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املبكر املقدمة لألطفال املعاقني عقليا يف السعودية من وجهة نظر أسر األطفال املستفيدين  هدف البحث احلايل إىل تقييم برامج التدخل: امللخص
لألطفال وعالقته مبتغريات جنس الطفل املعاق وعمره وخربة املدرابت. ولتحقيق هذا اهلدف أعد الباحث أداة لتقييم برامج التدخل املبكر املقدمة 

جمالني مها أهداف الربانمج واملدرابت. وضمن إجراءات إعداد أداة البحث مت التوصل إىل دالالت صدق  املعاقني عقليا يف السعودية، وتكونت من
( أسرة ممن يلتحق أطفاهلا املعاقني ١٤٨وثبات بينت مالءمة األداة ألغراض البحث، حيث مت تطبيق أداة البحث على عينة البحث البالغ عددها )

ودية. وأظهرت نتائج البحث أن تقييم برامج التدخل املبكر املقدمة لألطفال املعاقني عقليا من وجهة نظر األسر عقليا بربامج التدخل املبكر يف السع
املناسب املستفيدين كان أعلى يف جمال املدرابت منه يف جانب األهداف. حيث كانت أعلى فقرة يف جمال املدرابت "متتلك املدرابت املظهر الالئق و 

" حيث بلغ املتوسط  " متتلك املدرابت املعرفة يف تصميم الوسائل التعليمية (، أما أقل فقرة فقد كانت3,70املتوسط احلسايب هلا )أثناء الزايرة "وبلغ 
ل فقرة . أما أق(3,60وبلغ املتوسط احلسايب هلا )لربامج تقييما دورايً ومستمراً "( وأما أعلى فقرة يف جمال األهداف فقد كانت "تقدم ا3,25احلسايب هلا )

(. كما أظهرت نتائج البحث 3,0٤فقد كانت "يقدم لطفلي برانمج تدريب عالجي )عالج طبيعي ووظيفي ونطقي(" حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا )
 ل وعمره. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقييم برامج التدخل املبكر املقدمة لألطفال املعاقني عقليا من وجهة نظر األسر تعزى جلنس الطف

 ، التدخل املبكر، املعاقني عقليا، أسرتقييم، برامج الكلمات املفتاحية:
 

Assessing Early Intervention Programs That are Provided for Children with Mental 
retardation in Saudi from the Point of View of Families of Those Children 

Dr. Derar Alqudah (2) 

(2) Associate Professor Special Education- College of Education- Umm Al - Qura University, dmqudah@uqu.edu.sa 

Abstract: The study aimed at assessing early intervention programs for students with mental retardation in 
Saudi from the point of view of families who are reconvening services and its relationship with variables such as 
gender of the child, age of the child and the experience of trainers. In order to accomplish the goal, the 
researcher designed a survey to assess early intervention programs in Saudi, which consisted of two areas, the 
goals of the program and the trainers. Validity and reliability were calculated for the survey in which it was 
administered on the sample of the study which consisted of (148) families. The results showed that assessment 
of early intervention programs provided for children with mental retardation in Saudi from the point of view of 
families whom children are receiving services was higher in the area of trainers rather than goals. The highest 
item in the area of trainers “trainers are well dressed and polite during the visits” with a mean of (3.70). However 
the lowest item was “trainers have the knowledge in designing teaching aids” with a mean of (3.25). In the area 
of goals, the highest item was “programs provide ongoing and continues assessment” with a mean of (3.60), 
whereas the lowest item was “my child is provided with a remedial training program (physical therapy and 
occupational therapy and speech therapy) with a mean of (3.04). Results also showed no significant differences 
in assessing early intervention programs with regards to gender and age of the child. 
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 املقدمة:

لألطفهههال ذوإل اقعاقهههةل العقليهههةل اهتمامهههاً علهههى اخهههتالفل تصهههنيفا ا )بسهههيطة، ومتوسهههطة،  شههههدت الهههربامج وااهههدمات ال بويهههة
وشههديدة، وشههديدة جههدا(، ومههن هههذه ااههدماتل والههربامج بههرامجح التههدخل املبكههر، حيههث تطلهه ا البههاح ون يف جمههال التههدخل املبكههر إىل 

 (20١3يئة غنية تتفاعل معه بطريقٍة صحيحٍة. )حيي، تنميةل قدراٍت ومهارات الطفل ذوإل لإلعاقة العقليةل عن طريق وجود ب
ويحقصد ابلتدخل املبكر اجلهود اليت تبذل للكشفل عن األطفال املعرضني لإلعاقةل العقلية قبلا الهوالدةل وإثنائهها وبعهدلها وتهوفريح 

كهر إىل أمهيهةل مرحلهة الطفولهةل املبكهرةل للمعهاقني الرعايةل املتكاملةل هلم وألسهرهم يف مرحلهةل الطفولهةل املبكهرة. كمها ترجه  أمهيهة التهدخل املب
 عقليا إذ تعتربح مرحلة حرجة ابلنسبةل للنمو العقلي للطفل وتنمية قدراته ومهاراتل النمو املختلفةل لديه.

الهيت  ويهدفح التدخل املبكر للمعاقني عقليها إىل تنميهةل قهدراٍت ومههاراتل الطفهل ذوإل االحتياجهاتل اااصهةل يف نفهس ا هاالتل 
 ينمو فيها الطفل العادإلُّ وهي: ا ال املعهريف، واحلياتيهة اليوميهة، واالجتمهاعي، واالنفعهايل، واحلركهي، واللغهوإل، واألكهاداي، وإشهبا 
حاجاتههه وحاجههاتل أسههرته، واالسههتفادة مههن الطفههل بوصههفه عجملههواً انفعههاً يف ا تمهه ، وتههوفريح الرعايههةل الصههحيةل، وااههدمات االجتماعيههة 

بويههة لههه عههن طريههق فريههق متعههدد التخصصههاتل وذلههك مههن خههالل التشههخيا املبكههر للحههاالتل وتقههد  الرعايههةل املتكاملههةل والههربامج وال  
 املتخصصةل.

وتكمههن أمهيههة التههدخل املبكههر للمعههاقني عقليهها إىل وسههن األداء لههذوإل اقعاقههة العقليههة ومهههارا م الشخصههيةل وتههوافقهم النفسههي 
يةل الصحيةل هلم، مما يؤكهد أمهيهة اسهتخدام أسهلوت التهدخل املبكهر لتحسهني ههذه املههاراتل واألداء هلهم. وال واالجتماعي ووسن الناح

يقتصْر ذلك على اقجراءاتل اليت  دفح إىل احلدل من حدوثل اقعاقةل االعقليهة، وإاها يشهمل أيجملهاً اقجهراءاتل الهيت  هدفح إىل احلهدل 
دوثل اقعاقهةل وتهوفري اقمكانيهاتل الطبيهةل، واالجتماعيهةل، والتةهيليهةل املناسهبة للمعهوقني لالنهدماج يف من اآلاثر السلبيةل امل تبهةل علهى حه

 (.20١١ا تم  بصورٍة طبيعيٍة م  العاديني )ااطيب واحلديدإل، 
إىل برانمج خها  بهه  ويقومح التدخل املبكرح على مبدأ الفروق الفرديةل بنيا األطفال يف النمو للمعاقني عقليا، فكل طفل حيتاجح 

يحناسبح قدراته وإمكانياته ودرجة اقعاقةل اااصة به، لهذلك يهتمُّ وديهد قهدراتل وإمكهاانتل الطفهل عهن طريهق عمهل تقيهيم لهه،   يهتمُّ 
قصههرية  وضهه  الههربانمجا املناسههبا للطفههل طبقههاا ملسههتوى اههوه احلههايل وعمههره الههزمد، كمهها يههتمُّ وديههد األهههدافل بعيههدة املههدى واألهههدافل 

