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Abstract 
This study aimed to study the  effectivenesst of motor program to  
develop the independence skills among celebral palsy accompanied by 
mental retardation ,random was then selected from the study population 
consisting of (30) child of the age (36-72)months,these were divided into 
an experimental group(15) child,and control groop (15)child.   The 
researcher built two scals: the motor skills and independent skills to 
measure the child develooment. Those two scales showed a good validity 
and realbility ,the resalts of the study showed an increasing development 
among the  experiment members.the data shown to be consistent with the 
previos studies and finally recommendation were submitted to help 
dealing  with this case of impairment. 
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  ملخص

طفال لألستقاللية في تنمية المھارات اال حركي ھدفت ھذه الدراسة الى معرفة فاعلية برنامج
 طفالً  30عاقة العقلية،تم اختيار عينة الدراسة المكونة من ذوي الشلل الدماغي المصحوب باإل

،تم )طفالً  15،وعينة تجريبية ( )طفالً 15لى عينة ضابطة (إ،وقسمت )شھراً  72-36في سن (
بناء مقياس المھارات الحركية ،ومقياس المھارات االستقاللية،وحصل المقياسين على درجات 

ت فاعلية البرنامج في تنمية المھاراالنتائج ثبتت أجيدة من الصدق والثبات،وبعد تحليل النتائج 
  .االستقاللية،وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات

 
 

  .عاقه عقليه , مھارات حركيه , مھارات استقالليةإكلمات مفتاحيه: الشلل الدماغي , 
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طفال ذوي الشلل الدماغي لأل فاعلية برنامج حركي في تنمية المھارات االستقاللية
 عاقة العقليةالمصحوب باإل

   المقدمة
واجتماعية  ، من أشكال اإلعاقة الحركية الذي له أبعاد طبيةلل الدماغي شكاًل الش يعتبر

 ،ونفسية وتربوية . وينجم الشلل الدماغي عن تلف في الدماغ في األجزاء المسؤولة عن الحركة

)Bear and Commors,2002(،  

. وتختلف األضرار الناتجة عن  الشلل الدماغي باختالف موقع التلف الدماغي وشدته 

على المھارات االستقاللية ، والعناية بالذات ، و  يؤثر ومھما يكن من أمر فان الشلل الدماغي

يعانون من إعاقة  ھم% من70أن نسبة كبيرة قد تصل إلى والنمو الجسمي واالنفعالي  للفرد . 

)، وقد يعانون أيضا من إعاقة سمعية أو بصرية أو مشكالت في Carrington,2004عقلية (

  ). Keats and scherzer,2001م واللغة أو نوبات صرعية  ( الكال

) من عدد 0.007نتشار إعاقة الشلل الدماغي في المجتمع األردني حوالي (إويقدر نسبة 

تقدر بخمسة وعشرين الف طفل مصابين بالشلل الدماغي ، األمر الذي يقتضي إعطاء والسكان ، 

) . و ھذه 2004لعناية والرعاية الخاصة ( زيادات ،ھذه الفئة من األفراد في المجتمع األردني ا

الفئة تعاني من قصور في اإلدراك ورعاية الذات والقيام بالمھارات االستقاللية الخاصة بحماية 

   ).الذات ( في الغالب

) أن القصور الحركي عند العديد من Lerner ,2001( كد ليرنرفي ھذا السياق تؤو

، ولذلك فان ھؤالء األطفال يواجھون مشكالت كبيراً  تبر قصوراً األطفال ذوي الشلل الدماغي يع

كبيرة في تأديه المھارات الحركية الكبيرة والمھارات الحركية الدقيقة وھذا يؤثر على المھارات 

ويبنى على ذلك  ،)(Lerner, 2001االستقاللية وعلى الجانب األكاديمي والنفسي واالجتماعي 

تساب المھارات الحركية بانتظام وفق المراحل التعليمية يقدم األساس األشكال األخرى للتعلم، فاك

من األداء في المجاالت االجتماعية واالستقاللية واألكاديمية  اً وان كثيرً ،للتعلم في المراحل الالحقة

ومن ھنا فإنه  ،والمعرفية يعتمد على النجاح في اكتساب المھارات الحركية في الوقت المناسب

ألفراد الذين يعانون من الشلل الدماغي اكتساب المھارات االستقاللية للعناية بالذات، حتى يتحقق ل

ال بد من توفير بيئات داعمة وآمنة تخلو من العقبات، وتوفير وواكتساب المھارات الحياتية،

التشجيع والدعم من قبل الفريق الذي يعمل مع األطفال المصابين بالشلل الدماغي، و كذلك توفير 

مج تدريبية مناسبة لتطوير وتنمية مھاراتھم الحركية التي تؤثر ايجابيا في تنمية المھارات برا

)  Surverllance,2007وفرالنس ( ويشير،)Hagberg,2006االجتماعي(،والسلوك،االستقاللية

في السياق نفسه إلى أن المھارات الحركية عند األطفال بشكل عام ال تعتمد فقط على توفر 
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بدنية لديھم ، بل أن القدرات العقلية لھا دورھا الكبير في إكساب وأداء ھذه المھارات. القدرات ال

( ركية والقدرة العقلية كل من سيج ويؤكد على وضوح ھذه العالقة التكاملية بين المھارات الح

Sage ,1995(،  ) وسباركسSparkers,2005(،  يجابية بين إحيث يرون ان ھنالك عالقة

والقدرة الحركية،وعلى الرغم من ما تحقق من تقدم على الصعيد الخدماتي والتربية ،ةالقدرة العقلي

ھتمام بالشلل الدماغي، إال أن الشلل الدماغي لم يحظ باالھتمام الكافي إال في القرن اإلالخاصة و

ً Little) التاسع عشر عندما قام  ليتل (   وقد سماه  طبياً  بوصف أعراض الشلل الدماغي وصفا

ذ بالشلل الطفولي التشنجي، وبناء على ذلك كان الشلل الدماغي يعرف باسم مرض لتل( عندئ

Little Diease ) (Keat and Eva,2007(، وفي النصف األخير من القرن التاسع عشر ازداد

ھتمام بدراسات مھمة ومحاضرات حول أسباب  الشلل ھتمام بالشلل الدماغي. وتمثل ھذا اإلاإل

) في Osler ,1958) في بريطانيا واسلر (, Gowers 1856كل من  جاورز(الدماغي، قام بھا 

ھتمام بعالج ومواجھة اآلثار الواليات المتحدة األمريكية . وال بد من اإلشارة ھنا إلى أن اإل

 ًّ على الجانب الجراحي  المترتبة على الشلل الدماغي في أواخر القرن التاسع عشر كان منصبا

ستوى الضبط الحركي ومواجھة اآلثـار المترتبـة على الشـلل الدمـاغي الذي يھدف إلى تحسين م

)Scholtes et.al ,2006(كذلك أسس فيليبس ،وPhelps  أول مؤسسة لعالج الشلل الدماغي

وكنتيجة لعدم نجاح أساليب العالج التقليدية  ،وھو يعتبر أول من استخدم مصطلح الشلل الدماغي

جت عن عودة اآلثار المترتبة على الشلل الدماغي مرة أخرى، فقد المعتمدة على الجراحة التي نت

ثار آاتجه البحث عن أساليب عالجية جديدة مما أدى إلى  تطور برامج وأساليب وطرق عالج 

ومن ھذه ،)Wolf,2005العضلي ( –ركزت على التدريب العصبي  والتي،الشلل الدماغي

النمائي)  - برنامج بوباث ( المنحنى العصبي األساليب والطرق والبرامج العالجية التي ظھرت

ويعتمد ھذا البرنامج على مفھومين أساسين يتعلقان بالخلل الحاصل في الجھاز العصبي المركزي 

الھدف األساسي الذي يتوخى العالج العصبي النمائي تحقيقه يتمثل في إعادة التوتر العضلي إلى و

ة غير الطبيعية وتطوير األنماط النمائيــة الطبيعيـة  وكبح االستجابات الحركي ،المستويات العادية

Hinchcliffe,2003) (، ديالكاتو  لعالج الشلل الدماغي –كما وظھر برنامج دومان(The 

Doman and Delicato Program)  وقد استند دومان وديالكاتو في تطوير ھذا البرنامج إلى

) قد Templefayألعصاب تمبل في (العالج االنعكاسي العصبي العضلي الذي كان جراح ا

طوره في األربعينات من القرن العشرين . ويھدف ھذا البرنامج إلى تدريب األطفال المشلولين 

دماغيا على اكتساب أنماط حركيه أساسية ولھذا يعرف ھذا البرنامج ببرنامج التنميط . كذلك 

العالج العصبي  والذي عبارة عن برنامج  The Rood Program) ظھر برنامج رود (

 The )نوت  –اما طريقة  كابــات  الفسيولوجي والذي تھدف إلى زيادة مستوى النشاط العضلي .
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Kabat and Not Approach) )والتي طورھا ھيرمان كابات(Herman  Kabat 

على المستقبالت الذاتيه. وتعمل ھذه الطريقة على فترتكز   (Margrat Not)ومارجريت نوت

ء القوية وغير المصابة في الجسم من اجل تقوية األجزاء الضعيفة، وتطوير ردود توظيف األجزا

األفعال االنعكاسية، والمجموعات العضلية، وعناصر الحركة األخرى. وتشمل كذلك استخدام 

التمارين العالجية التي تھدف إلى إثارة الدماغ من خالل األنماط الحركية الموجھة نحو تحقيق 

واعتمادا على ھذه األساليب والطرق ظھر ھنالك عدد من . (Tieman,2006)أھداف معينة 

البرامج التي استخدمت لتنمية المھارات الحركية لدى األطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي 

برنامج و) Ruth,2002في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحالي منھا برنامج روث ( 

 Muller) و برنامج مولر (Bower,2003برنامج بور (و) Hinchcliffe,2003ھنكلف ( 

) و يھدف ھذا البرنامج إلى معرفة مدى تأثير تنمية Brine ,2001)  و برنامج براين (  2002,

ما برنامج مايلز ا ،المھارات الحركية على المھارات االستقاللية لدى ھؤالء األطفال

Miles,2001) تنمية المھارات الحركية من خالل ) فھو يھدف إلى توظيف برنامج رياضي ل

وجاء ھذا لدى  األطفال ذوي الشلل الدماغي التقلصي الرباعي المتوسط . الرياضية العامة 

  البرنامج من قبل الباحث لتلبية ھذه الحاجات الحركية وتنميتھا.

