوليات االجتماعيوتتضمن تعليم

  ).12ص ،2004، عبد اهللا؛علي مسافرعبد الرحمان؛ محمد، (»متبادلال

 حول تعليم التفاعالت يركز هذا التعريف على أن الرعاية التربوية الخاصة تدور       

  .الخاصة أي العالقة الدافئة والمتبادلة بين المربين وذوي االحتياجات المترابطة؛

 مجموعة «: هي عبارة عنعباس فيرى أن الرعاية التربوية الخاصة      أما يوسف 

اد و جماعات ليسوا بالضرورة على الخطط و اإلجراءات التي يقوم على إدارتها أفر

 بل ينصب ي تقدم للمعاقين من أجل تأهيلهم،تصال مباشر مع الخدمات المباشرة التا

الخدمات المقدمة للمعاقين وتختلف برامج تأهيل المعاقين اهتمامهم على تخطيط وتنظيم 

ة ـات تطوعيـون تحت إشراف جماعـداف وقد تكـم والتنظيم و األهـمن حيث الحج

  ).20 ص،2003يوسف؛عباس، (»  جمعيات خيريةأو مؤسسات أو

ريف أن البرامج المقدمة للمعاقين تختلف باختالف األهداف ـنستخلص من هذا التع      

لقدرات العقلية لألفراد، وهي مسؤولية جميع المهتمين برعاية ذوي االحتياجات او 

                                     .الخاصة

بية و ـات الطـدمـن الخـوعة مـ مجم«:       كمـا يعـرفـها القـذافي بأنـها

 »لفةعاقات المخت التأهيلية و التدريبية، تقدم لذوي اإل،يةـالتربوية و التعليم

  ).60ص، 1998القذافي،(

 مجموعة المساعدات ،      يقصد ببرامج الرعاية التربوية الخاصة في هذا التعريف

المنظمة و الهادفة التربوية والصحية و التأهيلية والنفسية التي تقدم لألفراد الغير العاديين 

ـروف األفراد اص يختلف عن ظـروف خاصة و مستوى خـو هم الذين لديهم ظ

  .عاديين و مستواهمال
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  :التعريف اإلجرائي
برامج الرعاية التربوية الخاصة هي عبارة عن خدمات تقدم لجميع األفراد الذين       

 بما فيه ؤثر سلبا على قدراتهم في التعلم، والتكيف مـع المحيط،يواجهون صعوبات ت

   .ه الذاتي و التصرفات االستقالليةالتوج

  

  : مفهوم التربية الخاصة.2
 التعليم أو «: التربية الخاصة تعـنيى أنـ إل،)2003(       يشير كمـال عبد الحميد

إلى تعليم التدريس الذي يصمم لألطفال ذوي الصعوبات أو الموهوبين الذين يحتاجون 

   .)4، ص2003كمال؛ عبد الحميد، (» خاص

 الذين يجدون       يتضح لنا من خالل هذا التعريف أن التربية الخاصة تقدم لألطفال

وذلك ، ورة أفضلـلى الذين ينجزون نشاطاتهم التعليمية بصصعوبة في تعلمهم، وا

  . اإلمكانات في المدرسةللوصول بهم إلى أقصى

 بأن التـربية الخاصة، )Birchand Johnson (نكما يرى بيرج وجونسو      

تلف لين والتي تخالخدمات التربوية المقدمة لألطفال المعاقين من قبل أشخاص مؤه«:هي

   .)28 ، ص2005 قحطان ، الظاهر؛(» عن برامج اإلعتياديين

   .يؤكد هذا التعريف على فئة واحدة وهي المعاقين

   التربية الموجهة«:ت في معجم علم النفس فإنها تعنيأما التربية الخاصة حسبما ورد      
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  :الفصل األول

  :الدراسات السابقة

  

  
  تمهيد -

  .عاية المتخلفين عقليادراسات حول ر: أوال

  .دراسات حول السلوك التكيفي: ثانيا
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  :تمهيد
ت عالقة مباشرة بدراستنا    ال وجود لدراسات ذا   -وعلى حد علمنا    -جدير بالذكر أنه          

إجراءاتهـا   ولذلك اعتمدنا على الدراسات القريبة منها بغـرض االسـتفادة مـن              الحالية،

لرعاية الخاصة بالمتخلفين   الدراسات حسب محوري ا    ولقد قسمنا هذه     المنهجية و نتائجها،  

  :ذهنيا، والسلوك التكيفي كما يلي

    

  .دراسات حول رعاية المتخلفين عقليا: أوال
 إلى تـدريب ثـالث مـن        )(Dehaven,1981" ديهافن" هدفت الدراسة التي أجراها           

بمؤسـسات  مـن يقيمـون      المصابين بأعراض داون من مستوى التخلف الحاد م        لاألطفا

 وتم تدريب األطفـال      . سنة على التوالي   14،  6،7 تبلغ أعمارهم  الزمنية      التخلف العقلي، 

من خالل التعليمات اللفظية  للسلوك التفاعلي المطلوب والنموذج الذي يقوم الطفل بأدائـه              

ومساعدة الطفل عن طريق    ب الذي يعقب االستـجابة الصحيحة،      من خالل التدعيم الموج   

مي ألداء السلوك المطلوب منه من حيث السلوك الحركي كالمشي والحركـة            الحث الجس 

 الدراسة وجود فروق ذات داللة       نتائج واتضح من وف و إدارة الرأس يمينا ويسارا،       والوق

إحصائية بين أداء األطفال للقياسين القبلي و البعدي بحيث جاءت هذه الفـروق لـصالح               

  ).2001فيوليت و آخرون، ( القياس البعدي 

نستخلص من هذه الدراسة األهمية القصوى التي يحظى بها التدريب عـن طريـق                    

  .ج في تحسين مهارات النمو الجسميالحث الجسمي و التعليمات اللفظية و النموذ

قد حاول التعرف على أثر البرامج التربويـة        ) 1985( فضال عما سبق فان هارون          

 طفـال   60القابلين للتعلم، و تكونت عينة الدراسة من        لمتخلفين عقليا   الخاصة في توافق ا   

 وقد استخدم الباحـث مقيـاس       هم إلى مجموعتين ضابطة و تجريبية،      تم تقسيم  معاقا عقليا 

سلوك التوافقي قبل    وتكافؤ المجموعتين في ال    فقي لقياس أثر البرنامج المقترح،    السلوك التوا 

    .بدء البرنامج

 و أعمارهم العقليـة     سنـة،) 13-9(ا بين   ـنية م ـزمد تراوحت أعمار األطفال ال    ـقو  

 تين من حيث السن و الذكاء و      ـد تم مجانسة المجموع   ـ وق سـنوات  ) 9-6(ين  ـا ب ـم

  .المستوى االجتماعي و االقتصادي
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   :لدراسة  إلى عدة نتائج من أهمهاوقد توصلت ا

نمـو  تدريب األطفال المعاقين عقليا على برامج تربوية خاصة يترتـب عليـه              •

   .الحياة اليوميةمهارات االعتماد على  النفس في 

تدريب األطفال المعاقين عقليا على برامج تربوية خاصة يترتب عليه نقـصان             •

 كما يقيسه الجزء الثاني من       السلوك الشاذ و اضطرابات الشخصية،     في مظاهر 

 ).2002الروسان،(مقياس السلوك التوافقي 

 ولكنها تختلف   ا،هذه الدراسة في اهتمامها بالمعاقين عقلي     تشترك دراستنا الحالية مع           

 على  عن الحالية في استخدامها المنهج التجريبي لقياس أثر البرنامج التربوي ومقارنة ذلك           

لك اهتمـت   الدراسة الحالية المنهج الوصفي، وكذ     بينما تستخدم    العينة قبل التطبيق و بعده،    

التوافقي على العينة موضع الدراسة لمعرفة أثـر        الدراسة السابقة بتطبيق مقياس السلوك      

   .لفين عقليا السلوك التوافقيالبرنامج على إكساب األطفال المتخ

  برنامجا لتحـسين  (Miller,C.et al. 1991 )كذلك فقد قدمت كارول ميلر و آخرون       

واء قران س مستوى التفاعالت االجتماعية لألطفال المعاقين عقليا من خالل المحادثة مع األ          

ال تتراوح أعمارهم بـين     ـن طف المعاقين عقليا أو العاديين، وذلك لعينـة قوامها أربـعو       

 .ة صـورا تتـضمن مثـل هـذه المحادثـات           لقد استخدمت خالل الدراس    .سنة) 9-14(

طفال  الطريقة التي يتعامل بها األ     ت في تعديل  وأوضحت النتائج أن تلك اإلجراءات ساهم     

نت عليه قبل البرنـامج      وتحسين تلك التفاعالت قياسا بما كا      آلخرين،المعاقون عقليا مع ا   

   ).2003عادل، عبد اهللا؛(

ا في تكيفهم   تركز الدراسة السابقة على أهمية النمو االجتماعي لألطفال المعاقين عقلي               

 وتختلف الدراسة الحالية معها في اعتمادهـا علـى األسـاليب            الشخصي و االجتماعي،  

ي لـدى األطفـال ذوي      خاصة التي تنمي المهارات االستقاللية والتوجيه الـذات       التربوية ال 

   .متالزمة داون

إلى الوقوف ) 1991( عبد الباقي ي قامت بها عالمن ناحية أخرى هدفت الدراسة الت           

فهوم الذات لدى المتخلفـات     على أثر برنامج تدريب لبعض المهارات المنزلية في تنمية م         

ة التثقيـف   ـ فتاة متخلفة عقليا من المقيمـات بمؤسـس        66ينة البحث من     تألفت ع  عقليا،

ـ         ـ فت 32الفكري بحلوان منهن     مارهم ـاة متخلفة عقليا من القابالت للتعلم تراوحـت أع
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 أعمارهن الزمنية  تراوحت فتـاة من القابالت للتدريب،34ة، نـ س15و10ن ـالزمنية بي 

  إلى مجموعتين متساويتين؛ إحداهما تجريبية      كل فئة   لقد تم تقسيم أفراد    . سنة 20و15بين  

 وتم تعريض المجموعتين التجريبيتين لبرنامج تدريس علـى بعـض           .و األخرى ضابطة  

مهـارات إعـداد المائدة   مجال الطعام واشتمل على     : المهارات المنزلية في مجالين هما      

 المنزل و اشتمل     و مجال أعمال   اني و األدوات وتجفيفها و حفظها،      وغسل األو  و تنظيفها، 

على مهارات نفض الغبار و جمع النفايات ووضعها في سلة المهمالت ، و الكنس وتلميع               

روشات غير النظيفة و مسح      وجمع المالبس و المف     األسرة، بسطح الزجاجية ، وتوظي   األ

  .الغرف

لقد أوضحت نتائج المقارنات تحسنا ملحوظا في مفهوم الذات لدى الفتيـات الالتـي تـم                 

يبهن على المهارات المنزلية لدى مقارنتهم بالفتيات الالئي لم  تتلقين هـذا التـدريب               تدر

  ).2005 القريطي؛ عبد المطلب،(

يمكن االستفادة من هذه الدراسة في بحثنا الحالي فيما يتعلق بتأثير برنامج التدريب                   

الـسابقة  عـن      وتختلف الدراسـة     . المنزلية في تنمية مفهوم الذات     على بعض المهارات  

ـ      ـالحالية في تقديم برنام    بــالت   القا ات عقليـا،  ج تدريبي لمجموعة من الفتيات المتخلف

 أما الدراسة الحالية فتهدف إلى التعرف على فعالية البرنامج          للتعـلم و القابالت للتدريب،   

 على فئـة    الطبي في حيدرة بالجزائر،   داغوجي    يالتربوي الخاص المطبق في المركز الب     

   .ب فقططفال ذوي متالزمة داون القابلين للتدريمن األ

بإجراء دراسة عن مـدى فعاليـة برنـامج         ) 1992( كذلك فقد قامت فيوليت فؤاد            

لتعديل سلوك األطفال  المتخلفين عقليا والمصابين بأعراض داون من فئة القابلين للـتعلم              

ـ )24(مكونة منفي مصر، وذلك على عينة   ) 70-50(ائهم بـين   طفال تراوحت نسبة ذك

  :ودلت النتائج على) تجريبية وضابطة( قسموا إلى مجموعتين 

وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية و الضابطة بعد البرنامج            •

لوك ـنا جوهريـا فـي الـس      ـن أطفال المجموعة التجريبية تحس    ـحيث تحس 

األعمـال و المهـام     التكيفي و السلوك االستقاللي الذي يساعدهم على القيـام ب         

   . مع البيئة التي يعيشون فيهاواألنشطة الجانبية و التفاعل
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ـ  ياس البعـدي و   ـصائيا بين الق  ـوجود فروق دالة إح    •  للمجموعـة   عيـالتتب

 اتضح في استمرار التحسن في جميع أبعاد السلوك التكيفي ما عـدا             التجريبية،

 ).2005يد؛ماجدة، ى؛ خولة وعبيحي( البعد الخاص في النشاط االقتصادي  

تتوافق هذه الدراسة مع أهداف دراستنا في اهتمامها بفئة األطفال المعـاقين عقليـا                    

 و لكن تختلف عنها في اهتمامها ببعدين من أبعـاد الـسلوك             ،والمصابين بمتالزمة داون  

هتمـت   ا  أما الدراسة السابقة فقد    ات االستقاللية والتوجيه  الذاتي،    التكيفي أال وهي التصرف   

 وهاته األخيرة أفادت البحث في أن األطفـال ذوي متالزمـة            بكل أبعاد السلوك التكيفي،   

داون يمكنهم التحسن في جميع أبعاد السلوك التكيفي ما عـدا البعـد الخـاص بالنـشاط                 

   .ند تلقيهم لبرنامج تعديل السلوكاالقتصادي وهذا ع

 كفـاءة وفعاليـة     التحقق من مدى  إلى  ) 1994(  ليلى         كما هدفت دراسة كرم الدين؛    

 في رفع مستوى األداء العقلي وزيادة حجم الحصيلة اللغويـة            لغوي  عقلي برنامج تربوي 

لك على مجموعتين من األطفال بإحدى مدارس       لمتخلفين عقليا القابلين للتعلم، وذ    لألطفال ا 

يـرات  التربية الفكرية  إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة متكـافئتين مـن حيـث المتغ             

   . طفال و طفلة32 أفراد كل منهما  وبلغ عددو العقلي،المرتبطة بالنمو اللغوي 

 الجانب العقلي على التدريب على العمليات المنطقيـة          حيث و أشتمل محتوى البرنامج من    

والمفاهيم )  والعالقات المكانية والزمانية   ، التطابق التصنيف، الترتيب و التسلسل، المقابلة،    (

ب ـرنامج من حيث الجان   ـكما اشتمل الب  ) الكم والحجم والوزن والعدد   (ساسية  العقلية واأل 

ـابـها خـالل مرحـلة مــا     تسـية الالزم اك  ـاسـاللغوي على المهارات اللغوية األس    

 و اكتـساب    و التواصل اللغـوي،   ي مهارات االستماع والتعبير     ـ وه قبـل المـدرسـة، 

 و قد استمر    م ، والتهيؤ للقراءة، و التهيؤ للكتابة،       عن المفاهي  المدلوالت اللفظية التي تعبر   

  .موعة التجريبية لمدة ثالثة شهورتطبيق البرنامج على المج

  و فعالية البرنامج العقلي اللغـوي وكان من أهم ما أسفرت عنه نتائج الدراسة ثبوت كفاءة      

فـراد   وزيادة حجم الحـصيلة اللغويـة لـدى أ         دوج  في رفع مستوى األداء العقلي،      المز

  ).2005ريطي؛ عبد المطلب،الق(المجموعة التجريبية الذين تم تطبيقهم عليهم 
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مها بمـجال تربية المتخلفـين     تشترك الدراسة السابقة مع أهداف دراستنا في اهتما             

فال ذوي متالزمة داون بـصفة       وتختلف الدراسة الحالية عنها في تناولها لفئة األط        عقليا،

  .ت االستقاللية والتوجيه الذاتيرااه الملتدريب على و تركيزها في اخاصة،

بدراسة استهدفت تقييم فعالية    ) 1994 (  عام  فقد قامت  يم؛ أموال احمد،  أما عبد الكر        

قليا  بعض المهارات   برنامج تدريبي خاص بتعديل السلوك في إكساب األطفال المتخلفين ع         

  :، وهيتم التركيز على ثالث مهارات فقطوقد االجتماعية،

   شكرا : بقول– االمتنان ن التعبير عتمهارا -

  آسف: بقول–مهارة التعبير عن االعتذار  -

 .من فضلك:  بقول–مهارة التعبير عن االستئذان  -

 تـم   سنوات،) 9-6( تراوحت أعمارهم بين     طفل و طفلة  ) 12(وتكونت عينة الدراسة من     

رعاية متخلفين عقليا  بمركز      وجميعهم من ال   تجريبية وضابطة، :  إلى مجموعتين    تقسيمهم

 بـين   دراسة وجود فروق دالة إحصائيا    ال و أظهرت    "أبو ظبي " وتأهيل المعوقين في إمارة   

ـ        القياس القبلي و البعدي؛ حيث ظهر في       اعت ـ أن العينة التي تعرضت للبرنـامج استط

 جانـب اكتـساب المهـارات       مـوضوع التدريب، والى  اب المهارات االجتماعية    ـاكتس

ـ (ة حدث انخفاض كبير في أنمـاط الـسلوك غيـر المرغوبـة              المذكور ى؛ خولـة،   يحي

  ).2005 وعبيد؛ماجدة،

 رعاية األطفـال المتخلفـين      ع الدراسة الحالية في مجال    ـة السابقة م  ـتتفق الدراس       

 المتخلفـين ذهنيـا      و تبيان دور و فعالية البرنامج التدريبي في إكـساب األطفـال            ذهنيا،

ـ              ب مهـارات نمائية،  هج نينما تختلف أهداف دراستنا عنها في المنهج المتبـع و هـو الم

 المـصابين بمتالزمـة داون      لالوصفي باإلضافة إلى تركيزها على تربية ورعاية األطفا       

لكن هذه الدراسـة     تحتاج إلى اهتمام كل الباحثين،     كفئة من أهم فئات المتخلفين عقليا التي      

لفين ذهنيا لمهارات اجتماعية بعـد تعرضـهم        أفادت البحث في أن اكتساب األطفال المتخ      

   . ر في أنماط السلوك غير المرغوبةللبرنامج يحدث انخفاض كبي

 دراسة بهدف تحـسين   ( Ellis, D et al, 1996) و قد أجرى دافيد إليس و آخرون       

ـ    ـتين متج ـجموعـالت االجتماعية لم  ـوى التفاع ـمست ذ المرحلـة   انستين مـن تالمي

 ضمت األولى عشرة أطفال معاقين عقليا بينما ضمت الثانية عـشرة     و مدربيهم، االبتدائية  
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 أطفال من العاديين من خالل تقديم برنامج تدريبي أثناء حصص التربية البدنية  يتـضمن              

ـ   ـ و تم  .صورا  لمـا يـجب عليهم القيام بـه       ـ  ـت مالحظة م صدر عـنهم  مـن      ا ي

   .سلوكيات و تفاعالت

عالت من جانب األطفال المعاقين عقليا بقدر متساو مع أقرانهم          أوضحت النتائج حدوث تفا   

سواء المعاقين عقليا أو العاديين إلى جانب تحسن ملحوظ  ودال إحصائيا فـي مـستوى                

م لهـم خـالل تلـك       تفاعالتهم االجتماعية تم إرجاعه إلى  فعالية محتوى البرنامج المقد         

  ).2003 عبد اهللا؛ عادل،(الحصص 

ه الدراسة فيما يتعلق بفعالية تقديم برنامج تدريبي أثناء حـصص التربيـة             تفيدنا هذ       

  .لألطفال المتخلفين عقلياالبدنية  في تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية  

بدراسة هدفت إلى وضع برنامج مقتـرح      ) 1997(لك فقد قام شريف هانم مختار             كذ

)  فئة المورون (جتماعية للطفل المعاق عقليا     لتنمية بعض الجوانب العقلية واالنفعالية  واال      

ى فعاليته فـي    في مرحلتي الطفولة الوسطى و المتأخرة و تجربة البرنامج للكشف عن مد           

 مـن    طفـال  )60(و تحقيقا لهذا الهدف أخذت الباحثة عينة الدراسة         تنمية هذه الجوانب،    

 المنصور بمصر، تتـراوح      و معهد اإلعاقات المتعددة بمعهد     أطفال معهد التربية الفكرية،   

 و كانـت األدوات     درجـة،  ) 51-5(عاما بمتوسـط ذكـاء       ) 12-6(أعمارهم مابين   

 اختبار جـود    –المستخدمة في هذه الدراسة عبارة عن لوحة أشكال سيجان لقياس الذكاء            

 برنامج تنمية بعـض الجوانـب       – مقياس السلوك التكيفي     –إنف و هاريس لقياس الذكاء      

 ) ت(لمـورون و اسـتخدمت الباحثـة اختبـار          ماعية  و االنفعالية لطفل  ا      العقلية واالجت 

 و قد توصلت الدراسة     ت للمجموعات الضابطة والتجريبية،   لدراسة الفروق بين المتوسطا   

 درجات   )9(يبية لصالح اإلجراء البعدي بنسبة      إلى ارتفاع مستوى الذكاء للمجموعة التجر     

   .ى مستويات الذكاء للفئات الخاصةرامج اإلنمائية عل مما يشير إلى مدى تأثير البتقريبا،

ـ        ما اقتـرحت،  وقد اقترحت الدراسة من بين     ملية ـ ضـرورة التـدخل المبكـر فـي ع

و االهتمـام بتنفيـذ      هذا الطفل و الدعم األسري له،        التشخيص و العالج من أجل رعاية     

     ).2002؛ أمل،الهجرسي(البرامج التربوية المقترحة على المعاقين عقليا بكل دقة 

ـ    ـي االهت ـتتفق الدراسة الحالية مع السابقة ف            ال المعـاقين   مام بمجال تربية األطف

بعض الجوانـب لـدى هـؤالء        في قياس مدى فعالية البرنامج التربوي في تنمية          ذهنيا،
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ـ    ـولكنها تختلف عن  األطفال،   ـ      ـها في التركيز ع ور المهـارات   ـلى قيـاس مـدى تط

 بعد تلقيهم لبرامج تربويـة      وجيه الذاتي لدى األطفال ذوي متالزمة داون      االستقاللية و الت  

 المبكر لرعاية    استفاد البحث الحالي من هذه الدراسة فيما يتعلق بأهمية التدخل          و. خاصة

  .المعاقين ذهنيا

 بدراسة استهدفت بحث مدى فعالية برنـامج        1997 أميرة فقد قامت عام            أما بخش؛ 

 فئـة مـن األطفـال       االجتماعية في خفض مستوى النشاط الزائد لـدى       لتنمية المهارات   

   .المعوقين عقليا

 طفال من األطفال المعوقات عقليـا اإلنـاث مـن ذوي            )40(راسة من   و تكونت عينة الد   

 تتـراوح   بجدة بالمملكة العربية السعودية،   النشاط الزائد المقيمات بمؤسسة التربية الفكرية       

متجانستين ) تجريبية وضابطة ( تم تقسيمهن إلى مجموعتين      ،سنة) 14-10(أعمارهم بين   

 المستوى االقتصادي واالجتماعي ، النشاط الزائـد ،المهـارات          في العمر، نسبة الذكاء،   

   :شارت نتائج الدراسة إلى ما يلياالجتماعية، وقد أ

ة التجريبية قبل و بعد     ـين متوسطات درجات أفراد المجموع    ـوجود فروق دالة ب    •

 :جتماعية والمهـارات الفرعيـة و هـي       مج في الدرجة الكلية للمهارات اال     البرنا

 االجتماعي، و المشاركـة الوجـدانية،و التعاون، والصداقة،     التفاعل و التواصل    

   .اة اليومية ومهارات وقت الفراغ، لصالح القياس البعديو مهارات الحي

لضابطة قبل وبعد   عدم وجود فروق دالة بين متوسطات درجات أفراد المجموعة ا          •

   .البرنامج في درجات المهارات االجتماعية و النشاط الزائد

وجود فروق دالة بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسـطات            •

أفراد المجموعة الضابطة في الدرجة الكليـة للمهـارات االجتماعيـة و كـذلك              

   .ح المجموعة التجريبيةلزائد لصالمتوسطات درجات المهارات الفرعية والنشاط ا

عدم وجود فروق دالة بين متوسطات درجات أفراد المجموعـة التجريبيـة فـي               •

بيق البرنامج مباشرة و متوسط     ـن تط ـاعية و النشاط الزائد بي    ـالمهارات االجتم 

   .جاتهن بعد مرور شهرين من التتبعدر

االجتماعية في خفـض     كما أشارت نتائج هذه الدراسة إلى فعالية التدريب على المهارات           

  ).2005ماجدة،يحي؛خولة وعبيد؛(االضطرابات السلوكية ومنها النشاط الزائد 
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يمكن أن نستفيد من هذه الدراسة في أن التدريب على المهارات االجتماعية يـؤدي                    

  . السلوكية ومنها النشاط الزائدتإلى خفض االضطرابا

(  سـمير محمـد      شاش؛ي أجراها   ـلتة ا ـدفت الدراس ـرى ه ـية أخ ـو من ناح        

إلى التعرف على مدى فعالية برنامج يتضمن أنشطة جماعية في تنمية المهارات            ) 2002

قـسـمت هـذه     حيـث    متخلفين عقليا القابلين للتعليم؛   االجتماعية لمجموعة من األطفال ال    

ـ   عقليا منها تكونت من األطفال المتخلفين     األولى   المجـموعة إلى مجموعتين،   دمجين  المن

ـ      ـ و الثانية تكونت من األطفال المتخ      مع األطفال العاديين،    اوـلفين عقليا و الـذين تدرب

ن ـام العزل، و التعرف على مدى انعكاس تحـس        ـعلى نفس البرنامج و لكن ضمن نظ      

فـي خفـض    ) في مجمـوعتي الـدمج و العـزل       ( المهارات االجتماعية لدى األطفال       

ية البرنامج   و التعرف على مدى استمرار فعال      لبرنامج،ات السلوكية لديهم بعد ا    االضطراب

  .المستخدم بعد توقفه

طفال مـن العـاديين     ) 30( طفال من المتخلفين عقليا القابلين للتعلم        )80(تألفت العينة من    

 المجموعة التجريبية األولـى      تقسيم العينة إلى أربع مجموعات،     ثم تم ) كعينة استطالعية (

عاديين من نفـس   أطفال )10( و يا من صفوف التربية الخاصة،ن عقل أطفال متخلفي )10(

  أطفال   )10 (و عددهم ) مجموعة العزل ( المجموعة التجريبية الثانية    المدرسة تم دمجهم،  

  .تخلفين عقليا من القسم الداخليم

الصفوف الملحقـة    أطفال معوقين عقليا من      )10(جموعة الضابطة األولى وعددها     أما الم 

 أطفال معوقين عقليا من القسم      )10( والمجموعة الضابطة الثانية عددها      دية،بالمدرسة العا 

   .قة عقليةالداخلي بمركز إعا

   :أشارت نتائج الدراسة إلى ما يليوقد 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع درجات المهارات  االجتماعية لدى             •

ي و البعدي لصالح   لقبلاألطفال المتخلفين عقليا في مجموعة الدمج بين القياسين ا        

   .القياس البعدي

جود فروق ذات داللة إحصائية في درجات المهارات االجتماعية لدى األطفال           و •

م  ما عدا مهارة تدبير األمور والتصرف فل       لمتخلفين عقليا في مجموعة العزل،    ا

  .تكن الفروق دالة بين القياسين
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ات االجتماعية بـين    جود فروق ذات داللة إحصائية في جميع درجات المهار        و •

 بعد البرنامج ودرجات أقرانهم في      لدمج من األطفال المتخلفين عقليا،    مجموعة ا 

  .بطة ، وكانت لصالح مجموعة الدمجالمجموعة الضا

وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع درجات المهارات االجتماعية بـين             •

و درجات أقـرانهم      المتخلفين عقليا بعد البرنامج،    لمجموعة العزل من األطفا   

   .طة ، و كانت لصالح مجموعة العزلفي المجموعة الضاب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات جميع المهارات االجتماعية بين             •

 .لمتخلفين عقليا في القياس البعديمجموعتي الدمج و العزل من األطفال ا

الـسلوكية  وجود فروق ذات داللة إحصائية في معظم درجات االضـطرابات            •

ـ              دي لألطفال المتخلفين عقليا في مجموعة العزل بين القياسـين القبلـي و البع

 .وكانت لصالح القياس البعدي

وجود فروق ذات داللة إحصائية في معظم درجات االضـطرابات الـسلوكية             •

عـدي و   لألطفال المتخلفين عقليا في مجموعة الدمج بين القياسين القبلـي و الب           

  .البعديكانت لصالح القياس 

 السلوكية تعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معظم درجات االضطرابا      •

لدى األطفال المتخلفين عقليا في مجموعتي الدمج و العزل بعد البرنامج فيمـا             

، السلوك االجتمـاعي غيـر المناســب، العــادات          عدا درجات االنسحاب    

حرافـات النفـسية     االن الصـوتية غـير المقبـولة، سـلوك إيـذاء الـنفس،       

 و كانت الفـروق     وق دالة إحصائيا بين المجموعتين،    االنفعالية حيث وجدت فر   

 ).2005 ماجدة ،يحيى؛ خولة وعبيد؛(مجموعة الدمج لصالح 

تختلف الدراسة السابقة عن الحالية في تركيزها للتعرف على مدى فعالية برنـامج                   

فـي  (ماعية لدى األطفال المتخلفين عقليا      يحتوي أنشطة جماعية في تنمية المهارات االجت      

  ).مجموعتي الدمج والعزل

 من الدراسة المذكورة فيما يتعلق بتحسن المهارات االجتماعية بعـد البرنـامج             استفدنالقد  

تصرف فلم  دا مهارة تدبير األمور و ال     ـا ع ـ م ،)زلـج والع ـالدم(عند كال المجموعتين    

 ينعكس على انخفاض بعض االضطرابات السلوكية        و هذا التحسن   تكن دالة بين القياسين،   
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في مجموعتي الدمج و العزل كل هذا  مفاده أن البرنامج له فعالية في تحسين المهـارات                 

  .واء عند مجموعة العزل أو الدمجاالجتماعية س

  

  : دراسات حول السلوك التكيفي: ثانيا
 إلى فحص تطور سـلوك   دراسة هدفت(Abell, Natalie, 1989 ) أبل أجرت نتالي       

و ذلك في   ) طي و شديدي الحالة   ـمتوس(فال المعاقين عقليا    ـاد على النفس لألط   ـاالعتم

   .قبل المدرسة من خالل برامج عامةسن ما 

أسـبوعا  ) 12(دقيقـة فـي     ) 40( طفال أثناء لعبهم لمدة      )12(و تحقيقا لذلك تم مالحظة      

ـ  ي ذلك مجموعات بحث و مجموعات تحكم      ـواستخدم ف  ـارات قبـل و بعـد   مـع اختب

 لمنهج االستكشاف،  و لقد تضمن منهج البحث تعليم المدرسين نموذجا          عمليات المالحظة، 

طات جمـاعية أقل، و لعب حر وكان التركيز أثناء البحث على عدة استراتيجيات مثل نشا      

افة إلى  باإلض و التأخر في تلبية طلبات األطفال،      عض التعليم في األوقات المناسبة،    بأكثر،  

  . الموجودة يسيرة بالنسبة لألطفالتهيئة البيئة حيث تصبح الخامات

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج عكست صورة للتأثيرات المختلفة لمنهج االستكـشاف   

  .لى موضوعات في مجموعات التجاربع

خـاص  قد تم تقييم طرق  البحث المنهجية التقليدية و أثبتت عدم جدواها في التعلـيم ال             و   

  ).2002الهجرسي؛ أمل،(مرحلة الطفولة المبكرة ب

 تعلـيم األطفـال     ركزت الدراسة السابقة على تناول نموذج منهج االستكشاف فـي               

لي لـدى هـؤالء األطفـال أمـا         ومدى تأثيره في تطور السلوك االستقال     المعاقين عقليا،   

رائي لتعديل سـلوك    فقد أجرت دراسة عن فعالية االشراط اإلج      ) 1993( صفاء   هنداوي؛

المتخلفين تخلفا عقليا شديدا و تدريبهم على ممارسة أنشطة الحياة اليومية وذلك على عينة              

 سنة و نسبة الـذكاء      )20-12(من المتخلفين عقليا تراوحت أعمارهم بين     ) 40(مؤلفة من   

 تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة وقـد تـم تـدريب أفـراد               ،)35-25(بين  

   :ة التجريبية على المهارات التاليةالمجموع

ـ  ـ و الم  مهـارات العناية الذاتيـة،   - ة، و المــهارات اللغــوية،      يـهارات الحرك

  .والمهارات االجتماعية
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مص األصابع و قــضم األظـافر، و الوقـوع علـى            : تعديل المشكالت السلوكية   -

األرض، و خطف األشياء من اآلخرين، و االنطــواء، وعــدم القـدرة علـى               

  :صلت إلى النتائج الهامة التالية وتولتواصل، واالندماج مع اآلخرين،ا

ـ             • دريب تأكيد فعالية االشراط اإلجرائي لتعديل سلوك المتخلفين تخلفا شديدا فـي الت

  .على مهارات السلوك التكيفي، وتعديل المشكالت السلوكية

ة المتابعـة   ظهور التحسن والتقدم في جوانب السلوك  التكيفي المختلفة خالل فتـر            •

  ).2005  عبيد؛ ماجدة، خولة ويحيى؛(

 في تعديل سلوك المتخلفـين      بينت الدراسة السابقة فعالية أسلوب االشراط اإلجرائي            

  .يبهم على مهارات السلوك التكيفي وفي تدرعقليا،

تنميـة بعـض جوانـب      ) 1995(أسماء  دفت الدراسة التي أجرتها العطية؛    كما استه       

 و تكونـت    طفال المعـوقين عـقليا بـدولة قــطر،     دى عينة من األ   ـتكيفي ل السلوك ال 

  التربية الفكريـة بمدينـة الدوحـة،       طفلة من فئة القابالت للتعلم بمدرسة     ) 20(العينة من   

 و قسمت   درجة،) 70-50(و نسبة الذكاء بين      سنة، ) 17-12(تراوحت أعمارهن مابين    

 استمر برنامج التدريب على مهارات الـسلوك        وة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة،    العين

   :راسة إلى النتائج التاليةالتكيفي لمدة ستة أشهر و توصلت الد

و جود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبيـة و الـضابطة لـصالح               •

 فـي كـل مـن التـصـرفات االسـتقاللية، و النمـو           ريبيةـالمجموعة التج 

يه الذاتي والتنشئة    و التوج  ت واألعمال المنزلية،   العد و الوق   هومـ و مف  اللغوي،

  .االجتماعية

الح ـوجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية و الـضابطة لـص            •

لمدمـر، ف و ا  ـل من السلوك العني   ـفاض ك ـي انخ ـة التجريبية ف  ـالمجموع

والسلـوك المـضاد للمـجتمـع، سـلوك التمــرد و العـصيان، سـلوك            

 . السلوك النمطياالنسحاب و

كما وجدت فروق دالة بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية فـي              •

كل من أبعاد السلوك التكيفي النمائي و االضطرابات السلوكية لصالح القيـاس            

 ).2005 حيى؛ خولة و عبيد؛ ماجدة،ي(البعدي 
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قليا ى األطفال المتخلفين ع   كشفت الدراسة السابقة أنه يمكن تنمية السلوك التكيفي لد              

يـل مـن االضـطرابات      ن هاته األخيرة تساهم في التقل     بعد تعرضهم لبرامج تدريبية، وأ    

   .السلوكية

إلى التعرف علـى   (Smith et al, 1999 ) لك فقد هدفت دراسة سميث و اآلخرين      كذ

إلشارات التي  مدى فعالية أحد اإلجراءات التي تستخدم مع جداول النشاط و هو استخدام ا            

تهدف إلى تذكرة الطفل بما يجب عليه أن يفعل إلى جانب النمذجة و التعليمات و استخدام                

الصور و التعزيز في تعليم أربعة مراهقين يعانون من التوحد المصحوب بتخلف عقلـي              

 وأوضحت النتائج فعالية هذا األسـلوب فـي         .ئدةمتوسط في اكتساب مهارات تنظيف الما     

رات التي تم تدريب هؤالء األطفال عليها إلى جانـب بعـض الـسلوكيات              اكتساب المها 

   ).2003 عبد اهللا؛ عادل،(م ذلك على مواقف أخرى األخرى غير المستهدفة  و تعمي

مدى تطـور مهــارات     تتفق الدراسة السابقة مع الحالية في تركيزها على دراسة                

تخدم جداول النشاط و الصور فـي       نها في كونها تس   ـن تختلف ع  ـولك. تنظيف المائـدة 

 واستفاد البحـث    لتوحد المصحوب بتخلف عقلي متوسط،    تعليم األطفال الذين يعانون من ا     

الحالي من الدراسة السابقة فيما يخص االعتماد على النمذجة و التعزيز كطريقة إلكساب             

   .ي الحياةفي تكيفهم و اندماجهم ف وهو ما يسهم ف المائدة،هؤالء األطفال مهارات تنظي

اها ماك كالنهـان  و      ـريـتي أج ـدراسة ال ـت ال ـرى هدف ـة أخ ـيـن ناح ـوم      

 على طفل توحدي واحد في السابعة من عمره ) ( Mcclannahan & krantz , 1999كرانتز

تم تدريبه على استخدام جداول النشاط المصورة بغرض مساعدته على اكتساب الـسلوك             

ـ     ي األعـمال المـنزلية،   و مشـاركته ف   يـاالستقالل بيل ذلـك اسـتخدام     ـ و تم في س

  .يز ، و التوجيه اليدوي المتدرجالتعز

 نفسه  ضحت النتائج أن ذلك الطفل قد استطاع القيام باألنشطة المتضمنة من تلقاء           وأ      

طا للتفاعـل االجتمـاعي      وقد تضمنت تلك األنشطة نشا     .دون الحصول على أي مساعدة    

  ).2003 عبد اهللا؛ عادل،(

إذ " سميث"مشابهة إلى حد ما لدراسة      " ماك كالنهان و كرانتز   " جاءت نتائج دراسة          

الـسلوك   و التوجيه اليدوي و النمذجـة فـي اكتـساب            أظهرت فعالية أسلوب التعزيز،   

  .المرغوب فيه
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ها إلى ـدراسة هدفا من خالل) 2001( منى ا أجرى عبد اهللا؛ عادل و خليفة؛كم      

داول النشاط ـ على استخدام جنب األطفال التوحدييـلى مدى فعالية تدريالتعرف ع

مين  إلى ـ و ضمت العينة ثمانية أطفال توحديين مقسالمصور في تنمية سلوكهم التكيفي،

 إحداهـما تجريبية تـال كانــهما أربعة أطفـجموعتين متساويتين قوام كل منـم

سنة و نسب ) 13-8( ن ـعا بييـم جمـارهـ وتتراوح أعمواألخـرى ضـابـطة،

     .        االجتماعي و االقتصادي الثقافي المتوسطو جميعهم من المستوى ) 78- 57( ذكائهم بين

ات ــو أسفرت نتائج الدراسة على وجود فروق دالة بين  متوسطات رتب درج

لبعدي لصالح المجموعتين التجريبية و الضابطة في السلوك التكيفي و أبعاده في القياس ا

ب درجات المجموعة ـين متوسطات رتـ ووجود فروق دالة بالمجموعة التجريبية،

ي و البعدي لصالح القياس لـعاده في القياسين القبـالتجريبية في السلوك التكيفي و أب

ب درجات المجموعة الضابطة في ـق دالة بين متوسطات رتروـ و عدم وجود فالبعدي،

نفس القياسين في السلوك التكيفي و أبعاده ، و عدم وجود فروق دالة بين متوسطات رتب 

درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي و التتبعي بعد شهرين من انتهاء البرنامج 

  ).2003 عبد اهللا؛ عادل،(لوك التكيفي و أبعاده في الس

يتضح من الدراسة السابقة أن جداول النشاط بشكل عام يمكنهـا أن تعمـل علـى                      

نة مـن   هام المتـضم  ـتقاللية فيقومون  بالم   ـإكساب مثل هؤالء األطفال التصرفات االس     

  و جدير بالذكر أن جداول النشاط هذه تمثـل إسـتراتيجية حديثـة لتربيـة               .تلقاء أنفسهم 

  .ي  تأهيلهم النفسي و االجتماعيهام فـ واإلست الخاصة،األطـفال ذوي االحتياجا

ظمة للرعايـة   ـج المخططة و المن   ـل الدراسات المذكورة أن البرام    ـلقد أكدت ك        

 و المناسـبة لقـدراتهم       الموجـهة للمتخلفـين عقليـا،    ية واالجتماعية   ـوية والنفس ـالترب

 و تخفـيض    ـهاراتهم النمــائية،  تها في تحـسين م   ليـها فاع ـ ل و احتياجاتهم، الذهنية    

   .ة الطفل للسلوك غير المرغوب فيهمعدل ممارس

 إذا أحسن اختيار هذه البرامج و تحكمنا في كيفية تطبيقها ميدانيا أمكننا ذلك أن                أنه بمعنى

ل الجزائريين ذوي متالزمة    نحسن من التصرفات االستقاللية و التوجيه الذاتي لدى األطفا        

                                                                          .داون
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 المطبقة بـالمراكز    ى التحقق من مدى فعالية البرامج     سنعمل من خالل هذا عل    بمعنى آخر   

  .زائرالبيداغوجية الطبية في الج
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  : تمهيد

ـ   الغير العـاديين،   رادـوع التربية الخاصة األف   ـيتناول موض        ذين يختلفـون   ـ وال

نفعـالي  ي و اال  ـلي و الحـس   ـاديين في نموهم العق   ـراد الع ـوظا عن األف  ـاختالفا ملح 

 بهم، من حيث طرائق     ناما خاصا من قبل المربيي    ـ مما يستدعي اهتم   والحركي و اللغوي،  

و لعل أهم   .  و اختيار طرائق التدريس الخاصة بهم      ضع البرامج التربوية،   وو تشخيصهم،

 بـالفروق الفرديـة بـين       نذ بدايتها األولى االهتمـام    ـميزت به التربية الخاصة م    ـما ت 

فون  فهي تشمل تكييف العملية و البيئة التعليمية بهدف تمكين األطفال الذين يختل            المتعلمين،

ـ  ـلوغ أقصى ما تس   ـن ب ـن األطفال اآلخرين م   ـريا ع ـوهـج هم مـن  كاناتـمح به إم