املهههدى ومعهههايري تقيهههيما الطفهههل أثنهههاءا الهههربانمج وبعهههده للتعهههرفل إىل مهههدى التقهههدم يف مسهههتوى اهههو الطفهههل إىل أن يصهههل الطفهههل املرحلهههة 
 التعليميههة، فيههتمُّ وديههد إمكانيههة اسههتفادتها مههْن ااههدماتل التعليميههةل ونههو  التعلههيم الههذإل يناسههبح قدراتههه وإمكاانتههه ومواعيههد بههدءا تقههد 

 .(20١3)حيي،  اتل ومد ا وأماكن تقداهااادم

 أهمية البحث:

تتجملح أمهية البحث يف كون برامج التدخل املبكر تؤثر أتثرياً ابلغاً بشهكل عهام ويف أتثريهها البهالغ علهى السهنوات األوىل يف اهو 
أتخههراً اههائي أو عأههزا أو  الطفههل وتطههوره، وتعمههل علههى الوقايههة مههن اقعاقههة أو تكشههف بصههورة مبكههرة عههن األطفههال الههذين يظهههرون

إعاقة، وتقدم اادمات الالزمة يف خمتلف اجلوانب، ويف كوهنا تزود األمهات ابلتدريب الالزم لرعاية الطفل فجملاًل على إسهامها يف 
 ذه الفئة.العملية التدريبية والتعليمية للطفل، وضمن بيئته املةلوفة. واألمهية األك ر هي تصميم هذه الربامج لتحقيق احلاجات هل

ويف السعودية تقدم العديد من املراكز برامج التدخل املبكر، ومازالت اجلهود املبذولة مستمرة لتحسينها وتطويرها والرقي هبها، 
وهنا البد من تقييم الوض  الراهن حىت تستطي  وقيق أفجملل النتهائج، لهذلك فقهد جهاءت أمهيهة ههذا البحهث يف تقيهيم ههذه الهربامج 
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ر األطفهال املسهتفيدين، وذلهك ملعرفهة مهدى مالءمهة الهربامج ملسهتوايت الفئهة املسهتفيدة وخصائصهها وتعهرف نقها  من وجهة نظر أس
القوة والجملعف، ونظراً إىل أن السعودية تشههد تطهوراً كبهرياً يف جمهال ال بيهة اااصهة فهين ههذا يعكهس مهدى احلاجهة إىل تقيهيم الهربامج 

 األطفال الصغار.املقدمة لألطفال املعاقني عقليا وخاصة 

 أهداف البحث

  -:إىلأيمل البحث احلايل 
أن اكههن اقدارات ال بويههة علههى اخههتالف مسههتواي ا مههن االسههتفادة مههن نتائأههه مههن خههالل توظيههف البيههاانت واملعلومههات الههيت  -١

 سوف يكشف عنها هذا البحث يف خدمة متخذإل القرار واملخططني ال بويني. 
يف برامج التدخل املبكر وتفعيل دورهم يف الربامج وتشأي  الباح ني على إجراء املزيد من األحباث  توعية األسر أبمهية املشاركة -2

 اليت تعمل على استقصاء فاعلية برامج التدخل املبكر وأمهية مشاركة األسرة يف برامج ال بية اااصة املبكرة. 

 مربرات البحث:
 دخل املبكر املقدمة لألطفال املعاقني عقليا يف السعودية قلة الدارسات اليت تناولت موضو  تقييم برامج الت 
 .أمهية تقييم برامج التدخل املبكر املقدمة للمعاقني عقليا وذلك بغية تعديلها 
  )إغناء جماالت االهتمام ابل بية اااصة املبكرة )التدخل املبكر 

 مشكلة البحث وأسئلته:

ل املبكر املقدمهة لألطفهال املعهاقني عقليها يف السهعودية مهن وجههة نظهر أسهر وتتم ل مشكلة هدا البحث يف تقييم برامج التدخ
األطفههال املسههتفيدين. وقههد حههاول البحههث اقجابههة عههن السههؤال الرئيسههي التههايل: مهها تقيههيم بههرامج التههدخل املبكههر املقدمههة لألطفههال 

 ي السابق األسئلة الفرعية التالية:املعاقني عقليا من وجهة نظر أسر األطفال املستفيدين؟ ويتفر  من السؤال الرئيس
 ما تقييم برامج التدخل املبكر املقدمة لألطفال املعاقني عقليا يف السعودية من وجهة نظر أسر األطفال املستفيدين؟ -١
هههل لتلههف تقيههيم بههرامج التههدخل املبكههر املقدمههة لألطفههال املعههاقني عقليهها مههن وجهههة نظههر أسههر األطفههال املسههتفيدين ابخههتالف  -2

 لطفل؟جنس ا
ل لتلف تقييم برامج التدخل املبكر املقدمة لألطفال املعاقني عقليا من وجهة نظر أسر األطفال املستفيدين ابختالف عمر ه -3

 الطفل؟

 مصطلحات البحث:

 : هم األطفال الذين شخصوا أبن لديهم إعاقة عقلية مبختلف تصنيفا ا.املعاقني عقليا
 دمة األطفال املعاقني منذ امليالد وحىت عمر تس  سنوات واملطبقة يف السعودية.: هي الربامج املقبرامج التدخل املبكر

: هههم األفههراد الههذين يقومههون برعايههة الطفههل يف املنههزل وهههم غالبههاً والههد الطفههل ووالداتههه وإخوتههه أو أحههد األقههارت م ههل العمههة أو األسررر
 اجلدة.
ح أو الفشل يف وقيق أهداف الربامج أو املنهاج وكذلك تعرف جوانب : هو العملية اليت من خالهلا اكن معرفة مدى النأا التقييم

 الجملعف أو القوة حىت اكن وقيق األهداف املنشودة.
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 حمددات البحث:

يتحدد البحث احلايل أبسر األطفال ذوإل اقعاقة العقلية يف مرحلة الطفولة املبكرة واملستفيدين من برامج التدخل املبكر. يف 
 .(20١٨ة يف عام )مدينة مكة املكرم

 الدراسات السابقة

علهى الههرغم مههن االهتمههام الكبهري يف اآلونههة األخههرية بههربامج التهدخل املقدمههة للمعههاقني عقليهها علهى مسههتوى العهها  ونشهها  احلركههة 
كل البح يههة إال أن حأههم الدراسههات الههيت أجريههت يف هههذا السههياق ال تههزال عههدودة يف وطننهها العههريب بشههكل عههام ويف السههعودية بشهه
 خا ، وسيعرض الباحث الدراسات العربية واألجنبية املختلفة اليت ألقت الجملوء على القجملااي املرتبطة بربامج التدخل املبكر. 

( ههههدفها معرفهههة أتثهههري فهههرق األعمهههار املختلفهههة علهههى اكتسهههات evden dna nBBrB, 2015أجهههرى بهههراون وريفهههي دراسهههة ) 
( أطفال مقسمني على جممهوعتني رهريبيتني: جمموعهة 203و تكونت عينة الدراسة من ) 0 املهارات املعرفية لألطفال املعاقني عقليا
سهنوات.  (6 - ٤خمتلفة األعمهار ويه اوح أعمهارهم مهن ) (١07وجمموعة رريبية اثنية )  (رريبية أوىل أعمارهم متساوية  ) متقاربة

 دالت عالية وأشارت النتائج إىل تفوق ا موعة اليت تجملم أعماراً خمتلفة مبع
( فكانت بعنوان "اراهات األسهرة حهول سياسهة التهدخل املبكهر للمعهاقني عقليها". ههدفت 2012lanen BndD ,اما دراسة )

إىل توضهههيح دور األسهههرة يف بهههرامج التهههدخل املبكهههر للمعهههاقني عقليههها وتقيهههيم درجهههة توجهههه األسهههر إىل تهههدريبات بهههرامج التهههدخل املبكهههر 
الدراسة من مخس وعش رين عائلة ممن لديها أطفال ذوو اعاقة عقلية يف الوالايت املتحدة. أظههرت  للمعاقني عقليا. تكونت عينة

نتههائج الدراسههة أن األهههايل هلههم دور كبههري وفعههال يف تطههوير بههرامج التههدخل املبكههر مههن خههالل اقسهههام يف تدريباتههه ومهاراتههه. كمهها أن 
 اقة العقلية من خالل متابعة أبنائهم وصقل مهارا م العقلية.لألسرة كذلك دورًا مهما يف دعم األطفال من ذوإل االع