  مشكلة الدراسة:

امج  اء برن ارات  حركيتھدف ھذه الدراسة إلى بن ة المھ د االستقالليةلتنمي ذين ل ال ال ى األطف

    واالجابة على السؤال التالي: ، يعانون من الشلل الدماغي المصحوب باإلعاقة العقلية

ارات الحركيما ھي فاعلية البرنامج  -1 ة المھ رح لتنمي ذين  االستقاللية المقت ال ال دى األطف ل

 ً   ؟االردن مرحلة ما قبل المدرسة في بإعاقة عقلية في يعانون من شلل دماغي مصحوبا

  :أھمية الدراسة

   -تكمن أھمية ھذه الدراسة في الجوانب التالية :

ة التي تعمل  - 1 رامج التدريبي نقص الحاصل في مجال الب ي سد ال ى المساھمة ف ة عل تنمي

ة في  ة عقلي اغي مصحوب بإعاق المھارات االستقاللية لدى االطفال الذين يعانون من شلل دم

  ردن .األ

اة - 2 ن معان ي التخفيف م اھمة ف اغي مصحوب  المس لل دم ن  ش انون م ذين يع ال ال األطف

  بإعاقة عقلية، ودمجھم في المجتمع.

انون من شلل  - 3 ذين يع ال ال دريب األطف ل وت تشجيع عجلة البحث العلمي في مجال تأھي

ة  ة والمتمثل ذه الدراس توفرھا ھ ي س الل األدوات الت ن خ ة م ة عقلي حوب بإعاق اغي مص دم

  ات االستقاللية .بمقياسي المھارات الحركية والمھار
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  مصطلحات الدراسة :

  :الدراسةفي سياق ھذه اتية والمضامين اآل ،سيكون للمصطلحات التالية المعاني

      -الشلل الدماغي المصحوب باإلعاقة العقلية: - 1

ين  ة الدراسة  من ب وھي الحاالت التي تم تشخيصھا من قبل المركز الذي تم اختيار أفراد عين

  على أنھم يعانون من حاالت الشلل الدماغي وإعاقة عقلية بناءاألطفال الملتحقين به 

  . على الفحوصات واالختبارات الخاصة بھذا المركز 

  المھارات الحركية -2

رة  رة التي تعمل من خالل مجموعة من العضالت الكبي ويقصد بھا المھارات الحركية الكبي

ة .  والتي تشمل والمھارات الحركية الدقيقة والتي تعمل من خالل مجموعة م ن العضالت الدقيق

دين.  ارة استخدام الي ارة المشي ومھ ارة الوقوف ومھ مھارات حركة الرأس ومھارة الجلوس ومھ

ارات  ل المھ ة تمث ارة الخامس رة والمھ ة كبي ارات حركي ى مھ ة األول ارات األربع ل المھ حيث تمث

ى الحركية الدقيقة وسوف تقاس في إطار ھذه األطروحة بالتقديرات ا ل عل ا الطف لتي يحصل عليھ

  قائمة المھارات الحركية الخاصة بھذه الدراسة .

  : المھارات االستقاللية3

ذه الب يقصدو ارات االستقاللية في إطار ھ اد : دراسةالمھ ل لالعتم زم الطف ارات التي تل المھ

  -على نفسه واالستقالل عن مساعدة الوالدين من حوله وتشمل ھذه المھارات:

ارات اال ارات الحس المھ ة والمھ ة والنظاف المة العام اس و الس ام واللب ة بالطع تقاللية المتعلق  -س

ف  ي  المواق ل ف ا الطف اج إليھ ي يحت ة الت ارات الالزم ادات الصحية والمھ ارات الع ة ومھ حركي

ل  ا الطف درجات التي يحصل عليھ ذه األطروحة بال واألنشطة الجماعية الحياتية وستقاس بإطار ھ

  سلوك التكيفي والنضج االجتماعي  .على مقياس ال

  محددات الدراسة:

ارات     ة المھ م تطويره لتنمي ذي ت امج ال ة البرن ذه الدراسة ببني ال  االستقالليةتحدد نتائج ھ لألطف

ه  تخرجت لتطبيق ي اس اإلجراءات الت ة . وب ة عقلي اغي مصحوب بإعاق لل دم انون من ش ذين يع ال

ا من دالالت وبعينة الدراسة من حيث حجمھا وطريقة  ا تحقق لھ اختيارھا ، وبأدوات الدراسة وم

  صدق وثبات وفاعلية فقراتھا .

 لدراسات السابقةا

دوريات     ى ال ث عل الع الباح الل اط ن خ ن  ،م ة، تمك ائل الجامعي ة والرس وث العلمي والبح

  ادھا. الحصول على مجموعة من الدراسات التي لھا عالقة بالدراسة الحالية التي قام الباحث بإعد
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ويس وبرجيت ( ذه Louise and Briget ,2006ففي دراسة قام بھا كل من ل ) ھدفت ھ

ارات  ى المھ الدراسة إلى التحليل الوصفي لحركات الذراع وقبضه اليد ومعرفة مدى تأثير ذلك عل

دماغي التشنجي الن ة االستقاللية لدى األطفال المصابين بالشلل ال ة عقلي صفي والمصحوب بإعاق

دماغي النصفي التشنجي البسيط كانت  ،  بسيط لل ال ال المصابين بالش ائج أن األطف أظھرت النت

ين .  اكھم بشئ مع د إمس ي عن ى الوضع الطبيع رب ال كيل األصابع اق ى تش درة عل ديھم الق وان ل

  ھنالك عالقة طردية بين أداء المھارات االستقاللية وشدة اإلصابة بالشلل الدماغي.

اث ( Maclennan,2005وأجرى ماكلينان (    امج بوب ) دراسة ھدفت إلى معرفة اثر تطبيق برن

Bobath Approch  ذين دماغي التقلصي وال دى حاالت الشلل ال وتر العضلي ل ل الت ي تقلي ) ف

ف  تقاللية والتكي ة واالس ارات الحركي ى المھ ك عل أثير ذل دى ت يطة . وم ة بس ة عقلي ديھم إعاق ل

ره االجتماعي . ولقد ظھرت النتائج ان ب ان اث ة ك رنامج بوباث الذي طبق على المجموعة التجريبي

 ) .    Leorsalافضل في تقليل التوتر العضلي من تأثير الدواء الذي استخدم وھو ( 

دريبي Parks,2001كما واجرى باركس (      امج ت ة برن ى فاعلي ) دراسة تھدف الى الوقوف عل

ة واالستقاللية  ارات الحركي دماغي مقترح في تنمية المھ انون من الشلل ال ذين يع ال ال دى األطف ل

ق  د تطبي ا بع م الحصول عليھ ي ت ائج الت رت النت د اظھ يطة . ولق ة بس ة عقلي ديھم اعاق ذين ل وال

ة  ارات الحركي البرنامج المقترح على  المجموعة التجريبية ان ھنالك تحسنا واضحا في تنمية المھ

تي لدى المجموعة الضابطة حيث ان المجموعة واالستقاللية افضل وبشكل ملموس من النتائج ال

ا افضل  التجريبية التي طبق عليھا برنامج يشمل العالج الطبيعي والعالج الوظيفي معا وكان ادائھ

ط . ي فق الج طبيع ى ع ا عل دريبي فيھ امج الت مل البرن ي ش ابطة الت ة الض ن المجموع                          م

د اجرت ھنك ف ( ولق دى Hinchcleffe,2003ل ة ل اط الحركي وير االنم ى تط دفت ال ة ھ ) دراس

ة بسيطة. ومن  ة عقلي ديھم اعاق ذين ل االطفال ذوي الشلل الدماغي التقلصي الرباعي المتوسط وال

ة  امج في تنمي ة البرن ائج فاعلي ك النت ة أظھرت تل ارات لكل حال ك االختب ائج لتل ة النت خالل مقارن

  المھارات الحركية .

  لطريقة واإلجراءات ا

ئلة الدراسة  ھذه الدراسةيتضمن وصفا لإلجراءات التي تم استخدامھا في اطار     لالجابة على اس

  لطريقة واالجراءات: ل، وفيما يلي وصف مفصل 

  

  مجتمع وعينة الدراسة
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ة   اغي  مصحوب بإعاق لل دم االت ش االت المشخصة كح ن الح ة م ع الدراس ون مجتم يتك

و متوسطة، وملتحقين بمركز الھالل للرعاية والتأھيل من ذوي االحتياجات الخاصة عقلية شديدة أ

ة (، حيث يبلغ عدد األ م الخدمات التأھيلي دم لھ ذين يق راد المسجلين في المركز وال ) طفال 110ف

خذ أعاقة العقلية المتوسطة والبسيطة، حيث جرى وطفلة ، يعانون من حاالت الشلل الدماغي واإل

المركز، عينة عشوا املين ب ئية مكونة من ثالثين طفال وطفلة ممن جرى تشخيصھم من خالل الع

انون  م يع ى انھ ادات المتخصصة باالعصاب عل م في العي وبناء على الفحوصات التي اجريت لھ

اس السلوك إمن الشلل الدماغي التقلصي المتوسط النمط الباسط ، ومن  ى مقي اء عل ة بن ة عقلي عاق

اعي األالتكيفي والنضج اال بطش جتم ي ( الكيالني وال اة 1981ردن د جرى مراع ن يكون أ) . وق

تقسيمھم عشوائياً إلى مجموعتين مجموعة ضابطة  وتم، شھراً  72-36المدى العمري لھم ما بين 

  ) فرداً.  15) فرداً ومجموعة تجريبية ، عدد أفرادھا (15وعدد أفرادھا (

  )1جدول (
  لمجموعة الضابطة والتجريبية على متغيرات الدراسة توزيع افراد عينة الدراسة في ا 