    ).2007 الخطيب و آخرون،(نمو وتحصـيل، واستقاللية 

ياتهم  فئة ذوي اإلعاقـات العقليـة بمـستو        ت التي تهتم بها التربية الخاصة،     ومن بين الفئا  

حتى اهج تعليمية لهؤالء األفراد      مما يقتضي توفير برامج ومن     المختلفة و منها المتوسطة،   

 و لبلوغ أقصى ما أمكـن       يستفيدوا من حقهم في التربية، وإلتاحة فرصة حيـاة محترمة،        

  .ستقاللية و االندماج االجتماعيمن اال

   :      و في هذا الصدد نعرج على تبيان

مبادئهـا  كيف نشأت التربية الخاصة ؟ و ما هي أهم التعريفات الواردة بشأنها ؟ و ما هي                 

و مستوياتها ؟ و األهداف التي تقوم عليها ؟ وما هي المناهج والبرامج واألسس التي تعنى                

  لفين ذهنيا من الدرجة المتوسطة؟باألطفال المتخ
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  : لمحة تاريخية عن التربية الخاصة. 1
ن  إذ كـا   عوقين قد اختلفت باختالف العـصور،     رة المجتمعات إلى األفراد الم          إن نظ 

ألفراد قديما يتركون للمـوت جوعا، بل أكثر من ذلك، كانــوا يقتلـون وهـم               هؤالء ا 

 حيـث كـانوا يعتبـرون أن        ن،وهذا االتجاه كان سائدا في أيام اليونان و الروما        صغارا،  

هؤالء األفراد غير صالحين للمجتمع و عالة عليه ففي مجتمعات روما و إسبرطة عـانى               

زدراء ، و كذلك فإن نضرة أفالطون وأرسطو للمتخلفـين          المعوقون من االضطهاد و اال    

 الـذي أراد    ؛)م. ق 347-427(  حيث كان يرى أفالطون      ).2000الختاتنة،  (كانت قاسية   

 ألن وجـودهم يعـوق قيامهـا         ينشئ جمهورية مثالية، أن المـعوقين ضرر بالدولة،       أن

ـ   ى إلى نفـي المعوقـين خارج الدولـة،     ادـبوظيفتها ومنه ن   قى فيهـا سـوى     ـ وال يب

إال انه ) 1966 عبد الرحيم وبركات،(اع أو الحكم  أو الدف ،األذكياء و القادرين على اإلنتاج    

فلقد كانت الديانـة البوذيـة       على كافة المجتمعات اإلنسانية،    ال يمكن أن نعمم هذه المعاملة     

بركـات   (ون لهم و مساعدتهم   بالهند تنادي بجعل المعوقين أبناء لبوذا و أوجبت تقديم الع         

نت تعزلهم عن    أما مصر الفرعونية فكانت تقر بحقهم في العيش إال أنها كا           ).1981لطفي،

   ).2000 الختاتنة،(المجتمع 

 يبـدأ إال فـي القـرن الثـامن           فلـم  بتربية األطفال المعوقين بفرنسا،   أما االهتمام         

 جان ماري إيتارد حيث اتجه التفكير في المعاقين خاصة العقلي منها بعد أن أصدر عشر،

   " Jean Marie Itard " )1775-1838 (   كتابه الذي شرح فيه محاوالته لتربيـة الطفـل

 ومن ثم أصـبحت المجتمعـات       ،)1966 يم وبركات، عبد الرح (المعروف بوحش أفيرون    

زنة البـد   و ذلك باعتبار أن لهم طاقة مخ      لى المعوقين نظرة وظيفية نفعية،    الحديثة تنظر إ  

 ).2005 مـسعودان، ( كما صبغت هذه النظرة بالصبغة اإلنسانية        ا وتنميتها، من استغالله 

 حيث  ة و الواليات المتحدة األمريكية؛    دول األوروبي ـتد هذا االهتمام إلى عدد من ال      ـوام

الفرنسي و مـاريا  "Seguin " جان ـكل من سي  "Itard"شجعت الجهود التي بذلها إيتارد 

 الفرنسي و فوكة أنتس كنجما  "Binet" وبينيه االيطالية، "Maria Montessori "منتسوري

" Foka Intes kingma"  ،حيث أنشأ سيجان الهولندي وغيرهم " Seguin"  مدرسة خاصة

ـ    م في باريس وأبتكر مقياس للذكاء،     1937بتربية المعوقين عقليا سنة       ـة كما أنشأ مدرس

Bicètre و مدرسة ثالثة ألحقت بمستشفىLa Salpetrière )  ، 1966عبد الرحيم وبركات(.   
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معـوقين عقـليا في أواخر القـرن      طالية بال ـاالي" ماريا منتسوري "كما بدأ االهتمام عند     

ـ         .، فأنشأت لهم مـدرسة خاصة    19 دريب ـ وقد صممت أدواتها التعليميـة الخاصـة لت

  ).2000 عبيد ماجدة،(ـليم المـبكر لـألطفال الحواس و العضالت كجزء من التع

م بفرنسا وكان الهدف منه هـو التعـرف         1905 بوضع مقياس للذكاء في      Binet قام    كما

على المتأخرين عقليا لفصلهم عن العاديين و جعلهم بمدارس خاصة من أجـل إعطـائهم               

فوكه أنـتس   " م أنشأ 1935 وفي سنة    ،)1997الشناوي محروس، ( لعقولهم   التعليم المناسب 

عبـد  (بهولندا   "Amersfort"ليا في أمر سفورت أول مدرسة لألطفال المعوقين عق" كنجما

  ).1966الرحيم وبركات،

 حيث بدأ االهتمام و     وم التربية الخاصة قد ظهر حديثا،     يتبين من كل ما سبق أن مفه            

ين و يجد صـعوبة فـي عمليـة         رـلف عن اآلخ  ـوق كشخص مخت  ـراف بالمع ـاالعت

غيـر  " و "الـسوي "وغير العـادي أو     العادي   وعرف المعوق انطالقا من المعيار       التكيف،

 مما استوجب ظهور فكرة التربية الخاصة والتي تعتبر حقا لكل فرد فـي الـتعلم    ،"السوي

ـ ه ونـوع اإلعاقة التـي يعاني منها؛أي       دادـسب قدراته و استع   ـح راعاة الفـروق   ـم

ط الفردية واالعتراف بالفرد حسب إمكانياته و إعطائه الفرصة للتعلم مع تـوفير الـشرو             

  .اديالالزمة من برامج ومناهج ووسائل تتالءم و قدراته لتحقيق التطبيع الع

   

  :مفهوم التربية الخاصة. 2
ـها ما يــركز علـى      ب التربية الخاصة من   ـتركز التعاريف المختلفة على جوان          

 مـا    ومنها ما يركز على الفئات المستفيدة من التربية الخاصة ومنهـا           الطرق و المناهج،  

  : على األساليب والوسائل، سنذكر البعض منها فيما يلييركز

  

  : تعريف منظمة اليونسكو للتربية الخاصة . 2-1
 تلك التربية الجامعة للتعلم العام و المهنـي الموجـه لـذوي             «:      التربية الخاصة هي  

ــدم التكيــ    ــي وع ــسمي و العقل ــصور الج ــات  الق ــل الفئ ــاعي وك ف االجتم

   ).1969اليونسكو،(»الخاصة
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وعة من الطـرق و     ـي مجم ـ وه ة الخاصة هي تربية غير المكيفين،     ربيـإذن الت       

  .طبقة على األشخاص غير العاديينالمناهج الخاصة الم

  

  : تعريف ناصر بن علي الموسي للتربية الخاصة. 2-2
 التربوية  توهم ذووا اإلحتياجا  تربية األطفال غير العاديين،     « :      التربية الخاصة هي  

و  أ إما في قدراتـهم العقليـة، أو الحـسية،       . ين يختلفون عن أقرانهم العاديين    خاصة الذ ال

 اختالفا يوجـب إجـراء      ديمية أو السلوكية و االنفعالية، أو التواصلية،      األكاالجسمية، أو   

تم ذلك من خالل     وي ضرورية في المـتطلبات التعليمية،و المستلزمات المدرسية،     تعديالت  

ي من شأنها أن تمكـن هـؤالء        ـ الت ، والطـرق واألساليب والبرامج،   استخـدام الوسائل 

 مـن البيئة التربوية    ةادـ من االستف  ختـالف احـتياجاتهم و خصائصهم،   لى ا ـاألطفال ع 

   ).41 ص،1999الموسي، (»الطبيعية

: تحدد في يتضح لنا من خالل هذا التعريف أن الفئات المستفيدة من التربية الخاصة ت                  

ت  ذوي صعوبا  وقين والموهوبين، المتخلفين عقليا، المعوقين جسميا و حركيا وحسيا،        المتف

ضـطرابات الـسلوكية و االنفعاليـة، ذوي         ذوي اال  التعلم، ذوي إضطرابات التواصـل،    

  .إضطرابات التوحد، متعددي اإلعاقة

   

  : تعريف جمال الخطيب و منى الحديدي للتربية الخاصة. 2-3
      جملة من األساليب التعليمية الفردية المنظمـة التـي         « :الخاصة بأنها ف التربية   تعر

ـ    تعليميا خاصا، ومـواد ومعدات خاصة أو مكيفـة،       تتضمن وضعا    وية ـ وطرائـق ترب

خاصة و إجراءات عالجية تهدف إلى مساعدة األطفال ذوي الحاجات الخاصة في تحقيق             

طيـب  الخ (»لنجـاح األكـاديمي    الشخصية وا  –الحد األقصى الممكن من الكفاية الذاتية       

  ).25ص،1994والحديدي، 

ليب المــنظمة و    ها تلك األسـا   ـريف أن ـذا التع ـصد بالتربية الخاصة في ه    ـيق      

 وتتضمن طرائق ووسائل و أساليب تعليمية تقدم إلى األفراد ذوي           المصممة بشكل خاص،  

  .تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكناالحتياجات الخاصة بهدف 
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 بـالرغم مـن أن      لتربية الخاصة مهنة حديثة نسبيا،    نستخلص من كل ما سبق أن ا            

 فقـد   . موجودين دائمـا   ااألطفال المعوقين والمتفوقين الذين تخدمهم التربية الخاصة كانو       

زرعت جذور التربية الخاصة في بدايات القرن التاسع عشر بأيدي روادها الذين بينوا بأن              

ـ     وأن لديهم القابـلية للتدريب ولذ      على التعلم  األطفال المعوقين قادرون   وير ـلك تـم تط

 من أجل   لتربوية إلى فئة المعاقين عقليا،     لتقديم الرعاية ا   ة،مناهج و برامج و أساليب خاص     

 بحكم أن أي تدخل تربوي فإن هدفه يكون تنمية   ية إمكانيـاتهم إلى أقصى حد مـمكن،     تنم

  .المعاق الذاتيةإمكانية الفرد 

  

  :دئ التربية الخاصةمبا. 3
 توقـف عـن     سـ ولي  في الذكاء،  تجدر اإلشارة إلى أن التخلف العقلي هو انخفاض             

سرعة أبـطء مـن األطفـال        فالطفل المتخلف عقليا ينمو ويتعلم و لكن بصعوبة وب         النمو،

ي االنتباه و التـذكر و      ـغة ف ـون مشاكل بال  ـفال يواجه ـؤالء األط ـألن ه العـاديين،  

 وفيما يلـي    .ا شروط أساسية للتعلم و التدريب      فكله  و التعميم والتكيف،    التركيز التمييز و 

وهــذه المبـادئ    . دريب فعال نا نسعى إلى ت   ـجملة من المبادئ البد من مراعاتها إذا ك       

  ).1997عبد الرحيم،:(هي

  . فرد دوره في الحياة رغم قصورهحقوق اإلنسان تقتضي بأن يأخذ كل  - 1

 .قين ووصولهم إلى مستويات عالية في تنمية المعانجاح كثير من التجارب  - 2

ن ـ أي تتضم   تكون متكاملة و شاملة ومترابطة؛     على برامج الرعاية التربوية أن      - 3

  .)1984 بركات،( المتخلف عـقليا ية شخصيةـمل على تنمـات تعـنشاط

تعليم األطفال المتخلفين ذهنيا في جو طبيعي ال يعزلهم عن أسـرهم وال يفـصل                 - 4

سـيد  . (ل دمجهم فيه بعد أن يـتم التأهيـل         فيسه  وبين األسوياء في المجتمع،    بينهم

  .)2001 سليمان،

ـ                - 5 ون بـه   إن اإلعاقة ال تؤثر على الطفل فقط ولكنها قد تؤثر على جميع من يحيط

 فاألسرة هي المعلم األول والخلية األولى و األهـم لكـل            ،...)األسرة، المدرسة،   (

الطرفيـن دور يلعبه في نمـو       فلكل من    ن األسرة، و المدرسة ليست بديال ع    طفل  
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جيع أفراد األسرة و خاصة الوالدين على المـشاركة         ـك البد من تش   ـ كذل .الطفل

  .)1994 الخطيب والحديدي،(تربوية الخاصة الفاعلة في العملية ال

إن التربية الخاصة المبكرة أكثر فاعلية من التربية في المراحل العمرية المتقدمة            «  - 6

راحل الطفولة المبكرة مراحل حساسة على صعيد النمو ويجب استثمارها إلـى            فم

 ).27 ص،1994الخطيب والحديدي، (»أقصى حد ممكن

 و التخفيف مـن المثيـرات       شد انتباه الطفل، من خالل تنظيم المواد و المثيرات          - 7

من ( واالنتقال تدريجيا من المهارات البسيطة إلى المهارات األكثر تعقيدا           المشتتة،

  .)1994 الخطيب و الحديدي،) ( إلى المركبالبسيط
 

  :  مستويات عمل التربية الخاصة. 4 
   :لخاصة في العادة في مستويين هماتعمل برامج التربية ا     

  

  : المستوى الوقائي. 4-1
م، المستوى الوقائي علـى     1976سنة   )OMS(      حيث حددت منظمة الصحة العالمية      

 عدم حدوث أو التقليل من       هدفها األساسي هو   اءات المنظمة والمقصودة،  لك اإلجر ت« :أنها

» ائف الفسيولوجية أو الـسلوكية    لل أو القصور الذي يؤدي إلى العجز في الوظ        حدوث الخ 

   .)16 ص،2003حة وعبد العزيز عمر، كواف(

، اءات الالزمة لمــنع حـدوث اإلعاقـة       يقصد باالتجاه الوقائي القيام بكافة اإلجر           

 وتمثل الوقاية   يمـكن أن تؤدي إلى تفاقم اإلعاقة؛     تي  ـلى تجنب الظروف ال   ـل ع ـالعمو

ض العقاقير التي تؤثر على الجنين، الزواج من        مثال في العناية باألم ومنعها من تناول بع       

   .الخ...األقارب، سوء التغذية، 

  

  :المستوى العالجي. 4-2 
ن حـدوث اإلعاقـة عـن       لقصور أو التخفيف م   يقوم المستوى العالجي على إزالة ا           

ـ    ـمعيا م ـعاق س ـص الم ـعند الشخ ـ ف طـريق التعويض،  ـ  ـثال يـتم دع اسة ـم الح
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ـ   ة و ذلك بتأهيل المعاق واستغالل       البصرية أو الحسي   امنـة إلـى    اقاته الك ـ إمكانياته وط

  ).2003 كوافـحة وعمر،(أقصى حد ممكن 

لى إزالـة القـصور و      ـل ع ـثل في العم  ا سبق أن االتجاه العالجي يتم     ـو نستخلص مم  

التخفيف من حدته في المجاالت الوظيفية المختلفة أو التعويض عنه ببـديل إذا تعـذرت               

لمكفوفين و لغة اإلشـارة مـع   في الكتابة مع ا" برايل"،  Brailleإزالته كاستخدام طريقة 

   .الصم

  

  :أهداف التربية الخاصة. 5
ـى تحقيقه هو تــأمين حـق       ى التربية الخاصة إل   دف األساسي الذي تسع   ـإن اله       

ـ     ـول على كافة الخدم   ـ في الحص  يادـلعالطفل غـير ا   ها الطفـل   ـات التي يتمتـع ب

 . و الذي يتمثل في غايـات التـدريس        العادي أو السوي و خصوصا في المجال التربوي       

   :تيمجموعة  من األهداف و هي كاألوعلى كل حال فإن التربية الخاصة تسعى لتحقيق 

ك من خالل أدوات القيـاس و       ـاديين وذل ـير الع ـفال غ ـرف إلى األط  ـالتع « - 1

ـ        ، 2006 الروسـان، (» ة الخاصـة  ربيـالتشخيص المناسبة لكل فئة من فئات الت

  ).18ص

 المتاحـة لديـه      وتنمية قدراتـه فـي ضـوء اإلمكانيـات          تربية الطفل المعوق،   - 2

 ).2001نجدي،(

تقليـل حـدوث   شكل عام و العمل ما أمكن على   إعداد برامج الوقاية من اإلعاقة ب       - 3

 .االعاقة

ـ              - 4 داف ـإعداد طرائق التدريب لكل فئة من فئات التربية الخاصة لتنفيذ وتحقيق أه

 ).2000عبيد، (ة التربـوية الفردية اس الخطـلى أسـرامج التربوية عـالب

 الخاصـة   إعداد الوسائل التعليمية والتكنولوجية الخاصة بكل فئة من فئات التربية           - 5

كالوسائل التعليمية الخاصة بالمعاقين سمعيا أو الخاصة بـالمكفوفين أو الخاصـة            

  .الخ...بالمعاقين عقليا 

عبـد  (المجتمـع   تهيئة األجيال الناشئة بصورة تكفل مشاركتهم الفعالة في ترقية            - 6

 ).2003 الحميد كمال،
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ه قادرا علـى تلبيـة      هي الوضعية التي يصل إليها الفرد و التي تجعل        :  اإلستقاللية - 7

  .ستغناء عن المساعدة االجتماعيةحاجياته و رغباته بمفرده مع اإل

صل بما   تعمل التربية الخاصة على الوصول إلى التحكم في عملية التوا          : التواصل - 8

 .يتماشى و طبيعة العالقات

 وهي الوصول بالشخص المعـوق للمـشاركة فـي الحيـاة            : اإلندماج اإلجتماعي  - 9

 ).2002قاسمي، (اتها التكيف معها بكل متطلباالجتماعية و 

   :ة داون نخصها باألهداف التاليةوعليه فإن فئة المتخلفين عقليا و المصابين بمتالزم  

ينه مساعدة الطفل المصاب بمتالزمة داون على القيام ببعض األعمال المنزلية التي تع             - 1

   .في أداء مهام حياته اليومية

ات و القـدرة علـى      على اآلخرين مما يشعره بتحقيق الـذ      التقليل من إعتماد الطفل       - 2

 ).2000عبيد، ( االنجاز 

ـ ـلى تحقيق الكفاءة الشخـمساعدة الطفل ع   - 3 ي الحيـاة االسـتقاللية   ـصية المتمثلة ف

 . واالكتفاء و التوجيه الذاتي والعناية الذاتية بحيث ال يكون عالة على اآلخرين

ية الالزمة للتفاعـل االجتمـاعي و      ـسلوكاط  ال  ـص و األنم  ـغرس وتنمية الخصائ    - 4

 . البيئة المحيطةإكساب الطفل المهارات التي تمكنه من الحركة والنشاط في

إكساب الطفل المهارات اليدوية والخبرات الفنية التي تمكنه بعد ذلك مـن ممارسـة                - 5

  .ه على تحقيق االكتفاء االقتصاديبعض المهن مما يساعد

وتأهيـل  بق يمكن القول بأن التربية الخاصة تهدف إلى تربيـة    و اعتمادا على ما س          

 من خالل تدريبهم على إكتشاف المهـارات المناسـبة حـسب            األطفال المتخلفين ذهنيا،  

 مستوى وإعدادهم   إمكاناتهم وقدراتهم وفق برامج خاصة بغرض الوصول بهم إلى أفضل         

  .للحياة العامة

إن الهدف من العمل    «:مل بتونس في هذا الصدد     مركز األ  تقول السيدة رشيدة قدوار مديرة    

  وتعويـده  إلى االنـدماج االجتمـاعي،    التربوي الذي نقوم به هو الوصول بالمعاق ذهنيا         

 مع تدريب المعاق على فهم معاني الرموز األساسية التي          االكتفاء الذاتي بمعرفة الكلمات،   

  ).20، ص1984الحمزاوي، ( »ي حياته اليومية مثل قراءة اسمهيحتاجها ف
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و لما كانت التربية الخاصة تعمل على إعداد الفرد للحياة فهي فـي ضـرورتها ال                      

 إال أن البـرامج  .لمقدمة ألبناء المجتمـع العـاديين  تختلف عن الخدمات التربوية العادية ا  

 تختلف من حيث محتواها و أسلوب       «:)1997(المقدمة للمعاقين ذهنيا كما يرى الروسان       

      ).19ص (» البرامج الخاصة باألطفال العاديينتدريسها عن

إذن ما هي صفة البرامج التربوية الخاصة ؟ و ما هو أهم هذه البرامج التعليمية للمتخلفين                

ذهنيا بدرجة متوسطة ؟ وما هي تلكم األسس التي تقوم عليها و المناهج و المحتويات التي           

ا في المركز البيداغوجي الطبي بحيـدرة       تجسدها ؟ وأخيرا ما هي البرامج المطبقة ميداني       

  ؟) الجزائر(

  

  :برامج التربية الخاصة. 6
إن الرعاية التربوية للطفل المتخلف ذهنيا هي إحدى الضمانات األساسـية لترقيـة                   

مع و تحويل طاقاته المعطلة إلى طاقات منتجة و من ثم ال مناص من تعزيـز هـذه        تالمج

ـ  لى  ـالرعاية في ضوء التعرف ع     ـ  ـحجم المتخ ا و نـوعيتهم و كفـاءتهم       نيـلفين ذه

  .فل و ذلك لتوفير برامج تعليمية تناسب مستوى كل طالمتوقعة،

فالمتخلفون ذهنيا بمختلف مستويات إعاقتهم يحتاجون إلى برامج خاصة لتعليمهم المهارات           

ـ         فـي المؤســسات المتخصـصة      لقونها  ـاألساسية في إطار التربية الخاصة التـي يت

  ).1965تز، بومجار(

  

  :البرامج التعليمية للمتخلفين ذهنيا بدرجة متوسطة. 6-1
 و بمـا أن      حسب مستويات التخلـف الـذهني،      يطرح المتخصصون برامج مختلفة         

ـ           ن ذوي اإلعاقـة العقليـة      الدراسة تركز على فئة األطفال المصابين بمتالزمـة داون م

ن تتراوح نسب ذكائهم مـا بـين        ـذيفال ال ـرامج هؤالء األط  ـ فسيتم تناول ب   المتوسطة،

ـ   ـة بظ ـ حيث تتميز هذه الفئ    درجـة على مقياس اختبار الذكاء،     35-55 ن هور العديد م

  :المشكالت و نذكر منها ما يلي

   . و تتمثل في مشكالت المشي و الوقوف و الجري: المشكالت الجسمية - 1
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الحيـاة  تتمثل في مشكالت السلوك التكيفـي، كمهـارات          و   : مشكالت اجتماعية  - 2

ـ    ـ مث اليومـية، نــاول الـسوائـل و المهـارات       ام و ت  ـل مهارات تناول الطع

 و  ، ومهارات التــواصل االجــتماعي،     سـداء المالب ـ ومهارات ارت  الصحية،

  ).2005الروسان ، (مهارات تحمل المسؤولية 

 شكـالت اإلصـابة بـاألمراض الجـسمية،      ي م ـ وتتمثل ف  : مشـكالت صحـية  - 3

لبصرية و   و الصعوبات السمعية و ا     كأمراض الجهاز التنفسي،  ت الحسية   والصعوبا

 .اعتالل الصحة بوجه عام

القريوتي (ستقبالية   و تتمثل في مشكالت المهارات التعبيرية أو اال        : مشكالت لغوية  - 4

 ).2001 وغيره،

 إضافة  ل كبير في تنمية االتصال اللغوي،     لذلك فإن البرامج التعليمية الخاصة بهم تهتم بشك       

تركيزها على تنمية المهارات الحركية واالستقبالية و كذلك مساعدتهم علـى تحقيـق             إلى  

 ).2000نفـس المرجع السابق، (تقاللية ـن االسـضل مـة أفـدرج

 بـرامج التـدريب و   ط بينـرورة الربـى ضـ إل "Dinkan"كان ـد أشار دنـلق      

نمي القدرات و تقوي النـشاط      ون التركيز على األعمال التي ت     ـ بحيث يك  برامج التعليـم، 

 فــقد وضـع هافمـستر     . ني و تساعد على التفكير والتخطيط وإدراك العالقـات        ـالذه

"Hofmaster"  يتـضمن   ليم حاالت التخلف العقلي الـشـديد، والمتــوسط،       برنامجا لتع 

والمــحافظة علـى      قـضـاء الحاجـة و النظافة الشخصية،     لياتـى عم ـتدريبهم عل 

 وإنفـاق مـصروفهم     أسماء الشوارع المحيطة بالمؤسسة،    و معرفة    م،أنفسـهم و سالمته  

ذي أشار إلى ضرورة التركيز علـى       ـال "N.Ellis"و أيده في ذلك نورمان إليس       . يوميال

 ).1997 ،مرسـي (م االجتماعي و هو أفضل من التركيز على التعليم األكـاديمي          ـالتعلي

ـ       وغالبا ما يكون المكان التربوي المناسب ألطفال         اصة ـهذه الفئة مراكـز التربيـة الخ

األكثر تميزا عـن أقـرانهم ممـا         وذلك راجعا الحتياجاتهم     )2005 وسان،الر(النهارية  

 ريب تخصصي للعمل معهم طول الوقـت،      يستدعي برنامجا خاصا لهم ومعلمين ذوي تد      

لجـسمية التـي    حيث يحتوي البرنامج الخاص في المرحلة األولى على العناية بالصحة ا          

نة كغسل اليدين قبل تناول األكل، والتعرف على         تكوين عادات حس   لق بنظافة الطفل، و   تتع

الطفل المتخلف عقليا، كالموسيقى، ولتدريب      كذلك تسخير الفنون الجميلة في خدمة        جسمه،
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 وسيلتي الرسم والرياضة البدنية، زيـادة علـى          الحركي يستعمل كال من    اإلدراك الحسي 

ـاب راءة و الحـس ـلمرحلة الثانية فهي تضم برنامجا لتعليم الق أما ا ،...بعض النشاطات   

ج إلعداد الطفل    كالصدق واألمانة وأخيرا برنام    و الكتابة، وإكساب الطفل العادات الخلقية،     

  .للتدريب المهني

 لحـاالت التخلـف العقلـي       ياختلفت نتائج الدراسات حول أهمية التعليم األكـاديم             

 قيموا  ،م1953سنة   "Mennesona"ن جامعة منيسونا    ـساتذة م ي دراسة أل  ـفف. المتوسط  

 إلى فشل حاالت التخلف العقلي المتوسط في        ا أشارو  برامج التعليم لمدة أربع سنوات،     فيها

م إمكان تعلـيم    1957سنة   "Kirk" في حين يرى كيرك    .عليم القراءة و الكتابة والحساب    ت

، أن تكتـب اسـمها    ) دريبـها القابلية للت  التي يتوفر لدي  (حاالت التخلف العقلي المتوسط     

 ويذهب وارن   ،...وتقرأ بعـض إشارات المرور، مثل قف، وسر، وخطر،وعبور المشاة          

"Werren"                إلى ضرورة بذل الجهد حتى نعلم هذا المستوى مبـادئ القـراءة والكتابـة و

يم ض المفـاه  ـمون بع ـهم سوف يتعل  ـجاهل أن ـ ويقول ال يمكن أن نت     .الحساب البسيطة 

م، و نركـز     وما علينا إال أن نختار هذه المفاهي        في القراءة و الكتابة و الحساب،      األساسية

  ).1997 مرسي،(عليها حتى يتعلموها

إن البرامج التعليمية لذوي اإلعاقات العقلية المتوسطة عليهـا أن تأخـذ باالعتبـار                    

 فمرحلة ما قبل المدرسة على      . هذه الفئة  الخصائص النمائية و التوقعات المستقبلية ألفراد     

 كمـا أن مـضمون      ،)2001قريـوتي وغيـره،    (دها تمتد فترة أطول   ـبيل المثال نج  ـس

التدريب في مرحلة ما قبل المدرسة ال يؤكد على المهارات األكاديمية األساسية كما هـو               

   .سبة للمعاقين عقليا بدرجة بسيطةالحال بالن

برامج الخاصة باألطفال المتخلفين عقليا تنقسم إلى   و على ضوء ما تقدم نستنتج أن ال             

مرحلتين بقصد تهيئة الطفل و تحضيره لمواجهة الحياة االجتماعية فمثال االهتمام بتدريب            

م القراءة والكتابـة فـي المرحلـة         في المرحلة األولى يسـاعد في تعل      الحواس و تنميتها  

ـ      الثانية، و ما يالحظ هو أن كل برنامج في المرحلة ا           امج ألولى جاء ليكمل و يخدم البرن

   .المطبق في المرحلة الثانية،أي تسلل برامجي متكامل
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 إذن تهدف برامج تعليم األطفال المتخلفين عقليا بدرجة متوسطة إلى مساعدتهم على                 

 المحـيط االجتمـاعي      في ج كخطوة أولى ومنه اإلندما    التكيف االجتماعي داخل المراكز،   

   :وتتضمن األتي

  .اللبس و النظافة و قضاء الحاجةعليم الطفل العادات األساسية في األكل وت  - 1

  .عيةتعليم الطفل كيف يعيش مع جماعة ويكون عالقات اجتما  - 2

  .طة مثل الشهور واأليام والساعاتتعليم الطفل المواقيت بمفاهيم بسي  - 3

 . كيف يستبدل النقود ويتصرف فيهاتعليم الطفل  - 4

 خفيفا  البسيطة التي تساعده على رعاية نفسه كأن يعد طعاما        تعليم الطفل المهارات      - 5

  .أو ينظف غرفته

  

للمتخلفـين  البرامج التعليمية المطبقة في المركز الطبي البيداغوجي        . 6-2

  :)الجزائر(بحيدرة 
ـ      ـن هذا الم  ـيضم       راهقين ذوي اإلعاقـة العقليـة      ـركز تكوين األطفـال أو الم

ة من برنامج تربـوي     ال ذوي االضطرابات النفسية لالستفاد    وسطة والشديدة و األطف   ـالمت

 باإلضافة  ـدة االضطرابات التي يعانون منـها،    ن ح ـ بهدف التقليل م   خاص مكيف لهم،  

م واعيين بذاتهم وقادرين على التواصل مع اآلخرين، وتحقيـق االسـتقاللية          ـى جعله ـإل

   .ةوالفكرية والعاطفية واالجتماعيوتنمية قدراتهم الحركية 

   :ما تتلقاه عينة بحثنا وهي برامجما يهمنا في هذا الشأن هو 

   .)أ(برامج قسم التفطين  -

  .)ب(برامج قسم التفطين  -

 حيث   سنة، 12 إلى   7ـن يتراوح سنهم بين     ة داون الذي  ـالتي تلقن لألطفال ذوي متالزم    

ـ  ومجموعة من النـشاطات البيداغ     البرامج على وحدة عالجية تربوية،    تحتوي هذه     ةوجي

  :رحة حسب احتياجات الطفل وقدراته، وتتمثل فيما يليالمقت
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  : الوحدة العالجية التربوية-1
فل يحقق اسـتقالليته حـسب قدراتـه        ـدة هو جعل الط   ـن هذه الوح  ـدف م ـاله      

تعددي اإلعاقات يتراوح عمـرهم     تضم هذه الوحدة أطفال م    . الحركية، الحسية، والفكرية  

  :ضمن النشاطات العالجية التاليةوتت) سنة14و6( بين 

  : Le neurcing قالنشاطات االعتيادية النورسين - أ
لفعل اليومي المتمثل    للعمل اليومي أو ا     في هذه المرحلة األسس المبدئية،     يلقن الطفل       

   . األكل، التنقلفي النظافة، اللبس،

  : تعلم النظافة-ب
افة مـن خـالل     ـس األولية للنظ  ـألساط هو تلقين الطفل ا    ـدف من هذا النش   ـاله      

  ). 2002 قاسمي،(الغذائية بة ـ واألكل من خالل تناوله للوج، نظافة الجسم، اللباس،تعليمه

  

  : طات البيداغوجية النشا-2
حتكـاك  تتحقق النشاطات البيداغوجية من خالل تقنيات وطرق تمكين الطفل من اال                

لطفل على تطـوير قدراتـه الـسيكولوجية و          كما تساعد ا   مع اآلخرين وتحقيق جو آمن،    

 وتقسم جميع هذه النشاطات المطبقة بطريقـة        .نفسية والحركية الحسية واليدوية   الثقافية وال 

 قدرات المحددة فـي مختلف الوحـدات،     متوازنة في برنامج التكفل مع إحترام النظام وال       

  . الطفلن األخرى و جميعها لصالحداها أهمية أكبر مـرة إحامكن إعـوال ي

  )2002قاسمي،: (ه البرامج على المحاور التاليةو تشمل هذ

   ):1(المحور

 والهدف منها هـو جعـل       م،ويشمل النشاطات التي لها عالقة بإدراك الذات والجس             

 ويعتبر هذا النشاط    ،)المجال( مفهوم الوقت و المـكان      الطفل قادرا على التموضع وتلقينه    

  : ومن بين هذه النشاطات اليدويةفلأساس النمو العقلي عند الط

  التزرير،-

    اللباس،-

   . الفك-

   :ج على ويحتوي البرنام.ول الوقت والزمانتدعم ضمن هذه النشاطات مدل
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  .هوم الزمان والتوجيه في المكانتحصيل مف  -1

 . تنظيم المجال-2

  .)مفهوم أعلى، أسفل، يمين، يسار ممدود، ومنحني(تحديد رسم الجسم  -3

 . تنظيم الوقت-4

  . البناء الجسمي في المجال-5

  :التربية الحسية واإلدراكية •
عل الطفل المعـوق    ـيسعى المربي من خالل نشاط التربية الحسية الحركية إلى ج               

 عـلى االستعمال الحسـن لكـل حواسه، وبالتـالي اكتـسـاب مفهـوم            ادراـنيا ق ـذه

  :عمل مجموعة من الوسائل منهااللون، الشكل، واألحجام و لتحقيق ذلك، نست

  . األشكال المقصوعة مثل نصف دائرة - 1

 . الصور - 2

 . األشكال المركبة - 3

 . األلعاب - 4

  :التعبير اللفظي •
وتحـسين النطـق،     تنـمية فهم التعبير الكالمـي،    و  ـاط ه ـن هذا النش  ـالهدف م       

ياة اليومية،  وسائل التي تجسد الح   و تعتبر الصور الحائطية من أحسن ال      وإثراء المفردات،   

ل به إلـى    وبالتالي جعل الطفل يدرك ويفهم ما هو موضح على الصورة ومحاولة الوصو           

  .مرحلة التعبير الشفوي

  : التخطيط •
فهوم الشكل والتوجيه في الفـضاء،       وتنمية م  ركة الدقيقة، الهدف هو التحكم في الح          

ركة الكبيرة فـي الفـضاء      هذا النشاط يرتكز أوال على التمكن من الح       . والتحضير للكتابة 

الهواء على السبورة وعلى الورقة، قبل الوصـول إلـى التعبيـر            حركة اليد في    (الواسع  

   :يكون التدرج في التخطيط كما يلي و.الخطي

  .دي، دائري، مربع، المثلث، حلقات، مختلف، التركيبات العمواألفقي، -
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  ):2(المحور

عالقـة باإلثـارة الحركيـة      لنشاطات التي لهـا     وتشمل ا       التربية النفسية والحركية،    

ا تنميـة   والهدف منه . ومهارات التوازن والتنسيق واالسترخاء   الشرطية، والكف اإلرادي،    

حسين التوجيه في الفضاء والزمان، جعل الطفل واعيـا          تنمية وت  الحركة الدقيقة والعامة،  

  .بجسمه

  ):3(المحور

ي لـها عالقـة بإكتـساب النظــافة،        ات الت ـتيادية، وتشمل النشاط  ـالتربية االع       

 وتعلم سلوكات    المالبـس وخلعها،  ارتداءالتحكم في التبرز ، معرفة التصرف،       ر و التزري

، غلق وفتح الباب، سحب الستائر، غلق وفتح الحنفيـة، ترتيـب سـريره              الحياة اليومية   

  .ية الذاتيةالل والهدف من هذه النشاطات الوصول بالطفل إلى اكتساب االستق.وخزانته

  ):4(المحور

.  وتنميـة التنـسيق البـصري      وتهدف إلى تنمية الحركة الدقيقة،    النشاطات اليدوية         

 نمية القـدرات اإلبداعيـة والتـصور،       واستثارة وت  لحركي، كذلك تنمية الحس الجمالي،    ا

   :وعة من النشاطات تتمثل فيما يليولتحقيق هذه االكتسابات تطبق مجم

  الخ ...وتتضمن،التقطيع، التمزيق، التلصيق،: ورقاألعمال بال  - 1

 الخ ...وتتضمن، خربشة، التعبير التخطيطي،:  رسم وتلوين - 2

 الخ ...وتتضمن، العجين، الجبس،:  الحجم والقولبة - 3

 الخ ... حبوب القمح وتتضمن، فواكه، أحجار،:  العناصر الطبيعية - 4

  ):5(المحور

حيـث   في نشاطاته و تتبع هذه الخطوات،        فلـ وتتعلق بمرافقة الط         النشطات الحرة، 

 و الهدف منها إعطـاء      ة في األسبوع بعد النشاط الفكري،     طات مرة واحد  اتبرمج هذه النش  

  . تنمية روح المبادرة عند الطفلفرصة للطفل في حرية اختيار النشاط و

  ):6(المحور

إلى السـوق،  (وجية  الخـرجات البيداغ  وتتضمن تنظيم          النشاطات الثقافية والتسلية،  

كـذلك عـرض أفـالم في فترات الراحة، خرجات اإلسـتجمام          ،...)إلـى المـطعم،   

دف هـذه   ـ وته ،) السينما ملعب، مكتبة،  مـدرسـة،(و تبـادل الزيارات     والرحـالت،
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 قاسـمي، (راك الطفل في تحضير الحفالت      ـ وإش إلى تنمية الجانب االجتماعي،   النشاطات  

2002.(  

مما سبق أنه بتطبيق الوحدة العالجية التربوية كتعلم النظافة والقـدرة علـى             يتضح        

 يتم التوصل إلى جعـل      بعض الحاجات اليومية اإلعتيادية،   اإلستقاللية في اللباس وقضاء     

هـذا  ي على الغير وفق قدراته الذاتية،      وعدم اإلعتماد الكل   الطفل يحقق إستقالليته بالتدريج،   

ـ       اإلعاقة لديهم،  ف درجات ومستويات  باختال بقة ـ و بواسطة النشاطات البيداغوجية المط

ـ  ي يشمـل التحـكم في حـركـته الدقيقة،     ذـطيط ال ـكالتخ يه فـي الفـضاء     ـ والتوج

التخطيط من العمودي إلى األفقي، ومن      وإدراك المساحات و المسطحات والتدرج في هذا        

درك ـليها وي ـساما ليعلق ع  ـثل أج ـ ثم مركبات بنائية تم    الحركة الفضائية إلى الخطية،   

إدراك الموقع الزماني   ، أي   ...)أمام، فوق، تحت ، خلف      (ي الفضاء ـوقعها ف ـكنهها وم 

 فالتموضـع والتموقـع     أي الظرف المكاني والزماني،   ) ظهرصباح ،مساء،   (. و المكاني 

ر أسـاس فـي      كما أن التربية النفسية الحركية تعتب      بر أساس النمو العقلي عند الطفل،     يعت

 وتنمية الجانب اإلجتمـاعي  حسين التوجيه في الفضاء والزمان، وتتنمـية الحركة الدقيقة،  

ـ   رادفة كالتم ـ ه اترينـوهذا كله بواسطة تم    ـ  ـينـات الري دنية، والتربيـة   ـاضية والب

 عتماد على الغير أي مستقال بذاته،     اإلعتيادية تقتضي جعل الطفل متحررا من التبعية واال       

 قـصير وبحركـات متناسـقة       ه بمفرده ثم إعادة لبسه في وقـت       كتمرينه على خلع لباس   

مع التدرج   و اعتيادية، وتوظيب غرفة نومه وتلميع حذائه، وهذا كله بأسلوب مرن ومرح،          

 Insertion dans son) . وفي إطار الدمج مع المحيط الخارجي.من األسهل إلى األصعب

environnement)  ،امج عن طريق اإلثـارة التـي    بواسطة بر يتموهو العنصر الهام الذي

   .الطفل من الخروج من حالة الجمودتهدف إلى تمكين 

  

  :المناهج المستعملة في التكفل. 6-2-1
تجدر اإلشارة إلى أن المناهج واألساليب التطبيقية األكثر اسـتعماال فـي المركـز                    

  : ي ثالث مراحلالبيداغوجي الطبي للمتخلفين عقليا بحيدرة هي طريقة سوغان والتي تتم ف

   . يترك المربي الطفل يسمع وينضر:المرحلة األولى

  .يريه األشياء باإلشارة دون تكلم يطلب المربي من الطفل أن يدله و:المرحلة الثانية
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  . أسئلة بحيث يجيبه الطفل كالميا يطرح المربي على الطفل:المرحلة الثالثة

  :فأساس طريقة سوقان تتركز على

  .ط حواري صعب الفهمكل نشا: الحوارية -

 .مشابه أو غير مشابه: ما قبل المنطق -

 ).التعلم بالنموذج( تقليد المربي :التقليد -

  .التحليل والتركيب -

الطفل  بحيث المربي يحلل النشاط إلى عناصر حتى يتمكن          تمكين الطفل من المتابعة،    -

 ).2002قاسمي، (من الفهم 

هـذا المركـز    لمربين المتخصصين فـي      فإن ا  افة إلى إتباع طريقة سوقان،    باإلض      

الحلوى أو الطباشير أو     واستخدام أسلوب التعزيز اإليجابي كتقديم       يعتمدون على التكرار،  

 وغيرها من األساليب التي تعمل علـى تقويـة ظهـور            الخ، أوالتعزيز السلبي،  ...المدح  

يحرم الطفل  اليب العقاب، مثال كأن     ـضا أس ـ كما تستخدم أي   االستجابات المرغوب فيها،  

ر االسـتجابات غيـر      وهذا بهدف التقليل من ظهـو      تناول الفاكهة عند تناول الغذاء،    من  

  .المرغوب فيها

  

  : الوسائل المستعملة في التكفل. 6-2-2

  : الوسائل البشرية-
وغالبا ما تكون   يلعب التأطير النفسي البيداغوجي دورا مهما في نجاح عملية التكفل                 