فقد ههدفت إىل مسهاعدة اآلابء يف تعلهيم أطفهاهلم املعهاقني . (rseavouBe dna cnuB, 2011)أما دراسة فورشس وآخرون 
( مهن ٤3الدراسهة مهن )عقليا، وإىل قياس مدى تقدم أعمارهم من خالل التهدخل املبكهر يف املنهزل مبشهرو  البهورتج. وتكونهت عينهة 

( سنوات ومت اختيار العينة بطريقة عشوائية، وأشارت النتائج إىل وجود فروق دالة ٤-3طفاًل ت اوح أعمارهم من ) ٤6األمهات له 
 ( يف استخدام مشرو  تدريب بورتج.0,5على كل املقاييس املستخدمة لألمهات واألطفال عند مستوى داللة )

، دراسهههة ههههدفت إىل معرفهههة إمكانيهههة اسهههتخدام دليهههل بهههورتج  (dhduaoua -ucava , 2011)أجهههرى يومهههاجتس كوريهههو  
( طفل من املعاقني عقليا من امليالد حىت السادسة، وأشارت 200وتكونت العينة من ) .للتعليم املبكر على األطفال املعاقني عقليا
 النمو لديهم.( طفاًل وزايدة ملموسة يف ١٤٤نتائج الدراسة إىل فاعلية الربانمج م  )
( بدراسهة ههدفت اىل تقيهيم بهرانمج البهورتج كةحهد بهرامج التهدخل املبكهر مهن وجههة نظههر 2009أجهرى الغلهيالت )الغلهيالت، 

معلمهها ممههن يعملههون يف  20أسههرة، و ١50موزعههة علههى  ١70األسههر واملعلمههني يف األردن للمعههاقني عقليهها. وتكونههت عينههة الدراسههة 
ئج اىل وجهود داللهة إحصهائية يف تقيهيم املعلمهني، كمها أظههرت النتهائج وجهود داللهة إحصهائية يف تقيهيم برانمج البورتج. وأشهارت النتها

 األسر تعزى اىل متغري جنس الطفل وعمره ونو  إعاقته
( بدراسة هدفت اىل تقييم بهرامج التهدخل املبكهر املقدمهة للمعهاقني عقليها يف دولهة االمهارات 200٨قامت النعيمي )النعيمي، 

معلمها. وأشههارت  ٤١أمها و 7١موزعهة علهى  ١١2يهة املتحهدة مهن وجههة نظهر األمهههات واملعلمهني. وتكونهت عينهة الدراسهة مههن العرب
النتائج اىل وجود داللة إحصائية يف تقييم املعلمني، كما أشارت النتائج إىل وجود داللة إحصائية يف تقييم االمهات تعزى اىل متغري 

 عاق.مستوى اقعاقة العقلية وجنس امل
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( دراسة هدفت إىل التعرفل علهى مسهتوى فاعليهةل بهرامج التهدخل املبكهر لألطفهال املعهاقني  عيهاا يف 200٨أجرت القحطاين )
 مدينههةل الههرايض ابململكههةل العربيههةل السههعوديةل مههن وجهههةل نظههر مههديراتل ومعلمههاتل املراكههز، والروضههاتل احلكوميههةل واااصههةل، ابقضههافةل إىل

طفههال املعههاقني  عيهها وكههذلك التعههرفح علههى مشههكالتل ومعوقههاتل بههرامج التههدخل املبكههر. وتكونههت عينههة الدراسههةل مههن أوليههاء أمههور األ
( ويلا أمههههر. ١75( معلمهههة، و )٨١( مههههديرة، و )3١( مفحوصهههاا، حيههههث توزعهههت عينههههة الدراسهههةل علههههى ثهههالثل فئههههاٍت وههههم )2٨7)

ٍة يف امههتال ل أفههرادل الدراسههةل للكفههاايتل تعههزى للأههنس، واملؤهههل العلمههي، وأشههارت النتههائجح إىل عههدم وجههودل فههروق ذاتل داللههٍة إحصههائي
والتخصا، وااربةل، يف حني وحجدت فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍة تعزى لتلقي الدوراتل التدريبيةل لصاحل العاملني الذين تلقهوا دوراٍت 

لعاملني ألمهيةل الكفاايتل تعزى ملتغهري التخصها ولصهاحل خمتصهي تدريبية، وأشارت النتائجح إىل وجودل فروق دالٍة إحصائياً يف تقدير ا
 ال بيههةل اااصههةل، كمهها أنههه ال توجههْد فههروٌق ذات داللههٍة إحصههائيٍة لتقههدير العههاملني ألمهيههةل الكفههاايتل تعههزى للأههنس، وااههربةل، والههدوراتل 

إحصههائيٍة يف االحتياجههاتل التدريبيههةل ألفههرادل الدراسههةل تعههزى التدريبيههةل، واملؤهههل العلمههي، وأشههارت النتههائجح أيجملههاا إىل وجههودل فههروق دالههٍة 
تعزى للخربةل والتخصا، ولصاحل العاملني ذوإل ااربةل القصريةل وخمتصي ال بيةل اااصةل. يف حني   تظهْر النتائجح فروقاا دالة إحصائياا 

 ملتغري املؤهل العلمي، واجلنس، والدوراتل التدريبيةل.
 ااهدمات وخاصهة العهائالت نظهر وجههة مهن املبكهر التهدخل أمهيهة عهن (Turnbull ,Jean 2007) تريمبهال  دراسهة يف
 وقد .األساسيني اادمة مقدمي من 2600 م  مقابالت تليفونية يف البياانت مج  مت ، ذوإل اقعاقة العقلية للطفل املقدمة األسرية

 أن العينهة أفهراد مهن% 75  ذكهر وقد. مناسبتها العقلية ومدىالطفل ذوإل اقعاقة  جوانب ادمات تسعة عن العائالت سؤال مت
 التهدخل خهدمات مسهاعدة مهدى عهن أيجملها عائالت ال سئلت كما .عام بشكل الطفل او يف كبري له أتثري كان املبكر التدخل
 ابحلاجهات العنايهة كيفيهة تعلمهوا مهنهم أهنهم % 85 ذكهر وقهد والتطهور والهتعلم النمهو علهى أطفهاهلم مسهاعدة يف للعهائالت املبكهر

 .ألطفاهلم األساسية
(، دراسههة حههول أثههر بههرامج التههدخل املبكههر املنزليههة لت قيههف األمهههات )البههورتج( يف خفهه  الجملههغو  2006الرواشههدة ) أجههرت
( أمهاً ممهن كهن علهى قائمهة االنتظهار 30مهات األطفهال املعهاقني عقليها يف األردن، حيهث تكونهت عينهة الدراسهة مهن )أالنفسية لدى 

( أمهاً تهدربن ١5الدراسهة إىل جممهوعتني رريبيهة وعهددها ) أفهرادفما فوق على مقياس الجملهغو  النفسهية، وقسهم  ١20حصلن على و 
وأشههارت النتههائج إىل  أشهههر( أمههاً   يههتم تههدريبهن علههى الههربانمج واسههتمر الههربانمج ثالثههة ١5رانمج البههورتج وجمموعههة ضههابطة )بههعلههى 

تطبيههق الههربانمج بههني متوسههطي درجههات األمهههات علههى مقههاييس الجملههغو  النفسههية بههني ا موعههة  وجههود أثههر ذإل داللههة إحصههائية بعههد
التأريبيههة وا موعههة الجملههابطة لصههاحل التأريبيههة، وعههدم وجههود أثههر ذإل داللههة إحصههائية بعههد تطبيههق الههربانمج بههني متوسههطي درجههات 

 .(من انتهاء التطبيق )املتابعة شهرالقبلي والبعدإل بعد األمهات على مقاييس الجملغو  النفسية للمأموعة التأريبية بني القياس 
(، فقهد ههدفت إىل تنميهة املههارات املعرفيهة واللغويهة واالجتماعيهة لألطفهال املعهاقني عقليها امللتحقهني 200٤أما دراسة محودة )

