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املستخلص
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج إرشادم قائـ عمى اليقظة العقمية لتنمية
المركنة النفسية ك خفض القمؽ لدل أميات ذكم اإلعاقة الفكرية البسيطة كاستخدـ الدراسة
المنيج شبو التجريبي  ,تككنت عينة الدراسة مف (َِ) اـ مف أميات االطفاؿ ذكم اإلعاقة
الفكرية البسيطة المسجميف بمركز التأىيؿ الشامؿ بالزقازيؽ تتراكح أعمارىف ما بيف ( َّ -
َْ )  ,كمستكل ذكاء اطفاليف ما بيف (َٓ – َٕ ) درجة كقد تـ تقسيـ العينة باالختيار
القصدم إلى مجمكعتيف (َُ) تجريبية ) َُ) ضابطة ,كاستخدمت الدراسة ادكات مقياس
المركنة النفسية إعداد الباحث  ,مقياس قمؽ األميات إعداد الباحث  ,البرنامج االرشادم
لألميات القائـ عمي اليقظة إعداد الباحث  ,كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ بيف
المجمكعتيف الضابطة التجريبية في تنمية المركنة النفسية بعد تطبيؽ البرنامج لصالح
المجمكعة التجريبية ,ك عدـ كجكد فركؽ يف القياسيف البعدم ك التتبعي لممجمكعة التجريبية
مما يدؿ عمى استمرارية أثر البرنامج في تنمية المركنة النفسية  ,ك كجكد فركؽ بيف
المجمكعتيف الضابطة التجريبية في خفض القمؽ بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجمكعة
التجريبية ,ك عدـ كجكد فركؽ يف القياسيف البعدم ك التتبعي لممجمكعة التجريبية مما يدؿ
عمى استمرارية أثر البرنامج في خفض القمؽ  ,كتيكصى الدراسة بتعميـ النتائج ك تعميـ برامج
تنمية المركنة النفسية لألميات االطفاؿ مف اإلعاقة الفكرية البسيطة  ,كاستثمار ذلؾ في
خفض القمؽ لدييف كتنمية االتجاىات اإليجابية نحك حياتيف كأيسرىف.

الكممات المفتاحية  :برنامج إرشادم  ,اليقظة العقمية  ,المركنة النفسية  ,القمؽ,

أميات ذكل اإلعاقة الفكرية البسيطة
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The effectiveness of a Counseling program depends on
Resilience, and its effect in reducing the anxiety with mothers of
mild Intellectual Disability children.
Prepared by:
Dr. Osama Abd Elmonem Eed Hassan
PhD psychology Ain shams University
Abstract
The study aimed to recognize the effectiveness of Counseling
program depending on Resilience and its effect in reducing the level of
anxiety with mothers of mild mental retarded children ,The study used
the experimental method with a sample of (20) mother of mothers of
mild Intellectual Disability children – The age of mothers ranges between
(30-40) years and Children hold their intelligence between (55-70)
whom are registered in Alzagazeeg Tahil El shaml center ,The sample
divided to two groups first experimental contains ( 10 ) cases , second
control group contains (10) cases The study used Resilience scale
prepared by the researchers , mothers anxiety scale prepared by the
researchers, and mothers Counseling program of Mental awareness
prepared by the researchers The study results a differences noticed after
applying the program between the experimental and control group toward
the experimental group, there is no differences between the Post scores
and follow up evaluation scale through the experimental group which is
an evidence for a progress in the program effect in bettering Resilience,
a differences between the experimental and control group in reducing
anxiety after applying the program toward the experimental group. there
is no differences between the Post scores scale and the follow up scale
through the experimental group which is an evidence of the progress
effect in reducing anxiety , The study recommends generalizing the
results and generalizing psychological counseling programs based on
Mental awareness for mothers of children with mild intellectual
disabilities
Key words : Counseling program, Mental awareness ,
Resilience, Anxiety, mothers of mild Intellectual Disability children.
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املكــــذمــــة
تحدث االعاقة الفكرية البسيطة نتيجػة عكامػؿ كراثيػة كبيئيػة كقػدرات ذكػاء (َٕ -
َٓ ) عمى أحد مقاييس الذكاء المقننة يحدث ذلؾ قبؿ سف الثامنة عشر ممػا يجعػؿ لػو
أث ارن كاضحان عمى المخ كالجياز العصبي مصحكبان بخمؿ في السمكؾ التكافقي .

فكريػا ضػوكط نفسػية عاليػة بدايػة
ك يعانى ن
كل مف أميات كآباء األطفاؿ المعاقيف ن
مػػػف ردكد أفعػػػاؿ الكالػػػديف عمػػػى الصػػػدمة كمػػػا يتبعيػػػا مػػػف حالػػػة القمػػػؽ المسػػػتمر التػػػي
تصاحبيـ في الحياة مف االمكر التي ليػا علقػة مباشػرة بمسػؤكليات إنجػاب األطفػاؿ ,
كالقمؽ المستمر عمػى مسػتقبؿ الطفػؿ  ,كالقمػؽ مػف إنجػاب طفػؿ أخػر معػاؽ  ,باإلضػافة
الى ما يخمفو ذلؾ مف شعكر باليأس كالمرارة كاالنعزاؿ (. )Rao&Beidel,2009
ك تعتبػػر أميػػات األطفػػاؿ ذكم اإلعاقػػة الفكريػػة البسػػيطة ىػػف -عػػادةن  -الل ت ػي
معف بػ ً
رئػػيس فػػي تربيػ ًػة كتعمػػيـ كتػػدريب كتأىيػػؿ أطفػػاليف ذكم اإلعاقػػة الفكريػػة
ػدكر
ٍ
تض ػ ي
ً
ً
منبعيػا القمػؽ الشػديد عمػى
البسيطة  ,ما يجعميف تقعف تحت كطػأة مػف الضػوكط النفسػية ي

أطفاليف  ,األمر الذم يجعميف تعانيف -كربما فػي صػمت – مػف األلػـ النفسػي كمػا يتبعػو
مف أعراض تظير عمى الجسد في صكر شتى كبدرجات مختمفة (فيمي. ) ََِٓ ,
كأشار رضػكاف ( ََِٗ ) الػى أف مػف اعػراض القمػؽ خفقػاف القمػب ,كالعصػبية,
كعػػدـ الصػػبر ,كالقابميػػة للسػػتثارة ,كصػػعكبات فػػي التػػنفس ,كالشػػعكر بالػػدكار ,كالشػػعكر
باآلالـ فػي الصػدر ,كقػد تأخػذ صػكر كػأعراض الجيػاز المعػدم كالمعػكم كالشػعكر بػالقيء
كاإلمسػػػاؾ أك اإلسػػػياؿ ,أك االرتجػػػاؼ كىبػػػكط الحػػػرارة كآالـ فػػػي العضػػػلت ,كجفػػػاؼ الفػػػـ
كاألرؽ كالتعب .
كما أشار العيسكم ( َََِ ) أف حدة الشعكر بالقمؽ زادت في ىػذا العصػر
إلػػى الحػػد الػػذم جعمػػو يكصػػؼ بأن ػو عصػػر القمػػؽ كالتػػكتر كالص ػراع كاألزمػػات كالمشػػكلت
ض مشترؾ عاـ يكجد في و
كثير مف األمراض النفسية كالعقمية .
عر ه
كالمعاناة النفسية فيك ى
كيعتػػاد األشػػخاص الػػذيف يعػػانكف مػػف اضػػطرابات القمػػؽ عمػػى خػػكفيـ إلػػى درجػػة

يعتبػػركف كػػكنيـ دائمػان عصػػبيكف كمتػػكتركف أمػ ارن عاديػان ,كيعتبػػركف قمقيػػـ جػػزءان مػػف نمػػط
شخصيتيـ أف صح التعبير  ,كعادة فإف سف بدايػة االضػطراب بدايػة سػف الرشػد لػذلؾ ىػـ
مفتقدكف لممفيكـ المركنة النفسية (غانـ . )ََِٔ ,
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كالمركنة النفسية مف الظكاىر النفسية التي ينتج عنيا آثار جيػدة كايجابيػة لمفػرد,
عمى الرغـ مف كجكد عكامؿ تيديد معيقة لمتكيؼ أك النمػك التػي يمكػف أف يمػر بيػا الفػرد
خػلؿ مراحػؿ حياتػو  ,كىػي تعكػس الفػركؽ بػيف األفػراد فػي االسػتجابة لعكامػؿ القمػؽ
كالتكتر؛ فيناؾ مف يستجيب بطريقة إيجابية لظركفو الصػعبة ,كىنػاؾ مػف تػؤثر فيػو ىػذه
الظػركؼ ,كتػنعكس بشػكؿ سػمبي عمػى حياتػو  ,كىػذا مػا يفسػر كجػكد أشػخاص أصػحاء
نفسيان عمى الرغـ مف معاناتيـ مف الظركؼ الصعبة القاسية ). ) Onwukwe,2010

كقد تعددت محػاكالت التػدخؿ بػالبرامج سػكاء اإلرشػادية أك التدريبيػة لتنفيػذ أسػاليب

تدريبية أك تعميمية لميارات األطفػاؿ ذكم االعاقػة الفكريػة  ,لخفػض القمػؽ فػي محػاكلتيف
الكصكؿ بأطفاليف إلى ما ىك أقرب ما يككف إلى السكاء ,كمف ىذه البػرامج مػا يقػكـ عمػى
استراتيجية اليقظة العقمية .
فاليقظة العقمية تجعمنا ندرؾ أف العمميات المعرفيػة لخبػرات الماضػي كالمسػتقبؿ ليػا
فعالية ميمة لكنيا عمى المدل القصير ,إما تفعيؿ استراتيجية اليقظػة العقميػة فػي مكاجيػة
االنفعػػاالت السػػيئة كاإلحساسػػات كالخيػػاالت التػػي تبعػػث عمػػى الكمبػػة يسػػمح لنػػا بمكاجيتيػػا
كازالػػػة الحساسػػػية ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى تقميػػػؿ االنفعػػػاؿ السػػػمبي كتحسػػػيف الصػػػحة النفسػػػية (
. )Duckworth, Steen & Seligman, 2005

مصهلة الذراسة
فكريا
تكصؿ "مدجيؿ (ُٕٖٗ(  Moudjilإلى أف أميات األطفاؿ المعاقيف
ن

يعانكف مف كجكد مشاعر مكتئبة ك قمؽ مع اإلحساس بالعبء ك التمزؽ في العلقات
الزكجية ك األسرية كالقمؽ المستمر مف الكاقع كالمستقبؿ " ( في  /الضريبي ,
ََُِ ,ص ّْ ) .
كما أكد "ىازاؿ ركس كماكدكنالد ( ََِٓ) في بحث لو عمى كجكد ضوكط
عالية لدل األميات بخاصة في مجاؿ القمؽ يرجع إلى المشكلت السمككية التي يعاني
منيا األبناء ,كما أكضح أف األميات اللتي يتمتعف بمستكل عاؿ مف الدعـ
االجتماعي كانت الضوكط النفسية لدييف متدنية" ) لقريكتي ,ََِٖ,صُٗٔ ) .
كمقارنة لمستكل القمؽ عند األميات كاآلباء أشار تشيف كاخركف (ََِٔ
فكريا يعانيف مف القمؽ بدرجة مرتفعة
(Chin al et ,الى أف أميات األطفاؿ المعاقيف ن
- ُّٕٗ -
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كامل بالنظر إلى أنيا أكثر مف يحتؾ بالطفؿ
مقارنة باآلباء  ,حيث أف األـ تتحمؿ عبئا ن

كثيرة تتمثؿ في الرعاية ك تحطـ حمميا بأف يككف ليا ابنا
مما يجعميا تعايش
ن
ضوكط ن
سكيا (خميفة  ,ك مراد . ( ََِٖ,
ن
ك ييشار إلى القمؽ في مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي أنو خبرة كجدانية
إحساسا
غير سارة كىك حالة مف الخكؼ كالتكتر كاالضطراب تصيب الفرد كيصاحبيا
ن

مح كيرجع إلى أسباب غير معركفة لمفرد (عبدالقادر ,عطية  ,عبدالقادر ,ك
بتيد ويد يم و
كامؿ. )ََِٓ ,
كقػػد عػػرؼ كػ نػل مػػف (عكاشػػة ُٖٗٗ ,؛ غػػانـ ) ََِٔ ,القمػػؽ بأن ػو شػػعكر

عػػػاـ غػػػامض غيػػػر سػ و
ػػار بػػػالتكجس كالخػػػكؼ كالتحفػػػز كالتػػػكتر مصػػػحكب عػػػادةن بػػػبعض
اإلحساسات الجسمية خاصة زيادة نشاط الجياز العصبي اللإرادم .