  جنس الطفل والفئة العمرية له
  

  المجموعة       

  الفئة

    ضابطة  تجريبية

  المجموع
  اناث   ذكور   اناث   ذكور 

  30  4  11  9  6  شھرا36-72

  

  

  أدوات الدراسة

ارات جل اإلأمن  ة المھ دافھا في تنمي ئلة الدراسة وتحقيق اھ ى اس دى  االستقالليةجابة عل ل

داد وتطوير األإعاقة عقلية قام الباحث بإاالطفال الذين يعانون من شلل دماغي مصحوب ب دوات ع

   -: تيةاآل

ة إطفال الذين يعانون من شلل دماغي مصحوب ببرنامج تنمية المھارات الحركية لأل – والً أ عاق

    .)1،ملحق( عقلية

ام الباحث       دريبي ق امج الت داد البرن لل  بإع ال ذوي الش دى األطف ة ل ارات الحركي ة المھ لتنمي

ق  طة وف ديدة والمتوس ة الش ة العقلي حوب باإلعاق ط المص ي المتوس اعي التقلص دماغي الرب ال

امج  ي البرن دة ف ابقا.اذ تتضمن الجلسة الواح ذكورة س رامج الم ا الب دت عليھ ي اعتم ات الت النظري
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ة، ة التھيئ ة : مرحل ل التالي رور بالمراح رين، وم  الم ة التم ين  رحل ة التمك ق أومرحل اء تطبي ثن

    .البرنامج

   ). 2،(ملحق مقياس المھارات الحركية -ثانيا

  ) . 3،مقياس المھارات االستقاللية (ملحق-ثالثا

  إجراءات تطبيق البرنامج     

لل        ال المصابين بش ة لالطف ارات الحركي ة المھ امج تنمي ة لبرن ق الصورة النھائي جرى تطبي

ل الباحث أعاقة عقلية على إغي مصحوب بدما ة من قب فراد عينة الدراسة من المجموعة التجريبي

ة التي باالستعانة بعدد من اإل ارات الحركي خصائيين للعالج الطبيعي حيث جرى تطبيق قائمة المھ

ا أل م تطويرھ اس ت تقاللية المتضمن بمقي ارات االس اس المھ ق مقي ة ، وتطبي ذه الدراس راض ھ غ

بطش والكيالني ،السلوك  ا ( ال اقين عقلي ي للمع ى 1980التكيف ة الدراسة المباشرة أ) عل راد عين ف

ة ة التھيئ مل مرحل ق تش ة التطبي ت عملي ث كان امج ، حي ات البرن ق جلس رين  ،بتطبي ة التم ومرحل

   ).2،(ملحقوفيما يلي وصفا لھذه المراحل الثالثة  ،ومرحلة التمكين

  استخراج الدرجات 
ارات  تم استخراج لكل اس المھ مفحوص درجة تمثل مستوى المھارات الحركية المشمولة بمقي

وس المتوازن ارة الجل الرأس ومھ تحكم ب ارة ال ة: مھ ارة ،الحركي وازن ومھ وف المت ارة الوق ومھ
وازن ل  ،المشي المت ى ك ة عل ل درج ق اعطاء الطف ك عن طري د، وذل تحكم بقبضة الي ارة ال ومھ

ي ا ل ف ا الطف ه امتلكھ ارة فرعي ابقة مھ ية الخمس الس ة الرئيس ارات الحركي ة المھ ارات الواقع لمھ
م ( ارات 2ويبين الجدول رق اس المھ ارات الرئيسية المتضمنة لمقي ى المھ ة عل درجات الممكن ) ال

  الحركية  
  )2جدول (

  مدى الدرجات الممكن للمھارات الرئيسية لمقياس المھارات الحركية
  ى الدرجات مد  عدد المھارات الفرعيه    المھارة   

  9- 0  9  التحكم بالرأس

  11- 0  11  الجلوس المتوازن 

  13- 0   13  الوقوف المتوازن 

  15- 0  15  المشي المتوازن 

  13- 0  13  قبضة اليد 

  61- 0  61  الدرجة الكلية 

  

اس  ارات االستقاللية المقاسة بمقي ل مستوى المھ كذلك استخرج لكل مفحوص خمس درجات تمث

ا ة السلوك التكيفي (المھ ارات االستقاللية المتعلق ام والمھ اس والطع ة باللب رات االستقاللية المتعلق
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حية و  ادات الص ة والع ه البدني ة باللياق تقاللية المتعلق ارات االس ة والمھ ة والنظاف المة العام بالس

ة للمفحوص  درجات المتحقق ع ال ك لجم اعي)  وذل لوك االجتم ة بالس تقاللية المتعلق ارات االس المھ

ى الفق دول (عل ح ج ابقة ويوض ارات الس ي المھ ارة ف ل مھ اس لك ي المقي منة ف ) 3رات المتض

  الدرجات الممكنة على مقياس السلوك التكيفي .

  ) 3جدول (

  الدرجات الممكنة على مقياس السلوك التكيفي 

  الدرجات الممكنة عدد المھارات الفرعية   المھارة

  32- 0  8   المھارات االستقاللية المتعلقة بالطعام واللباس

  32- 0  8  المھارات االستقاللية المتعلقة بالسالمة العامه والنظافة

  32- 0  8  الحركية - المھارات الحس

  32- 0  8  اللياقة البدنية  والعادات الصحية 

  128- 0  32  الدرجة الكلية 

      

ئلة الدراسة استخدام التصميم والمعالجة اإلحصائية        ى أس ة عل التصميم : تم ألغراض اإلجاب

  التجريبي للمجموعة الضابطة، اختبار قبلي واختبار بعدي والذي يرمز له بالرمز:

O2 O3 O4 ×R O1 

O6 O7 O8 ×R O5     

   - حيث ان :

 O1   O5    اختبارات قبلية

 O2 O3 O4 O6 O7 O8        اختبارات بعدية

 R   تخصيص عشوائية

  ×   معالجة تجريبية

راد في ال تم تعريض األف ة حيث ي ارات الحركي ي للمھ ار قبل ة الختب مجموعة الضابطة والتجريبي

ة  رح لتنمي دريبي المقت امج الت والمھارات االستقاللية، ومن ثم طبق على المجموعة التجريبية البرن

ى  ق عل ة، وطب ة العقلي دماغي المصحوب باإلعاق لل ال ال ذوي الش دى األطف ة ل ارات الحركي المھ

امج منظم ابطة برن ة الض ى المجموع وعتين ال رض المجم اء تع د انتھ ة ، وبع حة العالمي ة الص

اري  ة الختب ة خضعت المجموعة الضابطة والتجريبي امج الصحة العالمي رح وبرن امج المقت البرن

ة  درجات المتحقق م استخراج متوسطات ال ارات االستقاللية ، وت ار المھ ة واختب المھارات الحركي
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ائج ألفراد العينة التجريبية والضابطة، على  ك استخراج نت االختبارات القبلية والبعدية، وتم بعد ذل

اير  ترك التغ اين لمش ل التب ر ( ANOVAتحلي ابطة والعم ة ض وع تجريبي ائي، المجم -36الثن

  .شھرا )72

  نتائج الدراسة

ارات اال       ة المھ رح لتنمي امج مقت ة برن ة فاعلي ى معرف ال  ستقالليةھدفت ھذه الدراسة إل لألطف

امج ذوي الشلل  ذا البرن أثير ھ ى ت ك من خالل الوقوف عل الدماغي المصحوب بإعاقة عقلية، وذل

دماغي  لل ال ابين بالش راد المص دى األف غرى ل رى والص ة الكب ارات الحركي و المھ ى نم عل

ديھم. ومن  ارات االستقاللية ل ة المھ ك في تنمي ام أالمصحوب باإلعاقة العقلية ودور ذل ك ق جل ذل

ة  الباحث بإعداد برنامج لتنمية المھارات الحركية لألطفال ذوي الشلل الدماغي المصحوب باإلعاق

ارات  -ھو السؤال األول،حيث أن العقلية ة المھ رح لتنمي امج المقت ة البرن ا فاعلي دى  االستقالليةم ل

اغي  لل دم ن ش انون م ذين يع ال ال ةاألطف ة عقلي رى و؟ مصحوب باعاق ؤال ج ى الس ة عل لإلجاب

ة و استخراج المتوسطات ا لحسابية للدرجات المتحققة ألفراد عينة الدراسة من المجموعة التجريبي

اغي  انون من شلل دم ذين يع ال ال دى األطف ة ل ارات الحركي المجموعة الضابطة على مقياس المھ

اعي ي والنضج االجتم لوك التكيف اس الس ة ومقي ة عقلي ة  ،مصحوب باعاق ات المعياري واالنحراف

ديلقياس القبلي المناظرة لھا على كل من ا اس والبع ة، والقي ة الثالث د المرحل م بع ذي ت اس ال ، والقي

دولين ( امج. والج ن البرن اء م د االنتھ م بع ذي ت درجات 6) و(4ال ابية لل ين المتوسطات الحس )  تب

ة  ات المعياري ابطة واالنحراف ة والض ة التجريبي ي المجموع ة ف ة الدراس راد عين ة ألف المتحقق

ل م ى ك ا عل اظرة لھ اغي المن لل دم ن ش انون م ذين يع ال ال ة لالطف ارات الحركي اس المھ ن مقي

  النحو اآلتي:مصحوب باعاقة عقلية ومقياس السلوك التكيفي والنضج االجتماعي على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 10

  

  )4جدول (

نحرافات المعيارية المناظرة لھا للدرجات على مقياس المھارات            المتوسطات الحسابية واإل

  طفال الذين يعانون من شلل دماغي مصحوب بإعاقة عقلية المتحققةالحركية الخاص باأل

  .بطةبالمجموعتين التجريبية والضا

  

واً  نّ أ) 4يالحظ من جدول ( ك نم اس  ھنال ة المقاسة بمقي ة المختلف ارات الحركي مضطردا في المھ

