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الشلل الدماغى   ف اعلية العالج التنبيهى وتعديل البيئة لتحسين حاالت
 دراسة مق ارنة -النفسية والبيئية وتأهيلها فى ضوء بعض المتغيرات

                 [11] 
 غادة محمد محمد خليل الجمال -(2)محمد عبد العدل الصاوي -(1)أحمد مصطفى العتيق

 جامعة عين شمس ،كلية الطب (7 جامعة عين شمس ،معهد الدراسات والبحوث البيئية( 0
 

 المستخلص
هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج للعالج التنبيهى وتعديل البيئة لتحسين حاالت الشلل 

والذى من خالله يتضح ، الدماغى وتأهيلها وذلك فى ضوء بعض المتغيرات النفسية والبيئية
بين بالشلل االدماغى وطبق عليهم برنامج العالج فاعلية البرنامج فى الفروق بين األطفال المصا

وبين األطفال المصابين بالشلل الدماغى ولم يطبق عليهم نفس ، التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة
 .البرنامج

طفل وطفلة مصابين بالشلل الدماغى وتراوحت أعمارهم ما ( 01)وتكونت العينة من عدد 
طفل ( 71)مجموعات، تكونت كل مجموعة من ( 9)وتم تقسيم العينة إلى . سنوات( 9:4)بين

المجموعة األولى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة، المجموعة . وطفلة
الثانية طبق عليها برنامج العالج التنبيهى، والمجموعة الثالثة طبق عليها برنامج تعديل البيئة، 

 . المجموعة الرابعة وهى المجموعة الضابطة
أعتمدت الدراسة على المنهج التجريبى الذى يتناسب مع طبيعة الدراسة والتحقق من صحة 

 استمارةوتطبيق ، الحالة النفسية تطبيق مقياس و ، حساب درجات برنامج بورتاج وتم، فروضها
 استمارةدراسة الحالة و  استمارةقياس جودة الحياة البيئية على العينة بالكامل، وكذا تم تطبيق 

 :وأنتهت الدراسة إلى النتائج التالية. عية الحياة البيئية واإلجتماعية واإلقتصاديةنو 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية لبرنامج بورتاج قبل وبعد   -

 .تطبيق كاًل من برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة لصالح التطبيق البعدى
داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج توجد فروق ذات  -

التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة، وبين عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى 
فقط لصالح العينة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة لبرنامج 

 .البورتاج
ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية لبرنامج بورتاج قبل وبعد  توجد فروق -

 .تطبيق برنامج تعديل البيئة لصالح التطبيق البعدى
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج  -
ق عليها برنامج تعديل البيئة فقط التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة، وبين عينة الدراسة التى طب

لصالح العينة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة لمقياس الصحة 
 .النفسية

 

 المقدمة
يعـد تأهيل ورعاية وتنمية مهارات األطفال ذوى الشلل الدمــاغى هدف أساسى مـن أهــداف 

شخا  ذوى اإلعاقة، وذلك أقرته المواثيق الدولية التنمية، باألضافة إلى أنة حق من حقوق األ
والشلل الدماغى هو إعاقة حركية مستقرة تظهر منذ الوالدة أو . والتشريعات واإلتفاقيات العالمية

فى المراحل األولى من العمر نتيجة تلف أو ضمور يصيب خاليا المخ وبالتبعية قصور فى 
 .وظائفه بدرجات مختلفة

إلى أن األطفال ذوى الشلل الدماغى يتسم بعضهم بمتوسط ذكاء  وتشير بعض الدراسات
عتمادًا على  ضمن المعدل الطبيعى وهذا يجعلهم قادرين على التعلم ولكن وفق قدراتهم الخاصة وا 

 (.  ketelaar, marjolijin; et.al. 2001,12) طبيعة القيود التى تفرضها اإلعاقة على أدائهم
الذين يعانوا من اإلصابة بالشلل الدماغى يحتاجوا الى برامج  وهذا يؤكد أن هؤالء األطفال

وعلى المستوى الدولى فقد أكدت المؤتمرات . تصمم من أجل التدخل لتعديل بيئتهم أو لتطويرهم
والندوات العالمية على ضرورة تخطيط برامج فى التربية البيئية؛ لتوسيع مدارك هؤالء األطفال 

وفــــاء )ـم بكـيفيـة التعـامـل مـــع البيئــة بـدءا مـن مـرحلة مـا قبــل المــدرسـة وزيادة مـعـرفتـهـم ودرايته
 (. 79، 0440سالمة، 

فبناء قدرات الطفل المصاب بالشلل الدماغى تعتمد على العائلة التى تستطيع جعله فى 
إعطاء وتستطيع ... وضع أفضل بالتدريب والصبر، والعائلة هى المدرسة األولى فى الحياة