فػػي حػػيف ييشػػير السػػكرم ( َََِ ) الػػى أنػو شػػعكر باالرتبػػاؾ كالتػػكتر كاإلحسػػاس

بكقع الخطر كعندما يظير ىػذا الشػعكر عنػد الفػرد دكف كجػكد سػبب كاضػح  ,فإنػو يعػرؼ
بالحصػػػر العػػػائـ كعنػػػدما يتكػػػرر كيعػػػكؽ حيػػػاة الفػػػرد أك يسػػػبب سػػػكء تكيػ و
ػػؼ فإنػػػو يعػػػرؼ
بالحصر المعكؽ .
كيعػػرؼ أبكزيػػد ( ََِّ) القمػػؽ فػػي االتجػػاه التكػػاممي عمػػى اعتبػػار أنػػو مفيػػكـ
ي

متعدد األبعاد ,متبايف األطر يمتد مف السكاء إلػى المػرض أك مػف الحالػة إلػى السػمة كمػف
البساطة إلى التعقيد كمف ككنو مجرد عرض إلػى ككنػو مجمكعػة أعػراض كيمتػد أيضػان مػف

العمكمية إلى النكعية ك المكقفية كالخصكصية .

كيعرفو الباحث بأنو حالو مف عدـ االرتياح ك الخكؼ كالشعكر بخطر ما كىػك يػأتي
ي
رد فعؿ لسمكؾ معيف كقد يككف السبب مجيكؿ اال أنو يؤثر عمى السمكؾ التكيفي لمفرد .
يكيعػػد" اضػػطراب القمػػؽ مػػف أكثػػر الحػػاالت الكجدانيػػة الشػػائعة كالمسػػببة لكثيػػر مػػف

المشكلت ,حيث أظيػرت الدراسػات أف ُٓ %مػف المجتمػع يعػانكف مػف القمػؽ عمػى مػدار
العاـ الكاحد" (غانـ , ََِٔ ,ص .)32
أنكاع القمؽ :قدمت عدة أنكاع لمقمؽ في التراث النفسي منيا :
ُ -قمػػػؽ السػػػمة النػػػكع الرئيسػػػي كينقسػػػـ إلػػػى القمػػػؽ العػػػاـ ,الفكبيػػػا ,اليمػػػع ,الكسػػػكاس
القيرم ,اضطراب ما بعد الصدمة.
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ِ -قمؽ الحالة نتيجة مثير طارئ كالذم يخضع لمبحث كالتأىيػؿ ( (Chambers and
.Allen, 2008
مػف ىػػذا المنطمػؽ نجػػد القمػػؽ فػي ىػػذه الدراسػػة عنػد أفػراد العينػػة قمػؽ حالػػة أل نػو
كقتي كقابؿ لمتوير كيؤثر عمى المركنة النفسػية لمػف يتصػؼ بػو ك ىػك الػذم يناسػب أفػراد
العينة .
ك برز مفيكـ المركنة النفسية )  ( Psychological Flexibilityإلى حيػز
الكجكد عندما حاكؿ مجمكعة مف العمماء كالباحثيف تفسير السػمكؾ اإليجػابي الجيػد لمفػرد
في أثناء تعرضو لظركؼ صعبة ,كلفيـ العمميػات التػي تفسػر أدائػو غيػر المتكقػع  ,كظػؿ
االىتمػاـ منصػبان عمػى دراسػة المركنػة النفسػية لػدل االفػراد إلػى أف بػدأ يظيػر عمػـ الػنفس
اإليجابي الذم اىتـ بدراسة كتنمية القكل الشخصػية كالقػدرات كالسػمات اإليجابيػة كالسػيما

المركنػة النفسػية بػدالن مػف التركيػز فقػػط عمػى االضػطرابات النفسػية ك ذلػؾ طػكاؿ سػػنكات

العمػػر كلكػػؿ األفػراد مػػف الجنسػػيف بوػػض النظػػر عػػف الحالػػة االجتماعيػػة كمسػػتكل التعمػػيـ(
. ) Bandura & Bussey, 2004
كليذا تيعد المركنة النفسية الركيزة األساسية لمصحة النفسية لمفرد ,كالقكة التػي يكاجػو بيػا
األحداث الضاغطة ,كتسػاعده باإلحسػاس اإليجػابي بالكفايػة كالرضػا ,كالقػدرة عمػى التكيػؼ
كاالتزاف كالتحكـ باالنفعاالت كالتعبير عنيػا ,كمقاكمػة األفكػار اليدامػة لمػذات ( Masten
. ) , 2009
كيمكف تعريػؼ المركنػة النفسػية بأنيػا " عمميػة التكافػؽ الجيػد كالمكاجيػة اإليجابيػة
لمصػػعكبات أك الصػػدمات أك النكب ػات أك الضػػوكط النفسػػية العاديػػة التػػي يكاجييػػا البشػػر,
مثػػػػؿ :المشػػػػكلت العائميػػػػة ,كمشػػػػكلت العلقػػػػات مػػػػع اآلخػػػػريف ,كالمشػػػػكلت الصػػػػحية,
كضػػوكطات العمػػؿ ,كالمشػػكلت الماليػػة"(

Ciarrochi, Bilich & Godsell,

. ) 2010,p 110
كما تيعرؼ بأنيا "عممية ديناميكيػة يبػرز الفػرد مػف خلليػا السػمككيات اإليجابيػة التكيفيػة
في أثناء مكاجيتو لممصاعب كالمشكلت كالصػدمات  ,كىػذا يعنػي القػدرة عمػى الصػـ كد
كالمقاكمػة أمػاـ الصػدمات ,كالمشػكلت ,كاألحػداث السػمبية دكف انكسػار أك تشػكه ,أك
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النػزكع إلػى اسػتعادة أك اسػترداد العافيػة أك التكافػؽ بسػيكلة بعػد التعػرض لمصػدمات أك
حدكث التويارت " . ) (Wending, 2012, p136
كيعرفيا الباحث بأنيا قكة االرادة التي تؤىػؿ الفػرد السػتعماؿ طاقتػو فػي مكاجيػة الضػوكط
النفسػػػية كالحياتيػػػة كتنمػػػػي لديػػػو القػػػػدرة السػػػتعماؿ قدراتػػػو العقميػػػػة كاالنفعاليػػػة لمتكافػػػػؽ
االجتماعي كحؿ المشكلت .
كقػد أشػار  ( 2005) Bonannoإلػى مجمكعػة مػف الخصػائص األساسػية
لممركنة النفسية ىي نكاتج كمخرجات جيدة عمى الرغـ مف التعرض لممخػاطر كالتيديػدات
التي يتكقع أف تأتي بنكاتج سمبية ,كالمكاجيػة كالكفػاءة كالملئمػة فػي مكاجيػة ضػوكطات
الحياة الحادة كالمستمرة ,كالقدرة عمى الشفاء كالتعافي مف الصدمات.
كمف أبرز العكامؿ المػؤثرة فػي المركنػة النفسػية  ,القػدرة عمػى كضػع خطػط كاقعيػة كالقػدرة
عمػػى تنفيػػػذىا  ,ميػػػارات التكاصػػػؿ االيجابيػػػة كالقػػػدرة عمػػػى حػػػؿ المشػػػكلت  ,القػػػدرة عمػػػى
تركيض االنفعاالت القكية  ,عػدـ السػماح ليػا بالتػأثير عمػى القػ اررات  ,ك النظػرة االيجابيػة
لمذات كالثقة بالنفس ( ابك حلكة . ) ََُِ ,
كرغـ أف األميات يقع عمػييف العػبء األ كبػر فػي عمميػة تأىيػؿ أبنػائيف لكػف قمٌػت

تمػػؾ البحػػكث عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث التػػي تتكجػػو نحػػك العمميػػة اإلرشػػادية ألميػػات ى ػؤالء
األطفاؿ ,حيث البد أف يتمتعف بقدر و
كػاؼ مػف الصػحة النفسػية كػي تػتمكف مػف االضػطلع
بدكرىف كبالتالي تكفير حياة أقرب إلى السكاء ألطفاليف كىذا ما تقدمو اليقظة العقمية .
ك قد أشار عبػدالرحمف ( َُِْ  " )ٖٓ ,الػى أف اليقظػة العقميػة تيػدؼ إلػى
نقػػؿ المرضػػى مػػف حالػػة اليػػدؼ إلػػى حالػػة مػػا كراء المعرفػػة ,كيمكػػف اسػػتخداميا ككسػػيمة
لمقاطعة المعالجة المستمرة التي تظير في شكؿ قمؽ كاجترار األفكار" .
كعرفيا ديفيد كىيمس (  David and Haye ) 2011بأنيا "الػكعي بػالخبرات
لحظة بمحظة دكف إصدار حكـ ,كبيذا المعنى ينظر إلييػا عمػى أنيػا حالػة كليسػت سػمة ,
كيمكف تنميتيا مف خلؿ الممارسات كاألنشطة مثؿ التأمؿ.
كمػػا عرفيػػػا كػػػاتمر ( ََُِ )  Kettlerبأنيػػا "طريقػػػة فػػػي التفكيػػر تؤكػػػد عمػػػى
االنتبػػاه إلػػى بيئػػة الفػػرد كأحاسيسػػو الداخميػػة دكف إصػػدار أحكػػاـ سػػمبية أك إيجابيػػة ,كأف
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الفػػرد عنػػدما يمتنػػع عػػف إصػػدار حكػػـ عمػػى خبػػرة بأنيػػا جيػػدة أك سػػيئة ,فإنػػو يمكنػػو أف
يعرضو بشكؿ كاقعي كتحقيؽ استجابة تكيفية.
كيعرؼ الباحث اليقظة العقمية بأنيا "التركيز عف قصد فػي المحظػة الحاضػرة ,كدكف
اعي ػا بػػػ "ىنػػا كاآلف" كتقبػػؿ كػػؿ خبػرات الحيػػاة
إصػػدار أحكػػاـ تقييميػػة؛ أم أف يكػػكف الفػػرد ك ن

اإليجابية ,كالسمبية.