   :الفرقة مكونة من

  مساعدة إجتماعية، -

 مختص في علم النفس األرطفوني، -

 مختص في علم النفس التربوي، -

 مختص في علم النفس اإلكلينيكي، -

 مربين مختصين، -

 مربين، -

   إعادة التربية النفسية الحركية،مختص في -
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  .ممرض -

 كل هذه العناصر لها مهامها الخاصة وتعمـل بـشكل           ،باإلضافة إلى التأطير اإلداري   

 .داف المجسدة لمشروعها المؤسساتيتحقيق األهتكاملي ل

 :المجلس الطبي البيداغوجي -
 هذه الهيئة تشرف على توجيه وتقييم كل النشاطات داخل المؤسسة فالمجلس يراقب                 

  .تطور الطفل ومنها العمل التربويويتابع 

 ):اإليضاح(الوسائل التعليمية  -

اجات األطفال المتخلفـين    ـي تستجيب لح  ـار الفرقة البيداغوجية الوسائل الت    ـتخت      

 لتوظيف وإستعمال هذه الوسائل بـشكل     همة في تنمية قدراتهم ومؤهالتهم، ف     ذهنيا و المسا  

   :نوعي تتوفر بعض الشروط كما يلي

   .إستعمال أدوات بسيطة ومكيفة -

 .النشاط البيداغوجيالتنويع في استعمال مواد مختلفة الشكل والنوع في  -

ة لكل نشاط مع تحديـد هـدف النـشاط، المـواد            ة التقنية البيداغوجي  إستعمال البطاق  -

  . سير ومدة الحصةالمستعملة،

النشاطات المبرمجة في آخر كـل حـصة        استعمال الكراس اليومي الذي تسجل فيه        -

  .)2002، قاسمي(لى وضع المالحظات العامة باإلضافة ا

ة وكفاءة القائمين على تنفيذها في       قدر تبقى النشاطات البيداغوجية كفكرة رهينة مدى           

ـ           حسن تطبيقها،  ن تحقيقا لألهداف المتوخات فكل نشاط بيداغوجي مهما كان صائبا وثريا ل

ي والدعيمة هو الركيـزة  ـر البشري البيداغوجـفالعنصيؤتى أكله إال عند حسن تطبيقه،      

جـسيدها   ات والقدرة على ت   ـن إدراك محتوى النشاط   ـاألساسية في تحقيق األهداف بحس    

ميدانيا، فالمجلس الطبي البيداغوجي يعتبر وسيلة مهمة في مراقبة ومتابعة تطور الطفـل             

التحصيلي، وحسن استعمال الوسائل البيداغوجية التي تستجيب لحاجـات األطفـال مـع             

ومن إجراء كل هذا التنظيم البيداغوجي يضع المركز        . استعمال البطاقة البيداغوجية التقنية   

  . مناسب ومدروس بمعية ومساعدة كل أعضاء الفرقة البيداغوجيةتوقيت زماني
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  :أسس البرامج التربوية للمتخلفين عقليا. 6-3
ويمكننا رصدها على   برامج التربية الخاصة للمعاقين عقليا على أسس عديدة،               تقوم  

  :النحو التالي

لحركيـة  تحقيق الربط بين المادة الدراسية وكل من ميـول الطفـل ونـشاطاته ا              •

  .والعضلية

أن تكون المادة المتعلمة ذات قيمة وظيفية وفائدة تطبيقية في حياة الطفـل بحيـث                •

 .تساعده على التكيف لمتطلبات بيئته وحياته اليومية

تجزئة المادة المتعلمة وتتابعها بحيث ال ينتقل الطفل من جزء إلى أخر إال بعد تمام                •

 التأكيد على اإلعادة والتكرار واالسترجاع      فهمه وإستعابه وإتقانه للجزء السابق مع     

 . المستمر بضمان نجاح الطفل في التعلم

لى المجـرد    المحسوس إ   من  وتتابعها ة التعليمية وترتيبها بشكل منظم،    تسلسل الماد  •

ومن الكليات إلى التفاصيل والجزئيات ومما هو مـألوف         ومن السهل إلى الصعب،     

  .إلى غير المألوف

ا الستعدادات الطفل ومعدل سرعته في التعلم واستعداده للتحصيل         تفريد التعليم وفق   •

 .واالنجاز واحتياجاته الشخصية

تمام الطفـل وطـرق      وتنوع النشاطات المثيرة إله    ،إثراء البيئة التعليمية بالمثيرات    •

 .العمل وأساليبه

حسن توزيع فترات العمل والراحة بحيث ال يشعر الطفـل باإلرهـاق الجـسمي               •

  .مللوالعقلي وال

 والنشاط الـذاتي     بين النشاطات النظرية والعلمية، واستغالل اللعب والعمل،       المزج •

ما في  والتمثيل والغناء في المواقف التعليمية كما يجب أن تسعى أنشطة المنهج السي           

 :السنوات األولى إلى تحقيق

  .ة االستعدادات والمهارات الحركيةتنمي - 1

 . المهارات الوظيفية اإلستقالليةدات وتدريب الطفل وتعويده إلى ممارسة العا - 2

 تنمية االستعدادات والمهارات االجتماعية وإكـساب الطفـل األنمـاط الـسلوكية            - 3

 ).1996 القريطي أمين،(المرغوبة 
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ذهـنيا بشكل مضـبوط ومـدروس    س البرامج التربوية للمتخلفين     ـعت أس ـوض      

 المالئم من مكتـسب تحـصيلي       رجلتراعي قدرات وإمكانات هذه الشريحة بالتد     ومكيف،  

ليا إلى أقصى    وإهتمامها بأن يصل الطفل المتخلف عق      آلخر، مع مراعاتها للفروق الفردية،    

 فنحن نؤمن بأن لكل فرد الحق في أن يقوم بدور فعال في خدمة              مستوى تحصيلي ممكن،  

  .مانه من هذا الحقمجتمعه وأال يكون العجز أو العاهة سببا في حر

  

 :طفال المتخلفين ذهنياج األمحتوى منها .7

المنهاج هو جملة إجراءات تهدف إلى تنظيم النشاطات التربوية وهذه اإلجـراءات                  

ـ       ،)األساليب(وكيف سيعلم   ) المحتوى(تحدد ماذا سيعلم     االت ـ وبشكل عـام تتمثـل مج

  :ة من األبـعاد أو المهارات وهيجموعـ بمـمـنهاج األساسـية للمتخلفين ذهـنيا،ال

  :مهارات الحياة اليومية -1
وتعرف المهارات الحياتية على أنها المهارات التي يدرب عليها األطفال المتخلفون                 

ذهنيا حتى يكونوا قادرين على أنفسهم في إمكانية قـضاء حاجـاتهم اليوميـة وتـشمل                

 :يليالمهارات الحياتية على ما 

  .العناية بالذات •

 .إرتداء المالبس •

 .ائدةاألكل وأداب الم •

 .تحضير الطعام •

 .التدريب على الحركة •

  .ارة التسوقمه •

   .)1991 الزيود،(إستخدام الخدمات العامة  •

  :  التربية الحركية والرياضية-2
 والصحة العامة للمتخلفين    تسهم التربية الحركية والرياضية في تحسين اللياقة البدنية             

 وتؤدي إلى تحسين مستوى التآزر      ههم،وانتبا. عقليا، كما تسهم في رفع مستوى تركيزهم      

لية لدى المتخلفين عقليا مما يؤدي إلى زيادة كفاءتهم في تعلـم المهـارات              ضوالمرونة الع 

وأيضا قد تساعد المربي في التعـرف علـى        ). 1996القريطي،  (كاديمية كالكتابة مثال    األ
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 خـالل   ين عقليا من  القدرات الجسمية والعقلية الموجودة لدى كل طفل من األطفال المتخلف         

   ).1991الزيود، (التمارين الرياضية 

ـ    ـإذن التمرينات الحركية تساعد األطفال المتخلف            رات ة التـوت  ـين ذهنيا على إزال

 المرونة وعـدم     ألن بعض هؤالء األطفال يعرفون بعدم      النفسية وتمرين بعض العضالت،   

  .االتزان في المشي

  : والتعبيرية المهارات اللغوية االستقبالية -3
 حيث تستخدم الكلمات األولـى      ي الكلمات، أول شيء يتعلمه الطفل في تعليم اللغة ه             

التي يفهمها الطفل لالتصال في حاالت معينة ويتعلم الطفل اإلصغاء إلى هـذه الكلمـات               

ومن التـدريبات والوسـائل     ). 1994مايلز؛ كريستين،   (وفهمها من خالل تكرار سماعها      

 على نمو اللغة وإدراك المعاني عند الطفل المتخلف عقليا هي إتاحة الفرصـة              التي تساعد 

ل موضوع معين مثــل طـرق المواصـالت، وأدوات          ات مختلفة حو  ـللطفل لتعلم كلم  

 كالقيـام برسـم     لمحـادثة المقرونة بوسائل اإليضاح،   ن طريق ا  ـ ويكون ذلك ع   الطبخ،

ـ   ). 2000اجـدة،   عبيد؛ م (ل أو كرتون    أشياء، وعمل نماذج من صلصا     ارات ومـن المه

واالنتباه إليـه    (Mimisme) أي تقليد الطفل حركة فهم معلمه األساسية للنطق هي التقليد،

ولهذا يشرط في المربي أن ينتبه إلى مخارج الحروف والدقة في حركـة     ) 1997مرسي،(

ـ      ـفل يسمعه وي  ـعضالت النطق ويضع في حسبانه أن الط       بع ـراه كيـف يقلـده فتنط

  .وت في ذاكرته بالتكرار المتواصلة والصالصور

  

  :  القراءة والكتابة والحساب-4
يستهدف المنهج الدراسي في هذا المجال العمل على تهيئة الطفل لعمليـة القـراءة                    

 لتحـسين مهـارات التوافـق       التدريب الحركي والسمعي والبـصري،    والكتابة من خالل    

ه على صحة النطـق والكـالم       األشكال وتدريب الحركي واالستماع والتمييز البصري بين      

ديدة مـن    كما يستهدف المنهج تنمية المحصول اللغوي بإكتساب مفردات لفظية ج          .السليم

 وحفظ النصوص واألناشيد والقراءة الجهرية والعمل على تمكين  خالل المحادثات الشفهية،  

الموضوعات المتصلة  الطفل من إستخدام حصيلته اللغوية في التعبير عن نفسه السيما في            

منهاج التعليم  " وهذا استنادا إلى  ). 1996ي،  القريط(بخبراته ومشاهداته في الحياة اليومية      
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فل من خالل خبرته     القائل على فكرة تعليم الط     "Dewey" لصاحبه ديوي    "من خالل الخبرة  

 مراكز التكوين عنـد صـياغتهم        وهو ما راعاه واضعو برامج     ).1997مرسي،  (اليومية  

 ونركز أن طريقة تناول هذه البرامج تعتمد علـى التكـرار المـستمر والمتواصـل                .اله

ـ             درات الطفـل   للوحدات التعليمية علما بأن الطفل المصاب بمتالزمة داون ليس له نفس ق

 هيصالتمر حتى تؤكد للمربي أن المراد إ       لذى يلجأ الى التكرار المس     العادي في االستيعاب،  

  .لمتلقي المصاب بمتالزمة داون اقد تم هضمه فعال من قبل

  

  : المهارات المهنية-5
من أهداف الرعاية التربوية لألطفال المتخلفين عقليا هي اإلعـداد للحيـاة المهنيـة                    

ولذلك سطرت بعض المهارات المهنية التي تناسب قدرات الطفل المتخلف عقليا في برامج             

  :لتربوية ومن أمثلة تلك المهاراتالرعاية ا

 :تنةالبس •

 ويستحسن أن تكون للمدرسة قطعة      .وممتع للتالميذ المتخلفين عقليا    فهو نشاط مفيد       

 ويفضل كذلك أن تكـون      يذ مـن زراعة الزهـور والخضر فيها،     أرض ليتمكن التالم  

 فيها نمو النبتات من بذور      اهنالك في الصف بضعة أوعية يستطيع التالميذ أن يشاهدو        

اد الطفل لمهنة البستاني أو الفالح لكن كل طفل وحـسب           زرعوها بأنفسهم، وهذا إلعد   

ة نفسه عند إستخدام وسائل العمـل،        مع تعلم المحافظة على سالم     داداته،قدراته واستع 

  . البيئة كبقية األطفال اآلخرينن يكون عنصرا واعيا بالحفاظ علىوأ
 
  :الحرف •

عـين  ا ما يجب أخذه ب    وهذل تلميذ بصنع بعض األشياء بنفسه،       فمن المهم أن يقوم ك       

 فالشعور باإلنجاز يتطلب من كل تلميذ أن يستكمل عمـل           االعتبار عند إختيار الحرفة،   

 شـرط أن    المربي في البداية إن لزم األمر،      فيساعده   النهاية،شيء ما من البداية حتى      

 ومن أمثلة الحرف النجارة التي نجدها في        النهاية عمل الشيء بكامله بنفسه،    يتعلم في   

   ).1994ز؛ كريستين، مايل( التطريز، وغيرها ، حياكة،ل األطفال القابلين للتدريبفصو
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 فإن المهارات المذكورة سـابقا      ر عن كيفية تصنيف عناصر المنهاج،     وبغض النض       

 والمنهاج الجيـد هـو      .اهج التربية الخاصة بشكل أو بأخر     غالبا ما  تكون متضمنة في من      

ركيز على عنـصر علـى      ن عناصره حقه فال يكون الت     المنهاج الذي يعطي كل عنصر م     

كل واضح على جوانب     فالضعف في جانب من جوانب النمو يؤثر بش        .حساب عنصر أخر  

  .النمو األخرى

كما تقوم مناهج التربية الخاصة في المدارس الخاصة على ما يحتاج إليه الطفل من                    

عبـد  (آلخرين  ن التعامل مع ا   خبرات خاصة بشخصه وعائلته ومجتمعه وتمكين قدراته م       

إال أن هذه المدارس والمراكز الخاصة تصعب مهمتها أحيانـا باختيـار            ،  )1997الرحيم،

المنهج نظرا لتعدد حاالت التخلف العقلي وإختالف درجة اإلعاقة ، وبالتالي يبقى مجـال              

مربي  حيث أن كل     والتجديد وذلك حسب تطور كل حالة،     هذا المنهاج مفتوحا أمام التغيير      

حيث . طفال ومع خصائصهم التعلمية   له االختيار في بناء منهج يتالءم مع طبيعة هؤالء األ         

 وبطء  أن من الخصائص التعلمية المميزة لألطفال المتخلفين عقليا عدم التعلم  بشكل فعال            

 والمقصود بعدم التعلم الفعال هو عدم تحقيق المستوى         ).1994الخطيب والحديدي، (التعلم  

 أما بطء التعلم هنا فهو يشير إلـى إنخفـاض           صل إليه الطفل العادي من التعلم،     يالذي قد   

   . الطفل المتخلف عقليا للمعلوماتسرعة اكتساب

يء يؤثر في الطفل، يكون     ـناه الواسع يتضمن كل ش    ـليمي بمع ـإذن فالمنهاج التع        

 تفجيرها في النواحي  راته الكامنة و   ويعمل على إبراز مها    ئا جديدا، من شأنه أن يكسبه شي    

لفـروق الفرديـة    ا مع األخذ بعين االعتبار      والجسـمانية،االجتماعية والسلوكية والذهنية    

  .درجة التخلف الذهني بين األطفالو
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  : خالصة
موجهـة إلـى األطفـال غيــر              من العناصر المذكورة يتبين أن التربية الخاصة        

 وذلك لتأكيـد    الذين يحتاجون إلى خدمات مكيفة،      خاصة األطفال المتخلفين عقليا    العاديين،

ا إلى أعلى درجة    ذواتهم وتوافقهم مع أقرانهم العاديين وتنمية قدراتهم العقلية والوصول به         

 كمـا يجـدر     .التي تواجه الطفل المتخلف ذهنيا     وإزالة مختلف العراقيل     ممكنة من النمو،  

 دمج األطفال المتخلفـين ذهنيـا       الذكر أن للتربية الخاصة هدف رئيسي يتمثل في محاولة        

 ووسـائل   رامج تعتمد منـاهج وطـرق     ـاءا على وضع ب   ـ بن تمعـهم،ط أفراد مج  ـوس

ياتهم المعرفية واالجتماعية واالنفعاليـة     ـ إمكان وكذلك استثمار . تتناسب وإمكانيات هؤالء  

   .هنية طوال حياتهم لصالح المجتمعوالم
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  :الفصل الثالث

  :السلوك التكيفي
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  :تمهيد

يعتبر مفهوم السلوك التكيفي مفهوما قديما في ميدان علم النفس فقد إستخدم جيـزل                     

"Gezell" بها الطفل في مرحلة عمرية     ا المفهوم ليصف به مستوى المهارة التي يسلك          هذ

ئيا إذ يمر بمراحل عمرية      مما يعني أن السلوك التكيفي للطفل في مفهوم جيزل نما          معينة،

 وعليه إنطلق من هذا المفهوم في وضع جداول النمو ومعاييره التي نشرها فـي               مختلفة،

 مفهوم السلوك التكيفي منـذ عـام        ن إستخدم بياجيه  في حي ). 2007 ،شويعل (األربعينات

ـ         1950 م نظريـة النمـو المعرفــي        كأحد األبعاد الرئيسية في نظريته المعروفـة بإس

 في شـتى نـواحي      ولقد حضي السلوك التكيفي باهتمام علماء النفس      ). 2000الروسان،  (

نمو والطفولة والصحة    حيث أكد العديد من العلماء العاملين في مجاالت ال         الحياة اإلنسانية، 

ـ            ياتية المختلفـة   ـالنفسية على أهمية تكيف الفرد مع المواقف والمتغيرات البيئيـة والح

 حيـث   عيار للحكم على اإلعاقـة العقليـة،      تخذ السلوك التكيفي كم   أكما  ). 1985الهابط،  (

قلية تشخيص االعاقة الع  اعتبرته الجمعية األمريكية للتخلف العقلي أحد المحكات الرئيسية ل        

الدراسـات  ومن هنا أصبح مفهوم السلوك التكيفي له مكانة هامة في           ). 2000الروسان،(

هـم المتخلفـين     ألنه يهم المختصين المهتمين بالتعلم ، مثلمـا ي         الخاصة بالقصور العقلي،  

 .أنفسهم وأوليائهم
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  : تعريف التكيف.1
ية فقد كـان    ن العلوم البيولوج  في علم النفس مشتق أصال م     ) التكيف( إن إصطالح        «

ر أن الكائنات الحيـة      فيقر عن التطور، ) 1859)(تشارلز دارون (حجر الزاوية في نظرية     

. هي التي تكون أكثر صالحية لتتواءم مع صعوبات وأخطار العالم الطبيعـي           التي تبقى،   

أن بعـض   «: ه المـشهور وهـو    إستنتاج) أصل األنواع (ومن هنا يذكر دارون في كتابه       

 وهـي أوالئـك     لى غيرها في التنازع على البقاء،     ق ع فراد أو السالالت تنجح أو تتفو     األ

لتي األفراد أو تلك السالالت التي لها من الصفات ما يجعلها أكثر مالئمة لظروف البيئة ا              

البقـاء  "و" باالنتخـاب الطبيعـي   " دارون   وهذا ما عبر عنه   ". تعيش فيها أو تهاجر إليها      

 أن كثيرا   واواعتقدمعالجة مشكلة المواءمة الطبيعية،     ه البيولوجيون في    وقد إتبع  . "لألصلح

فهمـي،  (»  اسا من عمليات المواءمة لضغط الحيـاة      ـراض البشرية نابعة أس   ـمن األم 

 يقوم الوالدان بمساعدة الطفل على      ما يكون الفرد في مرحلة الطفولة،      حين ).19،ص1987

 وذلك عن طريق تهيئة الظـروف       المرغوب فيه، اسبة وأنماط السلوك    أن يكتسب القيم المن   

  ).1987،فهمي( على بلوغ هذه الغاية المختلفة وتحقيق مطالب النمو التي تساعد

من خالل ما سبق يتبين لنا أن الكائنات الحية القادرة على التكيف البيولوجي هـي                     

روف الـصحية   خاصة الظ  و ع الظروف التي تواجهها،   التي تستطيع المواءمة والتالؤم  م     

  .والبيولوجية

  

  :معنى التكيف لغة
 وإجتماع الكلمـة فهـي نقـيض        وافق كلمة تعني التآلف والتقارب،     التكيف أو الت         «

والتكيف في علم النفس هو تلك العملية الديناميكية المستمرة         . التخالف و التنافر والتصادم     

أكثـر توافقـا بينـه وبـين          ليحدث عالقة  لشخص إلى أن يغير سلوكه،    التي يهدف بها ا   

 وبناءا على ذلك الفهم نستطيع أن نعرف هذه الظـاهرة      ).258، ص 1986زيدان ، (»البيئة

  .قات المرضية بين المرء وبيئتهبأنها القدرة على تكوين العال

ـ     ـن أج ـلى التغيير م  ـالقدرة ع «:كما يقصد بالتكيف   دفاع عـن   ـل البقاء والتطـور وال

ـ  مات التوازن، ات الخارجية والثبات بفضل ميكانيز    ب دينامية التأثير  ـالنفس حس  ذا ـ وه

ـ    ـد تطـرغم التغييرات التي ق  ,Lafon)»ه الفـرد ـرأ على المحـيط الـذي يعـيش في
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1979,p84)،     فعملية التكيف تتمثل في سعي الفرد الدائم للتوفيق بين مطالبه وظروفه البيئية 

   .) بدون تاريخالهابط،(المحيطة به 

الفرد لما يقدمـه العـالم      عاريف السابقة يتضح أن التكيف يقتضي تقبل         من خالل الت       

داث  وال يتحقق هذا إال بتوفر القدرة على التغيير في سلوك الفرد عن طريق إح              الخارجي،

   .تغيير في البيئة المحيطة به

  

  : تعريف السلوك.2
ال مختلفـة، قـد     ظاهرة معقدة، يعبر عنه بأشـك     –إنسانيا كان أم حيوانيا     -السلوك        

ـ  ـليـته وتح ـحقق ذلك البد من دراس    ـ وحتى يت  يكـون قابال للمالحظة،   رف ـله، ويع

ـ أو ردود األفعـال،    ه األفعال   ـلى أن ـوما ع ـوك عم ـلـالس فــراد  ات األ ـوإستجاب

. ، أو هما معا   ..اعية أو الداخلية حاجات ،أفكار    ـاالجتمللمـثيرات الخارجـية المـادية،    

 » ذاتية بهذا المثير   السلوك مزيج من رد فعل لمثير وخبرة      «) دون تاريخ (فقد عرفه عباس    

تـي تواجـه    رد فعل للضغوط االجتماعية ال    «: بأنه) 2001 ( السلوك عرف جبل ). 9ص(

كـل مــا    «:الـسلوك ب  ) 2001(وعرفت عطية   ). 315ص(» الفرد في تحقيق حاجاته   

بين البيئة وموضوعاتها   بينه و نتيجة التفاعل   يصدر مـن الكائن الحي، اإلنسان والحيوان،       

تؤكد هذه النماذج من التعـاريف أن الـسلوك إسـتجابات الفـرد             ).  119ص (»المختلفة

المختلفة لمطالب البيئة الطبيعية أو االجتماعية أو الذاتية بغرض التفاعل معهـا لتحقيـق              

  .ض التكيف للظروف أو إلشباع حاجةغر

  

  :  تعريف السلوك التكيفي.3
 التكيفي هو مجموعة األنشطة اليومية التي يقوم بها الفرد في كل المراحـل               السلوك     

ـ   لـك األدوار االجتماعـية المتوقعـة،      من ذ ـرية ويتض ـالعم ـلى الكفايـة   وقدرتـه ع

 ويعـرف الـسلوك     .ة إلى مختلف مهارات االسـتقاللية      باإلضاف الشخصية واالجتماعية، 

ولية والمسؤير االستقاللية الشخصية    يق معا التكيفي على أنه مستوى فاعلية الفرد في تحقي       

الخطيـب  (وعتـه الثقافيـة     االجتماعية المتوقعـة ممـن هـم مـن عمـره ومـن مجم             

ـ         "Heber" كما يعرف هيبر     ).1997والحديدي، ي ـالسلوك التكيفي بأنه  كفاية الفـرد ف
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  وأشار جروسمان  ).1997الشناوي،  .(جات المـادية واالجـتماعية لبيئته   تياـالتكيف الح 

"Grossman"               بأن السلوك التكيفي عبارة عن درجة الفاعلية التي يقابـل بهـا الـشخص 

( ي سنه وثقافتـه     ومسؤوليته االجتماعية المتوقعة ف   . المعايير الخاصة بإستقالله الشخصي   

  ).1997الشناوي، 

 التكـيفي لـه ثالثـة مظـاهر        لوكـلص أن الس  ـومن خالل هذه التعاريف نستخ          

ل ـي وك ـارجـوهي عبارة عن العالم الخ    ر األول يتعلق بالبيئة الطبيعية،       المظه أساسية،

ـ  ـم  بالــفرد مــن أشيــاء حـيويــة وطـبيـعــية، كالمــلبس،             طـا يحي

عـن   وهـي عبـارة       بالبيئة االجتماعية و الثقافية،     والمظهر الثاني يتعلق   الخ،...المسكن،

م األفراد وعالقاتهم ببعـضهم     ي تنظ المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، وعاداته والقوانين الت       

 يكون   والتي يجب على الفرد أن     ،)النفس(الث فيتعلق بالمرء نفسه     البعض، أما المظهر الث   

 حيـث   .ويتحكم في مطالبهـا    وان يتعلم كيف يسيطر عليها       قادرا عـلى أن يتعامل معها،    

  .سلوكه ضبط يمكن للفرد التعامل مع البيئة الطبيعية واالجتماعية من خالل قدرته على

  

  :األساس النظري لمفهوم السلوك التكيفي. 4
ة بالفرد أو   يعتبر السلوك اإلنساني محصلة تفاعل الفرد مع العوامل الداخلية الخاص               

 سواء أكـان    لتكيف مؤشرا لمـسار النمو الطبيعي،    تبر ا ـ كما اع  مع العوامل الخارجية،  

 فقد استخدم مفهوم السلوك التكيفـي بمعـان         تكيفا بيولوجيا أو نفسيا أو اجتماعيا ومن هنا       

  :  وسنعرض البعض منهاالنظـريات النفسية المفسرة للسلوك،مختلفة باختالف 

  

  :ةمفهوم السلوك التكيفي من وجهة النظر البيولوجي. 4-1
 العلوم التـي استخدمـت هـذا المفهـوم،       تعتبر العلوم الطبية والحياتية من أوائل            

الفرد على التكيف البيولوجي و هو القدرة على البقاء والحياة و العكـس             لتشير إلى قدرة    

صحيح بمعنى أن فشل الفرد في التكيف البيولوجي يعني العديد من المـشكالت الحياتيـة               

ن الكائنات الحية القادرة علـى التكيـف        فمن وجهة النظر البيولوجية فا    . ءهوالتي تهدد بقا  

مة والتالؤم مع الظروف التـي تواجههـا        لى الموائ ادرة ع البيولوجي هي تلك الكائنات الق    
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 وخاصة الظروف الصحية و البيولوجية وتوفر الشروط الالزمة لبقائها مثل شروط التغذية           

  ).2000،الروسان( والظروف المناخيةوالمـاء والهـواء ومقـاومة األمراض،

للداللة على مـدى قـدرة       يتضح لنا أن مفهوم التكيف أستخدم في العلوم البيولوجية               

  .الكائنات الحية على التكيف مع العوامل البيئية والطبيعية

  

  :مفهوم السلوك التكيفي من وجهة النظر النفسية. 4-2
  السلـوك التكيفي من وجهـة علمائهـا،       هومـ ساهمت العلوم النفسية في تفسير مف          

 كما ظهرت مفاهيم أخرى     سي،على ذلك ظهر مفهوم التكيف النفسي، ومفهوم التوافق النف        و

ربط مفهوم  ولقد تم   ). 2000،الروسان.(تعبر عن تلك المفاهيم مثل مفهوم الصحة النفسية       

 وأسـتخدم كأحـد     بر مظهرا من مظاهر الصحة النفـسية،       واعت التكيف مع مفهوم النمو،   

) 1987،الرفــاعي.(المحكــات الرئيــسية لتحديــد مــستوى الــصحة النفــسية للفــرد

 تعني فشل تلك الشخصية في       الشخصية المضطربة نفسيا مثال،     فمفهوم ).2007،شويعل(

حيث تعكس مظاهر اضطرابات الشخصية شـكال مـن         . التكيف مع الذات ومع اآلخرين    

 نتيجـة لعـدد مـن األسـباب          بين الفرد ومجتمعه،   يأشكال سوء التكيف  والتوافق النفس     

ــسه واألســباب المرتبطــة بالعوامــل اال  ــالفرد نف ــة المحيطــة المرتبطــة ب جتماعي

  ).2000،الروسان.(بالفرد

 من خالل ما سبق يتبين أن مفهوم السلوك التكيفي ظهر في العلوم النفسية للداللـة                    

 واعتبـرت    بالمـعنى النفسي، والصحة النفسية،    ى التكيف ـرد عل ـدرة الف ـعلى مدى ق  

تبرت مظاهر سـوء     في حين اع    داللة على الصحة النفسية السوية،     مظاهر التكيف النفسي  

التكيف النفسي داللة على اضطرابات الشخصية في تكيفها مع الـذات ومـع الظـروف               

 حيث اعتبرت االضطرابات النفسية واألمراض النفسية       والعوامل االجتماعية واالقتصادية،  

  .والعقلية داللة على سوء التكيف

  

  :مفهوم السلوك التكيفي من وجهة النظر االجتماعية. 4-3
مفهوم السلوك التكيفي عن مدى توافـق أو تكيـف الفـرد مـع المتغيـرات                بر  يع      

ية كاألسرة والمدرسة   ـها مؤسسات اجتماع  ـفرد والتي تمثل  ـي تحيط بال  ـاالجتماعية الت 
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ويصف محمد مصطفى الـسلوك التكيفـي       ). 2000،الروسان.(ومؤسسات العمل واإلنتاج  

لمجتمـع و لمواصفاتــه     لفرد لمعـايير ا   عملية اجتماعية تقوم على مسايرة ا     «:على أنّه 

ت متنوعــة تالئـم المواقـف       ى القيام باسـتجابا   ـدرة عل ـ وذلك من خالل الق    الثقافية،

  ).18 ص؛ مصطفى، بدون تاريخ،محمد.(»اته ورغباتهـ وتشبع حاجالمختلفة،

ل تبين من وجهة النظر االجتماعية أن التكيف هو مدى قدرة الفرد على التعامل الفعا                

فـرد   فالتكيف االجتماعي الناجح يظهر في توافـق ال        يرات االجتماعية، مع العوامل والمتغ  

 أما سوء التكيف االجتمـاعي فيظهـر فـي الخالفـات            األسري والمدرسي واالجتماعي،  

  .    األسرية والفشل المدرسي والفشل في مجال العمل والسلوك العدواني

  :  التربية الخاصةمفهوم السلوك التكيفي من وجهة نظر. 4-4
 المفهـوم   من أوائل من استخدم هذا)Doll, 1953( أن دول) 2000( يرى الروسان      

 ,Grossman( ن وجـرو سـما  )Heber, 1959(ونقل أن هيبرفي مجال التربية الخاصة، 

المفهـوم فـي مجـال التربيـة      في تثبيت هذا اساهمو )Mercer, 1973(وميرسر ،)1973

المفهوم قدرة الفرد على االستجابة للمتطلبات االجتماعية المتوقعة         ويتضمن هذا    الخاصة،

 وقد ارتبط مفهوم    ،)2000الروسان،( نفس المجموعة العمرية     منه مقارنة مع نظرائه من    

وهذا منذ أن دخل فـي الجمعيـة        بمظهر خاص بتعريف القصور العقلي،      السلوك التكيفي   

لتكيفي كمـعيار  ت قصور السلوك ا   ـخدمم، حيث است  1959األمريكية للتخلف العقلي سنة     

ددا من المظاهر    ويمثل مفهوم السلوك التكيفي ع     ).2007شويعل،.( تشخيص في تصنيفها  

  :تتمثل فيما يلي

الجـسـمية والتـآزر    اب المهـارات    ـه مدى اكتـس   ـد ب ـ ويقص : النضج الجسمي  - 1

ـ          البصري والحركي،    سلوك وقد يؤثر التفاوت في اكتساب هذه المهارات على درجة ال

   .التكيفي لدى الطفل

  ويقصد بها قدرة الطفل على تعلم المهارات األكاديميـة الالزمـة           : القدرة على التعلم   - 2

ـ    حسب المرحلة العمرية والنمائية،    سلوك التكيفـي   حيث يساعد هذا في تحديد درجة ال

  (Guidetti et Tourette ,1996)خالل سنوات الدراسة 

والقيام  االستقالل واالعتماد على نفـسه،     ة الطفل على   وتعني قدر  : الكفاءة االجتماعية  - 3

المعـايير  بمهمات المركز االجتماعي وسلوك الـدور االجتمـاعي ضـمن األطـر و            
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 ويعتبر هذا البعد من أهم األبعاد التي تؤثر في تحديد مـستوى             االجتماعية المحددة له،  

 ).2007 ،شويعل(السلوك التكيفي لألطفال 

ما سبق أن مفهوم السلوك التكيفي اعتمد في التربيـة الخاصـة    يتضح لنا من خالل           

 حيث اعتبر فشل الفرد في التكيف االجتماعي        أساسي في تعريف اإلعاقة العقلية،    كمتغير  

ـ    مظهرا من مظاهر اإلعاقة العقلية،    واالستجابة للمتطلبات االجتماعية     ى والتي قد ترجع إل

السلوك التكيفي بشيء مـن     ا يلي إلى أبعاد      وسنتطرق فيم  .قصور في القدرة العقلية للفرد    

  .التفصيل

  : أبعاد السلوك التكيفي. 5
يتضمن هذا العنصر عددا من أبعاد السلوك التكيفي المقبولة إجتماعيا والتي تظهـر                   

ـ     ـ    ـبدرجات مختلفة لدى األطف ـ    ـال المتخلفـين وتتم جابة للمتطلبـات   ـثل فـي االست

   :كيف مع أسرته ومجتمعه وهيالمتخلف عقليا على الت وبالتالي قدرة الطفل ةاعيـاالجتم

  : المهارات االستقاللية-1

ـ  ـوتـش يقصد بـها مهارات الحـياة اليومـية،      و        أدوات  ارات اسـتعمال  ـمل مه

العنايـة  المائدة واستعمال المرحاض،النظافة ،االستحمام،والصحة الشخصية،المظهر العام،     

سائل المواصالت   وو نحذاء والتنقل واستعمال التلفزيو   لبس ال وإرتداء المالبس،   بالمالبس  

  ).2000الروسان،(العامة 

  : المهارات الحركية-2
بـصر والـسمع ومهـارات       استخدام الحواس كال   : وتشمل المهارات الفرعية التالية   

  .ي حركة اليدين واستعمال األطراف التحكم فتوازن الجسم، المشي والركض،

  : مهارات التعامل بالنقود-3
التعامل بالنقود، تنظيم الميزانية،المهمات الشرائية     :  المهارات الفرعية التالية    وتشمل     

  ).1997الشناوي؛ محروس، (الشخصية المهمات الشرائية المكلف بها،

  :  المهارات اللغوية-4
اسـتعمال  الكتابـة،التعبير اللفظي،النطق،الجمل،  :    وتشمل المهارات الفرعيـة التاليـة     

  .،القراءة،التعليمات المعقدة،المحادثة،مظاهر لغوية أخرى متفرقةالكلمات

  :  مهارات األرقام والوقت-5
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  .األرقام والوقت ومفهوم الزمن:       وتشمل المهارات الفرعية التالية

  

  :  مهارات التوجيه الذاتي-6
  .وقات الفراغشاطات أونالمبادرة،السلبية،المثابرة،: ارات الفرعية التاليةوتشمل المه      

  :  مهارات النشاط المهني-7
درجة التعقيد في العمل، وانجاز العمل،وعـادات       : لتالية  وتشمل المهارات الفرعية ا         

  .العمل

  : مهارات تحمل المسؤولية-8
لكات الشخـصية والمـسؤولية      الحفاظ على الممت   :وتشمل المهارات الفرعية التالية         

  .العامة

  : ة االجتماعية مهارات التنشئ-9
 اآلخرين، مــعرفة اآلخــرين،      تقديرالتعاون،  : التالية      وتشمل المهارات الفرعية    

مشـاركة فـي النشـاطات االجتماعية، األنـانية، النضج       ال التفـاعـل مـع اآلخـرين،  

  ).2000الروسان،( االجتماعي 

الـضروري أن نـدرب     من خالل عرضنا ألبعاد السلوك التكيفي يتضح لنا أنه من                 

 كتدريبه على   ولى من حياته على بعـض المهارات،     الطفل المتخلف ذهنيا منذ السنوات األ     

 الذي يهدف إلـى إكـساب الطفـل مهـارات           ات النمو الجسمي والحسي والحركي،    مهار

  .مشي والجري والتحكم في األطرافالمحافظة على االتزان ونشاطات ال

ريب على مهارات السلوك التكيفي تتطلب مـن المربـي          تجدر اإلشارة إلى أن التد          

والمتخلفين ذهنيـا خاصـة     عامة،  المختص في تدريب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة        

 واتخاذها بمثابة القاعدة التي يستند إليها في      ملية التعليمية نظرية حول التعلم،      تبني إزاء الع  

  .ر الموالي أهم النماذج النظريةص وسنبين في العن.اختيار إستراتيجياته التدريسية

  

  :  توظيف النماذج النظرية لتعديل سلوك األطفال المتخلفين ذهنيا.6
يل عددا من أشكال توظيف النماذج النظرية للتعلم في تعـد         ) 2000(يذكر الروسان         

  :السلوك وفيما يلي توضيح لذلك
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  : توظيف النظرية الشرطية الكالسيكية. 6-1
 وخاصة لدى األطفال    تفسير بعض أشكال التعلم البسيطة،    ة هذه النظرية في      تبدو قيم      

إذ طلب الكثير من العمليات العقليـة،        والتي ال تت   ن ولدى األطفال المتخلفين عقليا،    العاديي

يكفي لحدوث مثل هذا النوع من التعلم وجود مثيرات محددة ترتبط باسـتجابات محـددة               

سـتجابات  نظرية الكالسيكية على تحليـل وتعـديل اال        وتركز ال  ).2000الروسان،(ضا  أي

دراسـة   وفي الواقع فإن هذه النظرية إستندت من البدايـة إلـى ال            الظاهرة القابلة للقياس،  

 لذلك فاألسلوب الذي اعتمدتـه وال يـزال هـو األسـلوب             العلمية الموضوعية للسلوك،  

   ).2005ب،دي والخطيالحدي(التجريبي والقياس المباشر للظواهر السلوكية 

ـ      «: فإن) 2000(نقال عن الروسان     ـي التطبيقات العملية للنظرية الشرطية الكالسيكية ف

ـ تعـلم األطفال المتخـلفين عـقليا،  , Azrin)لك التجـارب التـي أجراهـا أزرن    ـ ت

 ,Hallahan & kauffman , 1977)رها هلهـان و كوفمـان   ـي يذكـ والت(1973&1971

 وكيفية توظيـف اإلشـراط   (Bed, Wetting)تبليل الفراش  والتي تتعلق بظاهرة .(1996

حيث تفسر حالـة تبليـل      في تعديل سلوك األطفال العاديين، والمتخلفين عقليا،      الكالسيكي  

هو االستيقاظ في الوقـت المناسـب،       الفراش بفشل الطفل في االستجابة لمثير محدد أال و        

علم الشرطي بالبحث عن مثير     توعلى ذلك يصمم برنامج تعديل السلوك وفقا إلجراءات ال        

الوقت الذي يبلـل  يمكن أن يعمل على إيقاظ الطفل في        ) صوت الجرس الكهربائي  (شرطي

 ى إيصال التيـار الكهربـائي للجـرس،        إذ يعمل البلل في هذه الحالة عل       فيه الطفل نفسه،  

مثيـرا  ) الـصدمة الكهربائيـة   (وبتكرار ذلك عددا من المرات يصبح صوت الجرس أو          

 ويمكن إسـتخدام نفـس      . قبل حدوث عملية البلل فيما بعد      يعمل على إيقاظ الطفل   شرطيا  

التقنيات السابقة سواء أكانت على شكل صوت الجرس الكهربائي أو الصدمات الكهربائية            

كمثيرات شرطية تعمل على وقف أشكال السلوك غير المرغـوب فيهـا لـدى األطفـال              

ـ المعاقين عقليا مثل سلوك مص األصـابع أو          » ضمها أو أشـكال الـسلوك العـدواني       ق

  ).158ص(

وظيفها في تحليـل    هذه النظرية تتضمن مجموعة من المبادئ واألساليب التي يتم ت               

لـه بواسـطة أسـلوب       فالسلوك غير السوي أو غير التكيفي يمكن تعدي        .السلوك وتعديله 

 فاالسـتجابة   ة المتعارضة، ابـعبارة عن تدريب على تعلم االستج     االشراط المضاد، وهو    



 72

يـتم إقتـران أو      لها والتي صدرت عن المثير الـشرطي      الشرطية المراد تعديلها وإستبدا   

)  أو منفر أو مقـزز     شيء مضايق، ( بمثير غير شرطي    ) يدمحاكمثير  (إشراط هذا المثير  

يستدعي إستجابة غير شرطية متعارضة، ومن خالل تكرار عمليـة االقتـران المـتالزم              

 ادةالمـر ة المضادة أو المتعارضة الجديـدة و      ء االستجابة الشرطي  للمثير الشرطي إستدعا  

   .)2005 ،سعدي فتيحة(

د والمثيـرات   إذن تهتم النظرية الشرطية الكالسيكية بوصف العالقة بين سلوك الفر               

  .إلى استثارة السلوك

  

  :توظيف نظرية االشراط اإلجرائي. 6-2
أنه ظاهرة تمثل نقصا في الـتعلم والخبـرة         تفسر هذه النظرية التخلف العقلي على             

 بمعنى أن الفرق في األداء بين الطفل العادي والطفل المتخلف عقليا يرجـع إلـى ذلـك                

وقد فسرت هذه النظرية ذلك النقص بـصعوبة ربـط          النقص في كل من التعلم والخبرة،       

 وبالرغم مـن أن    ،المناسبةواالستجابة  ) المثيرات(الطفل المعاق عقليا بين األحداث البيئية       

ركز على األسـباب التـي      هذه النظرية ال تؤيد فكرة تصنيف حاالت االعاقة العقلية وال ت          

ـ               أدت إليها،  ك األداء   فإنه ينظر إلى حاالت االعاقة العقلية على أنهـا حـاالت تمثـل ذل