ك  ان ذل واء اك ة س ة عقلي اغي مصحوب باعاق لل دم ابين بش ال المص ة لالطف ارات الحركي المھ

ة ام  ذا النمو في الالطفال في المجموعة التجريبي لمجموعة الضابطة ، ولكن يالحظ ان معدل ھ

دى األأطفال في المجموعة التجريبية المھارات لدى األ ھذه ال على منه بشكل ملحوظ مما ھو ل طف

ات  طات درج ث تراوحت متوس ابطة . حي ة الض ي المجموع ى أف ة عل ة التجريبي راد المجموع ف

ي) و  2.27مھارات التحكم بالرأس ما بين د  9,00درجة (القياس القبل اس البعدي بع درجات (القي

يم اإل نّ أمسة للبرنامج) في حين المرحلة الخا ين صفر درجة ق ا ب ة تراوحت م ات المعياري نحراف

  

  اسم المھارة

  القياس الثالث  القياس الثاني  القياس األول  القياس القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  مھارة التحكم بالرأس
  0.000  9.00  0.49  8.67  0.96  5.07  0.70  2.27  تجريبية

  0.63  5.60  0.83  4.40  0.70  3.07  0.64  2.13  ضابطة

  مھارة الجلوس المتوازن
  0.46  9.73  0.94  8.20  0.80  3.93  0.60  1.73  تجريبية

  0.60  4.73  0.63  3.60  0.64  2.53  0.56  1.80  ضابطة

  مھارة الوقوف المتوازن
  0.88  12.27  1.87  9.07  0.65  5.00  0.80  3.07  تجريبية

  2.33  5.80  0.60  4.27  0.64  3.13  0.90  2.67  ضابطة

  مھارة المشي المتوازن
  2.53  11.00  1.05  7.67  1.07  4.00  1.08  1.80  تجريبية

  0.52  3.87  1.00  3.00  0.72  2.33  5.63  3.80  ضابطة

مھارة التحكم بقبضة 

  اليدين

  1.20  10.00  0.80  8.07  0.75  5.00  0.80  3.07  تجريبية

  0.81  3.67  0.70  3.27  0.68  3.20  0.75  3.00  ضابطة

  المھارات الحركية
  3.83  52.00  2.38  41.67  1.81  23.00  1.39  11.93  تجريبية

  2.66  23.67  0.64  18.53  0.96  14.27  5.60  13.40  ابطة ض
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ة األ 0.96(القياس البعدي بعد المرحلة الخامسة للبرنامج) و  د المرحل امج) . درجة ( بع ى للبرن ول

ين  نّ أفي حين  ا ب ارات للمجموعة الضابطة تراوحت م ى نفس المھ قيم المتوسطات للدرجات عل

ا  5,60لقياس القبلي) و درجة (ل 2.13 امج) أم ة الخامسة للبرن د المرحل درجة ( للقياس البعدي بع

ين قيم اإل ا ب د تراوحت م ذه المجموعة فق ارة لھ ذه المھ  0.63نحرافات المعيارية للدرجات على ھ

امج) و  ن البرن ة م ة الخامس د المرحل اس بع ة (للقي ى  0.700درج ة االول د المرحل ة (بع درج

ارة ما بأللبرنامج)  ذه المھ ابية لھ د تراوحت المتوسطات الحس وازن فق ارة الجلوس المت النسبة لمھ

ين  ا ب ة م ي ) و  درجة 1.73لدى المجموعة التجريبي اس القبل اس البعدي  9.73( للقي درجة (للقي

امج ) ب ة للبرن ة الخامس د المرحل ين إبع ا ب راوح م اري ت د  0.46نحراف معي اس بع ة (للقي درج

ة م ة الخامس امج) و المرحل ة األ 0.80ن البرن د المرحل م بع ذي ت اس ال د القي ة (بع ى درج ول

ا أللبرنامج)،  ارة م ذه المھ ما بالنسبة للمجموعة الضابطة فقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لھ

ين إدرجة( للقياس البعدي) ب 4.73درجة (للقياس القبلي) و 1.8بين  ة تراوحت ب ات معياري نحراف

ة  0.64بعد المرحلة الخامسة للبرنامج) و درجة (للقياس  0.60 درجة (القياس الذي تم بعد المرحل

ذه أولى للبرنامج). األ ابية لھ د تراوحت المتوسطات الحس وازن فق ارة للوقوف المت ما بالنسبة لمھ

ين  ي ) و 3.07المھارة لدى المجموعة التجريبية ما ب اس القبل اس  12.27درجة ( للقي درجة (للقي

د ا دي بع امج) بالبع ة للبرن ة الخامس ين إلمرحل ا ب راوح م اري ت د  0.88نحراف معي اس بع (للقي

ة األ 0.65المرحلة الخامسة للبرنامج) و  د المرحل م بع ذي ت اس ال امج). درجة ( للقي ى للبرن ا أول م

ين  ا ب ارة م ذه المھ ابية لھ طات الحس يم المتوس ت ق د تراوح ابطة فق ة الض بة للمجموع بالنس

اس ا2.67 ة (للقي ي) و درج امج)  5.80لقبل ة للبرن ة الخامس د المرحل دي بع اس البع ة (للقي درج

ين إب امج) و  2.33نحرافات معيارية تراوحت ب ة الخامسة للبرن د المرحل اس بع  0.64درجة (للقي

ة األ د المرحل م بع امج) . درجة (القياس الذي ت ى للبرن د أول وازن فق ارة المشي المت ا بالنسبة لمھ م

طات ا ت المتوس ين تراوح ا ب ة م ة التجريبي دى المجموع ارة ل ذه المھ ابية لھ ة 1.80لحس (  درج

امج) ب 11.00للقياس القبلي ) و ة الخامسة للبرن نحراف إدرجة (للقياس البعدي للقياس بعد المرحل

ين  ا ب راوح م اري ت امج) و  2.53معي ة للبرن ة الخامس د المرحل اس بع ة (للقي ة  1.05درج درج

امج). (للقياس الذي تم بعد المرح يم ألة الثالثة للبرن د تراوحت ق ا بالنسبة للمجموعة الضابطة فق م

ين  ا ب ارة م ذه المھ ابية لھ ي) و  3.80المتوسطات الحس اس القبل اس  3.87درجة (للقي درجة (للقي

امج) ب ة الخامسة للبرن د المرحل ين إالبعدي بع ة تراوحت ب ات معياري اس  0.52نحراف درجة (للقي

امج) . 1.00لبرنامج ) وبعد المرحلة الخامسة ل ا أدرجة (القياس الذي تم بعد المرحلة الثالثة للبرن م

دى  ارة ل ذه المھ ابية لھ طات الحس ت المتوس د تراوح دين فق ة الي تحكم بقبض ارة ال بة لمھ بالنس

ين  ا ب ي ) و 3.07المجموعة التجريبية م اس القبل د  10.00درجة ( للقي اس البعدي بع درجة (للقي
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ين إلبرنامج ) بالمرحلة الخامسة ل ا ب راوح م اري ت د  1.20نحراف معي اس  البعدي بع درجة (للقي

امج) و  ة األ 0.75المرحلة الخامسة للبرن د المرحل م بع ذي ت اس ال امج). درجة (القي ى للبرن ا أول م

ين  ا ب ارة م ذه المھ ابية لھ يم المتوسطات الحس د تراوحت ق ة الضابطة فق بة للمجموع  3.00بالنس

امج) ب 3.67بلي) و درجة (للقياس الق ة الخامسة للبرن ات إدرجة (للقياس البعدي بعد المرحل نحراف

امج) و  0.81معيارية تراوحت بين  ة الخامسة من البرن د المرحل اس البعدي بع  0.68درجة (القي

امج).  ى للبرن ة االول د المرحل م بع ذي ت اس ال د أدرجة (القي ة ككل فق ارات الحركي ا بالنسبة للمھ م

ين تراوحت المتو ا ب ة م ة التجريبي دى المجموع ارة ل ذه المھ ابية لھ ة (  11.93سطات الحس درج

ي ) و اس القبل امج ) ب 52.00للقي ة للبرن ة الخامس د المرحل دي بع اس البع ة (للقي نحراف إدرج

ين  ا ب راوح م اري ت امج) و  3.83معي ة للبرن ة الخامس د المرحل دي بع اس البع ة (للقي  1.39درج

ذه أدرجة (للقياس القبلي).  ما بالنسبة للمجموعة الضابطة فقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لھ

ين  ا ب ارة م ي) و  13.40المھ اس القبل ة (للقي ة  23.67درج د المرحل دي بع اس البع ة (للقي درج

ين إالخامسة للبرنامج ) ب ة  0.64نحرافات معيارية تراوحت ب د المرحل اس البعدي بع درجة ( القي

  درجة (للقياس الذي تم بعد المرحلة الخامسة للبرنامج) . 2.66 الثالثة للبرنامج ) و

ة أل     طات المتحقق ين المتوس ابقة ب روق الس ة الف ى دالل وف عل ة للوق ن المجموع ل م راد ك ف

دى االطفال ال المصابين تجريبية والضابطة كمؤشر على فاعلية برنامج تنمية المھارات الحركية ل

ل ائج تحلنتة لتنمية المھارات الحركية لديھم ، جرى استخراج عاقة عقليإبشلل دماغي مصحوبا ب ي

اير ) ترك ( التغ اين المش اس أل التب ة بمقي ة المقاس ارات الحركي ة المھ ى تنمي امج عل ر البرن ث

) 5الذي تم اجراءه ، والجدول ( ةالمھارات الحركية وذلك باستخدام معدل القياسات البعدية والقبلي

  .يوضح ھذه النتائج
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  )5جدول (

  
 فراد ثر برنامج تنمية المھارات الحركية لألملخص نتائج تحليل التغاير ( التباين المشترك ) أل

 ً  قة عقلية على تنمية المھارات الحركية لديھمإباع المصابين بشلل دماغي مصحوبا
  

  مجموع  المھارة
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  الداللة

  000  43.04  16.36  1  16.36 االختبار القبلي   مھارة التحكم بالرأس 
  000 575.64  218.8  1  218.8  المجموعة 