كذكػػر ىاسػػػكر (ََُِ ) Hasker

مكػػػكنيف رئيسػػييف لميقظػػػة العقميػػػة ,كىمػػػا:

التنظػػيـ الػػذاتي للنتبػػاه فػػي المحظػػة الحاليػػة ,كاالنفتػػاح كاالسػػتعداد كالػػكعي بالتجػػارب فػػي
المحظة الحالية.
كعف فكائد اليقظة العقمية أشار بػركف كريػف كػككاؿ (ََِٕ ) Brown, Ryan,
and Creswell,

أف فكائػػد اليقظػػة العقميػػة تتضػػمف تويي ػرات فػػي اسػػتخداـ كػػؿ مػػف

االنتباه ,كالمعرفة ,كالمشاعر ,كاالستبصار ,كالمكاجية.
كلميقظة العقمية فكائد يمكف إجماليا فيما يمي:
ُ -تعزيز الشعكر بالقدرة عمى إدارة البيئة المحيطة.
ِ -تحسػػيف الشػػعكر بالتماسػػؾ ,ألف بػػالكعي لحظػػة بمحظػػة ربمػػا يسػػيؿ االنفتػػاح
عمى الخبرات.
ّ -تعزيػػػػػػػز الشػػػػػػػعكر بمعنػػػػػػػى الحيػػػػػػػاة كاستكشػػػػػػػاؼ المعنػػػػػػػى الحقيقػػػػػػػي ليػػػػػػػا
(. )(Weissbecker, Jamie, Floyd, Dede and Sephton, 2002
ك توير اليقظة العقمية علقة الفرد بأفكػاره ,كاف مثػؿ ىػذه األفكػار ينظػر إلييػا عمػى
أنيا شخصية كقصػيرة المػدل أكثػر منيػا انعكاسػات محػددة مػف كاقػع ثابػت  ,كيسػمى ىػذا
التوييػػػػر الػػػػذم يحػػػػدث فػػػػي علقػػػػة الفػػػػرد بأفكػػػػاره بعػػػػدـ التمركػػػػز  ,كعػػػػدـ االنػػػػدماج (
. ) Thompson, 2011
ك رغـ اختلؼ الدراسات كاألبحاث فى تناكلت المركنة النفسية كالتبايف فػي تحديػد
مككناتيػػا اال أنيػػا أكػػدت عمػػى أىميػػة تنميػػة اليقظػػة العقميػػة كعلقتيػػا بك ػلن مػػف المركنػػة

النفسػػية ك خفػػض القمػػؽ كدراسػػة العاسػػمي ( ََُِ) ك التػػي ىػػدفت إلػػى اكتشػػاؼ دكر
اليقظة العقمية ككسيط لمعلقة بيف المركنػة النفسػية ككػؿ مػف االكتئػاب كالضػوكط النفسػية
كأسفرت النتائج عف كجكد علقات إيجابية دالة بيف اليقظة كالمركنػة ,كعلقػة سػمبية بػيف
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اليقظة العقمية ككؿ مف االكتئاب كالضوكط ,مع كجػكد فػركؽ دالػة بػيف الػذككر اإلنػاث فػي
متويرات الدراسة .
كىػػدفت دراسػػة ماسػػكدا كتػػالي أن ػكر ( َُُِ )  Masuda and Tullyإلػػى
الكشػػؼ عػػف العلقػػة بػػيف المركنػػة النفسػػية ك اليقظػػة العقميػػة كبعػػض المتويػرات المرتبطػػة
بالصحة النفسية لدل عينة مف طلب كأظيرت نتػائج الدراسػة أف المركنػة النفسػية منبػ
قكم ببعض متويرات الصػحة النفسػية  ,كأنيػا تتكسػط العلقػة بػيف إخفػاء الػذات ,كالضػيؽ
النفسي في المكاقؼ االجتماعية الضاغطة ,كالمرض النفسي العاـ.
كىػػدفت دراسػػة السػػيد ( َُِٕ ) إلػػى الكشػػؼ عػػف مػػدل فعاليػػة برنػػامج علجػػي
سمككي معرفي لخفض حدة القمػؽ النػاتج عػف الضػوكط النفسػية التػي تتعػرض ليػا أميػات
األطفاؿ المعاقيف مف ذكم اإلعاقات المختمفة ,كتحسيف مستكل الرضا عف الحيػاة لػدييف,
كشممت الدراسة عينة قكاميا(َّ) أمان تتراكح أعمارىف بػيف (َِ )َْ-ك أظيػرت النتػائج

فاعميػػة البرنػػامج المسػػتخدـ فػػي خفػػض القمػػؽ كتحسػػيف الرضػػا عػػف الحيػػاة لػػدل ميػػات
المعاقيف .
ك تنػػاكؿ دراسػػة جكى ػأف ك راج ػأف ) َُِٕ ) John and Rajan

مركنػػة

الكالػػديف كعلقػػتيـ بتػػأثير إعاقػػة الطفػػؿ عمػػى حػػالتيـ النفسػػية ك تػػـ تقيػػيـ مػػا مجمكعػػو (
ُُِ) مػػػف الكالػػػديف ك أكضػػػحت النتػػػائج أف تربيػػػة األطفػػػاؿ ذكم اإلعاقػػػة الذىنيػػػة قػػػد
جعمػػتيـ يعػػانكف مػػف تجػػارب إيجابيػػة كسػػمبية كمػػا أثػػر مسػػتكل إعاقػػة الطفػػؿ بشػػكؿ كبيػػر
عمى مركنتيـ.
كأسػػفرت دراسػػة إسػػماعيؿ (َُِٕ) إلػػى أن ػو تكجػػد علقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة دالػػة
ػػائيا عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة (َُ )َ.بػػػيف المركنػػػة النفسػػػية كاليقظػػػة العقميػػػة ,كمػػػا أف
إحصػ ن
اليقظة العقمية أسيمت في التنبؤ بالمركنة النفسية لدل طلب كمية التربية.

كما ىدفت دراسة عبدالحميد (َُِٕ ) إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادم
لتنمية تقدير الذات في تحسيف المركنة النفسية لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية
 ,كتككنت العينة مف(ُْ ) أمان مف أميات

األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية  ,كتراكحت

أعمارىف ما بيف( ِٓ َْ :سنة ) ,كتـ تقسيميف إلى مجمكعة تجريبية ك ضابطة عدد
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كؿ منيا( ٕ) أميات ككأف البرنامج فعاؿ في تحسيف المركنة النفسية لدل األميات
كاستمرت فاعمية البرنامج حتى شيريف مف تكقؼ تطبيؽ البرنامج.
كىدفت دراسة أنكر ( َُِٕ ) لتحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادم لخفض قمؽ
المستقبؿ كتحسيف جكدة الحياة لدل األميات اللئي لدييف أطفاؿ ذكم إعاقة عقمية
أما مف اللئي لدييف أطفاؿ معاقيف عقميا كقد
بسيطة ,كتمثمت عينة الدراسة في (َِ ) ن
أكدت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج اإلرشادم المستخدـ مع أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة
العقمية البسيطة في خفض قمؽ المستقبؿ كتحسيف جكدة الحياة لدييف .
ك بحثػػت دراسػػة كػػاتى ك الدينيػػذ ( َُِٖ )

Eldeniz

 Kadi andفػػي

مستكيات الصمكد كالمركنة النفسية لػدل اآلبػاء كأميػات أطفػاؿ ذكم اإلعاقػات المتعػددة
باستخداـ المتويرات المختمفة ك تتككف عينة الدراسػة مػف ( ِِِ ) مػف اآلبػاء كاألميػات
 ,كتبيف مف النتائج أف المركنة النفسػية لػدل آبػاء األطفػاؿ ذكم اإلعاقػات المتعػددة تتػأثر
بالمشػػػاكؿ الصػػػحية آلبػػػاء األطفػػػاؿ ذكم اإلعاقػػػات المتعػػػددة كالعمػػػر ك مسػػػتكيات الػػػدخؿ
كمسػػتكل تعمػػيميـ كمػػػع ذلػػؾ لكحظػػػت فػػركؽ ذات داللػػة فػػػي بعػػد جػػػنس الكالػػديف كنػػػكع
اإلعاقة.
ك ىػدفت دراسػة كارمػأف ك ايفػالتى ( َُِٗ )  Karaman and Efiltiإلػى
الكشؼ عف العلقة بيف المركنػة النفسػية لػدل اآلبػاء كاألميػات الػذيف لػدييـ أطفػاؿ ذكم
احتياجػػات كمسػػتكيات احت ػراـ الػػذات لػػدييـ ك شػػارؾ (ِّٓ ) مػػف اآلبػػاء كاألميػػات كفقػػا
لنتػػائج الدراسػػة ىنػػاؾ علقػػة كبيػػرة بػػيف المركنػػة النفسػػية كالػػدعـ االجتمػػاعي المتصػػكر
كاحتراـ الذات لدل آباء كأميات األطفاؿ المعاقيف عقميا .
مف خلؿ استعراض ما سبؽ يمكف استنتاج ما يمي:
• اكػػػدت االبحػػػاث السػػػابقة عمػػػى كجػػػكد ربػػػط بػػػيف متويػػػرات الدراسػػػة بػػػيف اليقظػػػة
كالمركنة كبيف المركنة كالقمؽ .
• كأكدت أيضا عمى أىمية خفض القمؽ لػدل أميػات األطفػاؿ ذكم اإلعاقػة الفكريػة
 ,كىذا ما تسعى لتحقيقو الدراسة الحالية.
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• ىنػػاؾ فػػي حػػدكد عمػػـ الباحػػث نػػدرة فػػي الدراسػػات كالبحػػكث التػػي تناكلػػت برنػػامج
إرشادم لألميات قائـ عمى اليقظة العقمية لمتنمية المركتػة النفسػية ك خفػض القمػؽ لػدل
األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية .

فػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ يمكػػػف صػػياغة مشػػكمة الدراسػػة الحاليػػة فػػػي

السؤاؿ الرئيس التالي:

ما مدل فعالية برنامج إرشادم قائـ عمى اليقظة العقمية لتنمية المركنة النفسية ك
خفض القمؽ لدل األميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية البسيطة ؟
ك منو تتفرع االسئمة االتية :
ُ  -ما فعالية برنامج إرشادم قائـ عمى اليقظة العقمية في تنمية المركنة النفسية ؟
ِ -ما فعالية برنامج إرشادم لائى ػهً انُمظح انؼمهُح في خفض القمؽ ؟
ّ -ما استمرار فاعمية البرنامج اإلرشادم في تنمية المركنة النفسية بعد االنتياء
منو بمدة شير ؟
ْ -ما استمرار فاعمية البرنامج اإلرشادم في خفض القمؽ بعد االنتياء منو بمدة
شير ؟

ٍذف الذراسة :
ىدفت الدراسة الى تنمية المركنة النفسية ك خفض القمؽ لدل أميات األطفاؿ
ذكم اإلعاقة الفكرية البسيطة مف خلؿ برنامج إرشادم القائـ عمى اليقظة العقمية
كالكشؼ عف استمرار ىذا األثر خلؿ القياس التتبعي بعد مركر شير مف القياس
البعدم.

أٍنية الذراسة
تكمف أىمية الدراسة الحالية في جانبيف ىما الجانب النظرم كالجانب التطبيقي
كالتالي:

أ – األٍنية اليظرية:
اطر أدبية في مجاؿ اليقظة العقمية ك المركنة النفسية كالقمؽ لدل أميات
• تقدـ الدراسة نا
األطفاؿ مف ذكل اإلعاقة الفكرية بما يثرم المكتبة العربية في ىذا المجاؿ.
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• استثارة الحس التربكم تجاه تأىيؿ أميات األطفاؿ مف ذكل اإلعاقة الفكرية مف خلؿ مراعاة
الجانب النفسي ليف .

ب– األٍنية التطبيكية:
• أىميو تطبيقية في إعداد مقياس قمؽ األميات كأداة قياس لمعامميف في المجاؿ .
• أىميو تطبيقية في إعداد مقياس المركنة النفسية ألميات كأداة قياس لمعامميف في
المجاؿ .
• برنامج إرشادم كخطكات عمميو لتنمية المركنة النفسية كخفض القمؽ ألميات ذكل
اإلعاقة الفكرية .
محددات الدراسة  :تتحدد الدراسة الحالية باآلتي:
الحػػػػػػػػدكد البشػػػريػػػة :تككنت عينة الدراسػة مػف (َِ) أـ كأطفػاليف مػف تلميػذ مدرسػة
التربيػػة الفكريػػة مػػف ذكم اإلعاقػػة الفكريػػة البسػػيطة المقيمػػيف إقامػػة خارجيػػة المسػػجميف
بمركز التأىيؿ بالزقازيؽ
الحػػدكد المكانية :مركز التأىيؿ بالزقازيؽ .
الحػػدكد الزمنية :الفصؿ الدراسي االكؿ لعاـ (َُِٗـ ََِِ-ـ).
حدكد مكضكعية  :ك تشمؿ أداة الدراسة  ,كدالالت صدقيا  ,كثباتيا  ,ككيفية
االستجابة عمييا كبالمنياج العممي الذل اتبعتو الدراسة في جمع بياناتيا كتحميميا
احصائيا .

مصطلحات الذراسة
ُ.

اإلعاقة الفهرية البسيطة : Mild Intellectual Disability

تيعرؼ اإلعاقة الفكرية البسيطة " بأنيا ىي نقص كاضح في القدرات العقمية
نتيجة عكامؿ كراثية كبيئية كقدرات ذكاء َٕ أك اقؿ عمى أحد مقاييس الذكاء المقننة
يحدث قبؿ سف الثامنة عشر جعؿ لو أث ارن كاضحان عمى المخ كالجياز العصبي مصحكبان
بخمؿ في السمكؾ التكافقي " ( حسف  , َُِٕ ,ص ُِ ) .