 بسبب صعوبة ظهور االسـتجابات المناسـبة فـي المواقـف            الضعيف والسلوك المحدد،  

وبناءا علـى   ). 2000 ،الروسان( لتالي تعزيزها لكي تثبت تلك اإلستجابات       وبامناسبة،  ال

 أن األشكال المختلفة للتعزيز والعقاب تشكل األنماط السلوكية         (Skinner)ذلك يعتقد سكينر  

 ولما كان بإستطاعتنا تعديل السلوك باستخدام التعزيز        .التي يكون مجملها شخصية اإلنسان    

 لما له من نتائج غيـر   ر من الثواب واإلقالل من العقاب؛     باإلكثاوالعقاب فإن سكينر يناشد     

ـ  لمدى الطويل مـنها الهـرب والتجنب،    مرضية على ا   فعاالت غيـر التكيفيـة،     ـ واالن

ثر العقاب غالبا مـا      كذلك فأ  .اب ومستقبله وتدهور العالقات االجتماعية بين مستخدم العق     

 ل يوقف السلوك غير المناسب فحسب،     بوهو ال يشكل أنماطا سلوكية جديدة       يكون مؤقتا،   

ئرة العنف وغيـر    وهو أيضا قد يترك أثرا بالغا على مفهوم الذات أو يؤدي إلى إتساع دا             

فليس له سيئات   كالعقاب،   فبالرغم من أن أثره على السلوك ليس فوريا          أما التعزيز، . ذلك

  ).2005 ،الحديدي والخطيب(تذكر
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ها قيمة فـي ميدان التخلف     رية اإلجرائية ل  ـالنظق أن   ـيتضح لنا من خالل ما سب           

ل سلوك األطفـال     ويظهر ذلك في توظيفها للمعززات اإليجابية والسلبية في تعدي         العقلي،

 ل فالتعزيز حسب هذه النظرية يلعب دورا مهما في تعديل سلوك األطفـا            المتخلفين عقليا، 

  .يهمزيادة فرص التعلم والخبرة لد وبالتالي المتخلفين عقليا،

  

  :توظيف نظرية التعلم االجتماعي. 6-3
التخلف العقلـي   توظيف نظرية التعلم االجتماعي في ميدان       ) 2000(يحدد الروسان         

   :في النقاط اآلتية

أن يعمل معلم التربية الخاصة على توفير كل الفرص أمام الطفل المتخلف عقليـا                - 1

ك لتوفير خبرة النجـاح لديـه       ة وذل لكي ينجح في القيام بمهمات مهما كانت بسيط       

حتى يتعلم الطفل المتخلف ويختبر فكرة النجاح األمر الذي سيدفعه إلى           وتعزيزها،  

  .ال من السلوك الناجحة فيما بعدالقيام بأشك

 يفشل فيها الطفل    أن يعمل معلم التربية الخاصة على تجنب الفرص التربوية التي           - 2

رة الفشل لديه في  وإذا ما تكررت خب   ديه،المتخلف عقليا، وذلك إلبعاد خبرة الفشل ل      

 .جنب تعلم مهارات جديدة فيما بعد فسوف يدفعه ذلك إلى تتعلم مهارة ما،

أن يعمل معلم التربية الخاصة على صياغة أهداف تربوية تعليميـة واقعيـة ذات                - 3

 .درة الطفل العقلية وعمره الزمنيسلوك نهائي ومشروط ومعايير مناسبة لق

  التربية الخاصة على تجنب أشكال السلوك المترتبة علـى خبـرة           أن يعمل معلم    - 4

الفشل لدى الطفل المتخلف عقليا، إذ يسهل على الطفل حين يمر في خبرة الفـشل               

 ومـن ظهـور أشـكال الـسلوك         ة، من اإلنسحاب من المواقف التعليمي     المتكررة،

                    ).                     166 ،165، ص 2000، الروسان(العدواني لديه 

من خالل تناولنا لنظرية التعلم االجتماعي يتضح أنها تركز على تعلـيم األطفـال                    

ـ  ـ بتقليد السلوك الج   لمتخلفين عقليا في سياق اجتماعي،    ا عيـا  وب فيـه اجتما   ـديد المرغ

وبالتالي تقوم على أساس إفتـراض أن       تعاد عن السلوك غير المرغوب فيه،       واالبللطفل،  

ن تفاعله يكون له وجهة معينة، فكلمـا زاد العمـر           أورد يتعامل مع بيئته ذات معنى،       لفا

   .طيع الفرد توقع النجاح أو الفشل ويست  للفرد كلما زاد الضبط الداخلي،الزمني والعقلي
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 وقد يكـون مـن      ابقة تتضمن أراء ومواقف متباينة،    إن كل نظرية من النظريات الس          

ليب التعليمية المنبثقة من هذه النظريات المختلفة في تعديل سلوك          الحكمة توظيف كل األسا   

فال فيمـا يتـصل     وبالتالي تطوير قدرات هؤالء األط    فال العاديين والمتخلفين عقليا،     األط

هارات الحياتية اليومية، والنمو االجتماعي، والنمو الحركي، والنمـو          والم بالعناية الذاتية، 

  .المهني ، والنمو اللغوي

  

  :تعريف تعديل السلوك. 7
مامه هو السلوك القابل     ومركز إهت   هو نوع من أنواع العالج النفسي،            تعديل السلوك 

وين مهـارات وأسـاليب الـسلوك       ـي تك ـ ويقوم أساسا على مبادئ التعلم ف      للمالحظة،

واختزال وكـف االسـتجابات     لى إستمرارية السلوكات المرغوبة،     الجديدة، والمحافظة ع  

شـكل مـن    «: بأنـه ) 2000(د عرفته خولة أحمد        فق . السلوكية غير المرغوبة   والعادات

 سلوك مرغـوب    يهدف إلى تحويل السلوك غير المرغوب فيه إلى       النفسي،  أشكال العالج   

لسلوك هو الـسلوك     ويكون موضوع االهتمام الرئيسي في تعديل ا       فيه وفق قواعد معينة،   

عملية تتـضمن  « أن تعديل السلوك Kazdin ىكما ير) 164،165ص(» الظاهر المالحظ

وتحويل السلوك غير المرغوب فيه إلى سـلوك        ستمـرار فـي السلوك المرغوب فيه،      اال

عمليـة  « :بأنـه ) 1982 (Mitzel et al وعرفه ،)51،ص2000،الروسان(»مرغوب فيه

ل ممارسة  تتضمن إستخدام مجموعة من الفنيات واألساليب واإلجراءات بهدف زيادة معد         

ليمه سلوكا جديـدا، أو خفـض       ـ أو تع  لسلوك مرغوب فيه، أو تدعيم هذا السلوك،      الفرد  

  ).46ص ،2000،عال عبد الباقي (»دل ممارسته لسلوك غير مرغوب فيهمع

من خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن عملية تعديل الـسلوك تتـضمن تغييـر                     

ستمرار في السلوك المرغـوب      أو اال  المرغوب فيه إلى سلوك مرغوب فيه،     السلوك غير   

  .ك لتثبيته أو تعليمه سلوكا جديدافيه وذل
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  : أساليب تعديل السلوك. 8
تخلفـين   تجدر اإلشارة إلى أن األساليب الموظفة لتعديل سلوك األطفال العاديين والم               

يمـا يلـي     وف جة وتشـكيل السـلوك والضبط الـذاتي،     ذـوالنمذهنيا تتمثل في التعزيز،     

  .موجز لتلك األساليبوصف 

  

  :التعزيز اإليجابي. 8-1
 حين تتبع مباشرة بنتائج معينة، ابةج يشير مبدأ التعزيز إلى زيادة تكرار ظهور االست     

 ومنها المعززات المادية المتعلقـة باألطعمـة و الـشراب           ويطلق عليها اسم المعززات،   

ديح اللفظي واالنتباه أو تعبيـرات  واألشياء األخرى المستهلكة والمعززات االجتماعية كالم 

 وإذا ما تـم توظيفهـا        أيا كانت،  ة وتعمل المعززات االيجابي   والمعززات الرمزية، . لوجها

  ).2000الروسان، (ل السلوك المرغوب فيها بالطريقة المناسبة على تثبيت أشكا

  

  :التعزيز السلبي. 8-2
 ويتطلب التعزيز السلبي    عد حدوثها، زيادة قوة االستجابة ب   يشير التعزيز السلبي إلى           

ث وجود أحداث مؤلمة أو غير مرغوب فيها والتي يمكن إزالتها أو التخلص منها بعد حدو              

وكثيرة هي األمثلة عن توظيف التعزيز السلبي في مواقف         . إستجابات معينة من قبل الفرد    

رين وذلـك بتجنـب   الحياة اليومية واألكاديمية مثل تشجيع األطفال على الحديث أمام اآلخ   

  ).2005الحـديدي والخطيب، ( نطوائية واقف االـالم
إذن فالتعزيز يقوي إحتماالت تكرار اإلستجابة بإضافة مثيرات إيجابية بعد حـدوثها                  

   ).تعزيز سلبي(سلبية بعد حدوثها إزالة مثيرات  وأ ،)تعزيز إيجابي(

  

  :النمذجة. 8-3
يد الـسلوك  فهي تعتمد على تقلالتعلم الرئيسية للفرد، ة من طرق تعتبر النمذجة واحد        

) 2000( ولتوظيف هذا األسلوب في تعديل السلوك يرى الروسان       .المرغوب فيه إجتماعيا  

  ) 211ص (:نه البد من توفر النقاط التاليةبأ

  ...نموذج أبا أو معلما أو قائدا  فقد يكون هذا المكانة النموذج، .1
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 . السلوك االجتماعي السلوك المقلد بمظاهر ويتعلقنوع السلوك المقلد، .2

تعلقـة  ن أشـكال الـسلوك الم     ـثير م ـلم الطفل الك  ـ ويتع مكافئة السلوك المقلد،   .3

بالنظافـة والرعـاية الصحية، والمظـهر العــام، وطــريقة الحـديث مـع            

 ومنه تأتي أهميـة     اآلخرين، وأساليب التعامل االجتماعي، وفـق هـذا األسلوب،      

 .فال حتى يتم تقليدهاج السلوكية المناسبة لألطتقديم النماذ
 

  

  :تشكيل السلوك. 8-4
      يتضمن هذا األسلوب تحليل الهدف السلوكي إلى مجموعة من الخطوات الفرعية أو            

حتـى يقتـرب     يتم تعزيز كل خطوة فرعية ناجحة،        ما يسمى بأسلوب تحليل المهمات ثم     

ب تـشكيل   ويوضح المثال التالي كيفية أسـلو      . السلوك النهائي المتوقع تحقيقه    الطفل من 

 فـيمكن   السلوكي هو تنظيف الطفل ألسـنانه،      فإن كان الهدف     السلوك في تعديل السلوك،   

هـي   وتنت فرعية تبدأ بالتوجه نحو المغسلة،    تحليل هذا الهدف إلى مجموعة من الخطوات ال       

طـوة ناجحـة     وبعد ذلك يقوم األخصائي بتعزيز كـل خ        بتنظيف األسنان بطريقة معينة،   

  ).2000وسان، الر(

ـ                   رد الـسلوك   ومنه ففي هذا األسلوب يتم تعديل سلوك الفرد تدريجيا حتى يحقق الف

  .النهائي المتوقع منه

  

  : الضبط الذاتي. 8-5
تعلم المهارات الالزمة   « :الضبط الذاتي للسلوك بأنه   ) 2004( عادل    يعرف عبد اهللا؛       

 ).136ص(» كه بعـد ذلـك     والتي تعمل كموجـه لـسلو      إلحداث التغير في سلوك الفرد    

ظيم الذاتي أو الضبط الذاتي     ـليم التن ـمن ست خطوات لتع   ـاك برنامج مقترح يتض   ـوهن

 . أولئك األطفال المتخلفين عقليـا     لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة بوجه عام ومن بينهم       

  :ويمكن عرض هذه الخطوات كالتالي
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  :الشرح والتفسير والمناقشة .1
عينة علـى    ويعني مناقشة السبب الذي من أجله تعتبر نمطا سلوكيا معينا أو مهارة م                 

   .درجة كبيرة من األهمية

  :التعيين .2
الذي يتم تدريبه    ويعني مساعدة الطفل على التعرف على أمثلة أو نماذج من السلوك                 

  .عليه

  :النمذجة.3
  .مهارة المطلوبة تعلمها أو السلوك المستهدفويقوم المعلم أو أحد األقران بنمذجة ال      

  : التمييز .3
ويعني تعليم الطفل التمييز بين األمثلة أو النماذج المالئمة وغيـر المالئمـة مـن                     

  .السلوك

  :لعب الدور .4
 .ف مع وجود تغذية راجعة أو مرتدةويمارس الطفل عن طريقه السلوك المستهد      

  :التقييم .5
 فترات منتظمة من أن الطفل قد إكتـسب المهـارة المـستهدفة أو              ويتم التأكد على        

   ).2004 ، عادلعبد اهللا؛(لوك المستهدف مع مرور الوقت الس

 حيث يعمل فيه الفرد على       الذاتي من أساليب تعديل السلوك،     إذن يعد أسلوب الضبط         

ى التكيف مع نفسه  تجعله قادرا عل تصرفاته وفقا لمعايير إجتماعية،  التدريب الذاتي وضبط  

  .ين بطرق ناجحةومع اآلخر
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  :   خالصة

لتــي تـضـم جميـع المثيـرات         ا    يتأثر الفرد خالل تنشئته، بالبيئة المحيطة به،         

ـ    ـوتشمل األس الخارجية،   تـدريب والـتعلم والظـروف      درسة وال ـرة واألقـران والم

 التحكم في عناصرها التي تأثر       ومن الممكن  بيئة بهذا المفهوم قابلة للتغير،     وال المـعيشية،

 تعلم الفرد لإلسـتجابة   حيث يكون.ي شخصية الفرد، ويظهر تأثيرها واضحا في السلوك ف

 ومن خالل إسـتخدام     نـاصر الموجودة في بيئته المحيطة،     عبر التفاعل مع الع    السلوكية،

 ومن ثم   ذاتي،التعزيز والنمذجة وتشكيل السلوك، والضبط ال     األساليب التعليمية المتمثلة في     

  . التكيفييتحقق السلوك

  
                       

  
  

    



 79

  :الفصل الرابع

  :متالزمة داون
      

  

  : تمهيد-

 .تعريف متالزمة داون. 1

 .لمحة تاريخية عن متالزمة داون. 2

  .أنواع متالزمة داون. 3

  .21تثلث الصبغي رقم . 3-1

  .التحول االنتقالي: المنتقل. 3-2

  .يةالفسيفسائ. 3-3

  . أسباب حدوث متالزمة داون-4

  .العوامل الوراثية. 4-1

  ).الكروموزومية(االضطرابات الصبغية. 4-2

  .عامل السن لدى األم. 4-3

  .عوامل خارجية. 4-4

  : خصائص متالزمة داون-5

  .الخصائص الجسمية. 5-1

  .الخصائص االجتماعية. 5-2

  .الخصائص النفسية الحركية. 5-3

  .ية و المعرفيةالخصائص العقل. 5-4

  .الخصائص اللغوية. 5-5

  .الخصائص المرضية. 5-6

  . الوقاية-6

 .  خالصة-



 80

  :تمهيد

      تعتبر متالزمة داون من أشهر أنواع الضعف العقلي التي أهتم بـها الباحثون، و مع 

أنها من أكثر األنواع وضوحا في التشخيص، إال أنها من أكثرها غموضـا فـي معرفـة                 

 تؤدي إلى حدوثها، و هناك مجموعة أعراض منتظمة مع بعـضها تعطـي              األسباب التي 

، و هو مـا سـيتم       trisomie21" التريزومي"طابعا مميزا يجعل ضعاف العقول من النوع        

  :تناوله كالتالي

  و قبل ذلك نتعرف عماّ نعنيه بمتالزمة داون، و ماهي؟
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  : تعريف متالزمة داون.1
متـالزمة إلى مجموعة من العالمات و الخـصائص التـي تــوجد و                  تشير كلمة   

أما كلمة داون فهي اسم العالم االنجليـزي الـدكتور جـون            . تظهر مجتمعة في أن واحد    

، و المتالزمة هذه هي عـبارة عـن شـذوذ        "DR.John.Langdon.Down"النجدون داون   

از العصبي، ينتج عنه    يـؤدي إلـى وجود خلل في المخ و الجه       ) كروموزومي(صـبغي  

تخلف ذهني و اضطراب في مهارات الجسم اإلدراكية و الحركية، كما يؤدي هذا الشذوذ              

إلى ظهور مالمح وجهية و جسمية مميزة،و عيوب خلقية في أعضاء ووظـائف الجـسم               

يقـول فـي هـذا الـشأن        ) 1980 (N.Sillamyباإلضافة إلى أن    ). 2001الملق سعود،   (

، مصاحب بتشوه يتميـز     21ارة عن شذوذ كروموزومي في الزوج       متالزمة داون عب  «:أن

  ).   438ص (»بتأخر عقلي واضح و سمات جسمية ظاهرة من النوع المنغول

  

  :   لمحة تاريخية عن متالزمة داون.2
، أن أولى أثار التشوه قد عبر عنهـا فـي تماثيـل             )Rogers") 1992"      ذكر روجرز 

 الذي كان يعيش في أمريكا الوسـطى مـا بـين            Olmèqueصغيرة تجسد جنس االولماك     

 م، وهذه التماثيل تشبه بشكل مـدهش األطفـال          300 قبل الميالد و إلى غاية سنة        1500

المصابين بالتشوه الكروموزومي، لكن مع ذلك تطلب األمر مرور السنين و إلـى غايـة               

  .)2002صحراوي عقيلة، . (القرن التاسع عشر للتعرف أكثر على هذه الفئة

 أول من وصف بعض خصائص األشخاص )Jean Esquirel(      يعتبر جين اسكويرول 

 م قام ادواردو سيقان     1846 م، و بعده في سنة       1838من ذوي متالزمة داون، وذلك سنة       

)Edouard Seguin(   بوصف مريض يحمل سمات يعتقد أنها لمــريض ذي متالزمـة ،

ـ  "داون، وسـمى هـذه الحـالة  الملـق   ()Furfuraceous Idiocy(" اليةالبــالهة النخـ

 John Longdon"ثم جاء الطبيب البريطاني األصل، جون النجدون داون ). 2001سعود، 

Down" 1866              الذي وصف هذه الحالة، قبل اكتشاف الكروموزوم الزائـد بمائـة عـام ،

غولي و  نسبة إلى الشعب المن)The Mongoliens(تقريبا، حيث سمى هذه الفئة بالمنغوليين 

قصر في الرقـبة و القـامة، و األنـف    : ذلـك بالنـظر إلـى التشـابه الجـسمي مـن     

كما أشار إلى التشابه فـي المـستوى العقلـي          . المفلـطح و القصير و العينان مشدودتان     
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 و بعدها أطلق عليه اسـم عـرض داون نـسبة    )Lambert et Rondal, 1997(المنخفض 

، و قـد بـقيت أسبابه مجهولـة حتـى سـنة    )Encyclo,1996, P:932(لواصـفه داون 

، اعتمـادا علـى   J.Lejeune, M.Gautier, R. Turpin، حيث توصـل كـل مـن    1959

التشخيص الجيني، إلى أن العرض ينـتج مـن وجود كرومـوزوم إضافي في الـزوج             

 كروموزوم في المجموع الكلي للخلية الواحدة عنـد المـصاب           47، تؤدي إلى وجود     21

المـيالدي عبـد    ( كرومـوزوم فـي الحاالت العــادية       46مة داون، بـدال من     بمتالز

.           )Trisomie21(و بذلك أصبح يدعى عرض داون أو متالزمة داون ب           ). 2004المنعم،  

المشكالت و بهذا تم معرفة الكثير عن الشذوذ الصبغي، و المشكالت الوراثية، و كثير من               

الطبية المتعلقة بمتالزمة داون، و مع أن كثيرا من األلغاز التي تحيط بمتالزمة داون قـد                

تم حلها،إال أنه ما زال هناك الكثير من األسئلة التي لم يتوصل إلى حل مناسب لها حتـى                  

اآلن، و تتطلب اإلجابة عليها إجراء أبحاث في المستقبل لتزودنـا بفهـم أفـضل لهـذا                 

  .  الصبغياالضطراب

  

  :    أنواع متالزمة داون.3
      بما أن حالة متالزمة داون تحدث نتيجة خطأ أثناء انقسام الكروموزومات فانه مـن              

الضروري التعرف على االنقسام الخلوي العادي قبل التطرق إلى معرفة أنواع متالزمـة             

  .داون

زوجـا  " 23"ين على   كروموزوما، موزع " 46"      إن كل خلية في جسمنا تحتوي على        

مـن األكبر إلـى األصـغر، و هـي نتيـجة االتحاد بيـن الحيوان المنوي و البويضة،             

و هذه البويضة المخصبة تحـتوي على مجموعتين من المعلومات الوراثية، مجــموعة            

من األب و األخرى من األم، و يعقب عملية االلقاح سلسلة عملية االنقسام المتماثلة، تدعى               

قسامات الخلوية الخيطية حيث تتضاعف الكروموزومات في كل دورة انقسامية، لكي           باالن

تستلم كلتا الخليتين نفس العـدد الكـروموزومي للـخـلية األصلية، و يعتبــر هــذا             

  ).84ص(في ) 1(أنظر الشكل رقم ) خوري، بدون تاريخ(انقساما خـلويا عـاديا، 

 خلل في التوزيع الكروموزومي ، حيث يوجـد               أما متالزمة داون فترجع إلى وجود     

  :ثالثة أنواع رئيسية لمتالزمة داون هي
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  ):Trisomie 21 (21الصبغي رقمتثلث . 3-1

  :      هناك احتماالن لمصدر الكروموزوم اإلضافي أو الزائد يتمثالن فيما يلي

  :      شذوذ الكروموزومات قبل عملية اإلخصاب-أ 
 ســواء فــي     21نـجد كروموزوما زائـدا في الــزوج             فـي هـذه الحـالة    

فتحـصل فـي    . النطفة أو البويضة و بالتالي يصبح هناك صبغيان عوض صبغي واحـد           

، و بالتـالي بعد    2عـوض  " 21"الخلية الملقحة عـلى ثـالثة كروموزومات في الزوج        

كما في  : بغياتتكاثر تلك الخلية و بانقسامها تصبح كل خاليا الجنين تحتوي على ثالثة ص            

  ).85ص(في ) 2(الشكل رقم 

  : شذوذ الكروموزومات بعد عملية اإلخصاب-ب
      في هذه الحالة تكون بكل من البويضة و النطفة صبغي واحد كما هو الحـال عنـد                 

الطفل العادي، لكن خالل انقسام البويضة الملقحة يحدث خطأ، بحيث أن كل خلية تنقـسم               

بينما يكون في   " 21" صبغيات في الزوج     3، تحتوي واحدة على     إلى خليتين غير متماثلتين   

 Bernadette et(. األخرى صبغي واحد، و هذه األخيرة تمـوت بعـد اسـتحالة عملهـا    

Benoit,1997( .»     مـن أولئك األفـراد ذوي متـالزمة     % 90ويضم هذا النوع حـوالي

ـ      21داون، حيث يكون الكروموزوم رقم       عبـد اهللا؛ عـادل،     (»ا لديهم ثالثيا و ليس ثنائي

  ).86ص(في ) 3(كما في الشكل رقم ) 242، ص2004

  

  ).Translocation (التحول االنتقالي: المنتقل. 3-2

تقريبا من ذوي متالزمة داون، و يحدث مثـل هـذا           % 4      و يحدث هذا النمط لدى      

 سـواء كــان مـصدره مـن         21االنتقال عـندما يقوم جـزء من الكـروموزوم رقم        

ضة أو الحيوان المنوي، و سواء كان ذلك قبل أن يتم الحمل أو بعد حدوثه بـالتوقف                 البوي

فجأة أثناء عملية انقسام الخاليا، ثم يتصل بكروموزوم آخـر و ينتقل إليه، وغالــبا مـا         

مما يؤدي إلـى    . 22 أو   21 أو   14يـكون هذا الكروموزوم اآلخر هو الكروموزوم رقم        

كمـا فـي    ) 2004عبد اهللا؛ عـادل،     ( و أعراضها المميزة     حدوث متالزمة داون بسماتها   

  ).87ص(في ) 4(الشكل رقم 
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  ):Mosaïque (الفسيفسائية. 3-3

من مجموع حــاالت متالزمـة داون، و        % 2-1      وهذه الحالة نادرة ال تقع إال في        

يعتقد أن سبب هذه الحالة يرجع إلـى خطأ فـي االنقسام الخـلوي الثاني، حيـث نجـد                

و خلية تحمل ثالث صبغيات، أما الرابعة فال تحتوي         " 21"تين بهما زوج من الصبغي      خلي

 46إال على صبغي واحد لذا فهي ستموت، فينـمو الجنين بـخاليا عـادية تحتوي على              

فـي  ) 5( كروموزوم، كما في الشكل رقـم        47كروموزوم و أخرى مصابة تحتوي على       

ن خاليا الجنين هي مزيج من الطبيعـي و  و أل. )Lambert et Rondal, 1982() 88ص(

الغير الطبيعي، فان الطفل تظهر عليه بعض خصائص اإلصابة بمتالزمـة داون، لكـن              

يكون بعضها أقرب إلى العادي مع قدرات عقلية مميزة حسب اخـتالف عـدد الخاليـا                

  ). 2001الملق؛ سعود، (المـصابة بالخـلل الصبغي 



 85

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 86

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 87

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 88



 89

  
  
  
  
  



 90

  : أسباب حدوث متالزمة داون.4
      لم يتم حتى اآلن التعرف على مسببات حدوث متالزمة داون فهي تحدث لألسر من              

وقـد  .فية و الدينية و العرقيـة     كافة األصول و المستويات االجتماعية و االقتصادية و الثقا        

  :اقترحت عدة أسباب لحدوث متالزمة داون أهمها ما يلي

  

  :العوامل الوراثية. 4-1
  :      إن دور العوامل الوراثية مؤكد، أو األكثر احتماال في الحاالت التالية

 المـولـــودون مـــن أمهــات )Les Trisomie(" التريزومـــيين"األطـــفال  •

 %50إنجاب أم تريزومية لطفـل تريزومـي هـي تقريبـا            تريزوميات، فاحتمال   
)Rondal, Lambert,1982, P:28.( 
الملـق؛ سـعود،     (21امتالك أحد الوالدين صبغي منقول واحد من الزوج رقـم            •

2001.( 

  

  ): الكروموزومية(االضطرابات الصبغية .4-2
 عند بــداية          في حالة متالزمة داون يحصل انقسام خاطئ للخلية أثناء فترة الحمل          

نفـس المرجـع    (تكـوين الجنيـن، أو أثـناء تشكل البويـضة أو الحـيوان المــنوي           

  ).السابق

  

  :عامل سن األم. 4-3
      يمثل عمر األم عند اإلنجاب أهم العوامـل المرتبطـة بمتالزمـة داون، حيـث أن                

 و ).Rondal et Lambert,1982( عـاما 35احتماالت حدوثه تزداد عندما يفوق عمر األم 

 و تزداد هذه النسبة إذا زاد سـن         600:1أن تبلغ نسبة حدوث هذه المتالزمة بين األطفال         

، أي أنه قـد يوجد     40:1 سنة فان النسبة تبلغ      45 سنة، أما إذا زاد سن األم        35األم عن   

  ).2002عبد العزيز؛محمد،( والدة 40طـفل واحـد يعاني مـن الحـالة في كل 

م بيـان   1978 في عام    )Lindsjo( و ليندسجو    )Hook(أجراها هووك   فقد ورد في دراسة     

  ).  1( رقم لنسبة والدة أطفال ذوي متالزمة داون حسب أعمار أمهاتهم ، أنظر الجدو
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  نسبة حدوث حالة متالزمة داون  عمر األم
  2000 من 1  20
  1000 من 1  30
  500 من 1  35
  80 من 1  40
  18 من 1  45

  

عـن الملـق؛    (بة حـدوث متالزمـة داون حـسب عمـر األم            نـس ): 1( جدول رقـم    

  ). 35،ص 2001سعود،

      تجدر اإلشارة إلى أن هناك عوامل خارجية ربما تكون سببا في حـدوث متالزمـة               

  :داون يمكن تلخيصها فيما يلي

  

  :عوامل خارجية. 4-4
اع و  تـوجد عـالقة أكيدة بين تـأثير اإلشــع      ):  و غيرها  Xأشعة  ( اإلشعاعات   -   أ

السياق الجيني، فكلما كانت درجة التعرض لإلشعاع كبيرة كلما سجلت التـأثيرات علـى              

  ).Génétique Processus(السياقات الجينية 

من بين العوامل الفيروسية المشتبهة فـي نظـر بعـض           :  تأثير بعض الفيروسات   -  ب

 Virus de La( و فيـروس الحـصبى   )Virus de L'hépatite(الباحثين فيروس االباتيت 
rubéole.(  

، فمن الممكن أن يكون النقص فـي        "A" نقص بعض الفيتامينات خصوصا فيتامين       -  ج

  )Lambert et Rondal, 1979, P:24, 25.(الفيتامين سببا عدم االنتظام الجيني

  

  : خصائص متالزمة داون.5
رهم من        يقترن مع متالزمة داون عدد كثير من الخصائص التي تميز ذويها عن غي            

  :العاديين، و من أهمها ما يلي
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  : الخصائص الجسمية. 5-1
      وجه عريض مسطح، أعين مجعدة، فتحتي األنف شبـه مسـدودة بالمخاطية، الفـم            

، اللسان )Lafon, 1979, P:50(صغير، و يكون في أغلب األحيان مفتوح مع سيالن اللعاب 

تأخر في ظهور األسنان من ستة أشهر       طويل و غليظ و مشقق مقارنة بالطفل العادي مع          

، صـغر  )Lafon, 1933,P:571(إلى عام أحيانا و قد تكون مشوهة كوجود فراغات بينها 

اليديـن و قـصر األصابع باإلضـافة إلـى وجود خط أفقي في راحـة اليـد، نعومـة                

، ضـعف الجـهاز   )2000العزة،  (الشعر، انحراف العينين نحـو األعـلى و ضيقـهما        

، قـصر و سـمنة األرجل مقارنة بالجـذع، نعومـة          )1983الدباغ؛ فخري، (ضلي  العـ

وجفاف البشرة، و عندما يتقدم الطفل المصاب بمتالزمة داون في الـسن تظهـر عنـده                

، سمنة خفيفة شائعة عند المصابين تسجل )Jakob Luts,1968(تشققات في الوجه و اليدين 

  ).Lambert et Rondal, 1979, P:27(في نهاية الطفولة أو أثناء المراهقة 

  

  :الخصائص االجتماعية. 5-2
      يمتاز المصاب بمتالزمة داون بالوداعة، و اإلقبال على الناس و مصافحة كل مـن              

، و هـذه الخـصائص      )2002عبد العزيز؛محمد، (يقابلونه و الميل إلى المحاكاة و التقليد        

 تمتاز هـذه الفئـة بالرقـة و الـشعور           االجتماعية تظهر جليا قبل التطور العـقلي، كما      

بالعاطفة، مـع القدرة علـى إقامة عـالقات اجـتماعية، و التميز بطابع المـرح رغـم              

  ).Rondal,1985(الشدة و العناد و عدم التراجع عن القرارات 

  

  :الخصائص النفسية الحركية. 5-3
نمـوه النفـسي          إن وجود صبغي زائد فـي التكوين الجيني للطفل، يـؤثر علـى            

الحركي، و هذا ما يؤدي إلى تأخر في اكتساب المنعكسات و الحركات الالزمـة للنمـو                

، فالطفل المصاب بمتالزمة )Smith et Wilson,1976(الجسدي خاصة في مرحلة الطفولة 

 فـي   داون منذ السنوات األولى من حياته يبقى لمدة طويلة على نفس الوضـعية و يأخـذ               

التأرجح بصفة آلية،إذ يلعب بيده و رجليه أو بأشياء في متناوله، و فيما يخص الجلـوس                
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يكـون في السـنة األولـى و المشـي في العامين، و حتى اللغة تكـون متـأخرة جـدا      

)Mallet, Lambrume,1967.( و الجدول رقم )يبين معـدل اكتـساب األطفـال ذوي    ) 2

  ). 2001الملق؛ سعود،(حركية مقارنة بأقرانهم العاديين متالزمة داون لبعض المهارات ال

  

المهارات   األطفال ذوي متالزمة داون

مدى   متوسط الشهور  مدى الشهور  متوسط الشهور  الحركية

  الشهور

  3 - ½  1  3 – 1½   2  االبتسام

االنقالب من شق 

  آلخر

6  2 – 12  5  2 - 10  

  9 - 5  7  18 – 6  9  الجلوس

  11 - 6  8  21 – 7  11  الزحف

  13 - 7  10  25 – 8  13  الحبو

  16 - 8  11  32 – 10  10  الوقوف

  18 - 8  13  45 – 12  20  المشي

  14 - 6  10  30 – 9  14  النطق بكلمات

  32 -  14  21  46 -  18  24  النطق بجمل

معدل اكتساب األطفال ذوي متالزمة داون لبعض المهـارات الحركيـة           ): 2( جدول رقم   

  ).43، ص 2001الملق؛ سعود، (ين مقارنة باألطفال العادي

      يتضح لنا من الجدول أن نمو المهارات الحركية لألطفال ذوي متالزمة داون يكون             

بـطيئا مقـارنة باألطـفال العـاديين، و ذلك بسـبب قصورهم العقلـي و المـشكالت             

جه الصـحية و غير ذلك؛ مما يجعل هذه الفئة تحتاج إلى تدخل مبكر حتى تنمو على الو               

  .المطلوب
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  :الخصائص العقلية و المعرفية. 5-4
 على نمو الـدماغ و وظائفـه المختلفـة باعتبـاره     21      يؤثر الشذوذ الكروموزومي  

المسؤول عن التنسيق الحسي، الحـركي و القدرات العقلية و بعـض أنمـاط الـسـلوك               

 بمــختلف   و لذلـك تعانـي هذه الفئة التخـلف الذهــني       ). 2002صحراوي؛عقيلة،(

 Lambert et(أنواعه و درجاتـه،مما أدى إلـى تـصنيفهم ضـمن المتخلفـين عقليـا       

Rondal,1979(                ممن يعانون إعاقة ذهنية شديدة، و أن المقـدرة الذهنيـة لـديهم تنحـدر 

تدريجيا مع تقدم العمر، هذه النتائج أصبحت غير دقيقة، إذ أثبتت الدراسات المعاصرة، أن              

ى األشخاص ذوي متالزمة داون تختلف بدرجة كبيرة من شخص          درجة العوق الذهني لد   

آلخر، و أكدت أن الغالبية العظمى من ذوي متالزمة داون تقع في المستوى الخفيف إلـى               

المتوسط مـن درجات العوق الذهني، في حين أن القلة القليلة منهم هي التي تعاني مـن                

  ).  2001الملق؛ سعود، . (العوق الذهني الشديد

  

  : الخصائص اللغوية. 5-5
      أكدت الدراسات في ميدان اللغة روندال و المبارت أن الطفل المـصاب بمتالزمـة              

داون ال يمكنه أن يبدأ في النطق قبل الـشهر الثـامن عـشر، و أن اسـتعمال المقـاطع                    

، يكون في حوالي الشهر الثامن كما يقوم الطفـل المـصاب            )ماما(،  )بابا(المزدوجة مثل   

مة داون بتكرار األصوات المسموعة و ذلك في حـوالي الـشهر الثـاني عـشر                بمتالز

)Rondal et Lambert,1981.(  فـهؤالء األطـفال ال يتمـكنون مـن تلفظ جــمل ذات 

مـعنى و بعدد كاف مـن الحروف قـبل الثالث أو األربع سنوات، كما أن تفكيـرهم ال                

تي تحتوي على عالقة الكـم و الكـيف و        يتعدى تفكير مرحلة الطفولة، أما تلفظ الجمل ال       

األدوات الدالة على النوعية و الكمية أو الخاصة بالعملية المنطقية فهي غير مكتسبة لديهم،              

 ومنه تظــهر لــنا   ).Guillert, 1984(ألنهم لم يصلوا بعد إلى المسـتوى اإلجـرائي 

  .ها في عملية التجريدطبيعة و حدود اللغة لدى هؤالء األطفال و الصعوبات التي يجدون

إضافة إلى اضطرابات الكالم، ومن المشكالت الكالمية األكثر شيوعا لـدى األشـخاص             

و هو مصطلح يستخدم للتعبير     ) الكالمي(ذوي متالزمة ما يسمى بالعمى الحركي اللفظي        
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عن حالة عدم التمـكن من القيام بحركات كـالمية متسقة و معقدة، بسبب تـأثر مركـز                

  ).2001الملق؛ سعود، (الم بالمخ تخطيط الك

  

  :  الخصائص المرضية. 5-6
بـسيط أو   (      تـرتبـط متـالزمـة داون باإلضـافة إلـى التـخـلف الـذهـني        

  :بمشاكل صحية و إضطرابات نمائية مختلفة منها) متوسط و أحيانا شديد

ألكـل  زيادة الوزن لدى األطفال المصابين بمتالزمة داون وذلك بسبب نوعيات ا           •

الـمتناول، قلـة الحـركة، و إلصـابتهم بـارتخاء العـضـالت مـع تـأخر            

 .المشي و الحركة

أمراض القلب، حيث أن من أكثر العلل القلبية شيوعا و انتشارا لدى األشخـاص              •

ذوي متـالزمة داون، الثـقـوب فـي جدران وسط القلب، و ثقوب وعجز في            

ـ          و تـشوهات    تن، و اضـطرابا   البطين، و كـذلك ثقـوب و عجز فـي األذي

 .من الحاالت% 40صمامات القلب التي تحدث في 

مـن  % 80 إلـى    60فقدان حاسة السمع في أذن واحدة، أو في االثنين فيما بين             •

 الحاالت 

من الحاالت،مشاكل %20اضطرابات النظر، كقصر النظر الذي يوجد في حوالي     •

االنكـسارية، المـاء    من الحاالت كاألخطـاء     % 7 - 2في القرنية، في حوالي     

 ).2001الملق؛ سعود، (، الحول، و كسل العين الوظيفي )السادر(األبيض 

 .من الحاالت% 15مشاكل في الغدة الدرقية في أكثر من  •

مشاكل في الجهاز الهضمي، و نادرا ما ترتبط بمشكالت تكوينية كضيق األثني            " •

عبد اهللا؛  "(اإلمساك  عشر، أو انسداد األمعاء و هو األمر الذي يؤدي إلى حدوث            

 ).268، ص 2004عادل، 

 .االضطرابات في األجسام المضادة، و ينتج عنها خلل في الجهاز المناعي •

مشكالت عصبية و تتمثل في الفوارق المتعلقة بالمخ، حيث أن خاليا األعـصاب              •

عددها قليل لدى األشخاص ذوي متالزمة داون مقارنة بمخ األشخاص العـاديين            

 ).2001 الملق؛ سعود،(
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      إذن البد مـن األخـذ في الحسـبان مـا سـبق ذكــره مــن خــصـائص               

مـرضية و التهابات و هذا يعني أنه مـن الـضروري اكتـشاف هــذه الخـصائص                 

المـرضية و القلبية منها و الحركية واللغوية و التي عادة ما تكون مصاحبة لألشـخاص               

عصى عالجها، كما أن إهمال العالج قـد        ذوي متالزمة داون مبكرا، حتى ال تستفحل فيست       

وفيمـا  .يؤثر على النمو السليم للطفل جسديا و عقليا، و يقلل من فرصة تمتعه بحياة أفضل     

  .يلي بعض الخطوات الوقائية من اإلصابة بمتالزمة داون

  

 :    الوقاية. 6
مكـان        هناك جملة من اإلجراءات تهدف إلى الحد من  حدوث متالزمة داون قدر اإل           

  :و ذلك من خالل مراعاة بعض الجوانب و العوامل أو المتغيرات منها ما يلي

 علـى الحمـل بعـد الخامـسة و الثالثـين مـن              الـسيدات يفضل أال تقبل    « •

تنصح المرأة صغيرة الـسن     «كما  ). 281، ص 2004عبد اهللا؛عادل، (»أعمارهن

ب فـي   أن تمتنع عن الحمل مباشرة بعد إجهاض طبيعي، حيث ينصحها الطـبي          

 ,M. Boucebci, 1984(» هـذه الحالة أن تتجنب الحمل لمدة سنتين على األقل
P:180.( 

أن يتم إجراء الفحوص الطبية الالزمة قبل الزواج للتأكد من عـدم وجــود              « •

عبـد اهللا؛ عـادل،     (» احتمـال حدوث خـطأ أو شذوذ في انقسـام الخــاليا        

 ).281، ص2004

زمة داون قبل الوالدة، بأخذ عينة من السائل        الكشف المبكر عن وجود حالة متال      •

، هذا السائل يحتوي على خاليا الجنـين        )السائل االمنيوسي (الذي يحيط بالجنين    

التي يتم تحليلها مخبريـا مـما يكشف وجود أو عدم وجـود حالـة متالزمـة               

الفحص الكروموزومـات   " سيتوسكان"داون، و ذلك باستعمال جهاز يطلق عليه      

). 2001فيوليت و آخرون،  ( تحـديد الصـفات الوراثية للوليد      المسؤولـة عن 

كما يحتاج ظهـور    .  أسبوع من الحمل   16 إلى   14و يكون عادة في الفترة من       

نتيجة فحص هذا السـائل إلـى مدة قد تمـتد ما بين أسبوع إلى أربعة أسابيع              

 ، أو فحص الغشاء المشيمي، و ذلك من خالل أخذ عينـة           )2001الملق؛ سعود، (
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من النسيج المشيمي عبر فتحة المهبل، أو عبر البطن، و يكون غالبـا خـالل               

 أسبوعا من فترة الحمل و تمتاز هذه الطريقة عن سابقتها 11 إلى 8الفترة مابين 

بإمكانية إجرائها في الفترة األولى للحمل، باإلضافة إلى سهولة فحـص الـنمط             

فإذا أتضح من   ). 2001ق،  نفس المرجع الساب  (الصبغي و سرعة ظهور النتيجة      

هذه الفحوصات الطبية أن هناك خطأ كروموزوميا قد حدث و أدى إلى متالزمة             

داون فانه يجب على األم أن تعمل على مراعاة بعض اإلجـراءات بعـد والدة               

 : طفلها، و من هذه اإلجراءات ما يلي

 أن تقوم بإجراء الفحوص الطبية الالزمة له آنذاك،«  •

 لك يسير وفقا لنظام غذائي محدد، أن تجعله بعد ذ •

 أن تجعله يمارس نوعا من أنواع الرياضة بشكل منتظم، •

 أن توفر له قسطا كبيرا من الراحة يوميا، •

 ).281، ص2004عبد اهللا؛ عادل، (» .أن توفر له الرعاية الطبية المالئمة •

لمخاطر       و قد ينجم عن الفحوصات التشخيصية سالفة الذكر أو عن جزء منها بعض ا  

على المرأة الحامل و على الجنين، مثل االلتهابات أو اإلجهاض في بعض المرات، لـذلك               

 : ينصح أال يجريها األطباء إال في الحاالت اآلتية

 عاما فأكثر، ألن احتمالية إنجاب طفل ذو متالزمـة    35إذا كان عمر األم الحامل      « •

 . عاما فأكثر35مل داون تتضاعف كل سنتين و نصف، إذا بلغ عمر األم الحا

 عاما فأكثر ألن في هذه الحالة يزداد احتمال إنجـاب طفـل             45إذا بلغ عمر األب      •

 .يحمل أعراض داون

إذا سبق أن أنجب الوالدين طفل ذو متالزمة داون، ألن احتمال إنجاب طفل آخـر                •

 .يحمل نفس األعراض قوي جدا

، ففي هذه الحالة يعد     )ليتحول انتقا (إذا ثبت أن أحد الوالدين يحمل صبغي منقولة          •

 ).2001الملق؛سعود، (» .الجنين أكثر عرضة لحمل أعراض متالزمة داون

      إذن الوقاية خير من العالج، فهي جزء من خطة موسعة، تسعى للرقي بالخـدمات              

الصحية، و تستهدف إيجاد حياة صحية مثمرة و خالية من المنغصات التي تكـدر صـفو                

  .   حياتهحياة الشخص طوال مراحل
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  :خالصة
 شكال مـن أشكال االعاقة العقليـة، و  )Down's Syndrome(      تعد متالزمـة داون 

تنتج هذه الحالة في األساس من شذوذ ينشأ عن خلل أو شذوذ في انقسام الخاليا سواء قبل                 

الحمل أو بعد حدوثه، و سواء كانت تلك الخاليا أنثوية أو ذكرية مما يؤدي إلـى وجـود                  

، و بالتالي يصبح ثالثيا بدال من كونه ثنائيـا          21وزوم إضافي في الكروموزوم رقم      كروم

 بدال من   47كما في الوضع العادي، فيصبح بذلك عدد الكروموزومات في الخلية الواحدة            

، 21، و هذه الحالة تأخذ ثالثة أنواع مختلفة، النـوع األول يدعى تثلث الصبغي رقم               46

  .لمنتقل أو التحول االنتقالي، و الثالث يعرف الفسيفسائيةأمـا النوع الثاني فهو ا

و من الجدير بالذكر أن الخطأ الكروموزومي يؤثر سلبا على نمو المخ، و على نمو الجسم                

مما يترتب عليه قصور في األداء الوظيفي العقلي، و بطء في سرعة نمو هؤالء األطفال               

اديين في نفـس عـمرهم، كمـا تتـأثر        فـي جـوانبهم المختلـفة قياسـا بأقرانـهم الع     

قدراتهم و مهاراتهم المختلفة، و إلى جانب ذلك تبدو عليهم سمات جسمية معينة تميـزهم               

عن غيرهم من األطفال، كذلك ينتج عن هذه الحالة مشاكل صحية، مما يجعلهم في حاجة               

مهنيا عندما  ماسة إلى رعاية طبية، و تعليم في إطار مدارس التربية الخاصة، و توجيههم              

يصلون إلى مرحلة المراهقة، حتى نؤهلهم للحصول على عمل مناسب يتالءم معهم و مع              

  .   ظروفهم بشكل عام
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  :الفصل الخامس

  :في الجزائر" التريزوميين"نظرة عامة حول وضعية األطفال 
  

  . تمهيد-

  .الوضعية القانونية. 1

 . ذهنيا و المصابين بمتالزمة داونينالمؤسسات المختصة في التكفل باألطفال المتخلف. 2

  .للمتخلفين ذهنيا بالجزائر وضعية المراكز الطبية البيداغوجية .2-1

  . البيداغوجية بالجزائر و مهامها تنظيم المراكز الطبية.2-2

                                                    .ز البيداغوجية الطبية بالجزائر مؤطرو المراك.3

بمؤسـسات   تكوين المؤطرين بالمركز الوطني لتكوين المـستخدمين المختـصين           .3-1

  .المعوقين

 تكوين المؤطرين في االتحاد الوطني ألوليـاء األطفـال غيـر المتكيفـين ذهنيـا                .3-2

)F.N.P.I.M(بالجزائر العاصمة .  