      0.38  27  10.26  الخطأ
مھارة الجلوس 

  المتوازن
  0.030  5.15  5.2  1  5.2 االختبار القبلي 

   302.92  306.166  1  306.17  المجموعة 
  000    1.01 27 27.29 الخطأ

ة الوقوف مھار
  المتوازن 

  0.001  13.84  24.6  1  24.6 االختبار القبلي 
  0 203.21  361.17  1  361.17  المجموعة 

      1.78  27  47.99  الخطأ 
مھارة المشي 

  المتوازن
  0.36  0.89  1.93  1  1.93 االختبار القبلي 

  000 202.52  439.94  1  439.94  المجموعة 
  000    2.17  27  58.65  الخطأ 

تحكم بقبضة  مھارة
  اليدين 

  000  27.54  22.7  1  22.7 االختبار القبلي 
  000 469.67  408.78 1 408.8 المجموعة

      0.82  27  22.22  الخطأ 
المھارات الحركية 

  ككل
  0.5  0.52  5.4  1  5.4 االختبار القبلي 

  000  853.2  8.83 1 8.83 المجموعة
      10.39  27  279.63  الخطأ

  
ة أ) وجود 5لجدول (يالحظ من ا     ر ذو دالل ة إث ارات الحركي ة المھ امج تنمي حصائية لتلقي برن

ً ألل اغي مصحوبا لل دم ال المصابين بش ة المقاسة إباع طف ارات الحركي ع المھ ى جمي ة عل ة عقلي ق

ة   توى الدالل ى مس ة عل ارات الحركي اس المھ ن ∞  بمقي ل ع طات  0.001تق ير المتوس ، اذ تش

ة  ى إالمعدل ة ألا نّ أل وا درج د حقق ة ق ة التجريبي ي المجموع ال  ف ارات أطف ة المھ ي تنمي ى ف عل

  طفال في المجموعة الضابطة .الحركية المختلفة مقارنة باأل
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  )6جدول (

نحرافات المعيارية المناظرة لھا للدرجات على مقياس المھارات            المتوسطات الحسابية واإل

عاقة عقلية المتحققة بإذين يعانون من شلل دماغي مصحوب طفال الاالستقاللية الخاص باأل

   .بالمجموعتين التجريبية والضابطة

  

وً  أنّ ) 6يالحظ من جدول (       ك نم ة المقاسة ھنال ارات االستقاللية المختلف ا مضطردا في المھ

اعي لألبم ي والنضج االجتم اس السلوك التكيف ة قي اغي مصحوب بإعاق لل دم ال المصابين بش طف

ة كان ذلك لألأ عقلية سواءً   نً أم للمجموعة الضابطة ، ولكن يالحظ أطفال في المجموعة التجريبي

ة معدل ھذا النمو في ھذه المھارات لدى األ ه بشكل ملحوظ أطفال في المجموعة التجريبي ى من عل

ا ھ دى األمم ات و ل طات درج ت متوس ث تراوح ابطة ، حي ة الض ي المجموع ال ف راد أطف ف

ين  ا ب اس م ام واللب ارة الطع ى مھ ة عل ة التجريبي ة  13.07المجموع ي )    درج اس القبل ( للقي

ين إدرجة (للقياس البعدي بعد المرحلة الخامسة للبرنامج ) ب 28.60و ا ب راوح م نحراف معياري ت

د ال 1.18 اس بع امج) و ( للقي ة الخامسة للبرن ة  درجة  0.61مرحل د المرحل م بع ذي ت اس ال ( القي

امج).  ى للبرن ذه أاالول ابية لھ يم المتوسطات الحس د تراوحت ق ة الضابطة فق بة للمجموع ا بالنس م

  

  اسم المھارة

  القياس الثالث  القياس الثاني  القياس األول  القياس القبلي

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مھارة الطعام 

  واللباس  

  1.18  28.60  1.00  25.00  0.61 18.67  0.70 13.07 تجريبية 

  0.81  17.33  0.82  16.40  0.96 14.27  0.88 13.27  ضابطة

مھارة السالمة 

  العامة

  0.72  27.67  0.96  24.06  0.80 18.07  0.98 12.60 تجريبية 

  0.74  16.53  0.74  15.47  0.64 13.53  0.64 12.47  ضابطة 

  1.10  28.27  1.18  24.60  0.83 18.60  0.86 13.20 تجريبية حركية -مھارة الحس

  0.84  17.00  0.88  16.07  0.88 13.73  0.94 12.80  ضابطة

مھارات اللياقة 

  البدنية  

  1.60  27.47  1.12  24.40  0.74 18.47  0.96 12.73 تجريبية 

  1.60  17.13  0.96  16.07  0.88 13.94  0.77 12.80  ضابطة 

  3.60 125.80  3.53 108.93  1.70 83.00  1.67 58.26 تجريبية   مھارات استقاللية 

  2.48  78.00  1.85 72.133  1.71 62.67  1.55 58.00  ضابطة 
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ين  ا ب ارة م ي) و  13.27المھ اس القبل ة (للقي ة  17.33درج د المرحل دي بع اس البع ة (للقي درج

ة الخامسة  0.81حرافات معيارية تراوحت بين نإالخامسة للبرنامج ) ب د المرحل اس بع درجة (للقي

امج ) و  ة األ 0.96للبرن د المرحل م بع ذي ت اس ال ة (القي امج). درج ى للبرن ارة أول بة لمھ ا بالنس م

ين  ا ب ة م دى المجموعة التجريبي ارة ل ذه المھ ابية لھ السالمة العامة فقد تراوحت المتوسطات الحس

امج )  27.67ياس القبلي ) ودرجة ( للق 12.60 ة الخامسة للبرن درجة (للقياس البعدي بعد المرحل

امج) و  0.72نحراف معياري تراوح ما بين إب ة الخامسة للبرن درجة (  0.98(للقياس بعد المرحل

ي ).  اس القبل ذه أللقي ابية لھ طات الحس يم المتوس ت ق د تراوح ابطة فق ة الض بة للمجموع ا بالنس م

ين  ا ب ارة م ي) و 12.47المھ اس القبل ة (للقي ة  16.53درج د المرحل دي بع اس البع ة (للقي درج

امج) ب ة للبرن ين إالخامس ة تراوحت ب ات معياري د  0.64نحراف اس بع ي والقي اس القبل ة (للقي درج

امج)  0.74المرحلة األولى للبرنامج ) و درجة (القياس الذي تم بعد المرحلة الثالثة والخامسة للبرن

دى المجموعة -لمھارة الحسما بالنسبة أ.  حركية فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لھذه المھارة ل

ين  ا ب ة م ي ) 13.20التجريبي اس القبل ة ( للقي د  28.27درج م بع ذي ت دي ال اس البع ة (للقي درج

امج) ب ين إالمرحلة الخامسة للبرن ا ب راوح م اري ت ة 1.18نحراف معي ة الثالث د المرحل اس بع (للقي

امج).  0.83للبرنامج) و ى للبرن ة االول بة للمجموعة أدرجة ( للقياس الذي يتم بعد المرحل ا بالنس م

ي) 12.80الضابطة فقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لھذه المھارة ما بين  اس القبل درجة (للقي

امج ) ب 17.00و  ة الخامسة للبرن د المرحل اس البعدي بع ة تراوحت إدرجة (للقي ات معياري نحراف

امج ) و  0.84بين  ة الخامسة للبرن ي ) .  0.94درجة (للقياس بعد المرحل اس القبل ا أدرجة (للقي م

ة  دى المجموع ارة ل ذه المھ ابية لھ طات الحس د تراوحت المتوس ة فق ة البدني ارة اللياق بة لمھ بالنس

ين  ا ب ة م ي ) و 12.73التجريبي اس القبل ة ( للقي دي) ب 27.47درج اس البع ة (للقي نحراف إدرج

اري ين معي ا ب راوح م امج) و  1.60ت ة للبرن ة الخامس د المرحل اس بع ة (للقي ة  0.74درج درج

يم أ(للقياس الذي تم بعد المرحلة االولى للبرنامج).  د تراوحت ق ما بالنسبة للمجموعة الضابطة فق

ي) و 12.80المتوسطات الحسابية لھذه المھارة ما بين  اس القبل اس  17.13درجة (للقي درجة (للقي

امج ) بالبعدي  ين إبعد المرحلة الخامسة للبرن ة تراوحت ب ات معياري اس  1.60نحراف درجة (للقي

ي) و  ي ) .  0.77القبل اس القبل ة (للقي د أدرج ام  فق كل ع تقاللية بش ارات االس بة للمھ ا بالنس م

ين  ا ب ة م ة التجريبي دى المجموع ارة ل ذه المھ ابية لھ ة (  58.26تراوحت المتوسطات الحس درج

اس الق ي ) وللقي امج) ب 125.80بل ة للبرن ة الخامس د المرحل دي بع اس البع ة (للقي نحراف إدرج

ين  ا ب راوح م اري ت امج) و  3.60معي ة للبرن ة الخامس د المرحل اس بع ة (للقي ة (  1.67درج درج

ي).  اس القبل ذه أللقي ابية لھ طات الحس يم المتوس ت ق د تراوح ابطة فق ة الض بة للمجموع ا بالنس م
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ين  ا ب ارة م ي) و  58.00المھ اس القبل ة (للقي دي) ب 78.00درج اس البع ة (للقي ات إدرج نحراف

  درجة (للقياس القبلي) . 1.55درجة (للقياس القبلي) و  2.48معيارية تراوحت بين 

ة أل     ة الدراسة في وللوقوف على داللة االختالف الملحوظة بين المتوسطات المتحقق راد وعين ف

ارات االستقاللية الخاص باألالمجموعتين التجريبية والضابطة ع اس المھ ى مقي ال المصابين ل طف

) ANCOVAعاقة عقلية جرى استخراج نتائج تحليل التباين المشترك (إبشلل دماغي مصحوبا ب

  ) يوضح ھذه النتائج .7ثر البرنامج على تنمية المھارات االستقاللية لديھم ، والجدول (أل