ائيػػػا بأنيػػػا قصػػػكر فػػػي الكظػػػائؼ
كيعػػػرؼ الباحػػػث اإلعاقػػػة الفكريػػػة البسػػػيطة اجر ن
العقميػػة ك نسػػبة ذكػػاء تت ػراكح بػػيف (َٓ )َٕ -عمػػى مقػػايس سػػتانفكرد بينيػػو الصػػكرة
الخامسة كيتلزـ معيـ قصكر في السمكؾ التكيفي كيحدث ذلؾ خلؿ فترة النمك.
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ِ .الربىامج اإلرشادي : Counseling Programعرفو سعفاف ( ََِٓ ) مزيج مف
األىداؼ الخاصة كاالستراتيجية اإلرشادية المكجية لتحقيؽ األىداؼ كالتصميـ الدراسة
الملئـ كمحتكل البرنامج كاإلجراءات التنظيمية كتنفيذ البرنامج كتقكيمو كالتنسيؽ .
كيعرؼ اجرائيا بأنو :مجمكعة مف الجمسات اإلرشادية ألميات األطفاؿ مف ذكم اإلعاقة
ي
الفكرية البسيطة (أعضاء المجمكعة التجريبية) خلؿ فترة زمنية معينة في ضكء أسس
عممية كيتضمف مجمكعة مف الفنيات ,كاألنشطة المناسبة التي تمكنيـ مف خفض حدة
القمؽ لدييف.
ّ .اليكظة العكلية  : Mindfulnessعرؼ ىاسكر (ََُِ )  Haskerاليقظة العقمية
بأنيا حالة مف الكعي باألحداث الداخمية مصحكبة بالتقييـ المستمر تتجمى في
استراتيجية معينة مثؿ اتخاذ قرار بعدـ القمؽ استجابة ألفكار مقحمة اك مشكشة.
كييعرفيا الباحث بأنيا حالة مف الكعي باألحداث الداخمية مصحكبة بالتقييـ المستمر
تتجمى في استراتيجية معينة تساعد صاحبيا عمى تنمية مركنتو النفسية كعدـ
االستجابة ألفكار مقحمة اك مشكشة .
ْ .الكلل  " :Anxietyشعكر عاـ غامض بالخكؼ ,كاإلحساس أف ىناؾ تيديد غير
معمكـ يصاحبو شعكر بالتكتر الذم قد ال يككف لو مبرراتو المكضكعية كؿ ذلؾ يككف
مصحكبان بعلمات جسمية تتمحكر معظميا حكؿ فرط النشاط العصبي كضيؽ في

ىرف , ََِٓ ,ص ّْ ) .
التنفس أك الصداع المتكرر" (ز ا

كريا عمى مقياس
ييعرؼ اجرائيا بأنو :الدرجة التي تحصؿ عمييا أـ الطفؿ المعاؽ ف ن
القمؽ المعد ليذه الدراسة.
ٓ . .املروىة اليفسية ):( Psychological Flexibilityىي قدرة الفرد عمى إظيار
السمكؾ اإليجابي التكيفي خلؿ مكاجيتو المصاعب كالصدمات ,كىي إشارة لمخصائص
اإليجابية في الشخصية كالتي تعكس قدرة الفرد عمى التعامؿ مع الصدمات كاألزمات
بشكؿ إيجابي ( . ) Christine & Kathleen, 2012 ,p 21
ائيا بأن يا :مجمكع الدرجات التي تحصؿ عمييا أـ الطفؿ ذك اإلعاقة الفكرية
كتيعرؼ إجر ن
البسيطة عمى مقياس المركنة النفسية المعد ليذه الدراسة.

فروض الذراسة :
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ُ -تكجد فركؽ بيف رتب القياس البعدم عمي مقياس المركنة النفسية لدل أميات
األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية لدم المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  ,كذلؾ لصالح
المجمكعة التجريبية .
البعدم ك التتبعي ( بعد شير مف انتياء
 -2ال تكجد فركؽ بيف رتب القياسيف ى
ّ -اندزاسح يٍ أيهاخ األطفال انًهحمٍُ تًسكص انتأهُم انشايم تانصلاشَك وػددهٍ (44
البرنامج ) لدل مجمكعة الدراسة التجريبية عمى مقياس المركنة النفسية لدل
أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية .
ّ -تكجد فركؽ بيف رتب القياس البعدم عمى مقياس القمؽ لدل أميات األطفاؿ ذكم
اإلعاقة الفكرية لدم المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  ,كذلؾ لصالح المجمكعة
التجريبية .
البعدم ك التتبعي ( بعد شير مف انتياء
ْ -ال تكجد فركؽ بيف رتب القياسيف ى
البرنامج ) لدل مجمكعة الدراسة التجريبية عمى مقياس القمؽ لدل أميات األطفاؿ
ذكم اإلعاقة الفكرية .

الطريكة واالجراءات
أوالً ـ ميَج الذراسة:
اعتمػػد الدراسػػة الحػػالي عمػػى المػػنيج شػبو التجريبػػي ,باعتبػػاره تجربػػة ىػػدفيا التعػػرؼ عمػػى

فعاليػػة برنػػامج إرشػػادم قػػائـ عمػػى اليقظػػة العقميػػة (كمتويػػر مسػػتقؿ) لتنميػػة المركنػػة النفسػػية

كأثػػػره فػػػي خفػػػض القمػػػؽ أميػػػات األطفػػػاؿ ذكم اإلعاقػػػة الفكريػػػة البسػػػيطة (كمتويػػػريف
تابعيف) إلى جانب استخداـ التصػميـ التجريبػي ذم المجمػكعتيف المتكػافئتيف (التجريبيػة
– الضػػابطة) لمكقػػكؼ عمػػى أثػػر البرنػػامج عمػػى المتوي ػرات محػػؿ الدراسػػة

فض ػلن عػػف

استخداـ التصميـ ذم المجمكعة الكاحدة لمكقكؼ عمى استمرارية أثػر البرنػامج بعػد فتػرة
المتابعة.

ثاىيًا :جمتنع و عييــــة الذراسة:
أمػا خػلؿ الفصػؿ الدراسػي االكؿ لعػاـ (
أ ) العيية االسـتطععية  :تكػكف مجتمػع) ن
َُِٗ  ) ََِِ :تػػـ اختيػػار العينػػة االساسػػية منيػػا بمػػا يتفػػؽ مػػع شػػركط الدراسػػة
الحالية .
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أمػا مػف أميػات األطفػاؿ ذكم
ب ) العيية االساسية :ك تككنت عينػة الدراسػة مػف (َِ) ن
اإلعاقػػة الفكريػػة البسػػيطة كأطفػػاليف ( َِ) طفػػؿ مػػف ذكم اإلعاقػػة الفكريػػة البسػػيطة ,
المقيمػػيف إقامػػة خارجيػػو المسػػجميف بمركػػز التأىيػػؿ الشػػامؿ بالزقػػازيؽ ,تراكحػػت أعمػػار
األميات ما بيف (َّ )َْ :عاـ ,كيبمغ المسػتكل التعميمػي ليػف مػا بػيف معيػد متكسػط
( سػػنتاف بعػػد شػػيادة الثانكيػػة ) كالشػػيادة الجامعيػػة االكلػػى  ,كجمػػيعيف حاصػػلت عمػػى
درجة عالية عمػى مقيػاس القمػؽ ك تراكحػت أعمػار اطفػاليف مػا بػيف ( ٔ  ) ٗ :سػنكات
كليس االبف الكحيد فى العائمة كنسبة ذكػاء ابنػائيف تتػراكح مػا بػيف (َٓ )َٕ -درجػة
عمى مقياس ستانفكرد بينيو الصكرة الخامسة تـ اخذ الدرجات مف سجلت المركز .
كقػػػد حػػػرص الباحػػػث عمػػػى تػػػكزيعيف باالختيػػػار القصػػػدم الػػػى مجمػػػكعتيف تجريبيػػػة
كضػػابطة لضػػػماف سػػلمة المنيجيػػػة العمميػػػة ,حيػػث قػػػاـ بمراعػػاة الضػػػكابط التجريبيػػػة
بػػالتحقؽ مػػف تكػػافؤ المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة قبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج التػػدريبي,
كذلؾ مف حيػث كػؿ مػف  ,العمػر الزمنػي  ,كمسػتكم المركنػة النفسػية كمسػتكل القمػؽ ,
 Mann, Whitenyكقػػد جػػاءت

كلتحقيػػؽ ذلػػؾ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار م ػأف -كيتنػػى
النتائج عمى النحك التالي بجدكؿ رقـ (ُ) :

جدول ()1
َتائج حساب لًُح " "Uنًتىسطٍ زتة دزجاخ انًجًىػتٍُ انتجسَثُح وانضاتطح ػهً
يتغُساخ اندزاسح فٍ انمُاض انمثهٍ
انًتغُـــــــساخ

يجًىػح انتجسَثُح
()14
يج انستة
و انستة

يجًىػح انضاتطح
()14
و انستة يج انستة

انؼًس انصيٍُ

14.54

145.44

14.54

145.44

54.44

انًسوَح
انُفسُح

14.14

141.44

14.04

140.44

46.44

4.34

11.25

112.54

0..5

0..54

42.544

4.5.4

يستىي تؼهُى
االو

0.04

00.44

11.14

111.44

44.44

4.40

غُس
دانح

يىلغ انطفم
يٍ االسسج

0..4

0..44

14.34

03.44

32.44

1.43

غُس
دانح

انمهك
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كيتضح مف الجدكؿ (ُ) أنو ال تكجػد فػركؽن بػيف رتػب المجمػكعتيف التجريبيػة
كالضػػػابطة فػػػي العمػػػر الزمنػػػي كالدرجػػػة الكميػػػة لمقياسػػػي المركنػػػة النفسػػػية ك القمػػػؽ
كأبعادىما مما يعني أف المجمكعتيف متجانستيف.

ثالجاً :أدوات الذراسة:
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة االدكات التالية :
(ُ) مقياس المركنة النفسية إعداد ( الباحث ) .
(ِ) مقياس قمؽ األميات إعداد

( الباحث ) .

(ّ) البرنػػػامج التػػػدريبي لألميػػػات فػػػي خفػػػض القمػػػؽ أميػػػات األطفػػػاؿ ذكم اإلعاقػػػة
الفكرية البسيطة إعداد الباحث .

مكياس املروىة اليفسية إعذاد (الباحح ).
 اليػػدؼ مػػف المقيػػاس قيػػاس مسػػتكل المركنػػة النفسػػية عنػػد أميػػات األطفػػاؿ مػػف
ذكل اإلعاقة الفكرية البسيطة.
 قػػاـ الباحػػث بمراجعػػة اإلطػػار النظػػرم كالدراسػػات السػػابقة ,كمػػا أتػػيح مػػف مقػػاييس
سػػابقة عػػف المركنػػة النفسػػية كمقيػػاس تػػكنى (َُِٕ ) لممركنػػة النفسػػية ألبػػاء
عقميا كالذل اشتمؿ عمى (َّ ) مكزعو عمػى اربعػة ابعػاد كمقيػاس عبيػد
المعاقيف ن
(َُِٕ ) لممركنػػة النفسػػية ألميػػات االطفػػاؿ المعػػاقيف كالػػذل اشػػتـ عمػػى (ّْ )
مكزعو عمى ثلث ابعاد بعد ذلؾ قاـ الباحث بإعػداد المقيػاس الخػاص بالدراسػة ك
كاف يشتمؿ في صكرتو االكلية مف عمى (ّٗ) فقرة ك تتكزع فقرات المقيػاس عمػى
خمسػػة أبعػػاد البعػػد العقمػػي يتكػػكف مػػف (ٖ) فق ػرات ,االجتمػػاعي يتكػػكف مػػف (ٖ)
فقرات  ,انفعالي كيتككف مف (ٖ) فقرات  ,القدرة عمػى حػؿ المشػكلت كيتكػكف (ٖ)
فقرات  ,التفاؤؿ كتتككف (ٕ) فقرات .