  .مصابين بمتالزمة داونالتكفل بال. 4

  .اغوجية المطبقة بالمراكز الخاصةاألهداف النفسية البيد. 5

  . خالصة-
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  :تمهيد
إن الحديث عن األشخاص المعاقين بمجتمعنا يؤدي بنا إلى البحث عن سبل التكفـل                    

ياتنا ـ حيـث أن خـصوص     إلى رعاية خاصـة،   ي بحاجة ماسة    ـبهذه الشريحة و التي ه    

جتماعية في هذا المجال تعتبر األساس أو اللبنة األولى لكـل إجـراء يتخـذ               الثقافية و اال  

 حيث  ).المصابين بمتالزمة داون  (  نخص بالذكر فئة المتخلفين ذهنيا      و لصـالح هذه الفئة،  

أن مجتمعنا العربي اإلسالمي الزالت تطبعه سمات التكافل و التراحم و رعايـة األبنـاء               

 فهم يبذلون قصار جهدهم في رعايـة هـؤالء          ، لألسر ما كانت الوضعية االجتماعية   ـمه

المصابين انطالقا من هذه الخصوصيات الدينية والثقافية و االجتماعية، باإلضافة إلى ذلك            

فان الهيئات المعنية في الجزائر ال تدخر جهدا في التكفل باألطفال المـصابين بمتالزمـة               

  .داون

 فـي الجزائـر نتطـرق       "التريـزوميين "  على وضعية األطفال   بغية التعرف أكثر        

ـ  ـعية الق ـيث الوض ـن ح ـذا الفصل م  ـي ه ـوع ف ـللموض م المؤسـسات و    ـانونية ث

ؤطريها و أخيرا كيفية التكفل بهؤالء األطفال، و األهداف البيداغوجية المطبقة علـى             ـم

  .متخلفين ذهنيامستوى المراكز البيداغوجية لل
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  : الوضعية القانونية.1
 علـى   1976 خصت الدولة الجزائرية فئة المعاقين باهتمام بالغ حيث نصت أمريـة                 

ضرورة تدخل الدولة لفائدة المتخلفين عقليا لعالج و إعادة إدماج األطفال المتخلفين عقليـا    

مثلما تؤكده االمرية رقـم     ( .حسب ظروف خاصة  اجتماعيا وذلك بتعليم و تكوين مكيفين       

توالـت  ).  المتضمنة تنظـيم التربيـة و التكـوين        1976افريل   16 المؤرخة في    76/35

، ألنه بالرغم من    )التريزوميين( نصوص قانونية أخرى نظمت طرق التكفل بفئة المعاقين         

ـ             ـ   ـاستعداد المجتمع في التكفل بهؤالء إال أن الحمل ثقيل و الوضعية ص جز ـعبة و تع

ـ      ـن تقديم ال  ـاألسر ع  ـ  الزـرعاية الضرورية و العنايـة ال ى ينـدمج الطفـل     ـمة حت

في المجتمع، وبالتالي أضحى من الضروري تـدخل الدولـة، حيـث            ) التريزومي(المعاق

ـ     1423 صفر   25ؤرخ في   ـالم02/09صدر القانون رقم     لى ضـمان   ـ، الذي نـص ع

ليم اإلجباري لألطفال والمراهقين المعوقين، حيث خص الفصل الثالث منه للتربيـة            ـالتع

، 34الجريـدة الرسـمية رقـم     .( التدريب الوظيفي وإعادة التكييف    والتكوين المهني وإعادة  

2002.(  

إال أن تجربة الجزائر في التكفل باألطفال المتخلفين ذهنيا والمصابين بمتالزمة داون                

فتجربة فرنسا مثال تـذهب إلـى       .تبقى محدودة بالمقارنة مع ما يجري في دول أكثر تقدما         

االت المصابين بمتالزمة داون، حيث تخضع      ـن حدوث ح  ـاالحتياط و محاولة الوقاية م    

األم الحامل إلى جملة من الفحوص عن طريق التشخيص المبكـر وحمـالت التحـسيس               

 والتوعية في تفادي الحمل الذي يمكن أن يؤدي إلـى مواليـد مـصابين بمتالزمـة داون             

)D'après Béatrice Guidicelli et autres, in universalis, 2002.(  

    يتضح مما سبق أن النية الحسنة على المستويين التشريعي و العملي موجودة، حيث                

 مقعـدا  7939أن عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة لألطفال المصابين بمتالزمة داون بلغ      

راكز ـوى الم ـلى مست ـعدا، ع ـ مق 7153ددها  ـ، أما المشغولة فعال فع    2008إلى غاية   

وزارة التـشغيل و التـضامن الـوطني،        ( بالمتخلفين ذهـنيا   تخصصة  ـالبيداغوجية الم 

2008 .(   

       بالتمعن في الفارق بين المقاعد المتوفرة و المشغولة يبدوا للوهلة األولى أن هـذه              

حية فـي التكفـل، إال أن   ـن وضعية صـالمراكز مقاعدها تفوق العدد الفعلي، مما ينم ع 
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ي اعتمدته الجمعية الوطنية لإلدماج المدرسـي و        الحقيقة غير ذلك، حيث دل المؤشر الذ      

نه يولد يوميا طفلين مصابين بمتالزمـة داون        ،على أ )ANIT(المهني للمصابين بالتريزوميا  

 730من بين التعداد اليومي للمواليد في الجزائر،أي أن عدد المواليد المصابين سنويا هو 

ANIT,2002).(   
 مولـودا   1690نه قد ولد في اليوم الواحد        نجد أ  2002ر تعداد المواليد لعام     بمراجعة مؤش 

آنفا طفـلين مـصابين بمــتالزمة      ، باعتماد المؤشر المذكور     )ONS،2005إصدار،  (حيا

 مقارنة مع فرنـسا التـي        مولودا حيا بالجزائر،   845حالة واحدة في كل     هذا يعني   داون،  

 ,D'après Béatrice. Guidicelli et autres) مولودا حيا 700يولد بها حالة واحدة في كل 
in Universalis,2002 )                                                                        

ة داون أقل مما هو عليـه فـي         نه في الجزائر حاالت المصابين بمتالزم           مما يعني أ  

 ما عليه في فرنسا      و هذا ناجم عن الزواج المبكر أو الحمل في سن مناسبة، عكس            فرنسا،

انظـر  . متالزمة داون   من حاالت الحمل المتأخرة التي تسبب ارتفاع المواليد المصابين ب         

  ).90ص(في ) 1(الجدول رقم

حيث أن الدراسات الوبائية التي جرت في فرنسا قد دلت على أن هناك ارتباط هام بـين                 

 25 كان سن المـرأة       إذا %0.1فاحتمال اإلصابة هو    .  و سن المرأة   21وجود تريزوميا   

  . سنة40 مرة أعلى، إذا تجاوزت 15، أي %1.5سنة ،و 

 للنساء اللواتي يرغبن في إجراء التشخيص ما قبل 1996ام ـقترح في فرنسا حتى ع   وقد أ 

ـ     38الوالدة ابتداء من سن      ـ    ـ سنة بغـرض الوق ـ  ـاية مـن مي بيان مـصابين   ـالد ص

 سنة و   35البا ما تدور حول     ـلفة غ بالتريزوميا، و في دول أخرى فقد تم تحديد سن مخت         

 D'après Béatrice Guidicelli et autres, in( هـذه الـسن   نادرا ما تكـون اقـل مـن   

universalis,2002.(  
ـ                  تالزمة ـتسعى الهيئات المعنية بالجزائر جاهدة في التكفل باألطفال المـصابين بم

 و المهني للمصابين بالتريزوميا     إذ تعتبر تجربة الجمعية الوطنية لإلدماج المدرسي       داون،

(ANIT)     قبل وزارة الداخــلية تحـت رقـم      وتم اعتمادها من     ،1992 التي تأسست عام

 رائدة في التحسيس و التوعية بهذا النوع من االعاقة عن طريق تنظيم أيام دراسية               ،105

تند هذه  تس،  (ANIT,2002)و العمل على الدمج المدرسي و االجتماعي و المهني لهذه الفئة            

الجمعية على القوانين السالفة الذكر الخاصة بالتكفل بالمعاقين، ورغم ذلـك نجـد غيـاب      
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لفرص االتصال باألطفال العاديين مع أن هذه األقسام فتحت داخل مدرسة عاديـة لكنهـا               

مستقلة و منعزلة عنها تماما، سواء فيما يتعلق بمواعيد الدخول أو الخروج التي نظمـت               

. للقاء بين الفئتين، أو فيما يخص النشاطات التي ال يسمح لهم بالمشاركة فيها    بطريقة تمنع ا  

حبذا لو كان األمر غير ذلك و تم منح األطفال التريزوميين الفرصة مـن حـين ألخـر                  

  . المشاركة في النشاطات العادية للمدارس المدمجين بها

اجة إلى دعـم قـانوني و       ـقى بح ـذه الجمعية تب  ـهود التي تبذلها ه   ـيبدوا أن الج        

 بالتريزوميين في الجزائر،  مؤسساتي أكثر فعالية حتى يتمكن من تحسين التكفل و الرعاية           

و التفكير في إتباع منهجية علمية دقيقة وبرنامج وقائي جاد ومستمر في الزمان والمكـان               

 مـا   باعتماد توعية و تحسيس األمهات المقبالت على الحمل و متابعتهن طبيا على غرار            

  .يحدث في دول أخرى

 مجاال لحمايـة و ترقيـة فئـات         02/09خصص المشروع الجزائري في القانون            

نه يجب ضـمان تكفـل مبكـر لألطفـال           منه على أ   14ميين حيث نصت المادة     التريزو

ن مـدة التمـدرس و      ـر ع ـذا مضمونا بغض النظ   ـفل ه ـالمعوقين و يبقى التكفل بالط    

 منه فقد ورد فيها إجبارية      15ص المعوق تبرر ذلك، أما المادة       السن طالما أن حالة الشخ    

ـ        16التمدرس، ثم جاءت المادة      ـ  ـ لتبين أماكن التكوين حيث فتحـت الم داث ـجال إلح

 34الجريدة الرسمية، رقم . ( تهاـقة و درجاصصة حسب طبيعة اإلع  ـسات متخ ـؤسـم

  :، ومن هذه المؤسسات نذكر)2002، 

  

المـصابين   ي التكفل باألطفال المتخلفين ذهنيا و      المؤسسات المختصة ف   .2

   :بمتالزمة داون

 هـي   CMPEIMالمراكز الطبية البيداغوجية لألطفـال غيـر المتكيفـين ذهنيـا                  

ـ  (EPA)ية ذات طابع إداري     ـات عموم ـمؤسس ـ   ـتع بالش ـ، تتم نوية و  ـخـصية المع

  .(Ministaire de L'emploi et de la Solidarité, 2002)االستقالل المالي 
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 :  للمتخلفين ذهنيا بالجزائر وضعية المراكز الطبية البيداغوجية. 2-1   

 مركزا طبيا بيداغوجي تربويا موزع عبر مختلف واليات الوطن          82يوجد بالجزائر         

ـ      7939 تتـوفر هـذه المراكـز علـى          .2008 غاية   إلى اصا ـ مقعـدا بيـداغوجي خ

وفق إحصائيات وزارة التشغيل و التـضامن        ( 7153ها  ـول من ـغـتريزوميين، مش ـلل

  ).2008الوطني،

هذا فضال عن وجود مركز الكفالة للعالج النفسي و النطق الصحيح الذي يهتم بالمتخلفين              

ذهنيا والمصابين بمتالزمة داون التابع للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية بـالجزائر           

  .العاصمة

لم الـنفس البيولـوجي و      ـون في ع  ـون، أخصائي ـيتكفل بهذه الشريحة، مربون مختص    

  .اإلكلينيكي و األرطفوني، و أطباء عامون، و مساعدون اجتماعيون

  :بلغ عدد مستخدمي هذه المراكز

  1658: من فئة اإلداريين -

 1471: من فئة البيداغوجيين -

 600: عدد العمال المأجورين بالساعة -

 348: إلضافيينعدد العمال ا -

   ). 2008وزارة التشغيل و التضامن الوطني،  ( 4077: المجموع-     

    

  :اكز الطبية البيداغوجية بالجزائر و مهامهاتنظيم المر. 2-2
 ربيـع   21 المؤرخ فـي     59-80نظمت و أنشئت  هذه المراكز بموجب المرسوم               

لمراكز الطبيـة التربويـة و       المتضمن إحداث ا   1980 مارس   8 الموافق ل    1400الثاني  

المراكز المتخصصة في تعليم األطفال المعوقين وتنظيمها، حيث تقدم الرعاية التعليمية و            

اصة في المدارس الخاصة نذكر منها، مدارس     ـتياجات الخ ـالب ذوي االح  ـالتربوية للط 

مراكـز  م و البكم، مدارس صغار العميان، المراكز الطبية النفسية البيداغوجيـة، ال           ـالص

و .ولإلشارة يسمى تعليم ذوي االحتياجات الخاصة بالتعليم المتخـصص        . الوطنية للتأهيل 

ـ  93/102وم التنفيذي رقم    ـيضمن سلكين من الموظفين كما يبرز ذلك المرس        ؤرخ ـ الم

  ).  80 ، ص 1993الجريدة الرسمية،  (1993 افـريل 12ي ـف
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  :شروط االلتحاق بالمركز. 2-2-1
اكز البيداغوجية الطبية بالجزائر استقبال األطفـال أو المـراهقين ذوي           تتولى المر       

إعاقة ذهنية خفيفة أو متوسطة أو عميقة، و األطفال ذوي االضطرابات النفـسية الـذين               

قاسـمي   ( سنة لالستفادة من تكفل تربوي أو إعـادة تربيـة          18-6تتراوح أعمارهم بين    

  ). 2002وآخرون، 

  

  :أنواع التكفل. 2-2-2
ـ  ـتعمل هذه المراكز كبقية المؤسسات، كما تقوم أيـض               ـ  ـا بالمت ارجية، ـابعة الخ

قة، و بمعـدل ثمانيـة      اب درجة اإلع  ـحس) واج  ـأف( ي مجموعات   ـويصنف األطفال ف  

  :أطفال في الفوج الواحد على األكثر، يخضعون للبرنامج التربوي التالي

  

  : المالحظة-1
وضع فيها األطفال بقسم المالحظة حيث يتم مالحظـة         هي المرحلة األولى التي ي    و       

السلوكات المراد تعديلها، و قياس نسبة ذكاء كل طفل بهدف تفويج هؤالء األطفال بأقسام              

وأثناء هذه الفترة تمارس نشاطات بيداغوجية نشيطة و محفزة،         ).اإليقاظ أ و ب     ( التفطين  

   .ة لضمان تربية حسية حركيةتهدف إلى تنمية التحكم في الجسم و المهارة الحركي

  :  اليقظة-2
و نعني بها تفطين األطفال الذين قدموا من أقسام المالحظة حيث يعمل في هذا القسم                    

، ) الـذاتي  تنمية التـصرفات االسـتقاللية و التوجيـه       ( على تنمية السلوك التكيفي لديهم      

و القيـام بالنظافـة و      داء الثياب   ـن ارت ـليمهم حس ـارين متدرجة مثل تع   ـطة تم ـبواس

  . قضاء حاجاتهم وصوال بهم إلى االعتماد على النفس

  : التدريب المدرسي-3
ويعنى بالطفل في هذا الجانب من ناحية تهيئته للتمدرس حيث يتعرف على بعـض                   

األصوات والرموز و الخطوط والمساحات والفضاءات إنطالقا من المحسوس والملمـوس           

  .فق القدرات الفردية لكل حالةد ووصوال به إلى المجر
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  : ما قبل التمهين-4
يركز هذا الجانب التعليمي على إجراء تمارين تمكن الطفل من التدرب على األشغال                  

اليدوية المتنوعة بإستعمال مختلف األدوات الضرورية في البـستنة والنجـارة والحـدادة             

متنـاول قـدراتهم     التي هي فـي      والبناء والترصيص وهذا إنطالقا من العمليات البسيطة      

  .الجسمية والعقلية

  .الحركية   التوجيه وإعادة التربية النفسية، التربوية واألرطفونيا والنفسية-5

  : الوحدات العالجية وتتضمن-6
   التدريب -أ 

   العالج النفسي -ب

  : نظام التكفل . 2-2-3
ـ        02/09 من قـانون     16رتبت المادة          ضمن المؤسـسات    المـذكور آنفـا، أنـه ت

المتخصصة، زيادة على التعليم والتكوين المهني عند اإلقتضاء إيواء المتعلمين والمكونين           

أعماال نفسية إجتماعية وطبية تقتضيها الحالة الصحية للـشخص المعـوق داخـل هـذه               

يكل معني، كما أن الدولـة      ـالمؤسسات وذلك بالتنسيق مع األولياء ومع كل شخص أو ه         

ء المتعلقة بالتعليم والتكوين المهني واإلقامة والنقل فـي هـذه المؤسـسات             تتكفل باألعبا 

 :وتعمل هذه المؤسسات حسب التنظيم التالي     ).2002 ، 34الجريدة الرسمية رقم    (العمومية  

  .خليالداخلي والخارجي والنصف دا

  

  :مؤطرو المراكز البيداغوجية الطبية بالجزائر. 3
ـ   تسهر الدولة على مـساعدة األ            ـ  ـشـخاص المع عيات ذات الطـابع    ـوقين والجم

االجتماعي واإلنساني، بتوفير تأطير متخصص ومؤهل السيما عبر تشجيع تكوين مكونين           

وهذا حـسب مـا     (كم هذه الفئة من العاملين      ـاص يح ـال ووضع نضام خ   ـفي هذا المج  

لمراكز  يشرف على تكوين مؤطري ا). السالف الذكر 02/09ن القانون  م 17رتبته المادة   

البيداغوجية الطبية المشار إليها سابقا المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصـصين           

 (EPA)بمؤسسات المعوقين الموجودة بقسنطينة، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري           

من تكوين العمـال    ، يض 1987 ديسمبر   1 بتاريخ   257/87أنشئت بمقتضى المرسوم رقم     
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ت داخل المراكـز    التكفل باألشخاص المعوقين وذوي الصعوبا     االجتماعيين المختصين في  

  :المختصة التالية

  

 : المراكز النفسية البيداغوجية لألطفال المعوقين ذهنيا-1
هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، وهي مرافق عامـة تتمتـع بالشخـصية                    

األطفال المتخلفين ذهنيا   المعنوية واالستقالل المالي تتكفل بتكوين وإدماج ورعاية وحماية         

  . سنة18و6الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

  

  :  مدارس صغار الصم-2
الل المالي، وهي   ـهي مؤسسات عمومية تربوية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستق          

تتراوح أعمارهم ما بين    مرافق عامة تتكفل بتربية ورعاية وحماية األطفال الصم الذين          

   . سنة18و6
 
  : رس صغار المكفوفين مدا-3

قالل المالي، وهي   ـهي مؤسسات عمومية تربوية تتمتع بالشخصية المعنوية واالست          

مرافق عامة تتكفل بحماية ورعاية وتربية األطفال المكفوفين الذين تتراوح أعمـارهم            

  . سنة 18و6بين 
 
  :  المراكز الطبية البيداغوجية للمعوقين حركيا-4

ومرافق عامة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي           هي مؤسسات عمومية،  

  .تهتم بتربية وتعليم وتدريب وتكوين المعوقين حركيا 
 
  : مراكز رعاية األيتام-5
هي مؤسسات عمومية ومرافق عامة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المـالي             

ي أي سن وبهذه الصفة فهـي  تعنى بالتكفل بشريحة األطفال األيتام منذ العثور عليهم ف   

لها برنامج رعاية خاص وحاضنات ومربيات توفر لهم حماية خاصة لهؤالء األطفال            



 108

الذين يتميزون بوضعية خاصة وحساسة بالرغم من أنهم يكونوا سليمي البنية والعقـل             

 .إلدماجهم الحقا بالمجتمع

  :رو المراكز هيورتب مؤط

  :مربي متخصص  -1

لى أساس المسابقة، المربين الذين يثبتون ثالث سنوات مـن          يوظف في هذا السلك ع        

الخدمة الفعلية والناجحين في المسابقة، ومن مهامه ضمان تعلـيم متخـصص لـصغار              

المعوقين، بوسائل وتقنيات مناسبة،كما يلزمون بإعداد البرامج ومتابعة تطبيقها وإنجـاز           

ية، والمداومات المنتظمة وفقـا     الوسائل التعليمية، كما يشاركون في االجتماعات التربو      

  .ومون بتأطير التالميذ المتمرنين كما يقاول الدورية المقررة لهذا الغرض،للجد

 : معلم التعليم المتخصص -2

 بيــن    يوظف في هذا السلك عن طريق المسابقة علـى أسـاس الـشهادة مـن                  

كوينا متخصـصا    التعليم الثانوي، وتابعو بنجاح ت     ايالمترشحـين الحائـزين على بكالور   

لثالث سنوات بمؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، يوفر تعليما متخصـصا لـصغار            

المعوقين وفق تقنيات مناسبة ويتحتم عليه أن يعد البرامج ويتابع تطبيقهـا مـع إنجـاز                

الوسائل التعليمية الضرورية لذلك وهو ملزم بحضور اإلجتماعـات التربويـة حـسب             

 ).1993 أفريل 12 المؤرخ في 93/102سوم التنفيذي وفق المر(الرزنامة المقررة 

  :أستاذ التعليم المتخصص  -3

يوظف في هذا السلك عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشـحين                  

والذين تابعو بنجاح تكوين متخصص لمدة سـنة،        . الحائزين على ليسانس التعليم العالي      

، في القـرار المتـضمن إفتتـاح        )ارة المعنية   الوز(التخصصات التي تحددها الوصاية     

 من المناصب المطلوب شغلها من      %30وعن طريق امتحان مهني في حدود       . المسابقة  

بين معلمي التعليم المتخصص والمربين المتخصصين، ويقومون أساسا بمهـام التعلـيم            

ـ    .  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة        5ويثبتون   لتعلـيم  ان اـومهام هذا السلك ضم

صص لصغار المعوقين بوسائل وتقنيات مناسبة، كما يمكن أن يقومـوا بمهـام             ـالمتخ

التعليم الموجه للتالميذ المتمرنين في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص ويلتزمون          

بإعداد البرامج ومتابعة تطبيقها وإنجاز الوسائل التعليميـة ويحـضرون االجتماعـات            
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منتظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض كما يقومـون          التربوية والمداومات ال  

  ).1993 أفريل 12 المؤرخ في 93/102المرسوم التنفيذي (التالميذ المتمرنين بتأطير 
 
 :مساعد إجتماعي -4

ـ  ـاعد االجتماعي بمساعدة الوال   ـوم المس ـ يق     ـ  ـدين لإللم ـ  ـام بالم لي ـوقف الك

ة المشكلة، وتاريخها، والتـاريخ     ـفل بدراس ـالطة  ـخيص حال ـوق وتش ـفل المع ـللط

تركي؛ رابح،  (فل  ـي والجسمي للط  ـصية والتاريخ النفس  ـات الشخ ـالتربوي، والعالق 

1981.( 

 :مفتش تقني وتربوي -5

ـ                ـ  ـ يقوم المفتش بأداء وظيفة مراقبة وتقييم األعمال المنجزة مـن ق اتذة ـبل األس

طلع ـراف على النـدوات التربويـة، ويـض       وم باإلش ـلمين المتخصصين، ويق  ـوالمع

ذة التعليم المتخصص وترسيمهم، ويرعى حسن تطبيـق        ـهام تكوين المعلمين وأسات   ـبم

 الذين يجتـازون    األساتذة أو المعلمين    البرامج وتقديم يد المساعدة ويتم توظيفه من بين         

العمـل  ابقة التوظيف، كما يقوم بإعداد التقارير الدورية عن حـسن سـير             ـبنجاح مس 

 . البيداغوجي في مقاطعته التي ترفع للجهات الوصية

 :مفتش إداري -6

 على تقويم األعمـال اإلداريـة والبيداغوجيـة         ف يضطلع المفتش اإلداري باإلشرا       

والتربوية المنجزة من قبل المدير ومن خالله يراقب أعمال كل الطاقم اإلداري المسير،             

درين القدامى المترشـحين والـذين نجحـوا فـي          ويتم توظيف هذا المفتش من بين الم      

  .المسابقة

 محرم عام   09القرار الوزاري المشترك المؤرخ في      «وهذا ما حددته المادة األولى من       

، يحدد برامج تكوين متخصص لإللتحاق باألسالك       2004 والموافق ألول مارس     1425

 ة للجمهورية الجزائرية العددالجريدة الرسمي(»رة المكلفة بالشؤون اإلجتماعية التابعة لإلدا 

31، 2004.(   
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تكوين المؤطرين بالمركز الوطني لتكـوين المـستخدمين المختـصين          . 3-1

   :بمؤسسات المعوقين

تكوين المكونين عملية ذات أهمية قصوى كونها تشرف على إعداد المربـي الـذي                    

 التـي تعنـي الدولـة       سيتكفل بتربية و تأطير فئة ذوي اإلحتياجات الخاصة من المجتمع         

لك بإنشاء مركز وطني لتكوين      الى تحقيق األهداف المتوخات، وذ     برعايتها بغية الوصول  

  .داغوجية الطبية للمتخلفين ذهنيامؤطري المراكز البي

   ):المنصبين العاليين(ير اإلداري أما تكوين التأط

  :مدير مؤسسة متخصصة -

وجي والتربوي للمراكـز البيداغوجيـة      الذي يشرف على التسيير اإلداري والبيداغ         

  . الطبية للمتخلفين ذهنيا

  :مستشار تقني وتربوي -

 المباشر مـع    الذي يقوم بدوره بالقيام بمهام الجانب التربوي والبيداغوجي باإلحتكاك            

ع المربي، كما يقـدم لهـذا       ـالطفل ومربيه حيث يقوم بضبط العمل التربوي بالتنسيق م        

امه، فهو بالتالي همزة وصل بين المعلـم        ـ التي يحتاجها ألداء مه    األخير كل التسهيالت  

 محـرم   11والمتعلم واإلدارة واألسرة، وقد حدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في           

، مدة تكوينهم بثالث أشـهر، وهـذا وفقـا          2004 مارس سنة    03الموافق ل 1425عام  

 ربيـع األول    29 المؤرخ في    148-04ألحكام المادة السابعة من المرسوم التنفيذي رقم        

-95، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقـم        2004 سنة   و ماي 19 الموافق ل    1425عام  

 1995 سـبتمبر سـنة      30 الموافـق    1416 جمادى األول عـام      05 المؤرخ في    293

والمتعلق بكيفيات تنظيم  المسابقات واالمتحانات واإلختبارات المهنية فـي المؤسـسات            

 .وميةواإلدارات  العم

   

ضامن الوطني ويحدد فيـه مـا       ويفتح التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالت       «

  :يأتي

وعـدد المقاعـد    ) المدير أو المستشار التقني والتربوي      (المنصب العالمي المعني،     -

  .البيداغوجية المتوفرة وفقا للمخطط السنوي للتكوين بعنوان السنة المعنية
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 .تاريخ بداية التكوين -

 هذا مـا    ).2004،  31ورية الجزائرية، العدد  الجريدة الرسمية للجمه  (.»ان التكوين مك -

  . اقتضته أحكام المادة السادسة من نفس المرسوم المشار إليه أعاله

  :ا المركز فئات المكونين التالية إلى أنه تتكون في هذةضافباإل

ينهم مربي متخصص ومساعد إجتماعي ومعلم التعليم المتخصص تقـدر مـدة تكـو             -

 . بثالث سنوات

  . أستاذ التعليم المتخصص، تقدر مدة تكوينه سنة واحدة -

ان المهني، مدة تكوينه تـسعة      أستاذ التعليم المتخصص، الموجه للناجحين في اإلمتح       -

 .أشهر

 .مفتش تقني وتربوي ومفتش إداري، مدة تكوينهم تسعة أشهر -

  . تطبيقية برياري وتدينظم التكوين بشكل متواصل ويشمل على محاضرات وتعليم نظ

  :وين المتخصص في المؤسسات اآلتيةيجري التك

  :لتعليم المتخصص ومساعد إجتماعيبالنسبة لتكوين مربي متخصص ومعلم ا

   .المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم -

  .المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين لمؤسسات المعوقين بقسنطينة -

  :ومفتش تقني وتربوي ومفتش إداريلتكوين أستاذ التعليم المتخصص بالنسبة 

المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التي تحدد قائمتها في قرار فـتح التكـوين              -

  .  أعاله06المذكور في المادة 

 محرم عـام    09 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في        9 ، 7،8هذا ما إقتضته المادة     

، يحدد بـرامج التكـوين المتخـصص لإللتحـاق          2004رس سنة    الموافق أول ما   1425

الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة      (باألسالك التابعة لإلدارة المكلفة بالشؤون االجتماعيـة        

  ).2004، 31الجزائرية، العدد 

  برنامج ويتلقى هؤالء المؤطرون تكوينا متخصصا وفق برنامج محدد، ونأخذ مثال عن 
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  ):3(حاق برتبة مربي متخصص كما في الجدول رقم التكوين المتخصص لإللت

  . جذع مشترك: السنة األولى
  المواد  الرقم

  عناصر علم النفس الطفل والمراهق والشخص المسن  1

  عناصر البيداغوجيا العامة  2

  التقنيات التربوية  3

  مفاهيم النظافة والتغذية  4

  التربية البدنية والرياضية  5

  جتماعيعناصر علم النفس اال  6

   التكوين اإلداري:التنظيم 7

  عناصر المنهجية  8

  تربص  9

  :السنة الثانية
  المواد  الرقم

  عناصر علم النفس المرضي وعدم تكيف الطفل والمراهق  1

  المنهجية التطبيقية  2

  البيداغوجيا الخاصة  3

  التقنيات التربوية والتنشيط  4

  التربية البدنية والرياضية  5

  إلسعافتقنيات ا  6

  اإلقتصاد المنزلي  7

  عناصر في علم النفس االجتماعي  8
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  التشريع وأداب المهنة  9

  عناصر حضانة األطفال  10

  المفهوم النفسي لعدم التكيفات واإلعاقات عند الطفل والمراهق  11

  إعادة التربية النفسية االجتماعية  12

  النظافة والتغذية واإلسعاف  13
  جرامعناصر في علم اإل  14
  عناصر في علم النفس المرضي وعدم تكيف الشخص المسن  15
  عناصر المقاربة وعلم النفس للشخص المسن  16
  علم إجتماع األسرة الجزائرية  17
  تقنيات التنشيط الخاص باألشخاص المسنين ومبحث تنظيم الشغل  18
  البيداغوجيا الخاصة وتلقين إعادة التربية الوظيفية  19
  نظافة والتغذيةعناصر ال  20
  عناصر تطبيقية خاصة باإلسعاف والحضانة  21
  دعوة إلى منهجية تطبيقية  22
   مناقشات–لقاءات   23
  تربص  24
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  : السنة الثالثة
  المواد  الرقم

  المنهجية التطبيقية  1
  البيداغوجيا الخاصة  2
  1تخصص   3
  2المنهجية التطبيقية   4

  2تخصص   5

  ) 2004، 31لرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد عن الجريدة ا        (

  

المتكيفـين    تكوين المؤطرين في االتحاد الوطني ألولياء األطفال غيـر         .3-2

   :لجزائر العاصمةبا (FNPIM) ذهنيا

 إلى التكوين الرسمي لهؤالء المؤطرين داخل المراكز الوطنية المـذكورة           ةضاف      باإل

نيا، والذي بـدوره    ـير المتكيفين ذه  ـياء األطفال غ  ـ ألول أنفا فإنه يوجد اإلتحاد الوطني    

، ومعتمد من قبلهـا     )وزارة الداخلية (ن الهيئات الرسمية    ـه م ـيقدم دعما إضافيا معترفا ب    

، والذي يزود مراكز التكوين البيداغوجيـة الطبيـة   16/05/1976 في 07176تحت رقم   

 اإلستفادة من التكوين داخل     حشبالمؤطرين وذلك وفق شروط معينة حيث يشترط في المتر        

(FNPIM)               أن يكون قد سبق له اإلنتماء إلى إحدى الجمعيات التي تعنى برعاية األطفـال 

وهذا ال يكفي، فيطلب منـه       أشهر،   09 تقل عن    ا بها لمدة ال   المتخلفين ذهنيا ويثبت مكوثه   

ء األطفال  أن يثبت كذلك أنه قد إستفاد من تربص ال يقل عن ثالث أشهر في رعاية هؤال               

، فإذا  (FNPIM)المتخلفين ذهنيا، ثم يعبر خطيا عن رغبته في االستفادة من التكوين داخل             

  ما حضي طلبه بالقبول، فإنه سيخضع لتكوين مدته ثالث سنوات 
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  :يتلقى خاللها نشاطات ودروس مثل

  التقنيات التربوية، -

  بيداغوجية، –أشغال يدوية  -

 علم النفس، -

  علم النفس المرضي، -

  Anotomieعلم التشريح،   -

  Hygièneعلم النظافة،     -

  Botaniqueعلم النباتات،    -

  zoologieعلم الحيوانات،   -

 جمعية الموجودة   38      نشير هنا إلى أن هذا التكوين هو لصالح األعضاء النشطين في            

 في  عبر الوطن والراغبين في االلتحاق بمهنة مربي ومربي مختص، حيث أثبتوا رغبتهم           

هم في مزاولة هذا    ليوفر تحقيق رغبت  . (FNPIM)رعاية هؤالء األطفال، ولذلك جاء تكوين       

  ."(FNPIM,2008)معلومات مستقات من "النشاط المهني 

  

 :المصابين بمتالزمة داونالتكفل ب. 4
يواجه الطفل المتخلف ذهنيا والمصاب بمتالزمة داون عدة صعوبات تعيقـه عـن                   

مما يستوجب التكفل بهذه الفئة عن طريق وضع بـرامج التكفـل المناسـبة              الحياة العادية   

ـ   ، (Actualisation des connaissance)والمحينة  ر البحـوث  وفق ما يـتمخض عـن أخ

  .األكاديمية في العالم

كما تجدر اإلشارة إلى وجوب العناية بالرسكلة والتكوين المتواصل للمؤطرين مـن                  

فوعي الطفل بذاتـه    . حقيق دمج المتخلفين ذهنيا اجتماعيا ومهنيا     فترة إلى أخرى، بهدف ت    

يجعله قادرا على التواصل مع اآلخرين وتحقيق االستقاللية الذاتيـة، وتنميـة القـدرات              

  . الفكرية، الحركية، واالجتماعية والعاطفية، من هنا يصبح قادرا على العيش في المجتمع

. والمصممة خصيصا لمثل هذه الفئـة     مج المكيفة   وال يتحقق هذا إال عن طريق البرا            

فالتربية هي للطفل بمثابة عملية تحضير للعيش والحياة، هذه الحياة التي تختلف حـسب              «

ألي شيء نحضر األطفال المتخلفين عقليا ضمن واقع ال يستطيع فيـه            . محيطه الشخصي 
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ولكن في عـالم    .  التكفل كل األطفال العاديين العيش؟ وعليه ما علينا إال أن نبقى في حدود           

التكفل، الطفل المتخلف ذهنيا، يبقى كائن بشري بحاجة إلى قدر من اإلحترام،أي بحاجـة              

 ,Brauner, A et Brauner,Fr)  »افق لقدراته وإستعداداته الشخصيةإلى رصيد تربوي مو
1982, P: 13).  