م بههرامج التههدخل املبكههر سههنوات والههذإل يقههل اههوه عههن عههام اههائي واحههد ملرحلتههه السههنية ابسههتخدا 6-5مبرحلههة رايض األطفههال مههن 
وأشههارت  30وجمموعههة ضههابطة  30طفههال وطفلههة مقسههمني إىل جممههوعتني رريبيههة  60)البههورتج( حيههث تكونههت عينههة الدراسههة مههن 

نتههائج الدراسههة إىل ووجههد فههروق ذات داللههة إحصههائية بههني متوسههط درجههات أطفههال ا موعههة التأريبيههة علههى أداء مقيههاس املهههارات 
( كمها توجهد فهروق انت 0,0١واالجتماعية قبل تطبيق الربانمج وبعده لصاحل التطبيهق البعهدإل عنهد مسهتوى داللهة )املعرفية واللغوية 

داللهههة إحصهههائية بهههني متوسهههط درجهههات أطفهههال ا موعهههة الجملهههابطة وا وعهههة التأريبيهههة علهههى أداء مقيهههاس املههههارات املعرفيهههة واللغويهههة 
ال توجهد فهروق ذات داللهة إحصهائية بهني  (0,0١عهة التأريبيهة عنهد مسهتوى داللهة ) واالجتماعية بعد تطبيهق الهربانمج لصهاحل ا مو 

 متوسط درجات ا موعة التأريبية على أداء مقياس املهارات املعرفية واللغوية واالجتماعية ابختالف اجلنس بعد تطبيق الربانمج.
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)برانمج البورتج( لألطفال ذوإل متالزمة دوان  ، دراسة هدفت إىل تقييم برانمج التدخل املبكر (2003كما أجرى وشاح ) 
)اقعاقهة العقليههة( والتعههرف علههى مههدى فاعليههة هههذا الههربانمج يف وسهني جمههاالت النمههو العقلههي املختلفههة هلههؤالء األطفههال ومنهه  تههدهور 

طفاًل من  50ريبية شهر مقسمة: إىل جمموعة ر ٤٨طفالً وطفلة ت اوح أعمارهم بني شهر و 90اوهم العقلي وتكونت العينة من 
 α)  عندإحصائية طفالً من الذكور واقانث، وأشارت النتائج إىل: وجود فروق ذات داللة  ٤0الذكور و اقانث وجمموعة ضابطة 

رجات ا موعة التأريبية قبل تطبيق الربانمج وبعده يف جماالت النمو املختلفة لصاحل التطبيق البعدإل، وإىل وجود دبني  (0,0١=  
رجهات ا موعهة التأريبيهة وا موعهة الجملهابطة يف جمهاالت النمهو املختلفهة بعهد دبني  (α   =0,0١حصائية عند )إق ذات داللة فرو 

حصههائية بههني الههذكور واقانث يف ا موعههة التأريبيههة يف إتطبيههق الههربانمج لصههاحل ا موعههة التأريبيههة، وأنههه ال توجههد فههروق ذات داللههة 
حصائية عند مستوى إفروق ذات داللة  وتوجد ال احلركي، واقدراكي والتنشئة االجتماعية واللغة، و بع  جماالت النمو، وهي ا

(α   =0,05) بني الذكور واقانث يف ا موعة التأريبية يف جمال الرعاية الذاتية لصاحل اقانث. 
تج( لتنميهة اجلانهب االجتمهاعي لألطفهال (، إىل استخدام بهرامج التهدخل املبكهر )بهرانمج البهور 2002وهدفت دراسة احلكيم )

طفهاًل وطفلهة مقسهمني إىل جممهوعتني رريبيهة وضهابطة  ٤٨املعاقني عقليا يف مرحلة ما قبل املدرسة حيث تكونت عينة الدراسة مهن 
ة سههنوات وأشههارت نتههائج الدراسههة إىل وجههود فههروق ذات داللههة مههن متوسههط درجههات ا موعههة التأريبيهه 5-٤يهه اوح أعمههارهم مههن 

 والجملابطة بعد تطبيق الربانمج لصاحل ا موعة التأريبية.
(، دراسة هدفت إىل تعرف ما اكن أن ي تب على التحاق األطفال ذوإل اقعاقة العقليهة ابلروضهة ١999أجرى أبو العال )

 ١00مههوعتني طفههل وطفلههة مقسههمني إىل جم 200أو عههدم التحاقههه ابلنسههبة للنمههو االجتمههاعي، حيههث تكونههت عينههة الدراسههة مههن 
غري ملتحقني ابلروضة، وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية على متوسط النمهو  ١00ملتحقني ابلروضة و

االجتماعي النفسي من عينة الدراسة امللتحقني ابلروضة وغري امللتحقني لصاحل عينة امللتحقني، وإىل أن هنا  عالقة ارتباطية موجبة 
 برايض األطفال والنمو النفسي االجتماعي. بني االلتحاق

ومبراجعة األدبيات السابقة يتجملح أن برامج التدخل املبكر من الربامج اليت ثبت فاعليتها يف مرحلة الطفولة املبكرة، وهي تركز 
 0على أمهية مشاركة األسرة يف تدريب أطفاهلا، وتؤدإل بشكل فاعل إىل وسني أداء األطفال 

الية عن الدراسات السابقة يف أهنا تسهعى إىل تقيهيم بهرامج التهدخل املبكهر املقدمهة لألطفهال املعهاقني عقليها ولتلف البحث احل
 يف السعودية من وجهة نظر األسر املستفيدة.

 جمتمع البحث وعينته:

ية. امها عينهة ههذا تكون جمتم  البحث من مجي  أسر األطفال املعاقني عقليا املستفيدين مهن بهرامج التهدخل املبكهر يف السهعود
( اسرة ممن يلتحق اطفاهلا ذوإل اقعاقة العقلية يف برامج التدخل املبكر يف مكة املكرمة، ومت اختيار ١٤٨البحث فقد تكونت من )

 افراد الدراسة ابلطريقة القصدية.
( أداة ومت ١5)( أداة وزعهههت علهههى مجيههه  عينهههة البحهههث مهههن اسهههر األطفهههال املسهههتفيدين، وكهههان عهههدد الفاقهههد ١70ومت توزيههه  )

( مهههن اسهههر األطفهههال ١٤٨( اداة لوجهههود نقههها يف تعبئتهههها، وبهههذلك يصهههبح عهههدد االفهههراد املسهههتأيبني يف ههههذ البحهههث )7اسهههتبعاد )
 ( تبني توزي  عينة البحث ابلنسبة لألسر.2-١املستفيدين. واجلداول من )
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 . توزي  أبناء افراد البحث حسب اجلنس١اجلدول 
 النسبة العدد اجلنس
 5٤.١ ٨0 ذكر
 ٤5.9 6٨ أن ى
 ١00 ١٤٨ ا مو 

 

 . توزي  أبناء افراد البحث حسب العمر ابلسنوات2اجلدول 
 النسبة العدد العمر

 ١١.5 ١7 سنتني فةقل
 35.٨ 53 من سنتني اىل أرب  سنوات

 ١6.9 25 من أرب  سنوات اىل ست سنوات
 35.٨ 53 من ست اىل تس  سنوات

 ١00 ١٤٨ ا مو 

 لبحث:أدوات ا

مت تطهههوير األداة اسهههتنادا اىل االدت املتصهههل ابملوضهههو ، وقهههد اس شهههد الباحهههث يف عملهههه بهههربامج التهههدخل املبكهههر الصهههادرة عهههن 
ا لههس العههريب للطفولههة والتنميههة وبههدليل تقههو  الههربامج املقدمههة مههن قسههم الطفولههة املبكههرة التههاب   لههس األطفههال ذوإل االحتياجههات 

 CECاااصة األمريكي 

 اء األداة:بن

 ( فقرة مت عرضها على عدد من احملكمهني مهن األسهاتذة اجلهامعيني يف ٤6تطوير أداة البحث بصور ا األولية واليت تكونت من )
 اجلامعات السعودية واملدرابت ملعرفة مدى مالءمتها ومناسبتها هلدف البحث.