اخلصائص السيهومرتية للنكياس
أوالً :حساب صذم مكياس املروىة اليفسية :
ُ -صذم احملهنني :قاـ الباحث بعرض المقياس في صكرتو المبدئية عمي ) ( 9
محكميف مف أساتذة الصحة النفسية كعمـ النفس التربكم ك خبراء التربية الخاصة ,
كذلؾ لمحكـ عمي صلحية العبارات كمدل انتمائيا كقدرتيا عمي قياس مكضكع
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االختبار ,كمدل سلمة الصياغة ,مع التعديلت اللزمة إذا استدعى األمر كحيث أف
كؿ عبارات المقياس حققت اتفاؽ بيف المحكميف أكثر مف (  ) % 08فمـ يتـ استبعاد
أم عبارة كلكف جرل تعديؿ عمى العبارات التي احتاجت الى تعديؿ حسب اراء المحكميف
كعبارة ( انظر كاتعمـ دائما مف تجارب االخريف ) تعدلت الى (اسعى لمتعمـ مف تجارب
االخريف) كعبارة (اذىب مع ابنى لمحفلت ) تـ تعديميا الى (اصطحب ابنى لمتجمعات
العامة ) فثبت المقياس عمى (ّٗ) فقرة ك تتكزع فقرات المقياس عمى خمسة أبعاد
البعد العقمي يتككف مف (ٖ) فقرات ,االجتماعي يتككف مف (ٖ) فقرات  ,انفعالي يتككف
مف (ٖ) فقرات  ,القدرة عمى حؿ المشكلت كيتككف (ٖ) فقرات  ,التفاؤؿ كتتككف (ٕ)
فقرات.

- 2الصذم التعزمي (املرتبط باحملو) :
تـ تطبيؽ مقياس المركنة النفسية تكنى (َُِٕ ) آلباء كأميات األطفاؿ
فكريا كتـ
فكريا كمحؾ خارجي عمى (َْ) مف أميات األطفاؿ المعاقيف
المعاقيف
ن
ن
حساب معامؿ االرتباط بطريقة بيرسكف ) (Pearsonبيف درجات مقياس المركنة
النفسية إعداد الباحث كدرجاتيف عمى مقياس المركنة النفسية آلباء األطفاؿ المعاقيف
فكريا تكنى (َُِٕ ) كمحؾ خارجي ككأنت قيمة معامؿ االرتباط (ٕٓٔ )َ.كىى دالة
ن
عند مستكل (َُ )َ.مما يدؿ عمى صدؽ المقياس .

ثبات مكياس املروىة اليفسية :
 )1ثبات املكياس بطريكيت إعادة تطبيل االختبار وطريكة ألفا – نروىباخ:
كتـ ذلؾ بحساب ثبات مقياس المركنة النفسية
َّ

مف خلؿ إعادة تطبيؽ

االختبار بفاصؿ زمنى قدره أسبكعيف كذلؾ عمى أفراد عينة التحقؽ مف الخصائص
السيككمترية  ,كتـ استخراج معاملت االرتباط بيف درجات أميات

األطفاؿ العينة

تـ حساب معامؿ الثبات مقياس المركنة النفسية ,
باستخداـ معامؿ سبيرماف َّ ,

باستخداـ معامؿ ألفا – كركنباخ
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جدول ()2
إػادج تطثُك االختثاز أنفا – كسوَثاخ نًمُاض انًسوَح انُفسُح
يؼايم االزتثاط تٍُ
انتطثُمٍُ األول
وانثاٍَ
4.044

4.41

اجتًاػٍ

4.00.

4.41

4.021

اَفؼانٍ

4.000

4.41

4.0.6

يستفؼح

انمدزج ػهً حم انًشكالخ

4.023

4.41

4.044

يستفؼح

انتفاؤل

4..60

4.41

4.062

يستفؼح

اندزجح انكهُح

4.035

4.41

4.0.3

يستفؼح

انًسوَح انُفسُح
ػمهٍ

يستىي
اندالنح

يستىي
انثثاخ

أنفا-
كسوَثاخ
4.044

يستفؼح
يستفؼح

يتضح مف جػدكؿ (ِ) كجػكد علقػة ارتباطيػو بػيف التطبيػؽ األكؿ كالتطبيػؽ الثػاني
لمقيػػػاس المركنػػػة النفسػػػية  ,تتػػػراكح مػػػا بػػػيف (ّٓٗ )َ.ٕٖٔ -َ.ككميػػػا دالػػػة عنػػػد
(َُ )َ.ممػا يػػدؿ عمػػى ثبػػات المقيػػاس ,كيؤكػػد ذلػػؾ صػػلحية مقيػػاس المركنػػة النفسػػية
لقيػػاس السػػمة التػػي يكضػػع مػػف أجميػػا كأف قيمػػة الفػػا -كركنبػػاخ (ْْٖ)َ.ّٕٗ -َ.
كىي أكبر مف (ٕ )َ.مما يدؿ عمى ثبات المقياس.
ثالجا  :االتسام الذاخلي
االتسام الذاخلي املفردات مع الذرجة للبعذ ملكياس املروىة اليفسية :
كذلػػؾ مػػف خػػلؿ درجػػات عينػػة التحقػػؽ مػػف الخصػػائص السػػيككمترية بإيجػػاد معامػػؿ
ارتباط بيرسكف ) (Pearsonبيف درجػات كػؿ مفػردة كالدرجػة الكميػة لألبعػاد مػع حػذؼ
درجػػة المفػػردة مػػف الدرجػػة الكميػػة لمبع ػد ككػػذلؾ االبعػػاد كالدرجػػة الكميػػة كجػػدكؿ (ّ)
يكضح ذلؾ :
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جدول ()3
يؼايالخ االزتثاط تٍُ دزجاخ كم يفسدج واالتؼاد واندزجح انكهُح نًمُاض انًسوَح انُفسُح ٌ=
44
ػمهٍ

اجتًاػٍ
االزتثاط
4.000
4..54
4.040
4.004
4..26
4.654
4.345
4.050

و
1
2
3
4
5
6
.
0
4..55

**()4.41

اَفؼانٍ

انمدزج ػهً حم
انًشكالخ
االزتثاط
و
4.445 25
4.043 26
4.056 2.
4.044 20
4..0. 20
4.056 34
4..25 31
4.044 32

االزتثاط
االزتثاط و
و
4.440
1. 4.046
0
4.005
10 4.612
14
4..34
10 4.022
11
4.4.4
24 4.045
12
4..11
21 4.041
13
4.006
22 4.04.
14
4.006
23 4..12
15
4..05
24 4..12
16
صدق األتؼاد يغ اندزجح انكهُح
4.023
4.0.4
4.054

انتفاؤل
و
33
34
35
36
3.
30
30

االزتثاط
4..55
4.410
4.035
4..40
4.055
4.031
4.015

4..55

* ( )4.45

يتضح مف جدكؿ (ّ) أف جميع مفردات مقياس المركنة النفسية معاملت
ارتباطيا تتراكح بيف (ّْٓ )َ.ْٗٓ -َ.دالة إحصائيًّا عند (َُ )َ.كعند (َٓ)َ.
كىذا يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة صدؽ مرتفعة.

الصورة اليَائية و طريكة التصحيح :
كبناء عميو ,قاـ الباحث بإعداد الصكرة النيائية لممقياس كذلؾ بإعادة ترتيب
ن
مفردات المقياس بصكرة تبادلية بالنسبة لألبعاد الثلثة لممقياس  ,بحيث ال تككف
ىناؾ مفردتاف متتاليتاف تقيساف نفس البعد ,ك تككف أعمى درجة كمية في المقياس
ىي (ُٓٗ) درجة ,بينما (ّٗ) ىي أقؿ درجة  ,كتمثؿ الدرجات األعمى ,مستكل مرتفع
مف المركنة النفسية بينما تمثؿ الدرجات المنخفضة مستكل منخفض مف المركنة
النفسية لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية  ,كيككف مفتاح التصحيح لكؿ مفردة
نادر – أبدان ) كترتيب الدرجات ( ٓ-
غالبا -أحيانا – نا
خمسة اختيارات كىى ( دائمان – ن
ْ )ُ – ِ – ّ -حيث تأخذ االستجابة عمى مستكل المركنة النفسية لدل أميات
األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية  ,مرتفع ( ٓ) كتمييا (ْ) مستكل اقؿ مف المركنة
كتمييا (ّ) ثـ (ِ ) ثـ (ُ ) تدؿ عمى اقؿ مستكل لممركنة النفسية.
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مكياس الكلل لذى أمَات األطفال روي اإلعاقة الفهرية البسيطة
 اليػػدؼ مػػف المقيػػاس قيػػاس مسػػتكل القمػػؽ عنػػد أميػػات األطفػػاؿ مػػف ذكل اإلعاقػػة
الفكرية البسيطة.
 قػػاـ الباحػػث بمراجعػػة اإلطػػار النظػػرم كالدراسػػات السػػابقة ,كمػػا أتػػيح مػػف مقػػاييس
سابقة عف القمؽ كمقيػاس (حمػداكم) ككػاف مككينػا مػف (ِٗ ) عبػارة مكزعػو عمػى
خمسػة ابعػاد كمقيػاس بنػات (َُِٖ ) لقمػؽ اإلنجػاب ألميػات االطفػاؿ المعػاقيف

كاشتمؿ عمى ) ) 50فقرة مكزعة عمػى خمسػة ابعػاد بعػد ذلػؾ قػاـ الباحػث بإعػداد
المقيػػاس الخ ػاص بالدراسػػة ك ك ػاف مككن ػا فػػي صػػكرتو االكليػػة مػػف (ُّ) مفػػردة
مكزعة عمى ثلثة أبعػاد البعػد األكؿ :قمػؽ األميػات عمػى مسػتقبؿ الطفػؿ كيتضػمف

(ُُ) مفػػردة  ,البعػػد الثػػاني :قمػػؽ األميػػات مػػف تكػػرار األ نجػػاب  :كيتضػػمف (ٗ)
مفردة ,البعد الثالث  :قمػؽ األميػات عمػى اسػتقرار الحيػاة األسػرية كيتضػمف (ُُ)
مفردة .

اخلصائص السيهو مرتية للنكياس:
قاـ الباحث بحساب صدؽ كثبات المقياس كما يمي:

اولًا  :صذم املكياس
ُ  -صذم احملهنني :قاـ الباحث بعرض المقياس في صكرتو المبدئية عمي مجمكعة
مف المحكميف

مف أساتذة الصحة النفسية كعمـ النفس التربكم ك خبراء التربية

الخاصة  ,كذلؾ لمحكـ عمي صلحية العبارات كمدل انتمائيا كقدرتيا عمي قياس
مكضكع االختبار ,كمدل سلمة الصياغة ,مع التعديلت اللزمة إذا استدعى األمر ثـ
قاـ الباحث باستبعاد الفقرات المكررة أك التي قؿ االتفاؽ عمييا بيف المحكميف عف (
 ) % 08كىى فقرة ( اعتقد أنو ال دكاء البني ) كتـ استبعادىا أل نيا مكررة ك كجكد
فقرة تعبر عنيا كفقرة ( اجد ابنى سبب لممشاكؿ فى االسرة ) كتـ استبعادىا ألف نسب
المكافقة عمييا اقؿ مف (َٖ  ,) %فصار المقياس يتككف المقياس مف (ِٗ) مفردة
مكزعة عمى ثلثة أبعاد البعد األكؿ :قمؽ األميات عمى مستقبؿ الطفؿ كيتضمف (َُ)
مفردات  ,البعد الثاني :قمؽ األميات مف تكرار األ نجاب  :كيتضمف (ٗ) مفردات  ,البعد
الثالث  :قمؽ األميات عمى استقرار الحياة األسرية كيتضمف (َُ) مفردات .
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ْ -الصذم التعزمي (املرتبط باحملو) تـ تطبيؽ مقياس القمؽ االجتماعي إعداد
الرشيدل ( ُٗٗٗ ) كمحؾ خارجي عمى (َْ) أـ مف أميات األطفاؿ المعاقيف
حساب معامؿ االرتباط بطريقة بيرسكف ) (Pearsonبيف درجات

فكريا كتـ
ن
مقياس القمؽ (الخاص بالدراسة الحالية) كدرجاتيـ عمى مقياس القمؽ االجتماعي
إعداد الرشيدم ( ُٗٗٗ ) كمحؾ خارجي ككأنت قيمة معامؿ االرتباط (ِْٔ)َ.
كىى دالة عند مستكل (َُ )َ.مما يدؿ عمى صدؽ المقياس .