ألفـراد المتخلفـين    من هنا فإن التربية شيء هام ومقدس وال يمكن توفيرها كاملة ل                 

كن أن تكون فعالـة ومعوضـة لعمليـة         ـعقليا وفي الوقت نفسه، فإن عملية التكفل ال يم        

حتميـة اإلعاقـة    التربية، إال إذا إحترمت متطلبات وخصوصيات الواقع، الذي تفرضـه           

ـ   ـحسن التعام «الذهنية ممـا يجـعل     ثل ويقتـصر فـي ضـرورة       ـل البيداغوجي يتم

ى ، تلك اإلمكانيات والقدرات الطبيعية التي وضعتها الطبيعة لـد         إستغالل، وبطريقة فعالة  

  ). 13نفس المرجع السابق، ص (»هؤالء األفراد المتأخرين عـقليا

وهذا ما أكدته أحدث الطرائق البيداغوجية التي أخذت بها الجزائر واعتمدتها وزارة                  

صالح الجاري العمـل علـى   هذا اإل. التربية الوطنية في إطار إصالح المنظومة التربوية     

 الـذي  (L'approche par Compétence)تأسيسه إطّراد متمحور حول المقاربة بالكفاءات 

دى الطفل، ويعتمد التقويم للكفـاءات      ـنة ل ـيهدف إلى اإلستفادة من القدرات العقلية الكام      

عـن  ) عـي   التقويم النهائي أو التجمي   (عوض التقويم بواسطة المراقبة     ) التقويم التكويني (

  . طريق االمتحانات التي كانت سارية المفعول في النظام السابق

ض تقـديمها إلـى هـذه الفئـة،       وهذا ما يحدد أكثر مفهوم عملية التكفل والعالج المفرو        

ال تتمثل في تطبيق لتقنية عالجية خاصة، وإنما تقوم على قدرتنا للتموضع لمسافة             «والتي  

، أمام كل كشف عيادي، كل نموذج خاص، يعبـر عـن         مناسبة أمام كل محاولة للتصنيف    

إن عملية التكفل هذه تقوم أساسا على ضـرورة إحتـرام           . اإلخفاق وحامل لتعامل خاص   

ما كانت األسباب والمواقف، أن نقدم لهذا اآلخر كل الـشروط           ـر، مه ـخصوصيات اآلخ 

حـسن وأكبـر    ن أ فعال في كل نشاط عالئقي، نفسي، وا      التي تجعله يشعر بأنه العنصر ال     

، و ليس في معرفة خاصة و مسبقة        )شخصه(المعارف والمعلومات حوله هي موجودة فيه       

أن هذا اليعني بأنـه لـيس هنـاك         ). المقاربة بالكفاءات ) (ما يخص بالتعاريف النظرية   (

معلومات علمية يجب معرفتها، و إنما مثل هذه المعلومات العلمية البد منها، ألنهـا هـي                

ـ            التي تمكننا من     ى ـمباشرة العمل و تسيير العالقة مع المفحوص و عدم االسـتحواذ عل

ـ           وف ومواجهـة مجمـوع     ـشخصيته، تسمح لنا اكتشاف خبايا حياته الداخليـة، و الوق



 117

ـ ـلنا العالجي و احتمـال الع     ـي عم ـهنا ف ـد تواج ـل التقنية التي ق   ـالمشاك ب و  ـواق

 ,Nouaille.U.A.et, Lainé.t( »القيام بعمل دقيق و مضبوط كفايـة ليه ـج، و عـتائـالن

1983,P:39.(  
ـ                     ة ـبالتالي فعلى هذا المنوال يجب أن يكون الجو العام لعملية التكفل بمثل هذه الفئ

يء له داللة و معنـى و       ـهم ش ـه اتجاه ـوم ب ـا نق ـن أن م  ـمـراد، و لنض  ـمن األف 

  .يمكّنهم من االندماج المستقبلي مع وسطهم االجتماعي

  

  :ف النفسية البيداغوجية المطبقة بالمراكز الخاصة األهدا.5
ـ     ـعين، ي ـدف م ـربوية ه ـكل عملية بيداغوجية ت   ـل       كرة ـرتكز أساسا حـول ف

ن األفراد المتـأخرين    ـمحددة و المتمثلة في المهمة التي بفضلها يعطي ويمنح لكل فرد م           

كيفه المناسب داخـل    قيق اندماجه وت  ـجل تح  مـن أ  ائل الناجعة، ـقليا الشروط و الوس   ـع

ل التفـرقة و االختــالف، حيـث       اـكـل أش ـنأي عن ك  ـمجتمعه أو محيطه، وهذا بال    

  :فردـمة في التكيف و االندماج المستقبلي للـعاد مهـثالث أب«هنـاك 

ـ   ـ سنة الت  18 و 6ن بين   ـحدد التنظيم س   : التكفل المبكر  -أ ها احتـضان و    ـي يتم في

ن تأخر األطفال إلى     سنوات، أل  6ن يتم التسجيل في سن      أالتكفل بهؤالء األطفال و يحبذ      

سن متأخرة قد يعيق حسن تكوينهم و يتم ضياع الوقت بالنسبة لهم؛ لهذا فالتكفل المبكـر                

منذ اكتشاف الضعف لدى الطفل يعتبر خطوة هامة وأساسية إلدماج الطفل في المجتمـع              

  .)كلما تم عالج الداء كلما كان ذلك أحسن قبل استفحاله(

 . خصوصية التقنية و العمل البيداغوجي المعتمد في التعامل مع الطفل-  ب

 ,Cuilleret C, 1982( »امتداد هذا العمل البيداغوجي، التربوي عبر الـزمن -  ج
P:19.(  
ن وسـائل و    ـاج، م ـدمـف و االن  ـكيـتاح للت ـفـذا االن ـزمه ه ـا يستل ـن م       إ

ق للجميع و يتبنى في ذلك مساواة في الحقـوق و           معارف و خبرات، ذو أهمية باعتباره ح      

رص ضمن المجتمع، أين االندماج و التكفل كحق ال يجب أن يكون للـبعض علـى                ـالف

  .حساب البعض األخر
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هـي الدسـتور     و هذا ما أكدته مواثيق الدولة الجزائرية ابتداء من أسمى وثيقة أال                و

 المشروع التربوي في شـكله العـام ال         إن«.  حق الرعاية للجميع دون استثناء     حيث يكفل 

يقتصر في تطبيق المناهج والوسائل، بل يكون مدعما بمشروع اجتماعي، يبـدي مكانـة              

نية مـساعدتهم لبلـوغ هـذه       األفراد المتأخرين عقليا ضمن أقرانهم العاديين، رغبة إمكا       

  ).Ridel.C et Ladregt. Ponchon,J.P,1982,P:18(»المكانة

 ال يمكن أن ينبني على أساس        المتأخرين عقليا،  ألفراد و خاصة أولئك   لذى فالحكم على ا   «

، السلوكية، المرضية، التي ليس لهذا الفرد ذنب        )المورفولوجية(بعض الخصائص الشكلية    

في انتسابها إليه، و إنما وجدت فيه هكذا، و الغير جعلها فيه معيار التفرقة و اإلقصاء من                 

الطفـل  "علمنا فقـط أن     تفرقة و إقصاء ال مبرر له إذا ما         الجماعة و الحياة االجتماعية،     

، رغم أنه طفل ليس كباقي األطفال، إال أن لديه          )المتخلف عقليا " (المصاب بمتالزمة داون  

 .Ridel.C et Ladregt(" شخصيته الخاصة التي تتعدى التـشويه الكرومـوزومي لديـه   
Ponchon.J.P, 1982, P:17.(  

المبادئ  في طرق التعامل عليها أن ترسخ في أذهـان األفـراد             مثل هذه األفكار و           

على المربيين كذلك االسـتعانة      مع األطفال ذوي متالزمة داون، و      خاصة لدى المتعاملين  

بهذه المبادئ في تعاملهم مع األفراد المتـأخرين عقليـا، و يطبقوهـا أثنـاء ممارسـتهم                 

 أن  ألخيرة طابعا إنسانيا في التطبيق، إذ     البيداغوجية اليومية معهم، حتى يضيفوا على هذه ا       

كل تدخل من األخصائي في هذا الميدان الذي يهدف إلـى زيـادة و تـدعيم الكفـاءات                  «

ـ      ـطفل، يجب أن يولي االهتمام بعيدا ع      ـالخاصة بال  اص بقـوائم   ـن ذلـك التعلـيم الخ

لمحكـم  المعارف و القدرات الخاصة، بتطور و نمو استراتيجيات االستيعاب و اإلدراك ا           

ن أن يستنبط أكبر قدر ممكن مـن المعلومـات مـن تجربتـه              ـطفل م ـذي يمكن ال  ـال

  )Mainardi.M, 1990, P:23(»بصورة مستقلة على المحيط الخارجيالخاصة، حينما يؤثر 

إن النشاطات المختلفة، تعد وسيلة من وسائل هذا العمل البيداغوجي التربوي الـذي                   

  .لنعمد إليه في فترات التكف

الجهات المعنية عليها أن تتكفل بهؤالء األطفال المتأخرين عقليا ال للمـشاركة فـي                    

ضمان حق التكفل بهم فقط، و إنما لتشجيع و إثراء مواقـف التعلـيم و التلقـين لهـؤالء                   

األطفال، في محاولة الدفع و التأثير الفعال في عملية إدماجهم و ضمان حيـاة اجتماعيـة                

  . أنسب لهم
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  :صةخال
عي أو البيـداغوجي أو     ـودا معتبرة سواء على المستوى التـشري      ـتبذل الدولة جه        

راكز تكوين  ـيث أقيمت و شيدت م    ـمصابين بمتالزمة داون، ح   ـكفل بال ـالميداني في الت  

 و رغـم    ؛المؤطرين و إصدار المراسيم و القرارات و اللوائح التنظيمية لصالح هذه الفئة           

المتابعة الـطبية و التكفـل    ل الوقاية و    ـبـة التي سخرت إال أن س     ود المعتبر ـهذه الجه 

 و التنظيم، األمر الذي دفع بالمسؤولين إلى        ن الترتيب ـد م ـ تبقى بحاجة إلى مزي    المبكر،

كير و التـدبر و تبـادل الخبـرات و التـشاور و إصـدار               ـ للتف إقامة ملتقيات و ندوات   

فيلـة   ين المؤطرين، و تخصيص الميزانيـة الك      التوصيات الرامية إلى سن القوانين و تكو      

ن شريحة المتخلفين ذهنيا هشة و صعبة التعامل فـي حـال            بتحقيق األهداف المسطرة، أل   

تركها للعائالت، و على اعتبار أن التكفل بهؤالء األطفال قد أعطى ثماره فـي مختلـف                

  .  الدول فضروري أن نهتم بهم أكثر
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  :تمهيد

أكد من مدى ارتباطها وتكاملها مـع       إن الهدف الرئيسي من الدراسة الميدانية هو الت             

الجانب النظري، والدراسة التطبيقية هي أساس كل بحث علمي، إذ أنّها تعتمد على بعض              

التقنيات في التحليل كاألدوات اإلحصائية واإلختبارات التي تثبت مـدى صـحة النتـائج              

ة البحث، وعن   المحصل عليها، كما أن هذه الدراسة الميدانية تهدف إلى اإلجابة عن إشكالي           

مدى صحة الفرضيات، ثم يتم تحليل البيانات المحصل عليها باسـتخدام أدوات وأسـاليب              

  .مختلفة
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  :  ميدان البحث-1
ـ            ـ      ـتم إجراء الجانب الميداني ل بي بحيـدرة   ـدراستنا بـالمركز البيـداغوجي الط

 لغاية شـهر جـوان      2007ر  تصف شهر نوفمب  ـنـين م ـ، في الفترة الممتدة ب    )الجزائر(

ـ       ـركز باألط ـذا الم ـتكفل ه ـيث ي ـ، ح 2008 نية ـفال والمـراهقين ذوي إعاقـة ذه

 سنوات  06متوسطة وعميقة، واألطفال ذوي اإلضطرابات النفسية، ويتراوح السن ما بين           

يتوزعون على أقسام مختلفة حسب المستويات العقلية والعمرية، بعد الخضوع          .  سنة 18و

  . ت الذكاء التي تجري من طرف األخصائيين النفسانيينإلى إختبارا

  :لمركز األقسام التعليمية اآلتيةويضم ا

  .قسم المالحظة -1

 :وينقسم بدوره إلى قسمين) تفطين(قسم إيقاظ   -2

  ).أ(قسم إيقاظ . 2-1

  ).ب(قسم إيقاظ . 2-2

  . قسم ما قبل المدرسي-3

  . قسم التدريب المهني-4

إلى ما قبـل    )أ(يزون األطفال بقدرات متفاوتة من قسم اإليقاظ        حيث أن في هذه األقسام يتم     

المدرسي، أما بالنسبة لقسم التدريب المهني فيكون على شكل ورشات تعليمية نذكر منهـا              

ورشة النجارة، والخياطة، ورشة الجبس والفخار، وورشة المهارات اليدويـة، وورشـة            

لورشات حـسب القـدرات والمهـارات       حيث يوجه المراهقين إلى هذه ا     . الفنون التقليدية 

والهدف الرئيسي لهذه الورشات هو تحقيق الكفاءة       . الفكرية والحركية والذهنية، والرغبات   

  .المهنية واإلندماج في المجتمع

  .يعمل المركز بنظام نصف داخلي، تخدمه فرقة طبية بيداغوجية

 بالمركز الطبي البيداغوجي    يبين توزيع أفراد الفرقة الطبية البيداغوجية     ) : 1(الجدول رقم   

  ). بحيدرة(للمتخلفين ذهنيا 
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أخصائي  المستوى

نفساني 

  بيداغوجي

أخصائي 

نفساني 

  عيادي

أخصائي 

نفساني 

 أرطفوني

مربي 

 مختص

مساعد 

 إجتماعي

طبيبة 

  عامة

  المجموع

  54  2  1  43  4  3  1  التكرار

  

  :مهام أعضاء الفرقة الطبية البيداغوجية •
 المتخصصين يقومون بتقديم الرعايـة والمـساعدة وتتمثـل تلـك            هناك فريق من        

المساعدات في خدمات أو برامج إرشادية أو مشاركة في التـشخيص أو تحديـد بـرامج                

  : من هؤالء المتخصصين فيما يليعالجية ويتجسد دور كل

  

  : دور األخصائي النفسي-1
ـ   ـسي بالمشاركة م  ـيقوم األخصائي النف         خصـصين والمهتمـين    ن المت ـع فريق م

برعاية وعالج المتخلفين ذهنيا بعمليات فرز الحاالت المصابة باإلعاقات المختلفة ومنهـا            

حاالت التخلف العقلي، كما يقوم األخصائي النفسي بعدة مهام أخرى، فيشارك في التقيـيم              

مجموعـة  والتشخيص للحالة، ويساهم في توجيه هذه الحاالت إلـى األقـسام واختيـار ال             

 إلى المشاركة في تعليم أولياء األمور وتبصيرهم بأهـداف           افةاسبة معها، هذا باإلض   المن

  . البرنامج التعليمي التأهيلي العالجي داخل المركز، ومساعدتهم إلنجاح تلك البرامج

  : دور األخصائي االجتماعي-2
ـ                  اعي إن األخصائي االجتماعي في المركز البيداغوجي الطبي ال يعتبر باحث إجتم

فقط بل هو معالج لمشكالت التخلف الشخصية و المشكالت األخرى التي تعوق إسـتفادة              

المتخلف من فرصة الرعاية داخل المركز، فهناك حاالت متعـددة تكـون العالقـة بـين                

األخصائي االجتماعي وبين المتخلف أداة عالجية، فقد تعمل تلك العالقة على التخفيف من             

لمتخلف، وقد يساهم األخصائي االجتماعي في تعديل إتجاهات        حدة الصراع النفسي لدى ا    

كما أن لألخصائي االجتماعي دور هام مـع        . المتخلف وربطه بالجماعة التي ينتمي إليها     

أسرة المتخلف فهو يزيل ما يساور األسرة من قلق على المتخلف ويـساهم فـي عـالج                 
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 األسـرة   سه، كما انـه يهيـئ     شكالت المتخلف نف  مشكالتها مدركا أن هذا يعتبر عالجا لم      

الستقبال المتخلف وسطهم ويخطط أسلوب معايشتهم معه، ويعمل على إعادة المتخلف إلى            

  . حياته الطبيعية

 :  دور الطبيب-3

يقوم الطبيب بالمشاركة في التقييم الشامل للحاالت المرضية مع التأكيد على تـاريخ                   

حدد الخدمات الطبيـة والتمريـضية الالزمـة        المرض وتقييم النمو الطبيعي للطفل، كما ي      

للطفل، إضافة إلى تبادل المعلومات والمشورة مع بقية أعضاء فريق العمل المتخـصص             

  .لرعاية الطفل ذهنيا، كذلك يعمل على تبصير األسرة بالحالة الصحية للطفل باستمرار

 : دور المربي المختص-4

 الذي تقـوم عليـه البـرامج التربويـة          إن المربي المختص يعتبر الهيكل األساسي           

والتعليمية الخاصة بالمتخلفين عقليا، حيث أنه ال يستطيع أن يبقى بعيدا ويكتفـي بعـرض     

ته أن ينتقي الخبـرات     طائفة من المعلومات والتأكد من أن التالميذ قد تعلموها، بل أن مهم           

ى أن يفسروا بأنفـسهم     ن يوجه تالميذه ويحفزهم على إكتسابها، ويساعدهم عل       التي تقدم وأ  

  . ذلك العالم المتزايد الذي يفتح أمامهم

   

  :  الدراسة اإلستطالعية-2
مرحلـة   «1984تعتبر الدراسة اإلستطالعية على حد تعبير محمد خليفة بركـات                 

تجريب الدراسة بقصد إستطالع إمكانيات التنفيذ، وبقصد إختبار مـدى سـالمة األدوات             

مبلغ صالحيتها، ويمكن إعتبار هذه الدراسـة صـورة مـصغرة           المستخدمة في البحث و   

للبحث، وهي تستهدف إكتشاف الطريق واستطالع معالمه أمام الباحث قبل أن يبدأ التطبيق             

  ). 73ص (»ذيةالكامل للخطوات التنفي

وأجرينا الدراسة اإلستطالعية في المركز البيـداغوجي الطبـي للمتخلفـين ذهنيـا                   

فال المتخلفين ذهنيا الجدد بالمركز، وذلك      ـن األط ـن بحثنا يتطلب عينة م    وبما أ . بحيدرة

قصد إجراء قياس على هؤالء األطفال قبل تلقينهم لبرنامج المركز، حتى نتمكن فيما بعـد               

من قياس الدور الذي تلعبه برامج الرعاية التربوية الخاصة في تحقيق الـسلوك التكيفـي               

ن، فإننا قمنا بمقابلة األخصائيين النفسانيين للتعرف علـى         لألطفال المصابين بمتالزمة داو   
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األطفال الجدد الذين وجهوا إلى قسم المالحظة ولمدة شهر إلى شهرين، قـصد تـشخيص               

ـ             فونيين ـوتحديد درجات ذكائهم واكتشاف مهاراتهم مـن طـرف األخـصائيين األرط

 ضمن المتخلفـين    والعياديين، حيث إعتمدوا في عملية تشخيص وتصنيف هؤالء األطفال        

بعـدها   (PMS, Matrice de Raven)عقليا من الدرجة المتوسطة على مصفوفات ريفـن  

حسب قدراتهم العقلية وذلك لتـدريبهم علـى        ) التفطين(يوجه كل طفل إلى أقسام اإليقاظ       

إضافة إلى ذلك تم اإلطالع على ملفاتهم بهدف إختيار أطفال العينة وذلك            . بعض المهارات 

 معينة كالسن، عدم اإلصابة بأي مرض عضوي، ، كما لجئت الباحثـة إلـى               وفقا لشروط 

حضور بعض الحصص في قسم المالحظة داخل المركز وذلك للتقرب أكثر من مجتمـع              

البحث، محاولين في ذلك المساهمة في إكتشاف المهارات وقدرات األطفـال ومالحظـة             

عانة في ذلـك    ذا فقد تم اإلست   مختلف سلوكاتهم، وبعض الصعوبات التي يعانون منها، وبه       

وهي التي تتم بشكل مقصود ألفراد معينـة أو لمجموعـات فـي             «بالمالحظة المقصودة   

. » دراسة السلوك لدى األفـراد     مواقف محددة، وهذه الطريقة ذات قيمة علمية ومفيدة في        

  ).42، ص1993عبد الحميد، جابر؛(

ـ   ـدر اإلشارة إل  ـتج       ـ    ـى أنه ت  األخـصائي النفـسي     ن طـرف  ـم مـساعدتنا م

البيداغوجي، واألخصائي األرطفوني، بقسم المالحظة والمربين المختصين على إختيـار          

 لباألطفـا لى إتصال دائم    عينة البحث، والذين يمكنهم اإلجابة على مقياس البحث، ألنهم ع         

  .المتخلفين ذهنيا والمصابين بمتالزمة داون

) 1999( سامي عـريفج     - على حد قول    تهدف تم اإلستعانة أيضا بالمقابلة المسحية والتي     

إلى الحصول على المعلومات الضرورية لموضوع ما، وتجمـع البيانـات عـادة مـن               «

  ). 74ص. (»األشخاص الذين لهم عالقة بطبيعة موضوع البحث

       

صائيين النفسانيين، والمربين المختصين بـالمركز،      ـع األخ ـراءات تمت م  ـفهذه اإلج  

، التي يلتحـق    )التفطين( طبيعة النشاطات الممارسة في أقسام اإليقاظ        وذلك لإلطالع على  

بها األطفال ذوي التخلف الـذهني والمـصابين بمتالزمـة داون بعـد تحديـد درجـة                 

ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، كان البد من        . ون منها ـوع الحالة التي يعان   ـذكائهم،ون

فـاروق محمـد    ل" السلوك التكيفـي     زء األول لمقياس  ـعاد الج ـعدين من أب  ـوير ب ـتط



 126

، ويتمثل هذين البعدين في التصرفات االستقاللية والتوجيه الذاتي، والتحقـق مـن             "صادق

  :التطوير ما يليدالالت صدقهما وثباتهما، وقد تضمنت عملية 

  قيـاس  توزيع المقياس على مجموعة من المحكمين للتأكد من مدى صالحيته فـي            •

  .ي التصرفات اإلستقاللية والتوجيه الذاتيالسلوك التكيفي والمتمثل ف

تطبيق المقياس على مجموعة من األطفال ذوي اإلعاقة العقليـة المتوسـطة فـي               •

 طفال، بحيث تم توزيع المقياس علـى        15سنة، وعددهم   12الى  7مستويات العمر   

المربين المختصين واألخصائيين النفسانيين المسئولين على رعايتهم، لمعرفة مدى         

لبنود المقياس، وبعدها أخضع المقياس لعملية تنقيح بعد أن طبق على عينـة             فهمهم  

الـصدق  (الدراسة اإلستطالعية األولية، وذلك قبل استخدامه في دراسـة التقنـين            

، حيث تم إستبدال بعد الكلمات بمفرداتها في بعـض العبـارات التـي ال               )والثبات

خرى مناسبة، كذلك إبقاء بعـض      تناسب أو ال تفهم في البيئة الجزائرية بمفردات أ        

العبارات كما هي موجودة في النص األصلي للمقياس ألنها أكثر مالئمة كما فـي              

، وكذلك هناك بعـض المالحظـات       ...التدريب على قضاء الحاجة   ) 5(الفقرة رقم   

وفيما يلي سنوضح في الجدول الموالي البنود التـي         . فيما يخص بعض العبارات     

 .غير مالئمة والصيغة المعدلة لهاضة أو إحتوت على عبارات غام
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  .البديلة يبين الفقرات التي أجري عليها التعديل، والفقرات(. ): جدول رقم 

رقم 

  الفقرة

  الفقرة البديلة  الفقرة كما هي في الصورة المعربة

  :إستعمال أدوات األكل  01

ستعمل كل أدوات األكل بطريقة ي  - 6

  متقنة

  .تقان مناسب يأكل بالملعقة فقط بإ- 3

  :إستعمال أدوات األكل

 يستعمل كل أدوات األكل بطريقة - 6

  .صحيحة

يتقن إستعمال الملعقة دون سواها  - 3

  .من أدوات األكل
  :لعامةاألكل في األماكن ا  02

 يطلب وجبة كاملة من المطعم أو - 3

  .الكافيتيريا

 يطلب مشروبات من محل بيع - 1

  .المياه الغازية أو الكافيتيريا

  :كل في األماكن العامةاأل

  . يطلب وجبة كاملة من المطعم- 3

  

 يطلب شرب الماء من المطعم لقد - 1

غيرنا المشروبات الغازية بالماء نظرا 

  .لعدم تواجدها في المطعم داخل المركز
  :الشرب  03  

 يشرب من الكوب أو الفنجان دون       -1

  . مساعدة مع سكب الماء أحيانا

   :الشرب

 دون مساعدة إال     يشرب من الكأس   -1

  .أنه يسكب بعضا منه أحيانا
  :آداب المائدة  04  

  .  يبلع األكل دون أن يمضغه-أ

  . يمضغ األكل وفمه مفتوح-ب

 يسقط األكل على الطاولة أو على       -ج

  . األرض

ــديل  -د ــة أو المن ــستعمل الفوط  ي

إستعماال خاطئا أثنـاء الطعـام أو ال        

  .يستعملها إطالقا

  .بالطعامء  يتكلم وفمه ملي-ه

  :آداب المائدة

  .  يبتلع الطعام دون مضغه-أ

  .  ال يغلق فمه عندما يأكل-ب

 يسقط األكل منه على الطاولة وعلى    -ج

  .األرض

  .  ال يحسن إستعمال منديل األكل-د

  

  

  . يتحدث وفمه مملوء بالطعام-ه
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 يحرك أصابعه في األطباق دون      -ح

  . أن يأكل جيدا

ون أن   يعبث بيده بمحتوى الطبق د     -ح

  .يأكل
  06  
  

  :العناية بالنفس في قضاء الحاجة

  يغسل نفـسه أو يمـسح بـورق        -ج

  . بعد قضاء الحاجةالتواليت

 يستخدم سيفون المرحـاض دون      -د

  .مساعدة

 يعيد مالبسه إلـى وضـعها بعـد     -ه

  .إستخدام المرحاض

  :العناية بالنفس في قضاء الحاجة

 ينظف نفسه بعد قضاء حاجته دون       -ج

  .مساعدة

 ينظف المرحاض بعد قضاء الحاجة      -د

  .دون مساعدة

 ال يحتاج إال مساعدة ليرتدي مالبسه       -ه

  بعد قضاء الحاجة  
  :غسل الوجه واليدين  07  

  . يغسل وجهه ويديه بالماء-ج

  . يجفف وجهه ويديه-د

  :غسل الوجه واليدين

  . يغسل وجهه ويديه بالماء فقط-ج

  . يجفف وجهه ويديه بعد الغسل-د
  :االستحمام  08  

ــستحم دون -6 ــام وي ــز الحم  يجه

  .مساعدة

ــستحم-5 ــسه دون  ي ــف نف  ويجف

  .مساعدة

 بطريقـة    ويجفف نفـسه   يستحم -4

  . تحت إشراف أو تحفيز لفظيمعقولة

  . يستحم ويجفف نفسه بمعاونة-3

  :االستحمام

  . يجهز الحمام ويغتسل دون مساعدة-6

  

  . يغتسل ويجفف نفسه دون مساعدة-5

  

فف نفسه تحت إشـراف      يغتسل ويج  -4

  .أو تحفيز لفظي

سه بمساعدة مـن     يستحم ويجفف نف   -3

  .الغير
  :العناية بصحته الشخصية  09  

  . له رائحة كريهة تحت إبطيه-أ

 ال يحافظ علـى نظافـة أظـافره         -د

  .بنفسه

  :العناية بصحته الشخصية

  .روائح العرق في الغالب تصدر منه -أ

 ال يحــافظ علــى نظافــة أطرافــه -د

  .فرهوأظا
  :تنظيف األسنان  :تنظيف األسنان  10  
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 ينظــف أســنانه بالتعــاون مــع -2

  .المشرف أو عميد األسرة

المشرفين  ينظف أسنانه بالتعاون مع      -2

  .عليه
  :الهيئة أو القوام  12  

حنى الرأس إلى األسفل معظم      من -ب

  .الوقت

  . ظهره وأكتافه منحنية إلى األمام-د

  . متباعدتان يمشي وقدماه -و

  :القوامالهيئة أو 

  . مطأطئ الرأس في معظم الوقت-ب

  . منحني الظهر واألكتاف-د

  

  .منفرجتان يمشي وقدماه -و
  :المالبس  13  

 يلبس ما ال يالئمه إن لم يعاونـه         -أ

  . أحد

 يعيد لبس المالبس المتـسخة أو       -ج

  .إن لم يعاونه أحدالمبقعة 

 يلبس مالبس متناقضة األلوان إن      -د

  .حدلم يعاونه أ

  :المالبس

  . ال يحسن إختيار ما يلبس-أ

  

 يعيد لبس المالبس المتسخة إن لـم        -ج

  .ينبه اآلخرون

رتدي مالبس غير متناسقة األلوان      ي -د

  .  لم يجد المساعدةاذإ

ســؤال 

  إضافي

  :تهذيب الشعر

 ال يستخدم المـشط فـي تـسريح         -أ

  .الشعر بطريقة جيدة

  . يهذب شعره بطريقة غير عادية-ب

دم زيت الـشعر بطريقـة       يستخ -ج

  .مسرفة

 ال يحلق الشعر أو يهذبـه عنـد         -د

   .الحالق في وقت الحاجة

  :تهذيب الشعر

  . ال يحسن إستعمال المشط-أ

  

  . يمشط شعره بطريقة غريبة-ب

  

  . يكثر من إستخدام زيوت الشعر-ج

  

  . ال يشعر بضرورة تحليق الشعر-د
  :ية بالمالبس والحذاءالعنا  14  

  . عند الحاجة ينظف حذاءه-أ

  :العناية بالمالبس والحذاء

   . ينظف حذاءه بانتظام-أ
 بــدون مــساعدة -لــبس المالبــس  15  

  : اآلخرين

  : بدون مساعدة اآلخرين-بس المالبسل

 يلبس مالبـسه كاملـة إذا وجهـه         -4



 130

البسه كاملة إذا حفزه أحد      يلبس م  -4

   .لفظيا

  . اآلخرين

م خلع المال بس لالسـتحمام أو النـو         16  

  :بدون مساعدة

 يخلع مالبسه إذا لقـي التـشجيع        -4

  .اللفظي ممن حوله

خلع المال بس لالستحمام أو النوم بدون       

  :مساعدة

  . يخلع مالبسه إذا وجهه اآلخرون-4

  
يمكن السفر بمفـرده بـأي وسـيلة          19  

  :مواصالت عامة

 يركب القطار أو الطائرة أو سيارة       -أ

  .األجرة بمفرده

  .جرة بمفرده يركب سيارة األ-ب

  

 يركب حافلة النقل إلى أماكن غير       -ج

  .مألوفة له بمفرده

يمكن الـسفر بمفـرده بـأي وسـيلة         

  :مواصالت عامة

ــة دون -أ ــار أو الحافل ــب القط  يرك

  .مساعدة

 بإمكانه التعامل مع سيارات األجرة      -ب

  .بمفرده

 ال يستطيع إسـتعمال المواصـالت       -ج

  .ألماكن غير مألوفة دون مساعدة

  
  :التليفون  20  

 يمكنه طلب مكالمات خاصة فـي       -ج

  .التليفون إذا احتاج األمر

  :التليفون

ــتعالمات أو  -ج ــام اإلس ــه إرق  يمكن

  .اإلسعاف عند الحاجة
ــصرفات   21   أنمــاط متنوعــة مــن الت

  :اإلستقاللية

   يعد مكان نومه عند النوم-أ

  يعرف كيف وأين يحصل علـى      -ز

  .ة الطبيب أو اإلسعافات األوليمعونة

ــصرفات   ــن الت ــة م ــاط متنوع أنم

  :اإلستقاللية

  . يرتب فراشه قبل النوم-أ

  يعرف كيف وأين يحـصل علـى       -ز

  . الطبيب أو اإلسعافات األوليةمساعدة

  :الكسل  إضافي

  . بطء وتثاقل في حركة الجسم-أ

  . تكاسل في العمل-ب

  :الكسل

  . بطيء ومتثاقل في حركة جسمه-أ

  . يتكاسل في العمل-ب
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  . ال يحب العمل أصال-ج  . ليس لديه طاقة على العمل-ج
  :المبادرة  22  

 أو  ليقوم بـه   يسأل عن أي عمل      -2

ا حوله في المنزل    يحاول إستكشاف م  

  . الخ...أو الحديقة 

  :المبادرة

القيام بـه    يمكنه    يسأل عن أي عمل    -2

ا حوله في المنزل    أو يحاول إستكشاف م   

  .الخ...أو الحديقة
  :السلبية  23  

  .كته بطيئة ومتبلدة حر-و

  :السلبية

  ) .جةساذ( حركته بليدة -و
  :اإلصرار والمثابرة  25  

  . تخمد همته بسهولة-أ

  :اإلصرار والمثابرة

  . تنطفئ إرادته بسهولة-أ
  :أنشطة وقت الفراغ   26  

 ينظم وقت فراغه على مـستوى       - أ

لعـب  عال من األنشطة المركبة مثل      

  .الشطرنج، صيد السمك أو غيرها

  :أنشطة وقت الفراغ

 ينظم وقت فراغه على مستوى عال       -أ

من األنـشطة المركبـة مثـل لعـب         

  .الشطرنج، أو أي هواية أخرى

  :توجيه الذات العامة  إضافي

 يقوم بعمله دون إعادة التوجيـه       -ب

  . من وقت ألخر

  :توجيه الذات العامة 

  . يقوم بعمله دون إعادة تذكير-ب

  

" بيرسون" التجزئة النصفية و ذلك بتطبيق معادلة        حساب ثبات المقياس عن طريق     •
)Pearson.(  
حساب صدق المقياس حيث اعتمد على الصدق الذاتي و ذلك عن طريق حـساب               •

و لقد سمحت لنا هذه الدراسة بالتمرن على كيفيـة          . الجذر التربيعي لمعامل الثبات   

 .تطبيق و تصحيح المقياس

 الذاتي للمقياس بعد التعريـف بـأداة        وسنعرض الحقا إلى دراسة الثبات و الصدق      

  .و أهدافها و الجوانب التي تقيسهاالبحث 
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  : منهج البحث-3

بما أن هدف دراستنا هو الكشف عن أهمية برامج الرعاية التربوية الخاصـة فـي                  

ن المنهج المناسـب هـو      لدى األطفال ذوي متالزمة داون، فا     تحقيق السلوك التكيفي    

ى دراستها في   حاول جمع بيانات دقيقة عن الظاهرة التي يتصد       المنهج الوصفي الذي ي   

ن كان يحاول أحيانا تحديد العالقات بين هذه الظاهرة أو الظواهر           ظروفها الراهنة، و إ   

  ).عباس، بدون تاريخ(التي يبدو أنها في طريقها للتطور أو النمو 

طفال ذوي االعاقـة    و لتحقيق أهداف البحث اعتمدنا على مقارنة السلوك التكيفي لأل           

العقلية المتوسطة و المصابين بمتالزمة داون مباشرة بعد التحاقهم بالمركز البيداغوجي           

، أي قبل تلقيهم لبـرامج الرعايـة التربويـة          )الجزائر(الطبي للمتخلفين ذهنيا بحيدرة     

ة ، بالسلوك التكيفي لنفس األفراد بعد استفادتهم من برامج الرعاي         )اختبار قبلي (الخاصة  

  ).اختبار بعدي(التربوية الخاصة 

  

  : عينة البحث-4
ـ        ـتنادا إل ـاس    ـ  ـى الغرض المرجو من البحث، فقد تم االع ـ  ـتماد ع ينة ـلى الع

التي تقوم على تقرير الباحث في اختيار الحاالت التي تكون          « المتعمدة و    الغرضية أو 

احث أن تتكـون مـن       الب عينة البحث و تحقق الهدف من الدراسة، أي أنها عينة يتعمد          

  ).217، ص 1998عدلي؛علي، . (»وحدات معينة

 طفال من ذوي االعاقة العقلية المتوسطة والمصابين        20و قد تضمنت عينة البحث         

ـ         )بيـالقابلون للتدر (بمتالزمة داون    ) 55-35(ين  ـ، و تتراوح نسب ذكـائهم مـا ب

) PMC- PM 47(فـن  درجة، و تم تحديد نسبة ذكائهم بناءا على نتائج مـصفوفات ري 

  .المطبقة عليهم في المركز
 
 :خصائص عينة البحث •

  :لقد راعينا أثناء اختيارنا لهذه العينة الشروط التالية      

  . سنة12-7يتراوح سن األطفال ذوي متالزمة داون بين  -

 .أن يكون الطفل حديث االلتحاق بالمركز -
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 .أن يكرر الطفل السنة مرتين على األقل -

 .درجة) 55-35( الذكاء أن يكون مستوى -

أال يكون عند الطفل أي مرض أو اضطراب أخر، و ذلك لكي ال تتدخل متغيـرات                 -

 .أخرى تؤثر على السلوك التكيفي لدى الطفل

  

  : أداة البحث-5
ـ  ـتتمثل أداة هذا البحث في مقياس السلوك التكيفي للجم            ريكية للتخلـف   ـعية األم

تي وجهت إلى مقاييس الذكاء التقليدية في قياس        العقلي، حيث ظهر نتيجة لالنتقادات ال     

و تشخيص حاالت االعاقة العقلية، و نتيجة لظهور تعريف االعاقة العقلية مـن قبـل               

Heber   وGrossman           الذي تبنته الجمعية األمريكية للتخلف العقلي، و الذي يؤكد على 

ـ     ـو ق ). 1996الروسان،  (في  ـلوك التكي ـبعد الس   1974 ادقـام فاروق محمـد ص

  .بترجمته و تكييفه على البيئة المصرية

ـ    ـع المعلومات و البي   ـاس في جم  ـاعتمدنا على هذا المقي    ها و  ـانات التي نحتاج إلي

التي طبقها األخصائيين النفسانيين علـى  ) PMC- PM 47(كذلك على مصفوفات ريفن 

يا بحيـدرة   األطفال ذوي متالزمة داون، في المركز البيداغوجي الطبي للمتخلفين ذهن         

  ).الجزائر(

  

  ":فاروق محمد صادق"مقياس السلوك التكيفي ل . 5-1

  :وصف المقياس. 5-1-1
على جزأين، الجزء األول من     " لفاروق محمد صادق  "يحتوي مقياس السلوك التكيفي           

ممت لتقييم مهارات و عـادات      ـ مجاالت فرعية أو ميادين ص     10كون من   ـقياس يت ـالم

ـ   ـرة، أما الجزء الث   ـ فق 66راته  ـقدد ف ـرد، و ع  ـالف ) 12(توي علـى  ـاني الـذي يح

ي ـات ف ـاتج عن اضطراب  ـيف الن ـوء التك ـياسات س ـو يوفر ق  ـمجاال أو ميدانا، و ه    

ف المقيـاس بجزأيـه     ـكذا يتأل ـو ه .  فقرة 44دد فقراته   ـلوك، و ع  ـية و الس  ـالشخص

  . فقرة110األول و الثاني من 
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لك اعتمـدنا علـى     دون اإلجابة على بعض األسئلة، لذ     مقياس  و يمكن تطبيق هذا ال          

، و هـذا    )8(ال رقـم    ـو المج ) 1(مـمجالين من الجزء األول للمقياس، وهما المجال رق       

لإلجابة على فرضيات البحث، حيث تمت مراعاة  ذلك أثناء تصحيح االختبار و رسم البر               

  . لوفي

تي تهدف إلى تنمية قدرة الفرد في االعتماد        يتمثل في التصرفات االستقاللية ال    ) 1(فالمجال

  :هيمجاالت فرعية و) 8(رة موزعة على  فق21على نفسه، و يتكون من 

  ).4، 3، 2، 1(و يتكون من الفقرات : مهارات األكل -

 ).6، 5(و يتكون من الفقرتين : قضاء الحاجة -

 ).11، 10، 9، 8، 7(و يتكون من الفقرات : النظافة -

 ).13، 12(ون من الفقرتين و يتك: المظهر العام -

 ).14(و يتكون من الفقرة : العناية بالمالبس -

 ).17، 16، 15(و يتكون من الفقرات : لبس وخلع المالبس -

 ). 19، 18(و يتكون من الفقرتين : التنقل -

 ).21، 20(و يتكون من الفقرتين : الوظائف االستقاللية العامة -

  

ذي يتـضمن أخـذ زمـام       ـ الذاتي ال  ي التوجيه ـثل ف ـن، فيتم ـا المجال الثام  ـأم

رة و تنظيم وقت الفـراغ، و عـدد         ـتماعية و المثاب  ـات االج ـادرة و النشاط  ـالمب

  :فقراته خمسة فقرات موزعة على ثالث مجاالت فرعية هي

  ).54، 53(و يتكون من الفقرتين : المبادرة -

 ).56، 55(و يتكون من الفقرتين : المثابرة -

 ). 1985صادق؛ فاروق، ) (57(ن من الفقرة و يتكو: التخطيط و التنظيم -

و قد قمنا بتطبيق هذين المجالين من المقياس في الميدان على عينـة البحـث بعـد                      

  .ره على البيئة المحلية الجزائريةتطوي

  :هدف المقياس. 5-1-2
صمم مقياس السلوك التكيفي لتقويم مستوى األداء لدى المعوقين عقليا فـي مـدى                    

ن النشاطات الحياتية اليومية و التي تشمل مهارات و وظائف استقاللية و متطلبات             واسع م 
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نمائية في عدد من المجاالت و التي تبدوا على شكل كفايات أو مهارات جسمية و حركية                

، و على ذلك يهدف هذا المقيـاس إلـى قيـاس            )2000الروسان،  (و اجتماعية و لغوية     

ادية و الطبيعية و السلوكية و      ـ مواجهة مطالب بيئته الم    مستوى فعاليات الفرد المختلفة في    

  ).1985صادق؛فاروق،(االجتماعية 

لهذا فان هذا المقياس يعتبر أداة أساسية في البحـث لكونـه يـشمل بنـود تقـيس                        

التصرفات االستقاللية و التوجيه الذاتي، و الذي يسعى الباحث إلى معرفته عند األطفـال              

قبل بداية تلقيهم لبرامج الرعاية التربوية الخاصة في المركـز وبعـد            ذوي متالزمة داون    

  .مرور فترة من تلقي هذه البرامج

  :تعليمات تطبيق المقياس. 5-1-3
تتم عملية تطبيق المقياس من قبل األخـصائيين النفـسانيين و االجتمـاعيين فـي                     

رط من يقوم بالتطبيق أن     المؤسسات و المعاهد الخاصة، و مدرسو التربية الخاصة، و يشت         

و منه اعتمدنا على طريقـة المـصدر        . يكون على دراية بالحالة التي يجمع عنها البيانات       

ـ              رف المـربين   ـالرسمي للبيانات، حيث تم كتابة كل البيانات عن المفحـوص مـن ط

المختصين و األخصائيين النفسانيين اللذين تتوافر لديهم البيانـات و فـرص المالحظـة              

  .الطويلة

  :تصحيح المقياس. 5-1-4

   :يحتوي الجزء األول من المقياس على ثالثة أنواع من األسئلة      

 ).أعلى مستوى( أسئلة :النوع األول •

 للمهارات المـذكورة فـي   يطلب السؤال أن تحدد أعلى مستوى من مستويات األداء              

المهـاري لـدى    دل فعـال علـى المـستوى        ـتار العبارة التي ت   ـعلينا أن نخ  السؤال، و 

المفحوص، بوضع دائرة حول الرقم على يمين العبارة، و يكون هذا الرقم هـو الدرجـة                

  .المستحقة على السؤال
 
 ).السلبية( أسئلة كل ما ينطبق على الحالة :النوع الثاني •

أي إذا طلب منا وضع دائرة أمام العبارات المناسبة وهي األسئلة التي يتطلب األمر                    

الخ، بوضع دائرة على كل العبـارات التـي تناسـب           ... احتماالتها أ، ب، ج،    اإلجابة عن 
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الحالة، و عبارات هذه االحتماالت كلها سلبية أي أنها تعني قصورا و لذلك فبعـد وضـع          

  :الدوائر على العبارات المناسبة ما علينا إال أن نحسب درجة السؤال كما يلي

  

   

  
 
 ).وااليجابية(ى الحالة  أسئلة كل ما ينطبق عل:النوع الثالث •

أي إذا طلب منا وضع دائرة بجوار كل االحتماالت الممكنـة، و تكـون الدرجـة                      

المستحقة على السؤال هي مجموع العبارات التي أجيب عليها بنعم، هـو العـدد الكلـي                

  .باحتماالت السؤال

ـ      ) 8(و  ) 1(ويتم جمع درجات المجال            د أن يـتم    لتعطي درجة السلوك التكيفـي بع

حساب و تسجيل درجات المفحوصين في كراسة اإلجابة الواردة في دليل المقياس، نقـوم              

بحساب متوسطات األفراد للمجال األول المتمثل في التصرفات االسـتقاللية، و المجـال             

  . باستخدام الدرجات الخاملالثامن المتمثل في التوجيه الذاتي، ثم رسم البروفي

  )الجزء األول: (مقياسصدق و ثبات ال. 5-1-5

  ).الجزء األول: ( ثبات المقياس-      أ
يقصد به أن يعطي االختبار نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيقه بعد أسبوعين علـى                     