 قههرات واضههافة عههدد مههن الفقههرات وحههذف عههدد اخههر اجههراء تعههديالت علههى املقيههاس بصههورته األوليههة مههن حيههث تغيههري صههياغة الف
( فقهرة موزعهه علهى جمهالني 39فجملال عن تعديل بع  الفقرات اسهتأابة الق احهات احملكمهني وبهذلك فقهد مللهف املقيهاس مهن )

 رئيسيني مها:
 ( فقرة2١اهداف الربانمج وعدد فقراته ) 
 ( فقرة١٨وعدد فقرا ا ) مهارات املدرابت 

ا ههالني كليهمهها علههى سههلم مههن أربهه  درجههات، تراوحههت مهها بههني " ال تنطبههق اطالقهها" حيههث أعطيههت وزعههت مجيهه  الفقههرات يف 
(   " تنطبق بدرجة  3(   " تنطبق بدرجة متوسطة" واعطيت الدرجة )2(   " تنطبق بدرجة قليلة " واعطيت الدرجة )١الدرجة )

 (.٤كبرية " واعطيت الدرجة )

 صدق األداة:

ى األداة بعرضهها علهى عهدد مهن احملكمهني بلهغ عهددهم عشهرة أعجملهاء مهن أعجملهاء هيئهة التهدريس يف مت التةكد من صهدق عتهو 
اقسام ال بية اااصة يف اجلامعات السعودية، وعدد من املدرابت لربامج التدخل املبكر للتحقق من مهدى مالءمهة الفقهرات لألبعهاد 

( من عكمهني علهى أمهيتهها، ههذا ٨ى إبقاء الفقرات اليت اتفق )الرئيسية للمقياس ومدى انسأامها وهدف البحث اذ مت العمل عل
 واكن االستدالل على صدق املقياس أيجملا من طريقة بنائه.
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 ثبات األداة:

 الستخراج دالالت ثبات املقياس، فقد مت استخدام الطرق االتية:
 ( اسرة لد١٨معامل ال بات بطريقة اقعادة حيث طبق املقياس على عينه مكونة من ) يها أطفال ذوإل إعاقة عقلية ويستفيدون

( للمقيههاس ككههل، ولبعههد اهههداف 0.96مههن الههربامج اذ مت إعههادة التطبيههق بفههارق زمههد مدتههه مخسههة عشههر يومهها ومعامههل ال بههات )
 (.0.96(، ولبعد املدربني )0.9٤الربانمج )

 حسهات االتسههاق الههداخلي للمقيههاس عههن طريههق معادلههة كههرو نبهها  الفههاCronbach alpha   جلميهه  افههراد الدراسههة حيههث بلههغ
( 3( واجلهدول رقهم )0.9٤( ولبعهد املهدربني )0.92( ولبعهد اههداف الهربانمج )0.96معامل االتساق الداخلي للمقياس ككهل )

 يوضح ذلك.
 . معامالت ثبات األداة بطريقيت اقعادة واالتساق الداخلي )كرو نبا  الفا(3اجلدول 

 مل ثبات االتساق الداخليمعا معامل الثبات ابإلعادة اجملال
 0.92 0.9٤ اهداف الربانمج

 0.9٤ 0.96 املدرابت
 0.96 0.96 الدرجة الكلية

 منهجية البحث:

يصههنف هههذ البحههث مههن حيههث طريقههة اجرائههه علههى انههه حبههث وصههفي يهههدف اىل وصههف تقيههيم بههرامج التههدخل املبكههر املقدمههة 
لألطفهال املعههاقني عقليهها يف السهعودية مههن وجهههة نظههر اسهر األطفههال املسههتفيدين ومهن حيههث الغههاايت يعتههرب ههذا البحههث حب هها تقوايهها 

 بكر املقدمة للمعاقني عقليا.يهدف اىل تقو  العمليات يف برامج التدخل امل

 املعاجلة اإلحصائية

ولإلجابة عن السؤال األول مت استخدام املتوسطات احلسهابية واالررافهات املعياريهة، ولإلجابهة عهن السهؤال ال هاين مت اسهتخدام 
ليهل التبهاين األحهادإل اختبار )ت( للتعرف على داللة الفروق بني املتوسطني، ولإلجابة عن السهؤال ال الهث مت اسهتخدام أسهلوت و

(AVONA.،متبوعة ابختبار توكي ) 

 متغريات البحث:

اعتمهد البحههث املهنهج الوصههفي، واشهتمل التصههميم البح هي هلههذا البحههث علهى اداة لقيههاس تقيهيم بههرامج التهدخل املبكههر املقدمههة 
 لألطفال املعاقني عقليا يف السعودية من وجهة نظر أسر املستفيدين.

 ث:إجراءات تطبيق البح

 بعد االنتهاء من بناء أداة البحث بصورته النهائية، نفذ الباحث اقجراءات اآلتية:
 .مت حصر املراكز واملؤسسات وذلك بعد االتصال هاتفيا للتةكد من استقباهلم ألطفال ضمن الفئة العمرية 
 ههذا البحهث، وكهذلك لتوضهيح   زار الباحث املراكز واملؤسسات واجتم  ابملسؤول لشرح هدف البحهث ووديهد املسهتهدفني مهن

 كيفية تعبئة األداة.
   نسق الباحث م  العاملني يف املراكهز بعهد إيجملهاح أمهيهة البحهث الهذإل تريهه وتفسهري فقهرات املقيهاس اذ عمهد الباحهث اىل توزيه

 ج.عدد من نسخ األداة عليهم ليوزعوها بدورهم على اابء وامهات األطفال املعاقني عقليا املستفيدين من الربام
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  كما مشلت إجراءات تطبيق أداة البحث أيجملا أن وز  الباحث عدد من استمارات األداة على عدد من األطفال املعاقني عقليا
يف مراكز ال بية اااصة بعد التنسيق م  أولياء األمور هاتفيا حيث طلب من االسر اقجابة على فقرات األداة ابقضافة لذلك 

ى الصهههفحة األوىل مهههن األداة أوليهههاء األمهههور مهههن االستفسهههار عهههن أإل فقهههرة فهههد يشهههعرون مكهههن وجهههود رقهههم ههههاتف الباحهههث علههه
 بغموضها.

 .كذلك مت تطبيق أداة البحث ضمن لقاءات مجاعية كانت تتم وت اشراف املراكز 
 (  أداة على االسر واستغرق توزيعها على مدار أسبوعني.١70مت توزي ) 
  ويف حهههاالت الهههنقا يف عهههدد أداة الدراسهههة كهههان الباحهههث يتصهههل ابملؤسسهههة املعنيهههة يهههوم مهههن توزيعهههها،  ١٤اسههه جا  األداة بعهههد

 قكمال أدوات الدراسة واخذ موعدا آخر لتسلمها، وبذلك استغرقت عملية توزي  األداة ومجعها أربعة أسابي .
 ( أداة لعههدم ا 7( ومت اسههتبعاد )١5( أداة مههن االسههر، وكههان الفاقههد )١٤٨مت مجهه  البيههاانت وعههددها ) كتمههال اجااب هها، ليصههبح

 ( أداة.١٤٨عددها )
 .مت ادخال البياانت واالجاابت يف احلاسب االيل ألجراء التحليل االحصائي الالزم واستخراج النتائج 

 :جــالنتائ

ههههدف البحهههث اىل تقيهههيم بهههرامج التهههدخل املبكهههر املقدمهههة لألطفهههال املعهههاقني عقليههها يف السهههعودية مهههن وجهههه نظهههر اسهههر األطفهههال 
 يدين وعالقته مبتغريات جنس الطفل املعاق وعمره وخربة املدرابت.املستف

ولإلجابة عن السؤال األول وهو )ما تقييم برامج التدخل املبكر املقدمة لألطفال املعهاقني عقليها يف السهعودية مهن وجههة نظهر 
لتقييم برامج التدخل املبكر املقدمة األطفال  اسر األطفال املستفيدين؟(، فقد مت استخراج املتوسطات احلسابية واالررافات املعيارية

( املتوسهطات احلسههابية واالررافهات املعياريههة للمأهاالت الرئيسههية ٤املعهاقني عقليها وفههق جمهاالت أداة البحههث. ويوضهح اجلههدول رقهم )
 للمقياس ابقضافة اىل الدرجة الكلية.