ثبـــــــات املكيــــــــاس:
 .1طريكة إعادة تطبيل االختبار وألفا نروىباخ :
كتػػـ ذلػػػؾ بحسػػػاب ثبػػػات مقيػػػاس القمػػؽ لػػػدل أميػػػات األطفػػػاؿ ذكم اإلعاقػػػة
َّ

الفكريػة البسػػيطة مػػف خػػلؿ إعػػادة تطبيػػؽ االختبػػار بفاصػػؿ زمنػػى قػػدره أسػػبكعيف كذلػػؾ
عمػػى عينػػة أف ػراد عينػػة التحقػػؽ مػػف الخصػػائص السػػيككمترية  ,كتػػـ اسػػتخراج معػػاملت
االرتباط بيف درجات أميات األطفاؿ العينة باستخداـ معامؿ بيرسكف .
جدول ()4
َىضح َتائج انثثاخ تطسَمح إػادج االختثاز نًمُاض انمهك ندي أيهاخ األطفال ذوٌ اإلػالح
انفكسَح
انمهك ندي أيهاخ األطفال ذوٌ
اإلػالح انفكسَح
لهك األيهاخ ػهً يستمثم انطفم
لهك األيهاخ يٍ تكساز األَجاب
لهك األيهاخ ػهً استمساز انحُاج
األسسَح
اندزجح انكهُح

يؼايم االزتثاط تٍُ
انتطثُمٍُ األول وانثاٍَ
4.060
4.05.
4.064
4.045

يستىي
اندالنح
4.41
4.41

أنفا-
كسوَثاخ
4.02.
4.0.6
4..43

4.41

4.014

4.41

* ( )4.45
يؼايم االزتثاط )4.41(** :
انفا كسوَثاخ  :ضؼُفح ألم (  )4.5يتىسطح تٍُ(   )4..-4.5يستفؼح أكثس ()4..

يتضح مف خلؿ جدكؿ (ْ) كجكد علقة ارتباطيو دالة إحصائيًّا بيف التطبيؽ
األكؿ كالتطبيؽ الثاني لمقياس القمؽ لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية  ,تتراكح
بيف (ٕٖٓ )َ.ْٗٔ -َ.ككميا دالة عند (َُ )َ.مما يدؿ عمى ثبات المقياس,
كيؤكد ذلؾ صلحية مقياس القمؽ لدل أميات

األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية

لقياس

السمة التي يكضع مف أجميا كأف معاملت الثبات مرتفعة حيث تتراكح قيمة الفا-
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جيدا لثبات
ًّا
كركنباخ (ِٕٖ )َ.َُٗ -َ.كىي أكبر مف (ٕ )َ.مما يعطى
مؤشر ن

كبناء عميو يمكف العمؿ بو.
المقياس,
ن

ثالجا :االتسام الذاخلي

االتساؽ الداخمي بيف المفردة كالبعد  :تػـ حسػاب معػاملت االرتبػاط بػيف درجػة
كػػؿ مفػػردة فػػي كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد المقيػػاس كالدرجػػة الكميػػة لمبعػػد الػػذم تنتمػػي إليػػو بعػػد
حػذؼ درجػػة المفػػردة مػػف الدرجػة الكميػػة لمبعػػد ,ككػػذلؾ االبعػاد كالدرجػػة الكميػػة كالجػػدكؿ
اآلتي يكضح ذلؾ
جدول ()5
يؼايالخ االزتثاط تٍُ دزجاخ كم يفسدج واندزجح انكهُح نهثؼد انرٌ تُتًٍ نه واندزجح انكهُح
نًمُاض انمهك ندي أيهاخ األطفال ذوٌ اإلػالح انفكسَح ٌ= 44
لهك األيهاخ ػهً
لهك األيهاخ يٍ
لهك األيهاخ ػهً يستمثم انطفم
استمساز انحُاج األسسَح
تكساز األَجاب
االزتثاط
االزتثاط و
و
االزتثاط
و
4...4
21 4.011
11
4..06
1
4.466
22 4.060
12
4.436
2
4..6.
23 4.634
13
4.424
3
4..44
24 4.054
14
4.03.
4
4.355
25 4..05
15
4..00
5
4.4.4
26 4.5.0
16
4.601
6
4.611
2. 4.54.
1.
4.265
.
4.3..
20 4.503
10
4..40
0
4.444
20 4..01
10
4.033
0
4.540
34
24
4.4.2
14
االتساق انداخهٍ تٍُ االتؼاد واندزجح انكهُح
4.040
4.034
4..50
**()4.41

* ( )4.45

يتضح مف جدكؿ ( )5أف جميع مفردات مقياس القمؽ لدل أميات
ذكم اإلعاقة الفكرية

األطفاؿ

معاملت ارتباطيا تتراكح بيف (ٖٗٔ )َ.ِٔٓ -َ.دالة

إحصائيًّا عند (َُ )َ.كىذا يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة صدؽ مرتفعة
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طريكة التصحيح
كبناء عميو ,قاـ الباحث بإعداد الصكرة النيائية لممقياس كذلؾ بإعادة ترتيب
ن
مفردات المقياس بصكرة تبادلية بالنسبة لألبعاد الثلثة لممقياس  ,بحيث ال تككف
ىناؾ مفردتاف متتاليتاف تقيساف نفس البعد ,ك تككف أعمى درجة كمية في المقياس
ىي )  ( 87درجة كأقؿ درجة ىي (ِٗ) درجة كتمثؿ الدرجات األعمى ,مستكل مرتفع
مف القمؽ بينما تمثؿ الدرجات المنخفضة مستكل منخفض مف القمؽ لدل أميات
األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية  ,كيككف مفتاح التصحيح لكؿ مفردة ثلث اختيارات كىى
( دائمان – أحيانا – أبدان ) كترتيب الدرجات ( ّ – ِ – ُ) حيث تأخذ االستجابة عمى
مستكل القمؽ لدل أميات

األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية  ,مرتفع ( ّ) كتمييا (ِ)

مستكل اقؿ مف القمؽ كتمييا (ُ) تدؿ عمى أف مستكل القمؽ منخفض عف السابقة.

رابعًا :الربىامج اإلرشادي إعذاد (الباحح):
 تعريؼ البرنامج االرشادم في الدراسة الحالية عبارة عف خطكات منظمة قائمة
عمى اليقظة العقمية تيدؼ إلى تنمية المركنة النفسية ك خفض القمؽ لدل أميات
األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية البسيطة بإتباع فنيات العلج المعرفي
 أىداؼ البرنامج

ٍذف عاو :
تنفيذ برنامج إرشادم لتنمية المركنة النفسية ك خفض القمؽ لدل أميات األطفاؿ ذكم
اإلعاقة الفكرية البسيطة

اٍذاف فرعية :
-

التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة في العلج النفسي ,كمنيا التدخلت
القائمة عمى اليقظة العقمية .

-

الكعي باألفكار التمقائية التي تطمؽ مشاعر القمؽ.

-

ارشاد األميات عمى اليات تخفض القمؽ عندىف كاجتياز عقبة القمؽ .

-

تعميـ التعامؿ مع جميع األحداث بميارات المركنة النفسية.

- ُّٖٗ -
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 األسلوب التذريب املستخذو:
تـ استخداـ برنامج اإلرشاد

بطريقة فردية لكؿ أـ عمى حدة مف األسر

المشتركة في البرنامج كذلؾ لما تتمتع بو ىذه األسر مف خصكصية  ,كلكي يككف كؿ
فرد في النسؽ األسرل بمثابة مرشد لمطفؿ حيث أف أعضاء الجمسة اإلرشادية ىـ
أعضاء أسرتو الذيف يتفاعؿ معيـ كذلؾ لزيادة التكاصؿ فيما بينيـ كتحسيف الكالدية
الفاعمة لدييـ ,كنتيجة لكجكد بعض الدراسات مثؿ بحث جايا شانؾ كبيكرم (ُّٗٗ)
التي تشير إلي أىمية اإل رشاد الجماعي عندما يتزامف مع اإلرشاد الفردم فقد لجأ لو
الباحث حتى تستفيد األسر مف خبرات بعضيـ البعض اآلخر .

األساليب والفييات املستخذمة فى الربىامج:
ُ .الفنيات المعرفية كتشػمؿ (المحاضػرات كالمناقشػات الجماعيػة -البنػاء الميتػامعرفي
 المػػرح كالدعابػػة  -التقيػػيـ المكضػػكعي لمحػػدث  -األسػػئمة السػػقراطية كاالكتشػػاؼالمكجو -التخمي عف إلحاح المطالب )
ِ .الفنيػػات اال نفعاليػػة كتشػػمؿ (التقبػػؿ غيػػر المشػػركط -إشػػباع المطالػػب  -التعػػاطؼ
كالتسامح).
-

الفنيػػات السػػمككية كتشػػمؿ (الكاجبػػات المنزليػػة – التخيػػؿ  -النمذجػػة  -التوذيػػة
الراجعة الممارسات الرسمية ,كتتضمف -الممارسات غير الرسمية)

وتتضنً حمتويات الربىامج :
ثلث مراحؿ تضـ كؿ مرحمة عدد مف الجمسات التي تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ
معينة تتجمع مع بعضيا فى النياية لتحقيؽ اليدؼ النيائي لمبرنامج ,لذلؾ تككف
البرنامج مف (ِٖ) جمسة بكاقع (ّ) جمسات أسبكعيان كزمف الجمسة (َٔ ) دقيقة
لمدة شيريف كىي :

املرحلة األوىل (:املرحلة التنَيذية) ()5 - 1
كتمثمت في الجمسة االكلى كىدفت إلى تقديـ فكرة عف البرنامج اإلرشادم عف
طريؽ المحاضرة  ,كاالطار الذم سيككف عميو العلقة االرشادية  ,كالتعريؼ بالمفاىيـ
األساسية في البرنامج كىي اليقظة العقمية كأىميتيا في تنمية المركنة النفسية ك

- ُّٗٗ -
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تخفيؼ القمؽ كدكر األفكار الخاطئة كطرؽ التفكير المرضية التي تعكؽ الفرد عف
استخداـ التفكير المكضكعي مف أجؿ تحقيؽ أىدافو كيتـ في الجمسات الخمس األكلى.

املرحلة الجاىية (املرحلة األساسية) اجللسات مً (. )23 - 6
كمثمت جكىر البرنامج كمحتكياتو األساسية كفييا شرح الباحث اليقظة العقمية
كعناصرىا ك فنياتيا ككيفية التعامؿ مع أعراض القمؽ ماذا يجب عمى المشارؾ فعمو
أثناء حدكث القمؽ كتعميـ المركنة النفسية .
املرحلة الجالجة  :مساعذة األمَات على بياء حوار مجاعي مع بعضًَ اجللسات مً (ِْ)ِٖ -

كفييا تناكؿ الباحث بناء جسر مف التكاصؿ بيف األميات الخاضعات لمبرنامج
مف بناء ثقيف فى أنفسيف كمف تعميـ نتيجة البرنامج .

اخلطوات امليذأىية للذراسة :
في إجراء الباحث لمجانب التطبيقي مف الدراسة الحالي ,اتبع الخطكات اآلتية :
أ -االطلع عمى ممفات جميع األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية البسيطة المقيديف
بمركز التأىيؿ بالزقازيؽ محافظة الشرقية كالذم يتراكح عمرىـ الزمني مف (-6
 )9عاـ بمتكسط عمرم ( )ٕ. 880كانحراؼ معيارم ( )2.8.8كنسبة ذكاء
تتراكح ما بيف ( )08-08درجة ذكاء.
ب -تـ جمع البيانات عف أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية الذيف يتراكح عمرىـ
الزمني ما بيف (َّ )َْ-بمتكسط عمرم ( َْٓ  )ّٓ .كانحراؼ
معيارم(َِّ. )ُ.
ج  -تػػػـ تحديػػػد مقػػػاييس الدراسػػػة كىػػػي مقيػػػاس المركنػػػة النفسػػػية (إعػػػداد الباحػػػث)
كمقياس القمؽ ( اعداد الباحث ) كتـ التأكد مف صلحية المقػاييس لمتطبيػؽ عمػى عينػة
الدراسة .
د  -قاـ الباحث بإعداد برنامج قائـ عمى فنيات اليقظة العقمية .
ذ  -قاـ الباحث بتحديد عينة الدراسة  ,كتكافؤ مجمكعتييا التجريبية كالضابطة.
ر  -إجراء القياس القبمي لمقياس القمؽ كالمركنة النفسية عمى المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة.