األقل على نفس المجموعة من األفراد، و كذلك فان ثبات االختبار يعنـي أيـضا داللـة                 

، و )1998عبد الرحمن؛سعد، (قي للفرد ـ الحقيلي أو األداءـى األداء الفع  ـتبار عل ـاالخ

صيرية الحاسمة في حيـاة     ـارات و المقاييس في اتخاذ القرارات الم      ـنظرا ألهمية االختب  

األطفال و غيرهم بناء على نتائج تطبيق االختبارات و المقـاييس، فالبـد أن تكـون أداة                 

  ).2002وي؛ عبد الرحمن، عيس(القياس ثابتة تحاشيا الرتكاب األخطاء و إصدار األحكام 

و قد توفرت دالالت عديدة عن  ثبات الصورة األصلية من المقياس، منها دراسـة                     

الذي تمكن من حساب معامالت ثبات الجـزء األول         ) 1981" (عبد الرقيب أحمد إبراهيم   "

: كالتـالي ) 2(من المقياس عن طريق تحليل التباين كما هو موضح في الجـدول رقـم               

  ).1985اروق، صادق؛ ف(

  
دد العبارات التي  ع–عدد االحتماالت = الدرجة المستحقة على السؤال  

  .وضعت عليها دوائر
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عدد   السمة التي يقيسها  المجال

  الفقرات

معامل 

  الثبات

مستوى 

  الداللة

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  

  التصرفات اإلستقاللية

  النمو الجسمي

  النشاط اإلقتصادي

  النمو اللغوي

  مفهوم العدد والوقت

  األعمال المنزلية

  النشاط المهني

  التوجيه الذاتي

  المسؤوليات

  يةالتنشئة االجتماع

133  
30  
22  
47  
15  
23  
11  
32  
8  

36  

0.89  
0.93  
0.79  
0.67  
0.56  
0.77  
0.93  
0.86  
0.58  
0.62  

0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  

  

أن معامل ثبات الجزء األول من المقيـاس        ) 1983" (نهى اللحامي "كذلك فقد أثبتت          

في كل من التنشئة االجتماعية و النمـو        ) 0.65(عن طريق إعادة االختبار تتراوح ما بين        

و بلغ ثبات الدرجة الكلية للجـزء األول        . في التصرفات االستقاللية  ) 0.88(الجسمي إلى   

  ).0.01(وأن كل معامالت الثبات لها داللة إحصائية عند المستوى ). 0.75(من المقياس 

في تعيين معامـل ثبـات      ،  )Split-Half(و قد اعتمدنا على طريقة التجزئة النصفية              

طفال من ذوي   ) 15(المقياس، حيث قمنا بتطبيق المقياس على مجموعة واحدة متكونة من           

االعاقة الذهنية المتوسطة و المصابين بمتالزمة داون المتواجدين بـالمركز البيـداغوجي            

قـام  ثم قمنا بتجزئة االختبار باستخدام األسـئلة ذات األر        . الطبي للمتخلفين ذهنيا بحيدرة   

لة ذات األرقام الزوجية، و بعد ذلـك تـم حـساب معامـل              ـابل األسئ ـة في مق  ـالفردي

االرتباط بين المجموعتين باستخدام معامل بيرسون، و في هذه الحالة حصلنا على معامل             

ثبات نصف االختبار، و عليه وجب علينا تعديل المعامل الناتج أو تصحيحه حتى نحصل              
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) 3(و الجدول رقـم  . ككل، باستخدام معادلة سبيرمان و براون على معامل ثبات االختبار     

  :من الجزء األول للمقياس كما يلي) 8) (1(يوضح معامالت ثبات المجالين 

 مـن مقيـاس   ) 8(،  )1(المجـال   (يوضح معامالت ثبات الجزء األول      ) 3(الجدول رقم   

  ).السلوك التكيفي

  معامل الثبات  المجال  الرقم
  0.90  ليةالتصرفات االستقال  1

  0.70  التوجيه الذاتي  2

                         

  0.88: من الجزء األول للمقياس فقد بلغ) 8(، )1(ثبات الدرجة الكلية للمجالين ا عن  أم

بعدما استخرجت معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكل من بعدي التصرفات                 

المجـال  "معا، توصلت النتائج إلى أن الجزء األول        االستقاللية و التوجيه الذاتي و كالهما       

  .، يتمتع بدرجة عالية من الثبات)" 8(و ) 1(

  : صدق المقياس-ب 
      يقصد به أن يكون المقياس قادرا على قياس ما وضع لقياسه؛ أي أن يكون ذا صلة                

أي أن  كذلك أن يكون قادرا على قياس ما وضع لقياسـه فقـط؛             .وثيقة بالقدرة التي يقيسها   

التـي يحتمـل أن   . يكون قادرا على أن يميز بين القدرة التي يقيسها و القدرات األخـرى  

و يكون قادرا على التمييز بين طرفي القدرة التي يقيسها؛ أي أن يميز بـين               . تتداخل معها 

  ).1998عبد الرحمن؛سعد،(األداء القـوي و األداء المتوسـط و األداء الضعيف 

الالت عديدة عن صدق الصورة األصلية من المقياس، حيث قام عبد                 و لقد توفرت د   

، كما هو   )التماسك الداخلي (بحساب صدق المقياس بطريقة االتساق      ) 1981(الرقيب أحمد   

  :موضح في الجدول التالي
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الـسلوك   معامالت االرتباط الداخلية للجزء األول من مقيـاس       (.): جدول رقم  

  .التكيفي

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يالحظ من هذا الجدول إرتباط أجزاء المقياس بالدرجة الكلية حيث كانت كـل معـامالت               

  .0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى اإلرتباط 

فقد قامت بحساب صدق المقيـاس بطريقـة اإلتـساق          ) م1983" (نهى اللحامي "      أما  

الداخلي وكانت نتائجها مشابهة لنتائج عبد الرقيب أحمد كما هو موضـح فـي الجـدول                

  :الموالي

  

   

  

  

  

  

  

  

  الجزء األول

  مستوى الداللة  معامل اإلرتباط  مجالال
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  

0.70  
0.36  
0.61  
0.62  
0.39  
0.63  
0.56  
0.61  
0.31  
0.71  

0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
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   .التكيفي سلوكمعامالت اإلرتباط للجزء األول من مقياس ال(.): الجدول رقم 
  

  

  

       

      

  

  

  

  

  

 بطريقة حـساب الـصدق      كذلك من حساب الصدق   ) م1983" (نهى اللحامي "كما تمكنت   

  :الذاتي وكانت النتائج كما في الجدول الموالي

  :السلوك التكيفيمعامل الصدق الذاتي للجزء األول من مقياس (.) : الجدول رقم 

  الجزء األول

  مستوى الداللة  معامل الصدق  المتغيرات  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

  التصرفات اإلستقاللية

  النمو الجسمي

  النشاط اإلقتصادي

  مفهوم العدد والوقت

  األعمال المنزلية

  النشاط المهني

  التوجيه الذاتي

  المسؤولية

  التنشئة االجتماعية

0.94  
0.81  
0.89  
0.83  
0.84  
0.91  
0.89  
0.83  
0.81  

0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  

  0.01  0.87  درجة السلوك النمائي  

  الجزء األول

  مستوى الداللة  معامل اإلرتباط  المجال
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  

0.70  
0.36  
0.61  
0.62  
0.39  
0.63  
0.56  
0.61  
0.31  
0.71  

0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
0.01  
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   0.87 األول للمقياس       يالحظ من هذا الجدول أن صدق الجزء

  

  : وفي هذه الدراسة قمنا بحساب صدق المقياس بطريقتين وهما

 :  صدق المحكمين-أ
     قمنا بتقديم المقياس إلى مجموعة من المحكمين المتخصصين من قسم علـم الـنفس              

ملحقة بوزريعـة لغـرض إيجـاد الـصدق         /وعلوم التربية واألرطفونيا بجامعة الجزائر    

. قوم على فكرة مدى مناسبة اإلختيار لما يقيس، ولمـن يطبـق علـيهم             الظاهري الذي ي  

وطلب من هؤالء المتخصصين، إبداء مالحظاتهم وأرائهم حول مـدى وضـوح بنـود              

وهـذا لتحقيـق أهـداف      . المقياس، ومدى عالقتها بالقدرة أو البعد الذي يقيسه المقياس        

ا، وقـد أسـفرت نتـائج    الدراسة وتعديل أو حـذف أو إضـافة أي بنـد يرونه مناسـب     

اإلستطالع على بعض المالحظات التي أخذت بعـين اإلعتبـار ومـن إجـراء بعـض                

  :التعديالت المناسبة والمتمثلة فيما يلي

  .إعادة صياغة بعض البنود لتكون مالئمة للبيئة الجزائرية •

 .التعديل في صياغة بعض العبارات لتكون أكثر وضوحا •

  : الصدق الذاتي-ب
  : في هذه الدراسة على الصدق الذاتي ويتم حسابه بالقانون التالي      إعتمدنا

  معامل الثبات√=  معامل الصدق الذاتي 

 ) 1،8المجـال ( يوضح معامالت الصدق الذاتي للجزء األول     (.) : الجدول رقم   

  .من مقياس السلوك التكيفي
  معامل الصدق الذاتي  المجال  الرقم

  0.95  التصرفات اإلستقاللية  1

  0.84  توجيه الذاتيال  8

  

: من الجزء األول للمقيـاس فقـد بــلغ        ) 8(،)1(أما عن معامل الصدق الذاتي للمجالين       

  .، إذن فإن كال المجالين يتمتعا بدرجة عالية من الصدق0.94



 142

  

  :)Progressive Matrics De J. Raven)(PMC(مصفوفات ريفن. 5-2

  :وصف المقياس. 5-2-1  
 على فئة األفراد ذوي االحتياجات الخاصة )PMC- PM47(       تطبيق مصفوفات ريفن

، أو الصم أو إعاقة عــقلية مــن         االـذين يـعانـون من إعـاقة جـسدية أو أفـازي      

الكبـار و الصغار، و يهـدف هـذا المـقياس إلى تقدير قـدرة الفـرد علـى التفكيـر                 

-A-AB-B-C-D(سـالسل و هي    ) 6(المنطقي و تحديد درجة إعـاقته، و يتـكون مـن         

E(       و تتكون كل سلسلة من ،)و يعتبـر هــذا     . شكال مرتبة من السهل إلى الصعب     ) 12

المقياس من المـقاييس األدائية التـي ال تتأثر بالثقافـة، و يستخـدم كاختبار لتــحديد             

  .(Raven, J: Manuel)المستوى العـقلي ألفـراد العينة 

  :تطبيق المقياس. 5-2-2
  لمقياس فرديا دون تحديد المدة الزمنية، حيث نسجل على ورقة اإلجابة       تم تطبيق ا

(P M C F)  اسم الطفل ولقبه وسنه وكل المعلومات الخاصة به، ثم تقدم له الورقة األولـى

(A1) .       هـذا الرسـم    ) ويشار إلى الجهة العلوية من الورقة     (ويقال له أنظر جيدا إلى هنا

 في هذا المكان الملون باألبيض، ومن بين هذه األشكال          ينقصه شيئا ما لقد إنتزع منه قسم      

يوجد شكال واحدا يمأل المنطقـة الفارغـة أي المنطقـة           ) يشار إلى األشكال أسفل الرسم    (

 ال يناسب الشكل؟ ولماذا يتالءم      3و2و1الملونة باألبيض، ثم يشرح له ويقال له لماذا الرقم          

، فإذا لم يجيـب الفـرد       "الئم في هذا الرسم ؟    بين لنا الشكل الم   " ؟ ثم يقال للطفل      6الرقم  

إجابة صحيحة فيعاد له الشرح حتى تتضح لديه اإلجابة الصحيحة، وعندئـذ ينتقـل إلـى                

يجــب أن  "الخ، وفـي كـل مـرة يقال لــه ...،(A3)والثـالثة(A2) الورقة الثـانية 

ألخـصائي  تـجد األشكال أو األقسام التي تكمل الرسم الكبير ؟ وهكذا يواصـل معـه ا              

  .النفساني حتى نهاية المقياس

  :تصحيح المقياس. 5-2-3
أمام رقم كل سؤال رقم الشكل الذي إختـاره   (P M C- F)      يسجل على ورقة اإلجابة 

المفحوص، والدرجة النهائية فـي المقياس تمثل عـدد اإلجابات الصحيحة، التي أجـاب            

  .لمستوى العقلي للمفحوصعليها المفحوص، وانطالقا من هذه الدرجة يحدد ا
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  : األدوات اإلحصائية-6
  :       إستخدمت الباحثة األدوات اإلحصائية التالية في إجراءات البحث وتحليل نتائجه

، وذلك لحساب معامالت اإلرتباط لجوانـب       (Pearson) بيرسون   -معامل اإلرتباط  - 1

  .المقياس إليجاد معامالت الثبات

ذلك إليجاد الفروق بين نتائج اإلختبار المطبقة على        اإلرتباط التائي لعينة واحدة، و     - 2

 .العينة قبل بداية تلقينهم للبرامج وبعد مرور فترة من التلقين

" SPSS"و قد تم االستعانة في ذلك بالحقيبة اإلحصائية المستخدمة في العلوم االجتماعيـة              

  . في تحليل البيانات اإلحصائية
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  :الفصل السابع

  : و تفسير نتائج الدراسةعرض و تحليل و مناقشة
  

  

  . تمهيد-

  .عرض النتائج. 1

  .عرض و تحليل النتائج الخاصة بالفرضية الجزئية األولى. 1- 1

  .عرض و تحليل النتائج الخاصة بالفرضية الجزئية الثانية. 2- 1

  .مناقشة و تفسير النتائج. 2

  .مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى. 1- 2

  . تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانيةمناقشة و. 2- 2

  . االستنتاج العام-

  . خاتمة-

  . االقتراحات-
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  :تمهيد
      في هذا الفصل سنقوم بعرض نتائج التطبيق الميـداني لمقيـاس الـسلوك التكيفـي               

الذي قمنا بتكييفه من ناحية المفردات المستعملة بقدر مـا يفهمـه            " لفاروق محمد صادق  "

ذكير فقد قمنا بتحليل البيانات المتحصل عليها باعتماد الرزمة اإلحـصائية           المعنيون، وللت 

  :و كانت النتائج كما يلي SPSSالخاصة بالعلوم االجتماعية 

  

  :عرض النتائج. 1

  :عرض و تحليل النتائج الخاصة بالفرضية الجزئية األولى. 1-1  
ون قبـل بدايـة تلقـيهم             تدرس هذه الفرضية الفروق بين األطفال ذوي متالزمة دا        

و للتحقق من النتائج أعتمـد      . للبرنامج و بعد تلقيهم له، فيما يخص التصرفات االستقاللية        

  :، و تم التوصل إلى النتائج المدرجة في الجدول التالي T.testعلى اختبار 

  

 للفرضية  على أفراد العينة قبل و بعد التدريب      ) ت(يوضح نتائج اختبار  ) 12(جدول رقم   

  .ئية األولىالجز

ــة  درجـ

التصرفات 

 االستقاللية

ــدد  عــ

 Nاألفراد 

ــط  المتوس

ــسابي  الح
X 

االنحراف 

المعيــاري 
S 

) ت(قيمة  

المحسوبة 
T 

ــة  درجـ

الحريـــة 
DF 

مــستوى 

 الداللة

قبل بدايـة   

ــي  تلقــ

 البرنامج

  
20  
 

  
34.10 

  
9.95 

بعد مرور  

فترة مـن   

ــي  تلقــ

 البرنامج

  
20 

  
61.40 

  
7.89 

  

  

  

19.25 

  

  

  
19 

  

  

  
0.01 
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      يتضح من هذا الجدول أن المتوسط الحسابي للعينة قبل بداية تلقي البرنامج قد قـدر               

، في حين وصل المتوسط الحسابي للعينـة        9.95، و تنحرف عنه القيم بدرجة       34.10ب  

، و يـشير  7.89، و تنحرف عنه القـيم ب  61.40بعد مرور فترة من تلقي البرنامج إلى       

، فيما يخص التصرفات االسـتقاللية      0.01ة عند مستوى الداللة     ذلك إلى وجود فروق دال    

وهـذا  . قبل بداية تلقي األطفال ذوي متالزمة داون للبرنامج و بعد مرور فترة من تلقيـه              

 ، لصالح القياس البعدي     27.3يبدوا واضحا من خالل الفرق بين المتوسطين و الذي بلغ           

، كما يتأكد هـذا     )اغوجي الطبي للمتخلفين ذهنيا   أي العينة بعد تلقيها لبرامج المركز البيد      (

 و هي قيمة دالة عند مـستوى        19.25 المحسوبة و المقدرة ب      )T(أيضا من خالل قيمة     

، و بالتالي ترفض الفرضية الصفرية و تقبل الفرضية البديلـة، و هـذا يعنـي أن                 0.01

برنـامج الرعايـة   التصرفات االستقاللية لدى األطفال ذوي متالزمة داون بعـد تلقـيهم ل    

التربوية الخاصة في المركز أصبح أحسن منه قبل تلقي هذه البرامج، وهذا ما يشير إلـى                

  .تحقق الفرضية الجزئية األولى و التي تنص على وجود فروق دالة

  

  :عرض و تحليل النتائج الخاصة بالفرضية الجزئية الثانية. 1-2  
ذوي متالزمة داون قبـل بدايـة تلقـيهم               تدرس هذه الفرضية الفروق بين األطفال       

 T.testللبرنامج و بعد تلقيهم له، فيما يخص التوجيه الذاتي، و للتحقق أعتمد على اختبار               

  :و تم التوصل إلى النتائج المدرجة في الجدول التالي
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على أفراد العينة قبل و بعد التدريب للفرضية        ) ت(يوضح نتائج اختبار  ) 13(جدول رقم   

  .لجزئية الثانيةا

     

ــة  درجـ

التوجيــه 

 الذاتي

ــدد  عــ

Nاألفراد  

ــط  المتوس

ــسابي  الح
X 

االنحراف 

المعيــاري 
S 

) ت(قيمة  

المحسوبة 
T 
 

ــة  درجـ

الحريـــة 
DF 

مــستوى 

 الداللة

قبل بدايـة   

ــي  تلقــ

 البرنامج

  
20 

  
9  
 

  
4.29  

 

بعد مرور  

فترة مـن   

ــي  تلقــ

 البرنامج

  
20 

  
15.65 

  
2.73 

  

  

  

7.33 

  

  

  
19 

  

  

  
0.01 

  

      يتضح من نتائج هذا البعد من مقياس السلوك التكيفي الموضحة في الجدول أعاله أن             

المتوسط الحسابي للعينة المدروسة قبل بداية تلقي برنامج الرعاية التربوية الخاصة قد قدر             

 ، في حين وصل المتوسـط الحـسابي للعينـة           4.29 ، و تنحرف عنه القيم بدرجة        9ب  

 ، و تنحرف عنه القـيم بدرجـة         15.65ور فترة من تلقي البرنامج إلى       المدروسة بعد مر  

 ، فيمـا  0.01 ، و يشير ذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى              2.73

يخص التوجيه الذاتي لدى األطفال ذوي متالزمة داون قبل بداية تلقيهم لبرنامج الرعايـة              

إياه، و هذا ما يبدوا من خالل الفرق بـين          التربوية الخاصة و بعد مرور فترة من تلقيهم         

أي بعد تلقي عينة الدراسة     ( ، و هذا لصالح القياس البعدي        6.65المتوسطين و الذي بلغ     

) ت(، كمـا يتأكد هـذا أيـضا مـن خـالل قيمــة              )لبرامج الرعاية التربوية الخاصة   

 ، و بالتالي    0.01 ، و هي قيمة دالة عند مستوى الداللة          7.33المحسـوبة و المقدرة ب     

ترفض الفرضية الصفرية و تقبل الفرضية البديلة، و هذا يعني أن التوجيه الـذاتي لـدى                

األطفال ذوي متالزمة داون بعد مرور فترة من تلقي برامج الرعاية التربويـة الخاصـة               
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أصبح أحسن من عما كان عليه قبل بداية تلقي هذه البرامج و الخدمات، وهذا يشير إلـى                 

  .رضية الجزئية الثانية و التي تنص على وجود فروق دالةتحقق الف

      و لتوضـح أكثـر النتائـج التي تـم الحصول عليـها على مقيــاس الـسلوك             

التكيفي و بالتحديد لبعدي التصرفات االستقاللية و التوجيه الذاتي نعرضها فـي الرسـوم              

  .البيانية التالية

 
 

 

  رسم بياني ): 6(شكل رقم    

      يوضح الفروق بين القياسات القبلية و القياسات البعديـة فـي متغيـر التـصرفات               

  .اإلستقاللية و متغير التوجيه الذاتي

  

      يتضح من الرسم البياني أن درجات بعدي السلوك التكيفي و المتمثلة في التصرفات             

، قـد زادت بعـد تلقـي األطفـال ذوي           )لدراسةمحل هذه ا  (اإلستقاللية و التوجيه الذاتي     

  .متالزمة داون لبرنامج الرعاية التربوية الخاصة بشكل دال لصالح القياس البعدي

      و من ثم يمكن القول أن األطفال ذوي متالزمة داون و الذين تلقوا برامج الرعايـة                

لمتمثـل فـي    التربوية الخاصة، قد طرأ عليهم تحسن جوهري في الـسلوك التكيفـي و ا             

التصرفات االستقاللية و التوجيه الذاتي، مما يساعدهم على القيـام باألعمـال و المهـام               

  .واألنشطة التي يقوم بها أقرانهم من العاديين و التفاعل مع البيئة التي يعيشون فيها

  .باإلضافة إلى أن الشكل التالي سيضاعف من توضيح النتائج المتحصل عليها
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يمثل هذا الشكل الملمح البروفيل الخاص بالجزء النمائي مـن الـسلوك            ): 7(الشكل رقم   

  ).         محل الدراسة(التكيفي لبعدي التصرفات اإلستقاللية و التوجيه الذاتي 

  
 

 

  

يوضح التحليل اإلحصائي أنه توجد فـروق ذات داللة إحصائيـة ما بيــن القيــاس              

س البعدي في متغير التصرفات االستقاللية و التوجيه الذاتي لصالح القيـاس            القبلي و القيا  

   .0.01البعدي و مستوى الداللة 

      حيث أنه بعد تطبيق البرنامـج أصبح بمقــدور األطفـال القيـام بالنـشـاطات              

المختلـفة و الالزمة و الضرورية في حياته كاإلنسان العادي دون الحصول على توجيـه              

ة الغير، أي متحررا غير تابع و ال يشكل عبئا أو عالة على محيطه، حيث أنـه                 و مساعد 

  :أصبح في جانب 

  : التصرفات اإلستقاللية-أ

      هنا بإمكان األطفال بـعد تلقيهم للبرنامج النهـوض مـن فراشهــم و تـسـوية               

نفـسهم  بطانياتهم و التوجه من تلقاء النفس إلى دورة المياه، لقضاء حاجتهم و تنظيـف أ              

بصفة الئقة كما يقومون بغسل وجوههم و تنظيف أسنانهم باستعمال الفرشاة كما يجب مع              

تصفيف الشعر و تقليم األظافر دون مساعدة، و لوحظ أنهم اآلن يحسنون اختيار المالبس              
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المناسبة للفصل، معطف، أو جاكيت، أو تنورة أو فستان، كما يحسنون اختيار المالبـس              

  .االمتناسقة و بعضه

  :        التوجيه الذاتي-ب

      لوحظ في هذا الجانب من التوجيه الذاتي أن األطفال قد أضحوا بعد تلقيهم للبرنامج              

أكثر نشاطا، و أداء للواجبات كما أنهم أصبحوا يبادرون في القيام بنشاطات شخصية دون              

بادرون إلـى محاولـة     فاآلن إذا ما خطرت لهم فكرة ي      . انتظار األوامر التي كانوا يتلقونها    

تحقيقها من تلقاء أنفسهم، كما رصدت عدة ظواهر حيث يسارع اآلن األطفال االشـتراك              

في األعمال و النشاطات التي يساهمون فيها بكل حماس و تلقائيـة و انـضباط و حـسن      

انجاز بصفة تطوعية غالبا دون أن يطلب منهم أحدا ذلك، مما ينم على أن األطفال بعـد                 

لبرنامج أصبحوا يوجهون أنفسهم بأنفسهم عكس ما كانوا عليه سابقا، عالوة علـى             تلقيهم ل 

أنهم يقومـون بتنفيذ األعمال المسندة إليهم و الطلبيات الموجهـة لهـم كقـضاء بعـض                

الحاجات ، و في هذه المرحلة من التوجيه الذاتي غدا األطفال يهتمون باألشياء التي يطالها         

حـيطهم مـن أشـياء، و مناظــر ووقـائع و أصـوات              بصرهم، أو التي تحدث في م     

وحـركات، و عندما يقوم الطفل التريزومي بعمل فانه يتممه و ينهيه بكل مثابرة و جدية               

كما لوحظ أنه ينتبه لكل األعمال الهادفة، فأحيانا يسأل عن المغـزى مـن هـذا أو ذاك                   

ال أصبحوا يخططون   التصرف الذي أثار اهتمامه و فضوله، كما تم رصد أن هؤالء األطف           

  .لألعمال التي سيقومون بانجازها و ينظمون وقتهم وفق ما يريدون القيام به

  

  :مناقشة وتفسير النتائج. 2

  :الفرضية الجزئية األولى. 2-1  
      جاء في الفرضية األولى لبحثنا أن هناك فروق في التـصرفات االسـتقاللية بـين               

تلقيهم للبـرنامج و بعد مرور فتـرة مـن تلقـيهم         األطفال ذوي متالزمة داون قبل بداية       

له، و قد تحققت هذه الفرضية من خالل النتائج المحصل عليها، و التـي أبـدت لنـا أن                   

األطفال ذوي متالزمة داون بعد مرور فترة من تلقيهم لبرنامج المركز البيداغوجي الطبي             

ارنة به قبـل بدايـة تلقـيهم        للمتخلفين ذهنيا أصبحت تصرفاتهم االستقاللية أحسن منه مق       

  ).12(للبرنامج، و يظهر ذلك من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
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      و يمكن تفسير هذا التحسن الذي طرأ على سلوك التصرفات اإلسـتقاللية لهـؤالء              

، أن البرامج المقدمة إليهم قد عملت على إعادة تكيفهم مع أنفسهم            )عينة الدراسة (األطفال  

لمجتمع المحيط بهم، و أتاحت لهم فرصة التعليم بما يتناسب مع قدراتهم و إمكاناتهم   و مع ا  

الخاصة مما يحقق سعادة هؤالء األطفـال، و التغلب علـى المعـوقات التــي تعـوق              

 & Kauffman(نموهم و تكيفهم، و ما يؤكـد مـا نـذهب إليـه هـو قـول الباحثـان        

Hallahan،1994(:»     عقليا تنفيذ التتابع التعليمي في مهام مثل استخدام        أنه لكي يتعلم المعوق

الشوكة، و الهاتف، و ربط الحذاء، و قول مرحبا يجب استخدام برامج و تقنيـات تعـديل      

  ).188، ص 2005يحيى؛ خولة، عبيد؛ ماجدة، . (»السلوك

إذ إن هذه البرامج قد تم وضعها بصفة متسلسلة، متتابعة و متكاملة كـل مرحلـة تكمـل                  

ى، و هي مزودة بالوسائل التعليمية الخاصة و الضرورية لتنفيذها، والتي ال تتـوفر              األخر

في مدارس األطفال العاديين، و هذه الوسائل البد أن تكون مصنوعة تماشيا و متطلبـات               

عمرهم الزمني و عمرهم العقلي، وتؤدي إلى تحقيق حاجاتهم األساسية للحيـاة، تمكـنهم              

 و كسـب عيشـهم فـي حدود قدراتـهم و استعداداتهم         مستقبال مـن فرص االسترزاق   

  .و إمكاناتهم

المالحظ أن البرامج المقدمة و المنفذة قد حققت تقدما لدى األطفال بعد تلقيهم إيـاه، فـي                 

اكتساب العديد من التدريبات و التصرفات السلوكية و مهارات الحياة اليومية التـي تعـد               

 و االستقالل الشخصي في بعـض أمـور الحيـاة           مهمة و أساسية لالعتماد على النفس،     

اليوميـة، و لعـّل طـرق و أساليـب التدريب التـي قامـت علـى تحليـل األعمـال                

التعليمية و تسلسلها و تدرجها من السهل إلى الصعب قد ساعدت األطفـال الـذين تلقـوا                 

ليـت؛  فيو(برامج الرعاية التربـوية الخاصة عـلى اكتساب هـذه المهـام الـسلـوكية           

  ).2001فؤاد، و آخرون، 

حيث تستخدم أساليب تعديل السلوك بشكل واسـع فـي مجــال الرعايـة و النظافــة        

الشخصية و لتعليـم مهـارات االعتمـاد عـلى الذات، كاستخــدام الحمـام و تنـاول              

و يـستخدم المربـون     ). 2005يحيى؛ خولة، عبيـد؛ ماجـدة،     (الطعام و ارتداء المالبس     

ا الصدد أسلوب التعزيز، و هو ما الحظــنا اسـتعماله مــن قبـل               المختصون في هذ  

المربين، وهو يعتبر من أهم مبادئ تعديل السلوك، حيث يقضي هذا المبدأ على أن السلوك               
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الذي تكون نتائجه ايجابية يتدعم و تزداد احتماالت تكراره في المستقبل، أي عندما يعـود               

زيزية يقـوى السلـوك سواء أكــان تعــزيز        السلوك على الفرد الذي قام به بنتائج تع       

سلبي أو ايجابي، إذ عندما تؤدي نتائج السلوك إلى تقويته بإضافة مثيـرات أو خبــرات          

جيدة أو مريحة نقول أن ما حصل هو تعزيز ايجابي، أما عندما يؤدي السلوك إلى تجنب                

ـ               ا حـصل هـو   الطفل أو تخلصه من مثيرات أو أحداث غير مريحة أو منفرة نقول أن م

ومن أمثلة التعزيز االيجابي الذي     ). 1994الخطيب؛ جمال، الحديدي؛ منى،     (تعزيز سلبي   

يعتمده المربون المختصون في المركز الطبي البيداغوجي للمتخلفـين ذهنيـا المتواجـد             

بالجزائر العاصمة، هو السماح لألطفال بممارسة نشاط مفضل لهم بعد أن ينهـي تأديـة               

 كم لمسنا أن األطفال مبتهجين و جد متفـاعلين و متحمـسين للقيـام               واجبه المدرسي، و  

بنشاطهم المحبذ و المفضل لديهم و كلهم اعتزاز بحسـن مــا قدمــوه مـن أعمـال                 

وواجبات، فاآلن حان وقت قطف ثمار الجهد المبذول و بالتالي الحظنا أنه يبـدوا علـى                

اء الواجب و فرحة بنيل الجـزاء       األطفال التعبير عن فرحتهم المزدوجة، فرحة بحسن أد       

أمـا أمثلـة   . عن ذلك، و هو المتمثل في هذه الفسحة للقيام بالنشاطات المفضلة بكل حرية   

التعزيز السلبي المطبق بالمركز المذكور أعاله فقد وقفنا على أنه يـسمح بلعـب الطفـل                

  .لوحده تجنبا للشجار مع أقرانه و حرمانه بالتالي من شيء محبب لديه

أنـه إجـراء   «:عن أسلوب التـشكيل ) 1994( يقول الخطيب جمال و الحديدي منى            

وفي هذا الـشأن    ). 68ص  (» سلوك يحاول تحقيق الهدف السلوكي المنشود خطوة فخطوة       

فان هـذا األسلـوب يعتبر أحـد أكثر البدائل المـستخدمـة مـن طـرف المربيــن               

 باإلضافة إلى أنهم هم أنفسهم يقـرون        .المختصين و األخصائيين النفسانيين نظرا لفاعليته     

بأنهم غالبا ما يلجؤون إلى استعمال أسلوب التشكيل، فهو يساعدهم على الوصـول إلـى               

  .تعديل السلوك

هذا ما يجري به العمل يوميا في المركز الطبي للمتخلفين ذهنيا بالجزائر العاصمة، حيث              

تبدأ الخطوة األولى بحسن مسك     يطلب من الطفل تنظيف فمه بالفرشاة و معجون األسنان،          

الفرشاة، و تعليمهم طريقة استعمالها الجيد، ثم وضع الكمية الالزمة من معجون األسـنان              

عليها، ووضع كوب الماء جانبا و الشروع في عملية تنظيف الفم، تـتم العمليـة خطـوة                 

 فخطوة حتى ترسخ جميع الخطوات في ذاكرة الطفل بالتالي يتوصل إلى إجـراء عمليـة              
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يطلب من األطفال كذلك نزع الحذاء أوال ثم إعادة ارتدائه          . التنظيف بكاملها بصورة الئقة   

من جديد للرجل اليمنى فاليسرى، فقفله و بالتالي تتشكل العملية و تترسخ في ذهن الطفـل             

بحيث تصبح حركة انفعالية عادية يتعود الطفل عليها دون جهـد و عنـاء، فالحركـات                

و هو ما ترك سـلوك التـصرفات        . لبنة وصوال إلى اآللية المطلوبة    الصحيحة تبنى لبنة    

اإلستقاللية تتأكد و تترسخ شيئا فشيئا كلما تقدم تطبيق البرنامج و تنفيذ أساليبه المختلفـة               

  .ميدانيا

في نفس المضمار يتم اللجوء إلى أسلوب التقليد و النمذجة، حيث يراعي المربـون فـي                

تقليد، انتباه الطفل قبل تقديم اإليـضاحات لـه، و اسـتخدام            برامج تدريب األطفال على ال    

حركات واضحة يسهل تقليدها، و التوقف عن استخدام التلقين الذي كانوا يوظفونـه فـي               

  .و تكون الجلسات التدريبية قصيرة نسبيا، مع استخدام معززات فعالة. البداية

ـ         ب األطفـال المتخلفـين     كمـا أن تقديـم المساعـدة الحسية و الحـركية عنـد تدري

فيوليت؛ فؤاد، و آخرون،    (عقليا و المصابين بمتالزمة داون يساعدهم في سرعة التدرب          

، كما يساعـدهم على ارتفاع مستـوى تعلمـهم، و مـن ثــم تـزداد ثقـتهم               )2001

بقدراتهم و إمكاناتهم العقلية المعرفية و الجوانب االنفعالية و الدافعية، بحيث يتوصلون إلى             

  .مستوى مناسب من التصرفات االستقاللية وصوال إلى السلوك التكيفي

وتتفق نتيجة الدراسة هذه المتوصل إليها بالمركز الطبي البيداغوجي للمتخلفين ذهنيا فـي             

المجتمع الجزائري، و المتعلقة بتنمية الـسلوك التكيــفي المتمثــل فـي التـصرفات               

الدراسة المتمثلة فـي األطفــال المتخلفيــن       االستقاللية و التوجيه الذاتي لدى عينـة       

، في جانب كبير منها مع ما وصـلت         )القابلين للتدريب (ذهنيا و المصابين بمتالزمة داون      

التي هدفت إلى تنميـة بعـض جوانـب         ) 1995(إليه نتائج دراسة أسماء عبد اهللا العطية        

من خالل تعرضهم   ) ن للتعلم القابلي(السلوك التكيفي لدى عينة من األطفال المتخلفين عقليا         

لبرنامج تدريبي، يتضمن بعض مهارات االعتماد على النفس و التفاعل االجتمـاعي مـع              

طفلة متخلفة عقليا من فئة القـابلين       ) 20(األطفال اآلخرين حيث تكونت عينة الدراسة من        

نية مـا   للتعلم بمدرسة التربية الفكرية للبنات في المجتمع القطري، تراوحت أعمارهم الزم          

  . سنة12-7بين 
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      توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجمـوعتين لـصالح             

                                ).Autonomie(المجموعة التجريبية في بعد االستقاللية 

      كما أدى تعرض أطفال المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي إلى نمـو جوانـب             

أسماء عبد  (ك التكيفي بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج سواء في المدرسة أو المنزل             السلو

  ).2007، في شويعل سامية، 1996 في حياة مؤيد أحمد المؤيد 1995اهللا، 

      كما تتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة التي تناولت عملية ضـبط              

 أن نسبة كبيرة من )Payne et al, 1969(ث بينت دراسة اإلخراج عند المتخلفين عقليا، حي

المتخلفين عقليا تحتاج إلى مساعدة خاصة عند استخدام المرحاض، و أن نسبة كبيرة كذلك              

منهم من لم تكتسب سلوك النظافة، و الحظوا أن المصابون بمتالزمة داون هم أكثر تكيفا               

  .تضاءل مع التقدم في العمرمن اآلخرين في هذا السلوك و أن حاجتهم لآلخرين ت

 أن نسبة ال بأس بها من المتخلفين عقليا داخل )Lohman et al, 1967(كما أظهرت دراسة 

مؤسسات حكومية بالواليات المتحدة األمريكية يظهرون تطورا في تعلم نظافة المخـارج            

فـي شـويعل    (البولية و الذهاب إلى المرحاض، في حـالة إخضاعهم  لبرامج تدريبيـة             

  ). 2007سامية، 

 و التـي تـنص   )Magerotte, 1975(      كما تتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة 

على ضرورة اكتساب االستقاللية الذاتية لدى المتخلفين ذهنيا فيما يخص نظافة المخـارج             

البولية و التدريب على المرحاض من األمور المستعجلة و ذلك عن طريـق التوجيهـات               

الشاملة و المتعلقة بتربية المتخلفين عقليا و تدريبهم على المرحـاض بتقـاطيع             المنهجية  

زمنية منتظمة و استخدام التعزيزات في حالة النجاح في التنفيذ و إضفاء الجو االيجـابي               

التـي تعتبـر أول مـن     )Ellis, 1963(أثناء التعلم، و هذا ما توصلت إليه كل من دراسة 

 نظافة المخارج البولية لدى المتخلفين عقليــا بالطريــقة          اقترحت وصفا دقيقا الكتساب   

 حيث اقتـرح  )Fox et Azrin, 1993 (و كذلك دراسة). 2007شويعل سامية، (الموجـبة 

الباحثان برنامجا لتعلم استخدام المرحاض و أكدا علـى أن األمـر يتعلـق بالدرجــة             

إلخراج داخل المرحاض يعود    األولى بسيـاق تعلم موجب و اجتماعي معقد، ألن عملية ا         

إلى الرغبة في تجنب االستجابات االجتماعية السيئة، ألن القبول الالإرادي يعتبر كاستجابة            

اجتماعية غير مرغوبة، و يمكن مناقشة نتائج البحث في ضوء معطيات النظرية السلوكية             
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ديل السلـوك  و نظرية التعلم االجتماعي و ما أكده علماء النفس السلوكيون في مجـال تع            

  ).2007شويعل؛ سامية، (

يرى أصحاب النظرية السلوكية، أن جميع أنواع السلوك يمكن أن تتغير عن طريق إحداث            

تغيير في بيئة الفرد، و أن الفرد يكتسب كـال من السلوك العـادي و الـسلوك غيــر                  

 العادي، و أنه يمكن تعديل السلوك و تقويمه عـن طريق الـتحكم فـي نتائــج هــذا                 

السلوك، و بالتالي فإذا مارس الطفل سلوكا مرغوبا و أعقبه تعزيز فان ذلك يدعمه و يزيد                

يرى البعض اآلخر بأن التعزيـز هـو        ). 1995 ،عال عبد الباقي  (من احتماالت ممارسته    

المسؤول األول عن قوة العادة السلوكية أو ضعفها، و هناك من يعتبر التعزيـز شـرطا                

  ).  1974أحمد زكي صالح،(، )Sills, 1972(لوك أساسيا لحدوث تعديل الس

،حول فاعلية برنامج في تنميـة      )1999عام  (كما بينت دراسة قامت بها إيمان سعد زناتي         

مفهوم الذات و السلوك التكيفي لدى األطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم،و أسفرت نتائج             

 المتخلفين عقليا القابلين للتعلم لـه       الدراسة على أن ممارسة البرنامج الحركي مع األطفال       

تأثير ايجابي في تنمية مفهوم الذات لديهم و كذلك تحسنا واضحا في بعض جوانب سلوكهم          

  ). 2002خالد عبد الرزاق السيد، .(التكيفي

التـي هدفــت إلـى نمـو النـضـج          ) 1989(      أيضا دراسة فاطمة محمد عزت      

ألطفال المعاقين عقليا، و تحقيقا لهذا الهدف قامت        االجتماعي و االعتماد على الذات لدى ا      

الباحثة بإعداد برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية مهارة االعتماد على الذات، مثـل القيـام               

بمهارات األكل و النظافة اليومية، و تدريب األطفال على اسـتعمال أدوات المائـدة، أي               

لتوافق االجتماعي مقاسا بمقيـاس     التدريب على بعض مهارات العمل االستقاللي لتحقيق ا       

  .السلوك التكيفي

      توصلت الدراسة إلى نتائج ايجابية في تحسين التوافق االجتماعي و تنمية مهـارات             

االعتماد على الذات لدى أطفال المجموعة التجريبية، الذين استفادوا من التدريب من خالل             

ما قورنوا بأطفال المجموعة الـضابطة      البرنامج المعد، و كانت الفروق دالة إحصائيا إذا         

  ).2002الهجرسي؛ أمل، (

      لذلك تعد المهارات المنزلية من أهم األعمال التي يفضل تدريب ذوي االعاقة العقلية             

عليها، لمساعدتهم على االعتماد على أنفسهم فـي القيـام باحتياجـاتهم اليوميـة فــي              
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يحي؛ خولة و عبيد؛    (آلخرين ممن يعيش معهم     المنزل، و هذا يجعل الفرد أقل عبئا على ا        

  ).2005ماجدة، 

      كل هذا تم رصده من خالل القياس قبل تلقي البرنامج و قيـاس النتـائج االيجابيـة                 

  .المتحصل عليها بعد تطبيق البرنامج الذي أبرزته هذه الدراسة الحالية

  

   

  :الفرضية الجزئية الثانية. 2-2 
دراسة هذه عن جواب الفرضية الثانية المتعلقـة بـالفروق فـي                  تأكدت في نتائج ال   

التوجيه الذاتي بين األطفال ذوي متالزمة داون قبل بداية تلقينهم للبرنامج و بعـد مـرور                

علـى وجـود    ) 13(فترة من تلقيهم إياه، و قد أسفرت النتائج الموضحة في الجدول رقم             

ني هذه النتيجة أن حسن تطبيق برنـامج        فروق دالة، و بالتالي فالفرضية قد تحققت، و تع        

بيداغوجي محكم التفاصيل و مكيف وفق االحتياجات الخاصة بهذه الفئة، يراعي الفـروق             

الفردية و معالجة كل حالة خاصة على حدة ثم كمجموعة متقاربة في نمط التكـوين، إذن                

آثار ايجابية علـى  فتربية و تكوين األطفال المتخلفين ذهنيا و المصابين بمتالزمة داون له          