  )7جدول (

 ثر برنامج لتنمية المھارات االستقاللية تباين المشترك ) ألملخص نتائج تحليل التغاير ( ال

 عاقة عقلية على تنمية المھارات االستقاللية لديھم إفراد المصابين بشلل دماغي مصحوب بلأل
  

مجموع  المھارة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
 ف

مستوى 
 الداللة

مھارة الطعام 
 واللباس

 0.001 13.168 19.99 1 19.99 اختبار قبلي
 0.000 982.781 1.5 1 1.5 المجموعة
   40.988271.518الخطأ

مھارة السالمة 
 العامة

 0.001 13.420 12.631 1 12631 اختبار قبلي
 0.000 1.5 1.43 1 1.43 المجموعة
   0.941 27 25.413 الخطأ

 -مھارة الحس
 حركية

 0.001 13.107 22.237 1 22.237 اختبار قبلي
 0.000 805.151 1.37 1 1.37 المجموعة
   1.697 27 45.808 الخطأ

مھارة اللياقة 
البدنية والعادات 

 الصحية

 0.006 9.005 13.628 1 13.628 اختبار قبلي
 0.000 884.627 1.3411.34المجموعة
   1.513 27 40.860 الخطأ

المھارات 
 االستقاللية ككل

 0.001 146.54913.587 1 146.549 اختبار قبلي
 2502.0460.000 ######1#######المجموعة
   10.786 27 291.229 الخطأ

  

دول ( ن الج ظ م ود 7يالح ة أ) وج ر ذو دالل ة إث ارات الحركي ة المھ امج تنمي ي برن ائية لتلق حص

اغي مصحوب بلأل تقإطفال المصابين بشلل دم ارات االس ع المھ ة جمي ى تنمي ة عل ة عقلي اللية عاق

اراتھم االستقاللية في مجاالت أ نّ أذ يالحظ إلديھم  ة بالمتوسط زادت مھ فراد المجموعة التجريبي

ة والحس المة العام اس والس ام واللب ارات -الطع ادات الصحية والمھ ة والع ة البدني ة واللياق حركي

  داء نظرائھم في المجموعة الضابطة .أاالستقاللية لكل مقارنة ب

  اقشة النتائجمن
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االستقاللية مقترح في تنمية المھارات  حركيھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج   

  التالي : السؤالمن خالل االجابة عن ا،لألطفال ذوي الشلل الدماغي المصحوب باعاقة عقلية

ارات ا ة المھ دى األ الستقالليةما ھي فاعلية البرنامج المقترح لتنمي انون من شلل ل ذين يع ال ال طف

ذه الدراسة من خالل الجدولين (إي مصحوب بدماغ ائج ھ ى إ) 7( ) و6عاقة عقلية ؟توصلت نت ل

ى ذو داللة احصائية  اً ھنالك تأثير نّ أ رح عل دريبي المقت امج الت دى للبرن ة ل ارات الحركي و المھ نم

ةأعاقة عقلية عند إطفال ذوي الشلل الدماغي المصحوب باأل د .فراد المجموعة التجريبي د ولق  تأك

ذ دريبيھ امج الت أثير البرن ى أن ت ائج عل دماغي  ه النت لل ال االت الش دى ح وتر العضلي ل ل الت يقل

ةو ، عاقة عقليةإالتقلصي المصحوب ب رتبط بشدة  ،يعمل على نمو المھارات الحركي و ي ولكن النم

اغي تقلصي وشدة اإلاإل اني من شلل دم ذي يع ل ال دى الطف ة التي ل ا عاق ه ، كلم ة لدي ة العقلي عاق

  كبر. أكلما كان نمو المھارات الحركية قل أشدة التقلص والتوتر العضلي  انتك

ى أنً  ة إل ذه الدراس ائج ھ لت نت واً  توص ك نم طرداً  ھنال ارات  مض ة والمھ ارات الحركي ي المھ ف

ة إطفال المصابين بالشلل الدماغي التقلصي الرباعي المتوسط المصحوب باالستقاللية لدى األ عاق

ارات االستقاللية  عقلية بسيطة. مما ة والمھ ارات الحركي ة المھ امج في تنمي يشير الى فاعلية البرن

ى حد السابقة لدى كل من الذكور واإل ة عل ريتين المشمولين في الدراسة متقارب ناث والفئتين العم

ر ( ه رومكس وبرون ا توصل الي ك مع م ) Romekes and Brunner, 2006سواء . ويتفق ذل

ى ركية واالستقالل لدى األن نمو المھارات الحأب د عل دماغي تعتم انون من الشلل ال طفال الذين يع

دة اإل ك ألش ة . وذل ة الطفول ي مرحل ر ف ن العم ر ع ابة بغض النظ ي  نّ ص لة الت يبت أالعض ص

التقلص ( بب Spasticب ا إ) بس دماغ يأيتھ ي ال ة ف ز الحرك ابة مرك ر مضطربة فتصاب أص وام

دماغ صابة في مروكلما كانت اإل ،بالتقلص ة في ال تقلص أكز الحرك ان ال ا ك ر كلم شد ويبقى  أكب

ىأو أ ن كان الطفل المصاب بالشلل الدماغي ذكراً إو ،ھذا التقلص مع تقدم الطفل بالعمر قنث  . وتتف

ة ألHunchcleffe,2003نتائج الدراسة مع دراسة ھنكلف ( ة العمري ة ) حيث كانت الفئ راد عين ف

ن ( ة م ت ال6-3الدراس نوات وكان ة ) س ملتھا عين ي ش ة الت تويات العمري ي المس ة ف ائج متقارب نت

ة وذلك  دة الحال الدراسة .ولقد تركت ھنكلف المدة الزمنية للبرنامج التدريبي مفتوحة ومحكومة بش

ن  تمراأم تقلص العضلي باس ل ال ل تقلي ي  ر،ج اء ف ى البق ل عل د الطف د أوتعوي بح الش وضاع تك

ه ائج او ،العضلي الموجود لدي اركس (ألدراسة اتفقت نت ع دراسة ب ) حيث Parks,2001يضا م

ً  ظھرت نتائج الدراسة نمواً أ ة بغض النظر عن العمر والجنس وفي  متقاربا في المھارات الحركي

ل  م تجاھ ابقة ت ات الس م الدراس ر وأمعظ ر العم ة أث ارات الحركي و  المھ ى نم نس عل ر الج ث

ان ( ة ماكلين ات دراس ذه  الدراس ن ھ تقاللية وم راين و Maclennan,2005واالس ة ب ) ودراس

اولين     ,Ruth)2002) وكذلك دراسة روث (Brain and Carole, 2006كارول     ( ودراسة ب



 18

 )Bowilien,2002) اكلين ة ج ايلز (Jaklin,2002) ودراس ة م ) Miles,2000) ودراس

دريبي 2000براھيم (إودراسة  امج الت ان للبرن ذه الدراسات ك ة إحأ) وفي ھ ر ذا دالل صائية في ث

دى األ ة واالستقاللية ل د تنمية المھارات الحركي اعي عن اغي تقلصي رب ال المصابين بشلل دم طف

دريبي ظاھراً ،ناث وعند الفئات العمرية على حد سواءالذكور واإل امج الت في  ولقد كان تأثير البرن

اإذو داللة وتنمية المھارات الحركية  ارة ألرحصائية واضحة والتي ھي : مھارة التحكم ب س ، ومھ

دين الجلوس المتوازن ، ومھارة الوقوف المتوازن، ومھارة المشي ا ارة استخدام الي لمتوازن، ومھ

د  ة أ. ولق ارات الحركي و المھ ارات إدى نم ي : المھ ي ھ تقاللية والت ارات االس ة المھ ى تنمي ل

ارات اس ، والمھ ة با االستقاللية االستقاللية المتعلقة بالطعام واللب ة، المتعلق ة والنظاف لسالمة العام

ة  ة البدني ة باللياق تقاللية المتعلق ارات االس ة، والمھ الحس حركي ة ب تقاللية المتعقل ارات االس والمھ

اعي، و ارات  نّ أوالعادات الصحية، والمھارات االستقاللية المتعلقة بالسلوك االجتم و المھ أثير نم ت

ارات االستقاللية  ة في المھ دما المستخدمة في البرالحركي ه عن ببه أن ائج س ا أظھرت النت امج كم ن

دين  ة الي ت حرك ل ونم تطاع الطف اك إاس ام أمس اء األأدوات الطع ل ثن ه ك بس  نّ أأصبح بامكان يل

هإأصبح ب مالبسه لوحده . وكذلك عندما نمت مھارة الوقوف والمشي ان  نّ أ مكان ل من مك ى إيتنق ل

ه إب وأصبحيقضي حاجاته لوحده  وأنخر آ ؤدي  نّ أمكان ك ي ة بنجاح. وذل ه اليومي ى إدى أوظائف ل

ً إصبح أتكيفه في المجتمع المحيط به، و ً  نسانا ه بنفسه.  منتجا اة ، وزادت ثقت ا وله دور في الحي ومم

وظيفي إساعد على  نجاح ھذه الدراسة وجود مجموعة متخصصة في مجال العالج الطبيعي وال

ا جھزة والمعدات الجيدة في مركز الھالل.،وتوفر األ دم  ومم دل  نّ أظھر يتق ذه الدراسة ت ائج ھ نت

ر أمتداد للدرسات والبحوث السابقة . حيث عملت على تنمية المھارات الحركية والذي إنھا أعلى  ث

دى األ رح، ل امج المقت تھدفه بالبرن تقاللية المس ارات االس دماغي في تنمية المھ ال ذوي الشلل ال طف

ائجھا مختلفة عن الدراسات والبحوث وجعل نتراسة عاقة العقلية. ومما ميز ھذه الدالمصحوب باإل

ة و تنھا مزجت بين عدة نظريات وبرامج واعتمدأالسابقة  ا اعلى التھيئ ين مم دريب والتمك دى ألت

دىالى ظھورنتائج ذات داللة إ ة واالستقاللية ل ارات الحركي ة المھ ي تنمي ذه حصائية واضحة ف  ھ