- ََُْ -
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ز  -قاـ الباحث بتطبيؽ البرنامج عمى أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية عينة
الدراسة .
ص  -إجراء القياس البعدم لمقياس المركنة النفسية كمقياس القمؽ عمى أميات
األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.
ع  -قاـ الباحث بتطبيؽ لمقياس المركنة النفسية كمقياس القمؽ عمى أميات
األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية كذلؾ بعد مركر شير مف (تطبيؽ ما بعد المتابعة) .
غ  -قاـ الباحث باستخداـ األساليب اإلحصائية الملئمة لمكصكؿ إلى نتائج
الدراسة.
ق  -قاـ الباحث بتفسير نتائج الدراسة ,في ضكء اإلطار النظرم كالدراسات
السابؽ.

خامسًا  :األساليب اإلحصائية
اسػػتخدـ الباحػػث بعػػض األسػػاليب اإلحصػػائية اللبارامتريػػة لمتحقػػؽ مػػف صػػحة
الفركض:
أ)اختبار كيمكككسكف
ب) اختبار مأف كيتني

. The Wilcoxon test
.Mann-Whitney test

ج) معامؿ االرتباط الثنائي لرتب األزكاج المرتبطة ()rprb

سادسًا :ىتائـــج الذراسة:
ىتائج الفرض األول :
ينص الفرض األكؿ " تكجد فركؽ بيف رتب القياس البعدم عمي مقياس المركنة
النفسية

لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية

لدم المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة  ,كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ
استخداـ اختبار مأف ػ كتني ) Mann-Whitney (Uكقيمة ) )Zكأحد األساليب
اللبارامترية لمتعرؼ عمى فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية ك الضابطة في تنمية
المركنة النفسية في القياس البعدل كالكقكؼ عمى داللة ما قد يط أر عمى المركنة
النفسية لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية كما تعكسو درجاتيـ عمى مقياس
المركنة النفسية لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية  ,لمعرفة حجـ تأثير
- َُُْ -
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البرنامج تـ استخداـ معامؿ االرتباط الثنائي لرتب األزكاج المرتبطة ()rprb
 Matched- Pairs Rank biserial correlationككانت النتائج كما يكضحيا
جدكؿ(ٔ).
جدول ()6
َتائج حساب لًُح "  " Uنًتىسطٍ زتة دزجاخ أيهاخ انًجًىػتٍُ انتجسَثُح وانضاتطح
فٍ أتؼاد يمُاض انًسوَح انُفسُح واندزجح انكهُح فٍ انمُاض انثؼدٌ (ٌ= )14
انًجًىػح

يتىسظ
انستة

يجًىع
انستة

U

Z

انتجسَثُح

15.544

155.444

4.444

انضاتطح

5.544

55.444

3..00

انتجسَثُح

15.544

155.444

4.444

انضاتطح

5.544

55.444

3.445

انتجسَثُح

15.544

155.444

4.444

انضاتطح

5.544

55.444

3.045

انمدزج
ػهً حم
انًشكالخ

انتجسَثُح

15.544

155.444

انضاتطح

5.544

55.444

انتفاؤل

انتجسَثُح

15.544

155.444

انضاتطح

5.544

55.444

انتجسَثُح

15.544

155.444

انضاتطح

5.544

55.444

األتؼاد
ػمهٍ

اجتًاػٍ
اَفؼانٍ

اندزجح
انكهُح

4.444

4.444

4.444

3..36
3.265
3.045

يستىي
اندالنح

حجى
انتاثُس

4.41

1
كثُس
جدا

4.41

1
كثُس
جدا

4.41

1.2
كثُس
جدا

4.41

1.4
كثُس
جدا

4.41

1.4
كثُس
جدا

4.41

1.4
كثُس
جدا

لًُح ( )Zانجدونُح ػُد يستىي دالنح ( )4.45تتساوٌ ()1.06

يتضح مف جدكؿ (ٔ)أف قيمػة  Zالمحسػكبة بموػت ( )ّ.َٖٓ-كىػى أكبػر مػف
القيمػػة الحديػػة (ٔٗ ,)ُ.ممػػا يشػػير إلػػى كجػػكد فػػركؽ داؿ إحصػػائيا بػػيف متكسػػطات
الرتػػػب لػػػدرجات المجمػػػكعتيف كأف ىػػػذا الفػػػركؽ داؿ عنػػػد( َُ )َ.لصػػػالح متكسػػػطات
المجمكعة التجريبية ,مما يعنػي تحسػف المركنػة النفسػية لػدل أميػات األطفػاؿ ذكم
اإلعاقة الفكرية لدل أفراد العينة التجريبية .
كيفسػػػر الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة المتكقعػػػة بسػػػبب تعػػػرض المجمكعػػػة التجريبيػػػة
لمبرنػػػامج كحجػػػب تػػػأثيره عمػػػى المجمكعػػػة الضػػػابطة  ,كأيضػػػان اعتمػػػد الباحػػػث أثنػػػاء
- َُِْ -
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الجمسات عمى استخداـ فنيات متعددة كالنمذجػة مػف خػلؿ الفيػديك  ,تحميػؿ الميػاـ إلػى
خطكات بسيطة حيػث سػاىـ ذلػؾ فػي تنميػة المركنػة النفسػية لػدل أميػات األطفػاؿ ذكم
اإلعاقة الفكرية ,كذلؾ الفنيات االخرل المستخدمة في البرنامج التي ركػزت زيػادة الػكعي
كاال نتبػػاه ,كالتركيػػز عمػػى االىتمػػاـ بالصػػحة كالتركيػػز عمػػى االسػػترخاء ,كتعمػػيميف عػػدـ
القمػػؽ كالتفكػػر فيمػػا حػػكليف  ,فػػنمط الحيػػاة ينػػتج عػػف الحػػؿ النػػاجح لعػػدد مػػف األزمػػات
النفسػػية كاالجتماعيػػة التػػي تكاجػػو الفػػرد طػػكؿ فتػػرة حياتػػو ,كمػػا كيعبػػر عػػف نمػػط الحيػػاة
بالدرجة التي يشعر بيا الفرد بالسعادة حكؿ كضعو العاـ في الحياة ,كىك مػف المككنػات
األساسية لمسعادة كالشػعكر بالرضػا كىػك نػكع مػف التقػدير اليػادئ كالتأمػؿ لمػدل حسػف
سير األمكر سكاء األف أك في الماضي ,كيمكف أف نعزك النتيجة التي تػـ التكصػؿ إلييػا
تحسف المركنة النفسية لدل األميات الى تمؾ الفنيات ,كتتفؽ ىػذه النتيجػة مػع دراسػة
إسماعيؿ (َُِٕ) كدراسة كاتى ك الدينيػذ ( َُِٖ )  Kadi and Eldenizكالتػى
أظيػػرت نتائجيػػا فاعميػػة المركنػػة النفسػػية فػػي خفػػض االكتئػػاب كالقمػػؽ لػػدل المجمكعػػة
التجريبية مقارنة بالمجمكعة الضابطة  ,كما تكصمت الى أف ىناؾ تحسنا داالن فػي أبعػاد

مفيكـ الذات ,كمستكل المركنة النفسية .

ىتائج الفرض الجاىي
البعدم ك
ينص الفرض الثاني عمى أنو " ال تكجد فركؽ بيف رتب القياسيف ى
التتبعي ( بعد شير مف انتياء البرنامج ) لدل مجمكعة الدراسة التجريبية عمى
مقياس المركنة النفسية لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية .
كالختبار صحة الفرض تـ استخداـ اختبار كيمكككسكف  Wilcoxonكقيمة )) Z
كأحد األساليب اللبارامترية لمتعرؼ عمى فركؽ في القياسيف البعدل ك التتبعي لدل
المجمكعة التجريبية في مقياس المركنة النفسية لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة
الفكرية كأبعاده .ككانت النتائج كما يكضحيا جدكؿ (ٕ).
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جدول ().
َتائج حساب لًُح " "Zنًتىسطٍ زتة دزجاخ انًجًىػح انتجسَثُح فٍ أتؼاد يمُاض
انًسوَح انُفسُح واندزجح انكهُح فٍ انمُاسٍُ انثؼدٌ و انتتثؼٍ
األتؼاد

يتىسظ
انستة

يجًىع
انستة
4.444
1.444

انمُاض لثهٍ /تؼدٌ

انؼدد

انستة انسانثح
انستة انًىجثح
انتساوٌ
اإلجًانٍ

4
1
0
14

4.444
1.444

اجتًاػٍ

انستة انسانثح
انستة انًىجثح
انتساوٌ
اإلجًانٍ

1
1
0
14

1.544
1.544

1.544
1.544

اَفؼانٍ

انستة انسانثح
انستة انًىجثح
انتساوٌ
اإلجًانٍ

4
2
0
14

4.444
1.544

4.444
3.444

انستة انسانثح
انستة انًىجثح
انتساوٌ

4
1
0
14

4.444
1.444

4.444
1.444

ػمهٍ

انمدزج
ػهً حم
انًشكالخ

انتفاؤل

اندزجح
انكهُح

اإلجًانٍ
انستة انسانثح
انستة انًىجثح
انتساوٌ
اإلجًانٍ

1
1
0
14

1.544
1.544

1.544
1.544

انستة انسانثح
انستة انًىجثح
انتساوٌ

2
4
4

3.444
3..54

6.444
15.444

لًُح Z

1.444-

4.444

1.414-

1.444-

4.444

1.444-

يستىي
اندالنح
غُس دانح

غُس دانح

غُس دانح

غُس دانح

غُس دانح

غُس دانح

14
اإلجًانٍ
لًُح ( )Zانجدونُح ػُد يستىي دالنح ( )4.45تتساوٌ ()1.06
يتضػػح مػػف جػػدكؿ (ٕ) أف قيمػػة  Zالمحسػػكبة بموػػت ( )ُ.َََ-كىػػى أقػػؿ مػػف القيمػػة
الحديػػػة (ٔٗ )ُ.ممػػػا يشػػػير إلػػػى عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات الرتػػػب لػػػدرجات
المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي القياسػػيف البعػػدم كالتبعػػي فػػي مقيػػاس المركنػػة النفسػػية لػػدل
أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية  ,كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء مػا أكسػبو البرنػامج
- َُْْ -
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ككعيػػا بخبػراتيـ ,كتقبميػػا
تباىػا كاد ار نكػػا لمحظػػة الحاضػػرة,
لألفػراد مػػف أنػو جعميػػـ أكثػػر ان ن
ن
دكف إصػػػدار حكػػػـ عمييػػػا كاكسػػػابيـ طرقنػػػا جديػػػدة لمتفكيػػػر تمكػػػنيـ مػػػف تعمػػػيـ ميػػػارات

المركنػػة النفسػػية التػػي اكتسػػبكىا أثنػػاء الجمسػػات عمػػى التعامػػؿ مػػع المكاقػػؼ كالخب ػرات
الحياتية المسػتقبمية ,كمػا أف جمسػات البرنػامج تضػمنت العديػد مػف األ نشػطة كالكاجبػات
المنزلية التي أدت إلى تنمية المركنة النفسية لدل أفراد المجمكعػة العلجيػة ,مػف خػلؿ

عػػددا مػػف الميػػارات كمنيػػا :ميػػارة حػػؿ المشػػكلت ,كطػػرؽ جديػػدة لمتفكيػػػر,
إكسػػابيـ
ن
كميارة التعايش ,كميارات الحياة الصحية كالتأمػؿ ,كمػا تضػمنت الجمسػات التركيػز عمػى

التدريب عمى االسترخاء كاتفؽ ذلؾ مع نتائج العديػد مػف الدراسػات مثػؿ دراسػة أظيػرت
نتػػائج الدراسػػة فاعميػػة المركنػػة النفسػػية فػػي خفػػض االكتئػػاب كالقمػػؽ لػػدل المجمكعػػة
التجريبيػػة مقارنػػة بالمجمكعػػة الضػػابطة مثػػؿ دراسػػة عبدالحميػػد (َُِٕ ) كالتػػي اكػػدت
عمػػى اثػػر المركنػػة النفسػػية عمػػى تقػػدير الػػذات ك خفػػض القمػػؽ ككػػذلؾ دراسػػة كارم ػأف ك
ايفالتى ( َُِٗ ), Karaman and Efilti

ىتائج الفرض الجالح :
ينص الفرض الثالث " تكجد فركؽ بيف رتب القيػاس البعػدم عمػي مقيػاس القمػؽ
لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية لػدم المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة  ,كذلػؾ
لصالح المجمكعة التجريبية ".
كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار مأف ػ كتني Mann-
) Whitney (Uكقيمة ) )Zكأحد األساليب اللبارامترية لمتعرؼ عمى فركؽ بيف
المجمكعتيف التجريبية ك الضابطة في خفض القمؽ في القياس البعدل كالكقكؼ
عمى داللة ما قد يط أر عمى القمؽ لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية كما تعكسو
درجاتيـ عمى مقياس القمؽ لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية ك لمعرفة حجـ
تأثير البرنامج تـ استخداـ معامؿ االرتباط الثنائي لرتب األزكاج المرتبطة ()rprb
 Matched- Pairs Rank biserial correlationككأنت النتائج كما يكضحيا
جدكؿ(ٖ).