 برامج التدخل املبكر املقدمة األطفال املعاقني عقليا يف السعودية من وجهة نظر اسر األطفال املستفيدين.. املتوسطات احلسابية واالررافات املعيارية لتقييم ٤اجلدول 
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب عدد االسر اجملال

 0.٤٤ 3.٤3 ١٤٨ اهداف الربانمج
 0.٤٨ 3.5١ ١٤٨ املدرابت

 0.٤٤ 3.٤7 ١٤٨ الدرجة الكلية

( حيهث كهان املتوسهط 3.٤7( ان املتوسهط احلسهايب للدرجهة الكليهة علهى جمهاالت املقيهاس كانهت )٤يالحظ من اجلدول رقم )
(. ممها يشهري اىل ان مسهتوى تقيهيم 3.5١( اما جمال املدرابت فقهد كهان املتوسهط احلسهايب لهه )3.٤3احلسايب  ال اهداف الربانمج )

 ة نظر االسر يف جمال املدرابت اعلى منه يف جمال اهداف الربامج.برامج التدخل املبكر املقدمة لألطفال املعاقني عقليا من وجه
كمههها مت اسهههتخراج املتوسهههطات احلسهههابية واالررافهههات املعياريهههة للفقهههرات املتعلقهههة مبأهههال اههههداف الهههربامج يف املقيهههاس، ويوضهههح 

 تبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب.( املتوسطات احلسابية واالررافات املعيارية لفقرات جمال اهداف الربامج مر 5اجلدول رقم )
 ستفيدين يف جمال اهداف الربامجاملتوسطات احلسابية واالررافات املعيارية لتقييم برامج التدخل املبكر املقدمة لألطفال املعاقني عقليا من وجهة نظر اسر األطفال امل 5اجلدول 

 عيارياالحنراف امل املتوسط احلسايب جمال اهداف الربامج رقم الفقرة
 0.73 3.60 تقدم الربامج تقييما دوراي ومستمرا 2١
 0.66 3.59 تعمل الربامج على دعم وتشأي  االسرة عىب رعاية األطفال 7
 0.63 3.5٨ تعمل الربامج على رف  كفاءة االسر يف رعاية االطفال ٨
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 عيارياالحنراف امل املتوسط احلسايب جمال اهداف الربامج رقم الفقرة
 0.60 3.57 تشار  االسرة يف تنفيذ األنشطة والتدريب اااصة ابلطفل ١6
 0.73 3.57 دم الربامج انشطه تساعد االسرة يف التعامل م  الطفل بشكل يساعد يف تطورهتق ١9
 0.5٨ 3.55 تشار  االسرة يف عملية تقو  الطفل ١٤
 0.70 3.53 تقدم الربامج خدامات تعمل على تطور قدرات الطفل يف جمال العناية الذاتية )مساعدة ذاتية( 5
 0.69 3.٤٨ تطوير قدرات الطفل يف ا ال االدراكي )املعريف( تقدم الربامج خدمات تعمل على ٤
 0.63 3.٤7 تعمل الربامج على زايدة وعي ا تم  فيما يتعلق أبمهية التشخيا والتدخل املبكر 9
 0.56 3.٤5 تقدم الربامج خدمات تعمل على تطوير قدرات الطفل يف ا ال اجلسمي )احلركي( ١
 0.76 3.٤5 ت والسلوكيات الوظيفية اليت تؤدإل اىل زايدة استقالليتهتقدم الربامج املهارا ١١
 0.70 3.٤3 تقدم الربامج املعلومات الالزمة عن الطفل ١7
 0.62 3.٤١ تقدم الربامج اادمات واملصادر ا تمعية املتوافرة لألطفال واالسر ١٨
 0.76 3.٤١ جتماعيتقدم الربامج خدمات تعمل على تطور قدرات الطفل يف ا ال اال 3
 0.73 3.39 تقدم الربامج األنشطة احلياتية واملهارات يف املواقف الطبيعية ١2
 0.٨٤ 3.37 تقدم الربامج فرصة لاللتقاء أبفراد اسر أطفال ذوإل االعاقة 20
 0.7١ 3.36 تقدم الربامج خدمات تعمل على تطوير قدرات الطفل يف ا ال االتصالية 2
 0.٨0 3.3٤ ة يف عملية صياغة خطة التدخل الفردية للطفلتشار  االسر  ١5
 0.7١ 3.33 تقدم الربامج األنشطة اجلماعية لألطفال ١3
 0.٨3 3.23 تعمل الربامج على  يئة الطفل لاللتحاق ابملدرسة او الروضة 6
 0.٨٤ 3.0٤ تقدم لطفلي برانمج تدريب عالجي )عالج طبيعي ووظيفي ونطقي( ١0

( 3.60( ان املتوسههههطات احلسههههابية للفقههههرات املتعلقههههة مبأههههال اهههههداف الههههربامج تراوحههههت بههههني )5دول رقههههم )يالحههههظ مههههن اجلهههه
( وان تقههد  الههربامج لتقيههيم دورإل ومسههتمر كههان يف اعلههى مسههتوايت تقيههيم بههرامج التههدخل املبكههر املقدمههة لألطفههال املعههاقني 3.0٤)و

(، يليهه فقهرة " تعمهل الهربامج علهى 3.60املتوسهط احلسهايب هلهذه الفقهرة )عقليا من وجهة نظر اسر األطفال املسهتفيدين، حيهث بلهغ 
(، يليهه فقهرة " تعمهل الهربامج علهى رفه   3.59دعم وتشأي  االسرة على رعاية األطفال " حيث بلغ املتوسط احلسهايب هلهذه الفقهرة )

 (.3.5٨كفاءة االسر يف رعاية األطفال " حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه الفقرة )
مههها اقهههل مسهههتوى لتقيهههيم بهههرامج التهههدخل املبكهههر املقدمهههة لألطفهههال املعهههاقني عقليههها يف السهههعودية مهههن وجههههة نظهههر اسهههر األطفهههال ا

املستفيدين فقد كانت الفقرة " تقدم لطفلي برانمج تدرييب عالجي، )عالج طبيعي ووظيفي ونطقي(" حيث بلغ املتوسط احلسايب 
الهربامج علههى  يئهة الطفهل لاللتحههاق ابملدرسهة او الروضههة "، حيهث بلههغ املتوسهط احلسههايب  (، تليههها فقهرة " تعمههل3.0٤هلهذه الفقهرة )
 (.3.33(، تليها فقرة " تقدم الربامج األنشطة اجلماعية لألطفال "، حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه الفقرة )3.23هلذه الفقرة )

عقليا يف السعودية من وجهة نظر اسر األطفهال املسهتفيدين علهى  وملعرفة تقييم برامج التدخل املبكر املقدمة لألطفال املعاقني
( 6جمال املدرابت، فقد مت اسهتخراج املتوسهطات احلسهابية واالررافهات املعياريهة لهألداء علهى الفقهرات هلهذا ا هال، ويوضهح اجلهدول )