  .المستھدفة بالبرنامجفئة ال

  التوصيات :

ة واالستقاللية أفي ضوء النتائج التي        ظھرتھا الدراسة التي ھدفت الى تنمية المھارات الحركي

رح يوصي الباحث إلذوي الشلل الدماغي المصحوب ب دريبي مقت امج ت ة من خالل برن ة عقلي عاق

   -: باآلتي

ى بحاالت  .1 ي تعن ة الخاصة وكل المؤسسات الت ز التربي امج في مراك ذا البرن أن يطبق ھ

 . فعليةالشلل الدماغي المصحوب بإعاقة عقلية بصورة 
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ات  .2 ة باستخدام عين ر شموالً أاعادة التحقق في النتائج التي توصلت اليھا الدراسة الحالي  كث

م تطويره في وذلك إل ذي ت امج ال ة البرن ى فاعلي دالالت عل ذه إعطاء المزيد من ال طار ھ

 .الدراسة

ويره .3 م تط ذي ت امج ال ة البرن ة فاعلي ة  دراس ي تنمي اھمة ف ة للمس ارات الحركي ة المھ لتنمي

 خرى من السلوك التكيفي والنضج االجتماعي .أجوانب 

اختالف اإل .4 ة ب ارات الحركي ة المھ رح لتنمي امج المقت ة البرن تالف فاعلي ة اخ داد دراس ع

  طفال .عاقة الحركية والعقلية لدى األكاديمي للمدربين واختالف درجات اإلاأل
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  لمالحقا
  
  )1ملحق (

برنامج تدريبي لتنمية المھارات الحركية لدى األطفال ذوي الشلل الدماغي 
 المصحوب بإعاقة عقلية

  مقدمة 
  

دريبي،     امج الت ذا البرن دى  لقد قام الباحث بإعداد ھ ة ل ارات الحركي ة المھ ى تنمي ذي يعمل عل ال

ين ،  ات المختص ة  حاج ك لتلبي ة ، وذل ة العقلي دماغي المصحوب باإلعاق لل ال ال ذوي الش األطف

ام  ي األقس اد المشرفين والمشرفات ف ذلك إلرش ا. وك ة حركي ذه الفئ دريب ھ ى ت ون عل ذين يعمل ال

فال أثناء إقامتھم في المراكز أو وجودھم في الداخلية في مراكز التربية الخاصة واسر ھؤالء األط

اء  وس وأثن اء الجل ال ووضعھم أثن البيوت لتدريبھم والقيام ببعض المھارات البسيطة لھؤالء االطف

وتر  ن الت ل م ار، وتقل ر األوت وھات ، وقص دوث التش ع ح ى من اعد عل عيات تس ي  وض وم ف الن

  العضلي لديھم .

ال  120شمل ھذه المراحل يتكون البرنامج من خمسة مراحل ت     دريب األطف جلسة ويستغرق  ت

ارات  ة المھ ي تنمي امج ف داف البرن ق أھ ل تحقي ن اج ك م ھور وذل ة ش ات خمس ذه الجلس ى ھ عل

ى  ه إل الحركية المستھدفة ، وذلك باستغالل أقصى ما تسمح به قدرات الطفل وإمكانياته للوصول ب

ل االستقالل في حياته واعتماده على نفسه وذلك إل درات الطف ا وفق ق ى أقصى درجة يمكن تحقيقھ

ذين  ال ال ذا المج ي ھ ين ف دي المختص ين ي ع ب دريبي سيوض امج الت ذا البرن ه ، وان ھ وإمكانيات

ة في  ام الداخلي دي المشرفين في األقس يقومون بتطبيق الجانب الرئيسي منه وأيضا سيوضع بين ي

امج مراكز التربية الخاصة واسر ھؤالء األطفال الذين سي ذا البرن اندة لھ اإلجراءات المس قومون  ب

ى  درب عل ه ، والت م خطوات ه وفھ الع علي د اإلط امج بع ذا البرن تخدام ھ ا اس ؤالء فيھ ي لھ وينبغ

ك من اجل  افي وذل داخلي واألسر بشكل ك ا المختص أو المشرف ال يقوم فيھ ي س اإلجراءات الت

  رجوه من البرنامج .إتقان التدريب الذي يقدم إلى الطفل وتحقيق النتائج الم

  

  ) المرحلة األولى 1جدول (

المھارات الحركية 
  الرئيسة

  المھارات الفرعية

  
مھارة التحكم 

  بالرأس

ه  -ا ى بطن د عل ين وھو راق ى مستوى الكتف أن يرفع الطفل رأسه قليال بحيث ال يصل إل
  فوق الكرة العالجية.

  لى بطنه فوق الكرة العالجية.أن يرفع الطفل رأسه إلى مستوى الكتفين وھو راقد ع-2
مال 1   ين والش ه اليم ه وجنب ادا رجلي ا او م دار متربع ى الج تندا إل ل مس س الطف .ان يجل
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مھارة الجلوس 
  المتوازن

ث ال  ل بحي ع راس الطف ى رف ائي عل ل األخص فنج ويعم ن اإلس اند م ى مس تندين إل مس
ل في كرسي مخصص ينخفض إلى األمام ( ويمكن بدل الجدار والمساند ان يجلس ال طف

  لذلك ).
مال 2 ين والش ه اليم ه وجنب ادا رجلي ا او م دار متربع ى الج تندا إل ل مس س الطف .أن يجل

ى  ى األعل ل إل ع األخصائي رأس الطف ى أن يرف اج إل فنج وال يحت اند اإلس مستندا إلى مس
  وممكن بدل ذلك ان يجلس في كرسي مخصص لذلك ).

ين  .أن يجلس الطفل مستندا ظھره إلى3 الجدار متربعا ومادا رجليه بدون مساند على اليم
  والشمال .

  
  

مھارة الوقوف 
  المتوازن

ت 1 ى األرض مثب امودي  عل ي وضع ع ي ف وف وھ ة الوق ى طاول ل عل ف الطف .ان يق
  الركبتين والحوض وتحت اإلبطين والرأس.

ت .ان يقف الطفل على طاولة الوقوف وھي في وضع عامودي على األرض مثبت تح2
  اإلبطين و الركبتين والحوض .

ت 3 ى األرض مثب امودي عل ي وضع ع ي ف وف و ھ ة الوق ى طاول ل عل ف الطف .ان يق
  الحوض و الركبتين.

ي  ارة المش مھ
  المتوازن

  . ان يحرك الطفل رجله اليمين إلى األمام وھو مثبت الحوض من قبل األخصائي.1
  مثبت الحوض من قبل األخصائي.. ان يحرك الطفل رجله الشمال إلى األمام وھو 2
  . ان يحرك الطفل رجله اليمين إلى الخلف وھو مثبت الحوض من قبل األخصائي.3
  . ان يحرك الطفل رجله الشمال إلى الخلف وھو مثبت الحوض من قبل األخصائي.4

  

المھارات الحركية 
  الرئيسة

  المھارات الفرعية

مھارة قبضة 
  اليدين

  ه حركة بسيطة إلى الخارج.ان يحرك الطفل أصابع .1
  ان يحرك الطفل أصابعه نصف حركة إلى الخارج. .2
  ان يحرك الطفل أصابعه أكثر من نصف الحركة إلى الخارج. .3

  

  ) المرحلة الثانية2جدول (

المھارات الحركية 
  الرئيسة

  المھارات الفرعية 

  
مھارة التحكم 

  بالرأس

  وھو راقد على بطنه فوق الكرة العالجية أن يحرك الطفل رأسه الى اليمين او الشمال -
رة  - وق الك ه ف ى بطن د عل يال وھو راق ين قل أن يرفع الطفل رأسه أعلى من مستوى الكتف

  العالجية
مھارة الجلوس 
  المتوازن

  أن يجلس الطفل  متربعا أو مادا رجليه مستندا على يديه من األمام. -
  ندا على يديه من الجانبين.أن يجلس الطفل متربعا أو مادا رجليه مست -
  أن يجلس الطفل متربعا أو مادا رجليه لوحده بدون ان يستند الى شئ. -

مھارة الوقوف 
  المتوازن

ت  - ى األرض مثب امودي عل ي وضع ع ي ف وف و ھ ة الوق ى طاول ل عل ف الطف ان يق
ل  ن قب ركبتين م ت ال دار مثب ى الج تندا إل ل مس ف الطف ركبتين. أو أن يق وض و ال الح

  ألخصائي.ا
  ان يقف الطفل معتمدا بيديه على المتوازي. -
  ان يقف الطفل معتمدا بيد واحدة على المتوازي. -

  ان يحرك الطفل رجله الشمال إلى الخلف وھو مثبت الحوض من قبل االخصائي. -مھارة المشي 
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مثبت الحوض من ان يحرك الطفل رجله اليمين إلى األمام ويعيدھا إلى الخلف وھو  -  المتوازن
  قبل االخصائي.

ان يحرك الطفل رجله الشمال إلى اإلمام ويعيدھا إلى الخلف وھو مثبت الحوض من  -
  قبل االخصائي

  ان يحرك الطفل الرسغ نصف حركة الى الخارج.-
المھارات الحركية 

  الرئيسة
  المھارات الفرعية 

مھارة استخدام 
  اليدين

  كاملة إلى الخارج بحيث تنبسط اليد انبساطة كاملة.ان يحرك الطفل أصابعه حركة  -
  ان يحرك الطفل الرسغ حركة بسيطة إلى الداخل. -
  ان يحرك الطفل الرسغ حركة بسيطة الى الخارج. -

  
  

  ) المرحلة الثالثة3جدول (

المھارات الحركية 
  الرئيسة

  المھارات الفرعية

مھارة التحكم 
  بالرأس

ة وھو أن يرفع الطفل رأسه أع - ى أقصى درجة ممكن ين إل ى من مستوى الكتف ل
  راقد على بطنه فوق الكرة العالجية.

  أن يبقى رأسه ثابتا أثناء الجلوس بحيث ال ينخفض إلى األمام -
مھارة الجلوس 
  المتوازن

ام  - أن يجلس الطفل متربعا او مادا رجليه على األرض وان يثبت إذا دفع من اإلم
  والخلف.