الجوانب النفسية االنفعالية و االجتماعية لديهم و ينالون تقبل اآلخرين و تقديرهم و يحققون              

ذواتهم، فالتدريب على المهارات الحياتية اليومية و المهارات العملية البـسيطة تـساعدهم      

الذاتي بأن  على االعتماد على النفس بقدر اإلمكان، و يمكن تفسير تحسن مهارات التوجيه             

البرامج التدريبية بالمركز البيداغوجي للمتخلفين ذهنيا قد عملت من خالل األساليب التـي             

تتضمنها، و متابعة التدريب من قبل المربين المختصين بالمركز، و هذه المتابعة عن قرب      

هي التي أفضت إلى تحقيق النتائج المرجوة من خالل تطبيق محتـوى البرنـامج، فهـذه                

ة هي عمل مضنن و مستمر يتطلب حنكة المربي و الصبر و اليقضة باإلضافة إلى               المتابع

حبه لمهنته و لألطفال الذين يشرف عليهم و قد تتعدى المتابعة إلى حد التنسيق بين األسرة                

و المركز الستمرار العملية التدريبية على نهج قويم، حيث يتابع اآلباء و األولياء عمليـة               

اكتساب المهارات و كل هذا العمل المتناسق المتكامل بين الطـرفين           تدريب األطفال على    

، يؤدي إلى اكتساب األطفال المتخلفين ذهنيا و المـصابين          )المركز و األسرة    ( المشرفين  

بمتالزمة داون مهارات التوجيه الذاتي التي تعتبر مهارات نمائية تتحصل عليها هذه الفئة             
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ممـاّ قـد يـساعـدهم علــى أخــذ زمـام          عـن طريـق التدريـب و الممـارسة      

المبادرة و المثابرة و تنظيم وقت الفراغ و المشاركة في النشاطات االجتماعية مع أقرانهم              

  .تمكنهم بالتالي من االندماج معهم

      كما يستخدم المربون المختصون أسلوب النمذجة فـي التـدريب علـى مهـارات              

راغ بالتعليم بالمالحظة ألن الطفل يتعلم بمالحظـة        النشاطات االجتماعية و تنظيم وقت الف     

النموذج، و يستند المربون على القدرة الفطرية الكامنة لدى األطفال في المحاكاة بمالحظة             

سلوك اآلخرين، و تعـزز هـذه القدرة بتعـريـضهم بـصـورة منتـضـمة للنمـاذج              

 )Lemieux, 2001(ى الحركية و السلوكية و التصرفات المراد إكسابهم إياها، حيـث يـر  

عـن يحـي؛    (»في موضوع السلوك يلعب النموذج الحـي دورا مع كـل األطفال         «: بأنه

لذلك يؤدي النموذج الحي دورا مهما لألطفـال        ). 188، ص   2005خولة و عبيد؛ ماجدة،     

المتخلفين ذهنيا بوجه خاص، لذا على األبوين بالدرجة األولى و المربـون المختـصون              

أن يحسنوا سلوكهم، و يحرصوا على انتقاء األلفاظ بدقة، و أن يحرصـوا             بالدرجة الثانية   

ألن األطفال سيقلدونهم، حيث يـرى كـل من يحي؛ خوله و عبيـد؛            ،  على آداب السلوك  

األطفال يتعلمون السلوك الذي يرونه أكثر من الذي يسمعونه عن          « : بأن) 2005(ماجدة  

ـ  طريق النموذج مع تقديم اإليماءات و اإليحا       ـ    ) 189ص  (» لـءات للطف ة ـو مـن جه

أخرى و تدعيما لألنمذجة السلوكية التـي قامت بها األسرة، و تكـرر حـسن توظيفهـا               

كـي تنطبـع في ذهن أطفالهم و تصبح تصرفات و حركات عاديـة لـديهم؛ و يعـزز                 

المربون من جهتهم العمل الذي أدته األسرة بالقيام بحركـات و تـصرفات و سـلوكات                

يا و بالبطء و التكرار الالزم كي يرسخ النمـوذج و التصرف الحركـي فـي            مدروسة قبل 

ذاكـرة الطفل و يسهل عليـه محاكاتـه و تقليـده بشكـل صحيـح؛ ثـم يتدرج شـيئا              

فشيئا حتى يؤدي الحركة بالسرعة و العفوية و االستجابة المطلوبة، مع منح تعزيز علـى               

قيام به كنوع من التعزيز و التدعيم االيجابي        كل جزء من األداء الصحيح الذي ينجح في ال        

 ,Kinservik & Friedhoff(ألن الطفل المتخلف ذهنيا كما أشـار كـل مــن  . المباشر

ب التقليد و يجد متعة فـي       حي« ). 2005عن يحي؛ خولة و عبيد؛ ماجدة السيد،         ()2000

 النمذجـة أكثـر مـن       ذلك، وعن طريق التقليد يتعلم الطفل الكثير، و هو يحتاج للتقليد و           

  ). 189(» غيره



 158

      إن البرامج المعدة لألطفال المتخلفين ذهنيا بدرجة متوسطة يحتوي على نماذج مـن             

المهارات التي ستمكنهم من التفاعل مع البيئة االجتماعية، فالمعلومات التي يتلقاها الطفـل             

ومية و في حياته العملية     قد سيقت وفق متطلباته و حاجاته، و هي تفيده عمليا في حياته الي            

كما تشتمـل البرامج علـى حصص تطبيقية عمليـة لمـا تلقــاه مــن              . في المستقبل 

معلومات و صور و تصرفات، و هذا كي يتم الوصول بالطفل إلى الـتمكن مـن القيـام                  

بالحركات و التعامل المعتاد البسيط عند العاديين و الصعب القيام به لدى هذه الفئة التـي                

فروض أن تؤديه بالسهولة و العفوية المرجوة ومن ثم الوصول بهم تدريجيا حتـى              من الم 

يكونوا فاعلين قادرين على التحكم في زمام األمور بحسن المبادرة و المثابرة، مع القـدرة         

على توظيف فترات فراغهم؛ أي الوعي بوقت فراغهم و كيف يمكن حسن استغالله و عند            

أوقات الفراغ نكون إزاء قدرة جديدة في التحكم فـي زمـام            المساهمة الفعلية النشطة في     

األمور و حسن المبادرة فهنا شيئا فشيئا نصل إلى امتالك األطفال القدرة على اتخاذ بعض               

القرارات البسيطة، ثم يسهل اندماجهم رويدا رويدا في مجتمع أقرانهم العاديين و لمـا ال               

استقطاب و فـضول و حـب و اهتمـام          يصبحون أعضاء نشطين فاعلين يتميزون بقدرة       

اآلخرين بهم بفضل لطفهم و حسن معاملتهم، فهم جد جذابين و قد يشكلون مركز اهتمـام                

  .أقرانهم من األطفال

      تتفق ما ذهبت إليه هذه الدراسة في هذا الموضوع جزئيا مع ما توصل إليه مايكـل                

ي لتسهيل مهارات تحديد الـذات  في دراسته الستخدام أساليب التحكم الذات ) 1992(ماهون  

أثناء أوقات الفراغ للمراهقين متوسطي االعاقة العقلية، فالدراسة األولى في هذا البحث قد             

 و الدراسـة   DML بحثت تأثير اتخاذ القرار المبني على التحكم في الذات و يرمز لـه ب             

 عقليا، كما بحثت    الثانية بحثت تأثير اتخاذ القرار على مهارات صنع القرار عند المعاقين          

  .فاعلية استخدام وقت الفراغ، و التخطيط لتسهيل استغالل وقت الفراغ

      و توصلت نتائج الدراسة األولى إلى أن كل المواد األربع من الممكن أن تتنوع من               

خالل صنع القرار و كل مادة تنوع في غرضها، و هذه المواد تبين أهمية الوعي بوقـت                 

  .الفراغ

ائج الدراسة الثانية إلى أن أحد المواد األربعة قادرة على اتخاذ القرار بينمـا              و توصلت نت  

المواد الثانية أظهرت مستويات متنوعة، و كل المواد تنمي القدرة على المساهمة في وقت              
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و خالصة هذه النتائج أنه يمكن تسهيـل مهارات الـتحكم فــي الـذات عنـد                . الفراغ

  ).2002الهجرسي؛ أمل،(اهمة في إطار أوقات فراقهم المعاقين، و ذلك عن طريق المس

فـي  ) 1985(      كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل إليه صـالح هـارون              

دراسته ألثر برنامج خاص يتضمن تدريبات عامة، على مهارات السلوك التوافقي لـدى              

برامج تربويـة خاصـة     المتخلفين ذهنيا، حيث أن األطفال المعاقين عقليا الذين تعرضوا ل         

طرأ عليهم تحسن جوهري في نمو مهارات االعتماد على الـنفس فـي الحيـاة اليوميـة                 

  ).2002الهجرسي؛ أمل، (

      و أيضا تتفق دراستنا فـي جانب كبيـر منها مـا وصلت إليــه نتـائج دراسـة                

يفي لـدى  التي هدفت إلى تنمية بعض جوانب السلوك التك) 1995(العطية، أسماء عبد اهللا   

عينة من األطفال المعوقين عقليا بدولة قطر حيث توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة              

إحصائيا بين المجموعتين التجريبية و الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في كل مـن             

التصرفات االستقاللية و النمـو اللغـوي، و مفهـوم العــد و الوقـت و األعمــال               

  .الذاتي و التنشئة االجتماعيةالمنزلية، و التوجيه 

و التـي تتفـق مـع       ) 1992(      إضافة إلى ذلك الدراسة التي قامت بها فيوليت؛ فؤاد          

موضوع دراستنا، حيث أجرت دراسة عن مدى فاعلية برنامج لتعديل سـلوك األطفـال              

  .المتخلفين ذهنيا و المصابين بمتالزمة داون

ئيا بين المجموعتين التجريبية و الضابطة بعد       و دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصا       

البرنامج حيث تحسن أطفال المجموعة التجريبية تحسنا جوهريا في السلوك التكيفي بمـا             

فيه مهارات التوجيه الذاتي و التصرفـات االستقاللية الـذي يـساعـدهم علـى القيـام               

ي يعيـشون فيهـا، ووجـود    باألعمال و المهام و األنشطة الجانبية و التفاعل مع البيئة الت         

فروق دالة إحصائيا بين القياس البعدي و التتبعي للمجموعة التجريبية، اتـضح اسـتمرار           

يحـي؛  (التحسن في جميع أبعاد السلوك التكيفي ما عدا البعد الخاص بالنشاط االقتصادي             

  ).2005خولة و عبيد؛ ماجدة، 

على ضـرورة   ) 1984(ف العقلي         هذا إلى جانب ما أكدته الرابطة األمريكية للضع       

تدريب و تأهيل المتخلفين ذهنيا، و اعتبرت أن التدريب و التأهيل حق أساسي من حقـوق     

المتخلفين عقليا، و أكدت على ضرورة تصميم البرامج التدريبية التي تناسـب قـدراتهم              
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المحدودة، و استثمار تلك القدرات إلى أقصى حد ممكن بحيث يعوضهم عن العجـز فـي                

ال التعليم األكاديمي و يشعرهـم بالقيمة الذاتية، فيقبلــون علـى األعمــال التـي               مج

فيوليت؛ فؤاد  (تناسبهم، و يقل اعتمادهم على اآلخـرين، و يشعرهم بالفاعليـة و االقتدار            

                                  ).          2001و آخرون، 
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  :االستنتاج العام
      على ضوء النتائج المحصل عليها يمكننا القول أن برامج الرعاية التربوية الخاصـة           

المطبقة في المراكز البيداغوجية الطبية للمتخلفين ذهنيا بالجزائر، قد أفرزت نتـائج ذات             

توجيـه  أثر ايجابي و فعال على السلوك التكيفي المتمثل في التـصرفات االسـتقاللية و ال        

فـي حـدود عينـة      (الذاتي لدى األطفال المصابين بمتالزمـة داون القابلين للتدريــب          

، حيث أدى تنفيذ هذا البرنامج إلى إكسابهم مهارات األكل و استعمال جميع وسائل              )البحث

، و القدرة على ...األكل كالفرشاة و الملعقة و آداب المائدة و غسل اليدين قبل و بعد األكل      

ل في قضاء الحاجة مع حسن أداء قواعد النظافة المطلوبة في ذلـك و هـو مـن                  االستقال

الوظائف التي تؤدي إلى االستقاللية الفعلية للمصابين بمتالزمـة داون، فوصـولهم إلـى              

االستغناء عن الحفاظات هو مؤشر ايجابي يرفع ضغط و معاناة األسرة، و يـؤدي كمـا                

، حيث اآلن بمقدوره التنقل أو زيارة الغير        "لتريزوميا"أشرنا إلى االستقاللية التامة للطفل      

دون أن تحرج األسرة في تركه يقوم بزيارة األقارب، و أصبح يعتني جـدا بمظهــره                

العام، و لإلشارة الحظنا أنه قد يفوق الطفل التريزومي الطفـل العـادي فـي االعتنـاء                 

باسه و هو أمام المرآة، و ال       بمظهره، فهو ال يتوانى في المكوث مدة طويلة في االهتمام بل          

يخرج إال إذا ما تأكد جيدا من سالمة مظهره الخارجي، و قد أضحى اآلن ينتقل في حيـه                  

بكل استقاللية و األسرة تسمح له بذلك شريطة أن ال يبتعد لمسافة أطول من الالزم، قـد                 

الجمـاعي  يمكنه الذهاب إلى المركز راجال إن كان قريبا من مسكنه أو باستعمال النقـل               

الخاص بهذه الفئة، إضافة إلى أن الطفل التريزومي بعد االستفادة من التـدريب، فـاآلن               

نـى عنـها بكـل سهـولة و يـسـر دون مــا          غيـؤدي جـل الحركـات التـي ال      

عناء، و بالتواتر و التواصل و التوازن، و الحظنا أنه اآلن غدا األطفال يقومون بمبادرات               

ع في تقديم المساعدة ألقرانهم، و القيام بنشاط فنـي كأخـذ ورقـة              شخصية ذاتية كاإلسرا  

الرسم و األلوان المائية و الشروع في رسم منظر ما بكل استقاللية دون ما يطلـب منـه                  

ذلك، و مماّ يستدعي االنتباه أن األطفال في هذه المرحلة ما بعد تطبيق البرنامج يؤدون ما                

بكل تفان و يثابرون و يتمسكون بالوصـول إلـى          شرعوا في القيام به من نشاط أو عمل         

تحقيقه؛ أي بعبارة أخرى أنهم ينأون عن ترك أشغالهم نصف منجزة، بل علـى العكـس                

يتوصلون إلى إنهائها، لنصل إلى مرحلة نراها جد هامة كـذلك و هـي أنهـم أصـبحوا                  
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ـ              ل يخططون، أي يفكـرون فيـما يقومون بـه من عمـل مستقبلي و يتهيؤون لـه بكـ

وعي و إدراك للخطوات التي سيقومون بتنفيذها وصوال إلى تحقيق الهدف المنشود، فهـم              

  .       اآلن يعون الوقت و الزمن و يتحكمون فيه بحيث ينضمون أوقات فراغهم بشكل مرضي
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  :خاتمة

الطفل المصاب بمتالزمة داون، هو شخص ذي قدرة عقلية محدودة تظهر بوضوح                  

، حيث ال يـسمح لهـم       )ا استئناسا ببعض أفكار الباحثين في هذا الميدان       و هذ (في سلوكه   

باالستفادة من األنشطة و المعلومات، بالطريقة العادية، ويحتاجون إلى بـرامج الرعايـة             

 من اكتساب مهارات تساعـدهم عــلى االعتمـاد علـى           االتربوية الخاصة حتى يتمكنو   

ن المشرع الجزائري أهتم بذوي االحتياجات      ووقفنا على أ  . النفـس و التكيف في المجتمع    

الخاصة، من بينهم فئة األطفال المتخلفين ذهنيا و المصابين بمتالزمة داون، بمنحهم جملة             

  .من الترتيبات و التنظيم التي ترعى شؤونهم و تفي بمتطلباتهم

مـا  لم يخرج المشرع الجزائري عما أقرته المواثيق الدولية في هذا المضمار و خاصـة               

نص عليه القانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي صادقت عليه عدة دول فـي العـالم ممـا                 

أكسب نصوصه اإللزام و بالتالي فكل الدول في العالم نصت في دساتيرها على وجـوب               

رعاية فئة ذوي االحتياجات الخاصة و حماية حقوقهم كشريحة تحتـاج إلـى نمـط مـن            

  ).1985(ذلك الرابطة األمريكية للضعف العقلي الرعاية المتميزة و هو ماعملت به ك

باإلضافة إلى أن الجزائر عمدت إلى تكوين فئة المتخلفين ذهنيا و المـصابين بمتالزمـة               

داون خاصة بتأطير المربين ووضع البرامج المالئمة و التي وقفنـا علـى جانـب مـن                 

 إجراء و تطبيق مقياس     تطبيقاتها بالمراكز البيداغوجية الطبية، و توصلت هذه الدراسة بعد        

السلوك التكيفي إلى نتيجة مفادها أن البرامج كانت مكيفة وفق احتياجات هؤالء األطفـال              

التريزوميين، وقد الحظنا ميدانيا التغير الجذري في سلوك و حركات األطفال بعد تلقـيهم              

ـ               ين لبرامج التأهيل، حيث أصبح األطفال ال يشكلون عبئا علـى ذويهم و علــى المتكفل

بهم، و أفتكّوا بذلك جزءا من حرياتهم في التصرف و الحركة و االطمئنـان و الوثـوق                 

بالنفس، و اإلحساس بالذات، و لمسنا أنهم بمقدورهم االندماج المقبول شـيئا فـشيئا فـي                

  .المجتمع

كما تجدر اإلشارة إلى الدور الهام التي تقوم به جمعيات المجتمع المدني المهتمة برعايـة               

فئة حيث قدمت لهم خدمات جلية ال يستهان بها يبقى فقط مـن مـسئولين القطـاع                 هذه ال 

االلتفات لهم و مد يد المساعدة قدر اإلمكان لتحقيق األهداف المنشودة لتكثيف نـشاطاتهم              

  .                عبر كامل التراب الوطني و ال تبقى محصورة في الواليات الكبرى
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  :االقتراحات

  :تمهيد
خالل النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة، نقدم بعض االقتراحات التي نرى                  من  

بأنها ذات أثر فعال في تحسين وضعية األطفال المتخلفين ذهنيا و المـصابين بمتالزمـة               

داون، فمهما يكن ليس من السهل تطبيق هذه االقتراحات بين عشية وضحاها، إنما نعلـم               

افـر الجهـود بـين المهتمـين بـذوي اإلحتياجـات          أنها تحتاج إلـى وقت و إلـى تض      

  : الخاصة و رؤساء المصالح لتحقيقها، و يمكن تلخيص أهم االقتراحات في النقاط التالية

مراعـاة  التكويـن المتـواصـل و الرسكـلة مـن فتـرة ألخـرى للمكونيـن           .1

لمجال مع  و المربيين، و تحيين البرامج وفق مستجدات البحوث األكاديمية في هذا ا           

مواكبة العصر من حيث توظيف و استعمال الوسائل الحديثة المستجدة، من أجـل             

 .حسن اندماج هؤالء األطفال في بيئتهم المعاصرة

حبذا لو أن األولياء ينسقون مع المربين المختصين و ذلك بحضورهم قدر اإلمكان              .2

يبية و يكتسبوا   لحصص التدريب المقام بالمركز حتى يتابعوا عن كتب العملية التدر         

بالتالي بفضل إرشادات المربين المختصين المهارات الالزمة، كي يتابعوا تطبيـق           

البرنامج بالمنزل، وبالتالي يقع التنسيق بين المركز و األسرة حتى ال يكون هنـاك              

و بالتالي بـات مـن الـضروري االهتمـام          . انفصام و خلل في العملية التدريبية     

ب أولياء األطفال المعاقين عقليا علـى بعـض أسـاليب        باإلرشاد األسري، و تدري   

 .تعديل السلوك في سبيل التأهيل الالزم لهؤالء األطفال

نقترح وجوب استخدام كل أساليب تعديل السلوك إلكساب هؤالء األطفال سلوكيات            .3

 .معينة مرغوبة اجتماعيا و ليس االكتفاء بالبعض منها فقط

 برامج التكوين للمراكز المختصة بالمتخلفين      تكثيف البحوث في مجال التنسيق بين      .4

ذهنيا مع برامج المدارس العمومية العادية، للبحث عن سبل التكفل الالحـق بعـد              

تلقي البرامج الخاصة كي يدمج هؤالء التريـزوميين مـستقبال فـي الـصيرورة              

المدرسية العادية مع أخذ بعض االحتياطات، كاختيار المعلم المخـتص و القـسم             

  .         وفق هذه المقتضيات) غرفة المصادر (المكيف
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Intégration des enfants trisomiques 
a- Centre d’orthophonie 
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b- Intégration dans des écoles primaires 

  
Classe  préparatoire  et préscolaire. 
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Tableau de fréquences 
 

pretest independence

1 5,0 5,0 5,0
1 5,0 5,0 10,0
2 10,0 10,0 20,0
1 5,0 5,0 25,0
1 5,0 5,0 30,0
1 5,0 5,0 35,0
1 5,0 5,0 40,0
1 5,0 5,0 45,0
1 5,0 5,0 50,0
1 5,0 5,0 55,0
1 5,0 5,0 60,0
2 10,0 10,0 70,0
2 10,0 10,0 80,0
1 5,0 5,0 85,0
1 5,0 5,0 90,0
1 5,0 5,0 95,0
1 5,0 5,0 100,0

20 100,0 100,0

18,00
20,00
21,00
22,00
27,00
30,00
31,00
32,00
36,00
37,00
38,00
39,00
42,00
44,00
46,00
48,00
49,00
Total

Valide
Fréquence Pour cent

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

 
INDEPEN2

2 10,0 10,0 10,0
1 5,0 5,0 15,0
1 5,0 5,0 20,0
2 10,0 10,0 30,0
1 5,0 5,0 35,0
1 5,0 5,0 40,0
2 10,0 10,0 50,0
3 15,0 15,0 65,0
1 5,0 5,0 70,0
2 10,0 10,0 80,0
1 5,0 5,0 85,0
1 5,0 5,0 90,0
1 5,0 5,0 95,0
1 5,0 5,0 100,0

20 100,0 100,0

49,00
53,00
54,00
55,00
58,00
59,00
60,00
62,00
64,00
68,00
69,00
70,00
72,00
79,00
Total

Valide
Fréquence Pour cent

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé
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pretestorientation

1 5,0 5,0 5,0
2 10,0 10,0 15,0
2 10,0 10,0 25,0
1 5,0 5,0 30,0
1 5,0 5,0 35,0
2 10,0 10,0 45,0
1 5,0 5,0 50,0
2 10,0 10,0 60,0
2 10,0 10,0 70,0
4 20,0 20,0 90,0
1 5,0 5,0 95,0
1 5,0 5,0 100,0

20 100,0 100,0

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
Total

Valide
Fréquence Pour cent

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

 
posttestorientation

2 10,0 10,0 10,0
3 15,0 15,0 25,0
3 15,0 15,0 40,0
4 20,0 20,0 60,0
1 5,0 5,0 65,0
2 10,0 10,0 75,0
1 5,0 5,0 80,0
4 20,0 20,0 100,0

20 100,0 100,0

12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
20,00
Total

Valide
Fréquence Pour cent

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

 
SEXE

11 55,0 55,0 55,0
9 45,0 45,0 100,0

20 100,0 100,0

garcon
fille
Total

Valide
Fréquence Pour cent

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé
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SEXE

SEXE

fillegarcon
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Test-t 
 

Statistiques pour échantillons appariés

34,1000 20 9,9573 2,2265
61,4000 20 7,8967 1,7658

9,0000 20 4,2920 ,9597
15,6500 20 2,7391 ,6125

pretest independence
INDEPEN2

Paire
1

pretestorientation
posttestorientation

Paire
2

Moyenne N Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 
Corrélations pour échantillons appariés

20 ,771 ,000

20 ,403 ,078

pretest independence &
INDEPEN2

Paire 1

pretestorientation &
posttestorientation

Paire 2

N Corrélation Sig.

 
Test échantillons appariés

-27,3000 6,3420 1,4181 -30,2682 -24,3318 -19,251 19 ,000

-6,6500 4,0559 ,9069 -8,5482 -4,7518 -7,333 19 ,000

pretest independence -
INDEPEN2

Paire 1

pretestorientation -
posttestorientation

Paire 2

Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Différences appariées

t ddl
Sig.

(bilatérale)
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   من مقياس السلوك التكيفيلالجزء األو

  

  
 سيدتي الفاضلة, سيدي الفاضل

  
لمقياس وذلك بوضع الواردة في اص، نرجو من سيادتكم ملء كل البيانات عن المفحو   

            .دائرة في مكانها المناسب

في اإلجابـة على فقرات نرجو منكم توخّي الدقـة والجديـة والتعـاون التـام 

  .ة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة والذي من خالله قد نسدي خدماالختبـار

  

  

  .على تعاونكم                                                 وشكرا جزيال 

  
  

  

  

  

  

  

  :  الباحثة                                                          

                                                               مسعودة بن قيدة
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  لجزء األول من المقياسا

  

  التصرفات االستقاللية:    أوال

  :مهارات األكل -أ

  ) درجات6الحد األقصى(                               ت األكلاستعمال أدوا) 1 

  :اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على استعمال أدوات األكل   

  . يستعمل كل أدوات األكل بطريقة صحيحة-6  

  . يأكل بطريقة مضبوطة مع عدم استعمال لبعض أدوات األكل-5  

  .دوات األكل الزال يحتاج إلى تدريب على استعمال أ-4  

  . يتقن استعمال الملعقة دون سواها من أدوات األكل-3  

   يأكل بالملعقة أو بالخبز ولكنه مازال يحتاج إلى التدريب-2  

  . يبعثر الطعام و ال يستخدم أدوات األكل إطالقا-1  

  . ال يأكل إال إذا أطعمه أحد-0  

  

  ) درجات3الحد األقصى(                            األكل في األماكن العامة) 2
  :اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على استخدام األكل في األماكن العامة  

  . يطلب وجبة كاملة من المطعم-3  

  . بسيطة مثل سندوتشات الهامبرجرت يطلب وجبا-2  

  . يطلب شرب الماء من المطعم-1  

  . ال يمكنه طلب أي شيء من أماكن األكل العامة-0  
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  ) درجات3الحد األقصى(                                                   الشرب) 3

  : اختر أفضل عبارة تصف بها قدرة الشخص على الشرب من كوب أو فنجان  

  . يشرب وهو يمسك الكأس بيد واحدة دون أن يسكب شيئا-3 

  . ليدين يشرب بإتقان من الفنجان أو الكأس دون مساعدة باستخدام ا-2 

  . يشرب من الكأس دون مساعدة إال انّه يسكب بعضا منه أحيانا-1 

  . ال يشرب بدون مساعدة-0 

  

  )عدد العبارات التي تنطبق-8                                        ( آداب المائدة) 4

  :ضع عالمة على كل عبارة تنطبق على الحالة  

  . يبتلع الطعام دون مضغه-أ 

  .ق فمه عندما يأكل ال يغل-ب

  . يسقط األكل منه على الطاولة وعلى األرض-ج

  . ال يحسن استعمال منديل األكل-د

  . يتحدث وفمه مملوء بالطعام-ه

  . يأخذ األكل من أطباق اآلخرين-و

  . يأكل بسرعة زائدة أو ببطء زائد-ز

  . يعبث بيده بمحتوى الطبق دون أن يأكل-ح

  . ال شيء مما تقدم-ط

  

  :الحاجة قضاء -ب

  ) درجات4الحد األقصى(                     التدريب على قضاء الحاجة) 5  

  :اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص للتدريب على قضاء الحاجة    

  . لم يتبرز ولم يتبول على نفسه في أي وقت من األوقات-4  

  .ليال لم يتبرز ولم يتبول على نفسه أثناء النهار ولكن قد يحدث ذلك -3  
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  . أثناء النهار يتبرز ويتبول على نفسه أحيانا-2  

  . يتبرز و يتبول على نفسه بكثرة أثناء النهار-1  

  . لم يتدرب إطالقا على التحكم اإلرادي في قضاء الحاجة-0  

  

  ) درجات6الحد األقصى(                العناية بالنفس في قضاء الحاجة) 6

  :طبق على الحالةضع عالمة على كل عبارة تن    

  .يرفع مالبسه الستخدام المرحاض -   أ

  .يجلس على كرسي المرحاض دون مساعدة -  ب

  .ينظف نفسه بعد قضاء حاجته دون مساعدة _  ج

  .ينظف المرحاض بعد قضاء الحاجة دون مساعدة _  د

  .ال يحتاج إلى مساعدة ليرتدي مالبسه بعد قضاء الحاجة -ه  

  .تخدام المرحاض دون مساعدة يغسل يديه بعد اس-  و

  . ال شيء مما تقدم-  ز

  

  : النظافة-ج

  ) درجات4الحد األقصى(                             غسل الوجه واليدين) 7  

  :ضع عالمة على كل ما ينطبق على الحالة    
  .يغسل يديه بالصابون _أ 
 .يغسل وجهه بالصابون_ ب 
 .يغسل وجهه و يديه بالماء فقط_ ج 
 . يديه بعد الغسل و وجههيجفف_ د 

  .ال شيء مما تقدم_ ه
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  ) درجات6الحد األقصى(                                     االستحمام) 8

  :ضع عالمة على كل ما ينطبق على الحالة  

  . يجهز الحمام ويغتسل دون مساعدة-6

  .  يغتسل و يجفف نفسه دون مساعدة-5

  .و تحفيز لفظي يغتسل ويجفف نفسه تحت إشراف أ-4

  . يستحم ويجفف نفسه بمساعدة من الغير-3

  . يحاول استخدام الصابون ويغسل نفسه-2

  . إذا ساعده أحد في استحمامه و تجفيفه يتعاون معه-1
  . ال يحاول أن يستحم أو يجفف نفسه على اإلطالق إال بتحفيز و إشراف كاملين-0

   

  ) درجات4الحد األقصى(    :                  العناية بصحته الشخصية)9

  :ضع عالمة على كل عبارة تنطبق على الحالة   
 . في الغالب تصدر منه روائح العرق-أ 
 . ال يغير مالبسه الداخلية بانتظام- ب 
 . جسمه غير نظيف في أغلب األحيان-ج 
 . ال يحافظ على نظافة أطرافه و أظافره- د 

  .   الشيء مما تقدم-ه

  

  ) درجات5الحد األقصى(                              تنظيف األسنان) 10

  :اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على تنظيف األسنان   

  .سنان بصورة منتظمة يغسل أسنانه بالفرشاة ومعجون األ-5

  . ينظف أسنانه بالفرشاة دون مساعدة ودون معجون أسنان أحيانا-4

  . ينظف أسنانه تحت إشراف بسيط-3

  .التعاون مع المشرفين عليه ينظف أسنانه ب-2

  . كثيرا ما يطلب معاونته في تنظيف أسنانه وفمه-1

  . ال يحاول تنظيف أسنانه أو فمه-0
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  ) درجات5الحد األقصى(                                   الحيض الشهري) 11

  :اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على العناية بالنفس أثناء الحيض) لإلناث(   

  .تحتاط احتياطا كامال للحيض دون تذكير أو مساعدة -5

  . تعتني بنفسها في حدود المعقول أثناء فترة الحيض-4

  . تساعد المشرفة في غيار الفوطة النسائية أثناء فترة الحيض-3

  . تشير إلى الحاجة إلى تغيير الفوطة النسائية عندما تحتاج ذلك-2

  . تشير إلى أن الحيض قد بدأ-1

  .تني بنفسها أو أن تطلب المساعدة أثناء الحيض ال تع-0

  ). درجات للذكور5يحتسب                                               (

  : المظهر العام-د

   )عدد العبارات التي تنطبق-8(                               الهيئة أو القوام) 12

  :ضع عالمة على كل عبارة تنطبق على الحالة    

  . الفم مفتوح معظم الوقت-أ  

  . مطأطئ الرأس في معظم الوقت-ب 

  . بطنه بارز لعدم اعتدال قامته-ج 

  . و األكتاف منحني الظهر-د 

  , يمشي وأصابع القدمين متجهة إلى الخارج أو إلى الداخل-ه

  . يمشي وقدماه منفرجتان-و

  . ينقل قدميه ببطء ويجرهما أو يضرب بهما األرض عند المشي-ز

  . يمشي على أطراف أصابعه-ح

  . ال شيء مما تقدم-ط
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  )عدد العبارات التي تنطبق-7                                         (المالبس) 13

  :ضع عالمة على كل عبارة تنطبق على الحالة   

  . ال يحسن اختيار ما يلبس- أ

  . يلبس مالبس ممزقة أو غير نظيفة إن لم يعاونه أحد-ب

  .يعيد لبس المالبس المتسخة إن لم ينبهه اآلخرون -ج

  . يرتدي مالبس غير متناسقة األلوان إذا لم يجد المساعدة-د

  . ال يفرق بين لباس المنزل ولباس الخروج-ه

  . ال يختار مالبس تختلف باختالف المناسبات األسرية أو الوطنية من األيام العادية-و

  .لة الجوية مثل مالبس خفيفة في الحر وثقيلة في البرد ال يلبس المالبس المالئمة للحا-ز

  . ال شيء مما تقدم-ح

  

  :سؤال إضافي

  )عدد العبارات التي تنطبق-4(                                   تهذيب الشعر  

  :ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة   

  . ال يحسن استعمال المشط-أ 

  .يقة غريبة يمشط شعره بطر-ب

  . يكثر من استخدام زيوت الشعر-ج

  . ال يشعر بضرورة تحليق الشعر-د

  . ال شيء مما تقدم-ه
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  : العناية بالمالبس-ه

  ) درجات4الحد األقصى(                        العناية بالمالبس والحذاء) 14   

  :ضع عالمة على كل عبارة تنطبق على الحالة      

  . بانتظامينظف حذاءه_ أ 

  .ينظم مالبسه في المكان المخصص لها بعناية_ ب

  .يضع المالبس المتسخة في المكان المخصص لها دون الحاجة إلى تذكير_ ج

  .يعلق مالبسه دون الحاجة إلى تذكير_ د

  .ال شيء مما تقدم_ ه

  

  : لبس وخلع المالبس-و

  ) درجات5 األقصىالحد(              لبس المالبس بدون مساعدة اآلخرين) 15  

  :ضع عالمة على أفضل عبارة تصف الحالة      

  . يلبس مالبسه كاملة دون معاونة من أحد-5 

  .يلبس مالبسه كاملة إذا وجهه اآلخرون-4 

  . يلبس مع التشجيع اللفظي ويساعد في غلق األزرار-3 

  . يعاون أثناء تلبيسه في غلق الجرارة أو األزرار-2 

  .بيسه عن طريق مد ذراعيه أو رجليه يعاون أثناء تل-1 

  . يحتاج إلى معاونة كاملة في تلبيسه بشكل دائم-0 

  

  ) درجات5الحد األقصى(   خلع المالبس لالستحمام أو النوم بدون مساعدة) 16

  :ضع عالمة على أفضل عبارة تصف الحالة  

  . يخلع كل مالبسه بنفسه بإتقان-5 

  . يخلع مالبسه إذا وجهه اآلخرون-4 

  .دون مساعدةب يخلع القميص أو المعطف -3 

  . يخلع مالبسه بمساعدة بسيطة-2 
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  . يساعد في عملية الخلع بمد ذراعه أو ساقه-1 

  . ال شيء مما تقدم-0 

  

  ) درجات4الحد األقصى              (وضع الحذاء وخلعه بدون مساعدة) 17

  :ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق   

  .لحذاء بطريقة صحيحة بمفرده يلبس ا- أ

  . يربط رباط الحذاء بمفرده-ب

  . يفك رباط الحذاء بمفرده-ج

  . يخلع الحذاء بمفرده-د

  . ال شيء مما تقدم-ه

  

  : التـنقـل-ز

  ) درجات3الحد األقصى(                     التوجه في البيئة المحلية) 18

  :تجاهاختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على حاسة اال   

 يمكنه الذهاب إلى مسافة قريبة من المؤسسة أو المدرسة والى مسافة بعيدة عن منزله               -3 

  .دون أن يضل الطريق

 يمكنه الذهاب إلى أماكن قريبة حول منزله أو أن يلف حول المؤسسة دون أن يضل                -2 

  .الطريق

  .نزله أو مؤسسته  يتمشى بمفرده حول م-1 

  .مكان إقامته يضل طريقه إذا ابتعد عن -0 
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  ) درجات4الحد األقصى(    يمكن السفر بمفرده بأي وسيلة مواصالت عامة) 19

  :ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة   

  . يركب القطار أو الحافلة دون مساعدة- أ

  .التعامل مع سيارات األجرة بمفرده بإمكانه -ب

  .كن غير مألوفة دون مساعدة ال يستطيع استعمال المواصالت ألما-ج

  . يركب حافلة النقل إلى أماكن مألوفة له بمفرده-د

  . ال شيء مما تقدم-ه

  

  : الوظائف االستقاللية العامة-ح

  ) درجات5الحد األقصى(                                      التليـفـون) 20

  :ضع عالمة دائرة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة   

  . يستعمل دليل التليفون-أ 

  . يستعمل التليفون العمومي-ب

  . يمكنه أرقام االستعالمات أو اإلسعاف عند الحاجة-ج

  . يرد على التليفون بطريقة مناسبة إذا طلبه أحد-د

  . يمكنه الرد على التليفون بالنيابة عن شخص آخر-ه

  .  ال شيء مما تقدم-و

  

  ) درجات8الحد األقصى(           ستقالليةأنماط متنوعة من التصرفات اال) 21

  :اختر كل العبارات التي تنطبق    

  . يرتب فراشه قبل النوم-أ 

  . يذهب إلى السرير ويغطي نفسه دون أي مساعدة-ب

  . يأكل باعتدال و تحكمه في شهيته عادي-ج

  . يعرف رسوم البريد ويشتري الطوابع من مكتب البريد-د

  .عد الصحية مثل تغيير المالبس المبلـلة يهتم بمراعاة القوا-ه
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  . يعرف كيف يعتني باإلصابات البسيطة مثل الجروح والحروق-و

  . اإلسعافات األوليةو يعرف كيف وأين يحصل على مساعدة الطبيب أ-ز

, خدمات النقل (وفي محيطه المدرسي  , يعلم بالتسهيالت والخدمات المتاحة في مجتمعه      -ح

  ).الخ...,الرحالت الترفيهية, لعالججلسات ا, وجبات اإلفطار

  .ال شيء مما سبق_ ط

  

  التوجيه الذاتي: ثانيا     

  :بطيء الحركة -أ

  )عدد العبارات التي تنطبق-3(                                الكسل) إضافي(    

  :ضع دائرة على كل العبارات التي تنطبق    

  . بطيء ومتثاقل في حركة جسمه-أ 

  . في العمل يتكاسل-ب

  . ال يحب العمل أصال-ج

  . ال شيء مما تقدم-د

  

  : المبادرة-ب

  ) درجات3الحد األقصى(                                          المبادرة) 22

  :اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على المبادرة   

  . يأخذ المبادرة في جميع األنشطة التي يقوم بها-3

 يمكنه القيام به أو يحاول استكشاف مـا حولـه فـي المنـزل أو                 يسأل عن أي عمل    -2

  .الحديقة

  . ال يشترك في أي عمل أو نشاط إال إذا طلب منه ذلك-1

  .الخ...كتابة الواجب, ال يقوم باألعمال المسندة إليه مثل تنظيم اللعب -0
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  )تنطبقعدد العبارات التي -6(                                   السـلبيـة) 23

  :ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة    

  . يجب أن يفرض عليه عمل األشياء التي يجب أن يعملها-أ 

  .ليس لديه أي طموح -ب

  . يبدو عديم االهتمام بأي شيء-ج

  . آخر من ينتهي من عمله بسبب تضييع الوقت-د

  . يعتمد على مساعدة اآلخرين دون أي داع-ه

  ).ساذجة(طيئة وبليدة حركته ب-و

  . ال شيء مما تقدم-ز

  

  : المثابـرة-ج

  ) درجات4الحد األقصى(                                سلوك المداومة) 24  

  :اختر أفضل عبارة تصف قدرة الشخص على المثابرة     

:  يمكنه التركيز و االنتباه ألعمال هادفة لمدة تزيد عن خمسة عـشرة دقيقـة مثـل                -4   

  .التنظيف ولعب لعبة من األلعاب

  .يمكنه االنتباه ألعمال هادفة لمدة خمسة عشرة دقيقة على األقل -3  

  . يمكنه االنتباه ألعمال هادفة لمدة عشرة دقائق على األقل-2  

  .نتباه ألعمال هادفة لمدة خمس دقائق على األقل يمكنه اال-1  

  .دة خمس دقائق ال يمكنه االنتباه ألعمال هادفة ولو لم-0  

  

  )عدد العبارات التي تنطبق4                               (اإلصرار والمثابرة) 25

  :ضع عالمة دائرة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة   

  . تنطفئ إرادته بسهولة- أ

  . يفشل في إنهاء أعماله-ب

  .ينتقل من عملية إلى أخرى دون أن يتم أي عمل -ج
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  .إلى تشجيع مستمر ليتم عمله يحتاج -د

  . ال شيء مما تقدم-ه

  . ال ينطبق-و

  

  : التخطيط و التنظيم-د

  ) درجات3الحد األقصى(                             أنشطة وقت الفراغ) 26

  :ضع عالمة على كل العبارات التي تنطبق على الحالة  

أي مثل لعب الـشطرنج، أو      األنشطة المركبة    ينظم وقت فراغه على مستوى عال من         -أ 

  .نشاط آخر

  . جمع الطوابع أو العمل لديه هواية مثل الرسم، التصوير، أشغال اإلبرة ،-ب

مثـل مـشاهدة    ناسبة على مستوى األنـشطة البـسيطة،         ينظم وقت فراغه بطريقة م     -ج

  .التلفزيون وسماع الراديو أو األسطوانات أو الكاسيت

  .ال شيء مما تقدم -د

  

  

  ):عام(الذات توجيه -ه

  ) درجات6الحد األقصى(                            توجيه الذات عامة) إضافي( 

  :اختر كل العبارات التي تنطبق   

  . يركز على عمله ويقوم بانجازه حتى النهاية-أ 

  . يقوم بعمله دون إعادة تذكير-ب

  . يقوم بعمله دون متابعة اآلخرين-ج

  .ر من واجباتهعمل آخر أكث مستعد للقيام ب-د

  . منظم في عمله-ه

  .    يقوم بعمل إبداعي أو ابتكاري بسيط-و

    
      