 ب املتوسطات احلسابية.املتوسطات احلسابية واالررافات املعيارية لفقرات جمال املدرابت مرتبة تنازليا حس
 ستفيدين يف جمال املدرابتاملتوسطات احلسابية واالررافات املعيارية لتقييم برامج التدخل املبكر املقدمة لألطفال املعاقني عقليا من وجهة نظر اسر األطفال امل 6اجلدول 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب جمال املدرابت رقم الفقرة
 0.72 3.70 ابت املظهر الالئق واملناسب اثناء الزايرةمتتلك املدر  39
 0.5٤ 3.6٨ متتل املدرابت معرفة جيدة يف التعامل م  طفلي 22
 0.6١ 3.6١ توز  املدرابت الوقت اا يناسب األهداف التعليمية 3٤
 0.65 3.6١ الطفولة املبكرة متتلك املدرابت القدرة على وض  ااطط االنتقالية للطفل ذوإل اقعاقة العقلية يف مرحلة 3٨
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 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب جمال املدرابت رقم الفقرة
 0.66 3.5٨ متتلك املدرابت درجة عالية من املهارة يف التفاعل م  طفلي 23
 0.6١ 3.5٨ متتلك املدرابت املعرفة ابملراحل النمائية الطبيعية وغري الطبيعية للطفل 36
 0.69 3.57 يسود جو من التعاون واالح ام بني أعجملاء فريق العمل 27
 0.7١ 3.52 ملدرابت درجة عالية من املهارة يف التفاعل م  االسرمتتلك ا 2٤
 0.67 3.52 متتلك املدرابت القدرة على وض  خطه وقائية مناسبة حلالة الطفل واسرته 37
 0.7٨ 3.5١ متتلك املدرابت املرونة حبيث اكن تعديل ااطة حسب االحتياجات الفردية للطفل 35
 0.76 3.5١ وضيحية مناسبة لطبيعة كل هدفتستخدم املدرابت انشطه ت 32
 0.67 3.5١ تلتزم املدرابت ابلوقت الكامل واحملدد ر يا يف املهمات التعليمية 33
 0.63 3.٤9 متتلك املدرابت مهارة كتبة ااطط ال بوية 2٨
 0.6٨ 3.٤7 تستخدم املدرابت طرق تعليمية تتناسب م  االطفال 3١
 0.67 3.٤5 ة أبساليب تعديل السلو متتلك املدرابت املعرف 29
 0.79 3.39 تلتزم املدرابت ابلعمل بدرجة عالية 25
 0.7١ 3.32 تعمل املدرابت م  فريق متعدد التخصصات 26
 0.٨١ 3.25 متتلك املدرابت املعرفة يف تصميم الوسائل التعليمية 30

( وان امهههتال  3.25( و )3.70ال تراوحهههت بهههني )( ان املتوسهههطات احلسهههابية لفقهههرات ههههذا ا ههه6يالحهههظ مهههن اجلهههدول رقهههم )
( يلههي ذلههك فقههرة " متتلههك املههدرابت 3.70املههدرابت املظهههر الالئههق واملناسههب اثنههاء الههزايرة كههان اعلههى متوسههط حسههايب حيههث بلههغ )

مبهها يناسههب  ( ، امهها الفقههرة " تههوز  املههدرابت الوقههت3.6٨معرفههة جيههدة يف التعامههل مهه  طفلههي " حيههث بلههغ املتوسههط احلسههايب هلهها )
لعقليهههة يف مرحلهههة الطفولهههة األههههداف التعليميهههة " و " امهههتال  املهههدرابت القهههدرة علهههى وضههه  ااطهههط االنتقاليهههة للطفهههل ذوإل اقعاقهههة ا

 (.3.6١" فقد جاءت يف املرتبة ال ال ة يف التقييم حيث بلغ املتوسط احلسايب )املبكرة
درابت املعرفههة يف تصههميم الوسههائل التعليميههة " حيههث بلههغ املتوسههط امهها اقههل مسههتوى تقيههيم للمههدرابت كههان لفقههرة " متتلههك املهه

(، تليهههها فقههرة " تعمهههل املهههدرابت مههه  فريههق متعهههدد التخصصهههات "، حيهههث بلههغ املتوسهههط احلسهههايب هلههها 3.25احلسههايب لتلهههك الفقهههرة )
 (.3.39( تليها فقرة " تلتزم املدرابت ابلعمل بدرجة عالية "، حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا )3.32)

ولإلجابههة عههن السههؤال ال ههاين وهههو )هههل لتلههف تقيههيم بههرامج التههدخل املبكههر املقدمههة لألطفههال املعههاقني عقليهها يف السههعودية مههن 
وجهة نظر اسر األطفال املستفيدين ابختالف جنس الطفل؟( فقد مت استخراج املتوسطات احلسهابية واالررافهات املعياريهة والدرجهة 

 ( ذلك.7جنس الطفل، ويوضح اجلدول رقم ) الكلية على املقياس حسب 
 

 املستفيدين حسب متغري اجلنس. املتوسطات احلسابية واالررافات املعيارية لتقييم برامج التدخل املبكر املقدمة لألطفال املعاقني عقليا من وجهة نظر اسر األطفال 7اجلدول 

 اجملال
 أنثى ذكر

 االحنراف املعياري سط احلسايباملتو  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 اهداف الربانمج

 املدرابت
 الدرجة الكلية

3.٤١ 
3.53 
3.٤7 

0.٤6 
0.٤٨ 
0.٤5 

3.٤7 
3.50 
3.٤٨ 

0.٤3 
0.50 
0.٤٤ 

( ٨وملعرفة فيما إذا كانت هنا  فروق ذات دالالت إحصائية بني املتوسطات، مت استخدام اختبار )ت(، ويبني اجلدول رقم )
 .نتائج هذا التحليل
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 . نتائج اختبار )ت(  االت املقياس والدرجة الكلية حسب جنس الطفل.٨اجلدول 

 اجملال
 قيمة  اانث ذكور

 ت
 مستوى الداللة

 العدد املتوسط احلسايب العدد املتوسط احلسايب
 0.٤5 0.76- 6٨ 3.٤7 ٨0 3.٤١ اهداف الربانمج

 0.6٤ 0.٤7 6٨ 3.50 ٨0 3.53 املدرابت
 0.٨6 0.١٨- 6٨ 3.٤٨ ٨0 3.٤7 ةالدرجة الكلي

( عههدم وجههود فههروق ذات دالالت إحصههائية يف تقيههيم بههرامج التههدخل املبكههر املقدمههة لألطفههال ٨ويالحههظ مههن اجلههدول رقههم )
 املعاقني عقليا من وجهة نظر اسر األطفال املستفيدين تعزى ملتغري جنس الطفل املعاق.

رامج التههدخل املبكههر املقدمههة األطفههال املعههاقني عقليهها مههن وجهههة نظههر اسههر ولإلجابههة عههن السههؤال ال الههث )هههل لتلههف تقيههيم بهه
األطفال املستفيدين ابختالف عمر الطفل؟( فقد مت استخراج املتوسطات احلسابية واالررافات املعيارية والدرجة الكلية لألداء على 

افهات املعياريهة اىل جانهب الدرجهة الكليهة حسهب ( املتوسهطات احلسهابية واالرر 9املقياس حسب عمر الطفل ويوضهح اجلهدول رقهم )
 عمر الطفل املعاق.

 
 املستفيدين حسب عمر الطفل. املتوسطات احلسابية واالررافات املعيارية لتقييم برامج التدخل املبكر املقدمة األطفال املعاقني عقليا من وجهة نظر اسر األطفال 9اجلدول 

 اجملال
 سنوات 6أكثر من  سنوات 6من أربع سنوات اىل  نواتمن سنتني اىل أربع س سنتني فاقل

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 0.٤9 3.32 0.٤0 3.56 0.٤2 3.52 0.٤0 3.36 اهداف الربانمج
 0.5١ 3.٤١ 0.٤٨ 3.5٤ 0.٤9 3.60 0.36 3.52 املدرابت

 0.٤٨ 3.36 0.٤3 3.55 0.٤3 3.56 0.33 3.٤3 الدرجة الكلية

وملعرفة فيما إذا كانت هنالك فروقات بني املتوسطات ذات داللة إحصائية، فقد مت استخدام وليل التبهاين األحهادإل، ويبهني 
 ( نتائج هذا التحليل.١0اجلدول رقم )

 
 (  االت املقياس والدرجة الكلية حسب عمر الطفل ابلسنواتAVONAوليل التباين األحادإل ). نتائج ١0اجلدول 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات 