- َُْٓ -
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جدول ()0
َتائج حساب لًُح "  " Uنًتىسطٍ زتة دزجاخ تاليُر انًجًىػتٍُ انتجسَثُح وانضاتطح
فٍ أتؼاد يمُاض انمهك واندزجح انكهُح فٍ انمُاض انثؼدٌ (ٌ= )14
يستىي حجى
يتىسظ يجًىع
Z
U
األتؼاد انًجًىػح
انتأثُس
اندالنح
انستة
انستة
64.54
يستمثم انتجسَثُح 6.45
1.4
 4.441كثُس
5.544
انطفم
3.30.
140.54
14.05
انضاتطح
جدا
تكساز
األَجاب

انتجسَثُح

6.45

64.54

انضاتطح

14.05

140.54

5.64

56.44

15.44

154.44

5.54

55.44

15.54

155.44

استمساز انتجسَثُح
انحُاج
األسسَح انضاتطح
انتجسَثُح
اندزجح
انكهُح
انضاتطح

5.544

3.445

1.444

3..30

444.

3..04

1.4
 4.441كثُس
جدا
1.4
 4.444كثُس
جدا
1.4
 4.444كثُس
جدا

لًُح ( )Zانجدونُح ػُد يستىي دالنح ( )4.45تتساوٌ ()1.06

يتضػػح مػػف ج ػدكؿ (ٖ) أف قيمػػة  Zالمحسػػكبة بموػػت (َْ )ّ.كىػػى أكبػػر مػػف
القيمػػة الحديػػة (ٔٗ ,)ُ.ممػػا يشػػير إلػػى كجػػكد فػػركؽ بػػيف متكسػػطات الرتػػب لػػدرجات
المجمكعتيف أفراد المجمكعػة التجريبيػة كأفػراد المجمكعػة الضػابطة عمػى مقيػاس القمػؽ
لػػػدل أميػػػات األطفػػػاؿ ذكم اإلعاقػػػة الفكريػػػة كأبعػػػاده فػػػي القيػػػاس البعػػػدم ,كأف ىػػػذا
الفػػػػركؽ داؿ عنػػػػد( َُ )َ.لصػػػػالح متكسػػػػطات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة  ,ممػػػػا يعنػػػػي
أنخفاض القمؽ لدل أفراد العينة التجريبية .
كيمكػػػف تفسػػػير ىػػػذه النتيجػػػة المتكقعػػػة بسػػػبب تعػػػرض المجمكعػػػة التجريبيػػػة
لمبرنػػػامج كحجػػػب تػػػأثيره عمػػػى المجمكعػػػة الضػػػابطة  ,كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع معظػػػـ
الدراسػات السػابقة التػي تكصػمت إلػى أنػو باإلمكػأف خفػض القمػؽ بعػد التجريػب  ,كالتػى
تتمثػػؿ فػػػى تػػػدريب األميػػػات األطفػػػاؿ ذكم اإلعاقػػة الفكريػػػة عمػػػى الػػػتخمص أك كيفيػػػة
مكاجيػػة القمػػػؽ النػػاتج عػػػف القمػػؽ عمػػػى مسػػػتقبؿ الطفػػؿ ,اك قمػػػؽ األميػػات مػػػف تكػػػرار
األ نجاب  ,اك قمؽ األميات عمى استقرار الحياة األسرية ,كذلؾ يتـ عػف طريػؽ تطبيػؽ
البرامج التي تـ إعدادىا ليذا الورض.
- َُْٔ -
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كتتفػػؽ تمػػؾ النتيجػػة مػػع مػػا كرد فػػي االطػػار النظػػرم الػػذل تنػػاكؿ العلقػػة بػػيف
المركنة النفسية كالتنظيـ اال نفعػالي كأنػو عنػد مػركر الفػرد بمكقػؼ معػيف أثنػاء ممارسػة
المركنػػة النفسػػية فإن ػو يتقبمػػك كمػػا ىػػك دكف األ ن ػدفاع كالقمػػؽ كىػػذه تعػػد عمميػػة إعػػادة
التقييـ المعرفي كالذم يعد أحد استراتيجيات التنظيـ اال نفعالي التكافقي فيمػا يطمػؽ عميػو
فعاليػة
استراتيجيات التنظيـ اال نفعالي  ,كاتفؽ ذلؾ مع نتػائج العديػد مػف الدراسػات عمػى ٌ

البرنامج القمؽ ألميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية مثؿ دراسػة أنػكر ( َُِٕ ) ك
دراسػػة (َُُِ )

 Masuda and Tullyكالتػػى ىػػدفت إلػػى الكشػػؼ عػػف عكامػػؿ

القمؽ ألميات أطفاؿ المعاقيف  ,كالضوكط الكالدية كأساليب المكاجية الكالدية .

ىتائج الفرض الرابع
ينص الفرض الرابع عمى أنو " ال تكجد فركؽ بيف رتب القياسيف ال ىبعدم ك
التتبعي ( بعد شير مف انتياء البرنامج ) لدل مجمكعة الدراسة التجريبية عمى
مقياس القمؽ لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية .
كالختبار صحة الفرض تـ استخداـ اختبار كيمكككسكف  Wilcoxonكقيمة )) Z
كأحد األساليب اللبارامترية لمتعرؼ عمى فركؽ في القياسيف البعدل ك التتبعي لدل
المجمكعة التجريبية في مقياس القمؽ لدل أميات األطفاؿ
كأبعاده .ككانت النتائج كما يكضحيا جدكؿ (ٗ).

- َُْٕ -
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جدول ()0
َتائج حساب لًُح " "Zنًتىسطٍ زتة دزجاخ انًجًىػح انتجسَثُح فٍ أتؼاد يمُاض انمهك
واندزجح انكهُح فٍ انمُاسٍُ انثؼدٌ و انتتثؼٍ
يستىي
يجًىع انستة لًُح Z
انؼدد يتىسظ
انمُاض تؼدٌ/
األتؼاد
اندالنح
انستة
تتثؼٍ
غُس
4.444
4.54
2.25
2
لهك األيهاخ انستة انسانثح
دانح
1.54
1.54
1
ػهً يستمثم انستة انًىجثح
انطفم
.
انتساوٌ
14
اإلجًانٍ
 1.444غُس1.44
1.44
1
لهك األيهاخ انستة انسانثح
دانح
يٍ تكساز
44.
44.
4
انستة انًىجثح
األَجاب
0
انتساوٌ
14
اإلجًانٍ
3.44
1.54
2
لهك األيهاخ انستة انسانثح
44.
44.
4
ػهً استمساز انستة انًىجثح
انحُاج
0
انتساوٌ
األسسَح
14
اإلجًانٍ
0.54
2.03
3
اندزجح انكهُح انستة انسانثح
1.54
1.54
1
انستة انًىجثح
6
انتساوٌ
14
اإلجًانٍ
لًُح ( )Zانجدونُح ػُد يستىي دالنح ( )4.45تتساوٌ ()1.06

1.444-

غُس
دانح

4.016-

غُس
دانح

يتضػػح مػػف جػػدكؿ (ٗ) أف قيمػػة  Zالمحسػػكبة بموػػت (ُٖٔ )َ.كىػػى أقػػؿ مػػف
القيمة الحدية (ٔٗ ,)ُ.مما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ بيف متكسػطات الرتػب لػدرجات
المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي القياسػػػيف البعػػػدم كالتبعػػػي فػػػي مقيػػػاس القمػػػؽ لػػػدل أميػػػات
األطفػػاؿ ذكم اإلعاقػػة الفكريػػة كأبعػػاده ,كىػػذا يعنػػي اسػػتمرارية البرنػػامج ممػػا يػػدؿ عمػػى
تحقػػؽ الفػػرض الرابػػع مػػف فػػركض الدراسػػة ,كيفسػػر الباحػػث إلػػى اقتنػػاع األميػػات بػػدكر
البرنامج في خفض القمؽ مما شػجع األميػات عمػى تكػرار ىػذه الميػارات التػي يتػدربكف
عمييا خلؿ جمسات البرنامج مما ساىـ في بقاء اثر البرنػامج عمػى المػدل األطػكؿ كمػا
أشار فريؽ العمؿ المعاكف لمباحث المككف مف أخصائي التربية الخاصػة إلػى أف ىػؤالء
األميات حدث ليـ تحسف كاضح في مستكل القمؽ لدييـ .
كفضػػػل عػػػف ذلػػػؾ فػػػإف تكاجػػػد أفػػػراد العينػػػة مػػػع بعضػػػيف الػػػبعض بمشػػػكلتيف
المتشػػابية فػػي بعػػض الجمسػػات الجماعيػػة قػػد أتػػاح ليػػف الشػػعكر بػػاألمف كاالطمئن ػاف,
- َُْٖ -
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كأتػػاح فرص ػان لمح ػكار كمناقشػػة مشػػكلتيف كتويي ػ ارن إلػػى األفضػػؿ فػػي السػػمكؾ كالعلقػػات
االجتماعيػػة .كمػػا أتاحػػت الجمسػػات الفرديػػة ألف ػراد العينػػة التحػػرر مػػف التػػكتر كالضػػيؽ,
كزيادة الحرية في الحديث كالصراحة في التعبير عف آرائيػف كمشػاعرىف  ,كػؿ ىػذا كػأف
لو دكر فعاؿ في ارتفاع مستكل التفاؤؿ كاالمؿ كخفض مستكل القمؽ أميػات األطفػاؿ
ذكم اإلعاقة الفكرية .
كاتفقت تمؾ النتيجة مع العديد مف الدراسات كدراسة جكىأف ك راجػأف ) َُِٕ)
John and Rajan

ك دراسػة إسػماعيؿ (َُِٕ) ك دراسػة أنػكر ( َُِٕ ) ك

دراسة كػاتى ك الدينيػذ ( َُِٖ )  Kadi and Eldenizحيػث أشػارت جميعيػا الػى
استمرارية اثر البرنامج .

توصيات الذراسة
ُ .مناقشة ككضع حمكؿ لمجكانب السمبية ( كػالقمؽ ) ك التػي تعتػرل أميػات األطفػاؿ
مف ذكل اإلعاقات .
ِ .ضركرة تركيػز الدراسػات النفسػية عمػى تنميػة المركنػة النفسػية لمػا ليػا مػف تػأثير
إيجابي عمي االميات .
ّ .ضػػركرة تػػدريب معممػػيف التربيػػة الخاصػػة عمػػى طػػرؽ تقػػديـ اسػػتراتيجيات كخطػػط
ارشػػادية كاليقظػػة العقميػػة

لكالػػدم األطفػػاؿ المعػػاقيف لمسػػاعدتيـ عمػػى التعامػػؿ

بفعالية مع إعاقة أبنائيـ.

- َُْٗ -
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