الطفل على األرض ويثبت عند دفعه من األمام ومن الخلف ومن أن يجلس  -
 اليمين ومن الشمال.

مھارة الوقوف 
  المتوازن

  ان يقف الطفل مثبتا الحوض من الخلف من قبل االخصائي. -
  ان يقف الطفل وھو مرتكز ارتكازا بسيطا على يد االخصائي. -
  ان يقف الطفل لوحده بدون االعتماد على شئ.-

ارة المشي مھ
  المتوازن

  ان يمشي الطفل الى األمام وھو مثبت الحوض من قبل االخصائي. -
  ان يمشي الطفل معتمدا بيديه على المتوازي. -

  مھارة قبضة 
  اليدين 

  ان يحرك الطفل الرسغ نصف حركة الى الداخل -
  ان يحرك الطفل الرسغ  نصف حركة الى الخارج. -
  حركة كاملة الى الداخلان يحرك الطفل الرسغ  -

  
  

  

  ) المرحلة الرابعة4جدول (

المھارات الحركية 
  الرئيسة

  المھارات الفرعية

مھارة التحكم 
  بالرأس

أن يبقى رأسه ثابتا أثناء الجلوس ويحركه الى اليمين والى الشمال والى األمام  -
  والى الخلف

ة الوق - ى طاول وف عل اء الوق ا أثن ل ثابت ى رأس الطف ي وضع أن يبق وف وھي ف
  عامودي على األرض بحيث ال ينخفض رأسه إلى األمام
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مھارة الجلوس 
  المتوازن

وض - ة الح ن منطق ائي م ه األخص ة ويثبت رة العالجي ى الك ل عل س الطف أن يجل
  بحيث ال يسقط عن الكرة.

رة مناسبة - ى أن تكون الك دون مساعدة عل ة ب أن يجلس الطفل على الكرة العالجي
  وقدميه تصل إلى األرض أثناء الجلوس. لحجم الطفل

مھارة الوقوف 
  المتوازن

  ان يقف الطفل ثابتا إذا دفع دفعه بسيطة من قبل األخصائي من األمام. -
  ان يقف الطفل ثابتا إذا دفع دفعة قوية من قبل األخصائي من األمام. -

مھارة المشي 
  المتوازن

  وازيان يمشي الطفل معتمد بيد واحدة على المت-
  ان يمشي الطفل معتمدا بيديه على جھاز المشي الوكر. -

  مھارة قبضة 
  اليدين

  ان يحرك الطفل الرسغ حركة كاملة إلى الخارج. -
  ان يضغط الطفل إلى الكرات اإلسفنجية الطرية. -

  
  

  ) المرحلة الخامسة 5جدول (

  رقم المھارات الفرعية المھارات الحركية الرئيسة
أن يبقى رأس الطفل ثابتا أثناء الوقوف على الطاولة وھي في وضع عامودي  -  كم بالرأس مھارة التح

  على األرض ويحركه إلى اليمين والشمال والى األمام والى الخلف 
أن يجلس الطفل على الكرة العالجية ويثبت إذا دفع إلى اليمن والشمال والى  -  مھارة الجلوس المتوازن

  الخلف واإلمام.
  ان يقف الطفل ثابتا إذا دفع دفعه بسيطة من قبل االخصائي من الخلف. -  الوقوف المتوازن  مھارة

  ان يقف الطفل ثابتا إذا دفع دفعة قوية من قبل االخصائي من الخلف. -
  

  المھارات الفرعية المھارات الحركية الرئيسة
  شئ.ان يمشي الطفل لوحده دون ان يعتمد على  -  مھارة المشي المتوازن

ان يمشي الطفل لوحده دون أن يعتمد على شئ متخطيا حواجز أمامه  -
  سم وطولھا متر.10ارتفاعھا 

  ان يضغط الطفل على الكرات اإلسفنجية القاسية. -  مھارة قبضة اليدين
  ان يركب الطفل أشكاال مختلفة من مكعبات الليجو. -

  
ات الفرعية األولى األسھل من كل مجموعة من وفي ھذه المراحل الخمسة تم اختيار المھار       

م  امج ث ى من البرن المھارات الفرعية المنبثفة عن المھارات الحركية الرئيسة لتشكل المرحلة األول

ى  ذا ال ة وھك ة الثاني بقتھا لتشكل المرحل دھا وھي أصعب من التي س ة التي بع المھارات  الفرعي

ة وھو المرحلة الخامسة وھي المرحلة التي تصل فيھ ارات الفرعي ا الصعوبة الى أقصاھا في المھ

ل  درات الطف ى ق د عل ك يعتم األمر المطلوب أن يصل إليه الطفل في نھاية زمن البرنامج ولكن ذل

  وإمكانياته . 
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) 2ملحق رقم (
مقياس المهارات الحركية  

 Grossالمهارات الحركية المستهدفة خمسة مهارات األربعة األولى منها مهارات حركية كبيرة ( 

Motor skills  )والخامسة من المهارات الحركية الدقيقة  (Fine Motor skills (
 
ال  نعم  الفقرة وتشمل المھارات الفرعية الخاصة بالمھارة الحركية الرئيسة األولى  الرقم  

مھارة التحكم بحركة الراس  : المھارة األولى *
يرفع الطفل رأسه قليال بحيث ال يصل الى مستوى الكتفين وھو راقد على بطنه  1

فوق الكرة العالجية  
  

  يرفع الطفل رأسه الى مستوى الكتفين وھو راقد على بطنه فوق الكرة العالجية   2
يحرك الطفل رأسه الى اليمين او الشمال وھو راقد على بطنه فوق الكرة  3

العالجية  
  

يرفع الطفل رأسه أعلى من مستوى الكتفين قليال وھو راقد على بطنه فوق الكرة  4
العالجية  

  

يرفع الطفل رأسه أعلى من مستوى الكتفين الى اقصى درجة ممكنة وھو راقد  5
على بطنه فوق الكرة العالجية 

  

   يبقى رأسه ثابتا اثناء الجلوس بحيث ال ينخفض إلى األمام   6
 يبقى رأسه ثابتا أثناء الجلوس ويحركه الى اليمين والى الشمال والى األمام والى  7

الخلف  
  

 يبقى راس الطفل ثابتا أثناء الوقوف على طاولة الوقوف وھي في وضع  8
عامودي على األرض بحيث ال ينخفض راسه إلى األمام  

  

يبقى راس الطفل ثابتا اثناء الوقوف على الطاولة وھي في وضع عامودي على  9
األرض ويحركه الى اليمين والشمال والى االمام والى الخلف  

  

مھارة الجلوس المتوازن  : *المھارة الثانية
 يجلس الطفل مستندا إلى الجدار متربعا او مادا رجليه وجنبه اليمين والشمال  10

مستندين إلى مساند من اإلسفنج ويعمل االخصائي على رفع راس الطفل بحيث 
ال ينخفض إلى األمام ( ويمكن بدل الجدار والمساند ان يجلس الطفل في كرسي 

مخصص لذلك ). 

  

 يجلس الطفل مستندا إلى الجدار متربعا او مادا رجليه وجنبه اليمين والشمال  11
 يرفع االخصائي راس الطفل إلى أنمستندا إلى مساند اإلسفنج وال يحتاج إلى 

األعلى وممكن بدل ذلك ان يجلس في كرسي مخصص لذلك ) 

  

يجلس الطفل مستندا ظھره إلى الجدار متربعا ومادا رجليه بدون مساند على  12
اليمين والشمال . 

  

   يجلس الطفل  متربعا او مادا رجليه مستندا على يديه من األمام   13
   يجلس الطفل متربعا او مادا رجليه مستندا على يديه من الجانبين   14
  يجلس الطفل متربعا او مادا رجليه لوحده بدون ان يستند الى شئ   15
يجلس الطفل متربعا او مادا رجليه على األرض وان يثبت إذا دفع من اإلمام  16

والخلف  
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 )3ملحق (
  مقياس المھارات االستقاللية

  ( مقياس السلوك التكيفي وا نضج الالجتماعي )

  
  
  

المھارة الالستقاللية الرقم 
 لرئيسية ا

الدرجات الممكنة  المھارة االستقاللية الفرعية 
  لكل مھارة

 )0 – 4 ( 
  أوال
  
  
  
  
 

  
  
  

  المھارة
  الالستقاللية

  المتعلقة بالطعام
  واللباس

 

  استخدام أدوات المطبخ  - 1

  تناول السوائل  - 2

  الوجبات الرئيسة  - 3
  عادات النظافة في تناول الطعام - 4
  معطف واأللبسة المماثلة خلع ال - 5
  االزرار والسحاب  - 6
  ارتداء انواع األحذية  - 7
  ربط الحذاء - 8

  المھاراتثانيا 
  االستقاللية المتعلقة
  بالسالمة العامة
 والنظافة

  استعمال المرحاض  - 1
 العناية بنظافة الجسم-2
  العناية بالشعر واألظافر  - 3
  الھندام الترتيب و - 4
 الممرات واألدراج-5
  الوعي لألخطار والدفاع عن النفس - 6
  قطع الشوارع  - 7
  الحماية من المخاطر - 8

  تسلق الدرج  - 1 الحركية  -المھارات الحسثالثا 
  . التوازن 2
  استخدام الكرة  - 3
  الحجل  - 4
 رسم الخط-5

الستقاللية المھارة الالرقم 
 الرئيسية 

الدرجات الممكنة  المھارة االستقاللية الفرعية 
  لكل مھارة

 )0 – 4 ( 
  
 ثالثا

 

  
 الحركية -المھارات الحس

  سكب السوائل  - 6

  ثني الورق - 7

  رسم الوجه  -8 

 تنظيف األنف-1اللياقة البدنية والعادات رابعا
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  األظافر -2  الصحية
  قامةوضع ال -3 
  النظافة والمظھر -4 
  الركض -5 

  ثني الركبة   - 6
  لمس اصبع القدم   - 7
  االرتفاع بالجسم -8 