 اهداف الربانمج
 0.05 2.66 0.52 3 ١.55 بني ا موعات

   0.١9 ١٤٤ 27.96 ااطة
    ١٤7 29.5١ ا مو 

 تاملدراب
 0.26 ١.37 0.32 3 0.95 بني ا موعات

   0.23 ١٤٤ 33.٤٤ ااطة
    ١٤7 3٤.39 ا مو 

 الدرجة الكلية
 0.١١ 2.02 0.39 3 ١.١7 بني ا موعات

   0.١9 ١٤٤ 2٤.٨7 ااطة
    ١٤7 29.0٤ ا مو 

مج التدخل املبكر املقدمة لألطفال املعاقني ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقييم برا١0يالحظ من اجلدول رقم )
 عقليا من وجهة نظر اسر األطفال املستفيدين تعزى ملتغري عمر الطفل املعاق.
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 مناقشة النتائج والتوصيات

هدف البحث احلايل اىل تقييم برامج التدخل املبكر املقدمة لألطفال املعاقني عقليا يف السعودية من وجهة نظر أسر األطفال 
 ستفيدين وعالقته مبتغريات جنس الطفل وعمر الطفل وخربة املدرابت.امل

ولتحقيق ههذا اهلهدف اعهد الباحهث اداة لتقيهيم بهرامج التهدخل املبكهر املقدمهة لألطفهال املعهاقني عقليها يف السهعودية مهن وجههة 
  .نظر أسر األطفال املستفيدين وتكونت من جمالني: مها اهداف الربامج واملدرابت

راءات اعداد أداة البحث مت التوصل اىل دالالت صدق وثبات ومالءمهة األداة ألغهراض البحهث، حيهث مت تطبيهق وضمن إج
 ( اسرة ممن يلتحق اطفاهلا بربامج التدخل املبكر يف السعودية.١٤٨أداة البحث على افراد البحث البالغ عددهم )

دمههة لألطفههال املعههاقني عقليهها يف السههعودية مههن وجهههة نظههر أسهههر ويف السههؤال األول واملتعلههق بتقيههيم بههرامج التههدخل املبكههر املق
األطفال املستفيدين، أظهرت نتائج البحث ان مستوى تقييم االسر يف جانب املدرابت كان اعلهى مهن مسهتوى تقييمهها يف جانهب 

تهها وتوجيههها للعنايهة األهداف، ولعل ذلك يعزى كون املدربة علهى اتصهال مباشهر مه  االسهر وكونهه ههي مهن تسهاعد االسهر يف رعاي
ابألطفال، واىل كون االسر تتلقى األهداف من املدرابت. كما ويعلل ههذا االمهر بعهدم معرفهة االسهر أبههداف الهربامج بشهكل دقيهق 
واضهح، اذ الحهظ الباحههث اثنهاء تطبيهق أداة البحههث علهى اسهر األطفههال املعهوقني عقليها ان تركيههز االسهر علهى املههدرابت كهان بشههكل 

 واضح.
واظهرت النتائج ان اعلهى مسهتوايت تقيهيم الهربامج واااصهة اانهب األههداف جهاءت حسهب تقهدير االسهرة علهى النحهو  كما

 االيت:
  تقهدم الههربامج تقييمهها دوراي ومسههتمرا. ويهرى الباحههث ان ذلههك يعههود اىل كهون الههربامج تقههدم العديههد مهن أنههوا  التقيههيم م ههل التقيههيم

 يعاد التقييم مرة اثنية.الر ي واملستمر، وبني ف ة وأخرى 
  تعمههل الههربامج علههى دعههم وتشههأي  االسههرة علههى رعايههة األطفههال، ويههرى الباحههث ان ذلههك يعههود اىل التوجيهههات والتعليمههات الههيت

 تطلب االسرة لرعاية الطفل وتعليمه من اجل وقيق األهداف املوضوعة له من اجل رف  مستواه النمائي.
 سر يف رعاية األطفال، ويرى الباحث ان ذلك يعود من خالل األسهاليب التعليميهة وأسهاليب تعمل الربانمج على رف  كفاءة اال

 تعديل السلو  اليت تقدم لألسرة وخصوصا من خالل الكتيب ااا  بشرح األهداف التعليمية.
 اما اعلى مستوايت تقييم الربامج واخلاصة جبانب املدرابت فقد كانت على النحو االيت:

 املظهههر الالئههق واملناسههب اثنههاء الههزايرة وذلههك لكونههه يعههد مههن االخالقيههات الالزمههة يف الههربامج فجملههال عههن كونههه  متتلههك املههدرابت
 يساعد يف تقبل االسرة للمدرابت.

 .متتلك املدرابت معرفة جيدة يف التعامل م  الطفل وذلك بسبب التدريب اليت خجملعت له قبل البدء ابلعمل م  األطفال 
  مبهها يناسههب األهههداف التعليميههة وذلههك للعمههل علههى اوههاز األهههداف يف اوقا هها احملههددة وكههذلك للحههد مههن تههوز  املههدرابت الوقههت

 األحاديث غري املربرة م  االسر واليت ال يكون هلا عالقة ابلطفل.
  للعمهل علهى متتلك املدرابت القدرة على وض  ااطط االنتقالية للطفهل ذوإل اقعاقهة العقليهة يف مرحلهة الطفولهة املبكهرة. وذلهك

 احلاق الطفل ابملكان املالئم له وقواز األهداف اليت تساعده يف االنتقال اىل الروضة او املدرسة.
  هذا يتوافق م  دراسة(Dunset etal, 2012)  ،(200٨ ( ودراسة )النعيمي،2009ودراسة )الغليالت 
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ل املبكهر ابخهتالف جهنس الطفهل، فقهد اظههرت نتهائج وابلنسبة اىل السهؤال ال هاين واملتعلهق مبهدى اخهتالف تقيهيم بهرامج التهدخ
البحث عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية يف مستوى تقييم برامج التدخل املبكهر تعهزى ملتغهري جهنس الطفهل املعهوق. ويتوافهق 

ب اىل (.  ويعلهههل الباحهههث مههها توصهههل اليهههه ههههذا البحهههث يف ههههذا اجلانههه200٨ ( ودراسهههة )النعيمهههي،2009مههه  دراسهههة )الغلهههيالت، 
تساوإل االهتمام ابلذكور واالانث من جانب االسرة فالطفل أاي كان جنسه هو نتاج الوالدين، واالهتمام به ورعايته واجب ال غىن 

 عنه. فاالحتياجات واحدة أاي كان اجلنس. 
هرت نتائج البحث وابلنسبة للسؤال ال الث املتعلق مبدى اختالف تقييم برامج التدخل املبكر ابختالف عمر الطفل، فقد أظ

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االحتياجات التدريبية ألسر األطفال املعوقني تعزى ملتغري عمر الطفل املعوق. ويتوافق م  
(.  ويفسهر الباحهث مها توصهل اليهه ههذا البحهث مهن نتهائج يف ههذا ا هال اىل 200٨( ودراسة )النعيمي،2009دراسة )الغليالت، 

يم لههدى اسههر األطفههال املعههوقني عقليهها يف هههذه الههربامج اذ   تتجملههح خصههائا اقعاقههة، او التههةخر النمههائي لههدى األطفههال تشههابه التقيهه
 املعوقني عقليا. 

 التوصيات:

 يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي الباحث مبا يلي:
 .العمل على تفعيل برامج التدخل املبكر يف السعودية 
 التدخل املبكر  تبد املراكز لربامج 
  العمل على توجيه األحباث حهول الهربامج وخصوصهاً الدراسهات الطوليهة لألطفهال املعهوقني عقليها ودراسهة املتغهريات املختلفهة الهيت

 من شةهنا التةثري على الربامج م ل الوض  التعليمي، الوض  ال قايف، اجلو األسرإل، 
  امج التههدخل املبكههر يف تنميههة املهههارات اقدراكيههة واحلركيههة والعنايههة العمههل علههى توجيههه األحبههاث وبشههكل خهها  حههول فاعليههة بههر

 الذاتية واالتصالية واالجتماعية.
 .العمل على تقييم الربامج ابستخدام طريقة البحث النوعي 
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