 (.  062، 7107فوقية حسن رضوان سنة ،. )طفلها المهارات األساسية
ومن خالل الكشف المبكر عن حالة الضعف أو العجز والحر  على توفير الخدمات 
العالجية المبكرة للطفل، قد تستطيع األسرة بمساعدة األخصائيين التخفيف من وطأة اإلعاقة 

الل التدريب المناسب تستطيع األسرة المساعدة فى الحد ومن خ. وزيادة إحتماالت نجاح التأهيل
 (.  04، 7111ماريو رزق لحلوح، . )من مضاعفات اإلعاقة
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وتعد برامج التدخل المبكر من أهم اإلجراءات الهادفة لتنمية وتطور مهارات األطفال 
ة، المعرضين لألخطار النمائية، لما له من أهمية فى مساعدة الطفل من الناحية الجسمي

وذلك فى إطار إمكانيات وقدرات هؤالء . ةالذاتي ةالرعايوالعقلية، والتربوية، واإلجتماعية، و 
وتعد األسرة جانب هام من جوانب برامج التدخل المبكر لما لها من دور أساسى فى . األطفال

راته والحر  على تنمية مها. تهيئة البيئة المحيطة بالطفل والتعرف على إحتياجاته وتوفيرها له
شراكه فى برامج تنمية، أو من خالل اإلستمرار على تدريبه  سواء كان عن طريق تدريب الطفل وا 
زالة العوائق التى تحول دون سهولة تحرك الطفل والوصول لتينفذ ما تم تدريبه عليه . بالمنزل وا 

تكيفه مع مما ينعكس على قدرته على اإلعتماد على نفسه فى تلبية إحتياجاته وبالتالى تفاعله و 
 . بيئته،والتقليل من شعورة بالعجز

ومن هنا جاءت فكرة البحث فى التعرف على مدى فاعلية العالج التنبيهى وتعديل البيئة 
لفئة األطفال المصابين بالشلل الدماغى، وتأثير ذلك على تأهيلهم، والتركيز على تعليمهم 

هذا إلى جانب . ى المجتمع بإستقالليةالمهارات الضرورية التى يحتاجها هؤالء األطفال للعيش ف
ندماجه فى بيئته  .ضرورة تنمية ثقة الطفل بنفسه وحبه لذاته وا 

 

 مشكلة الدراسة
أشار جمال الخطيب إلى أن الشلل الدماغى هو إضطراب نمائى ينتج عن خلل فى الدماغ 

جمال ) .ويظهر على شكل عجز حركى تصحبه غالبًا إضطرابات حسية أو معرفية أو إنفعالية
 (.  71: 02، 0440الخطيب، 

محمد )كدراسة ، فنجد أن عدد من الدراسات فى المجال الطبى قد إهتم بدراسة هذة الفئة
والتى إستهدفت التعرف على العالقة اإلفتراضية بين حاالت الصرع ( 7110، مصطفى محمد

رو أحمد أسامه عم)ودراسة كاًل من . وحاالت األطفال المصابين بالشلل الدماغى الوالدى 
أيمن )و ( Belew ,John Leland, 2010)و(  7114، سالم محمد المناصرى)، و (7114

والذين إهتموا بدراسة اإلتجاهات الحديثه لعالج األطفال المصابين بالشلل ، ( 7114محمد على،
ائل وأنسب الوس. والتعرف على أنماط الشلل الدماغى وفاعلية العالج بمادة البوتكس . الدماغى 

 . المستخدمه فى تأهيلهم 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 232  7102 ديسمبر، األول، الجزء األربعونالمجلد 

أما فى مجال علم النفس والتربية الخاصة فقد ندرت األبحاث التى تناولت فئة األطفال 
الذى قام ( 7100عبد الرؤوف إسماعيل محفوظ : )ذوى بالشلل الدماغى بالدراسة ونذكر منها ؛

و . ركية الدقيقة بتصميم برنامج تدريبى لتوظيف المهارات اللغوية فى تأهيل المهارات الح
وقد قارن الفروق فى الذاكرة بين األطفال المصابين بالشلل ( 7112، شريف رؤوف نزهى مينا)

بتصميم برنامج (  7107، سالفة حسن حواط) وقامت . الدماغى واألطفال المتخلفين عقليا
 . عالجى لتنمية اللغة اإلستقبالية عند أطفال الشلل الدماغى

دراسة للوقوف على خدمات التدخل المبكر التى تقدم لألطفال من وقد جاءت فكرة هذة ال
هذة الفئة وما لها من تأثيرات هامة فى تنمية مهاراتهم المختلفة، سواء أكانت إدراكية، حركية، 

وكذا تأثير التدخل فى محاولة تعديل بيئتهم عن طريق توعية األسرة ألهمية . إجتماعية، أو لغوية
كر وتشجيعه على التغلب على الصعوبات التى يواجهها فى أن يعتمد تدريب الطفل فى سن مب

وأهمية . على نفسه فى تلبية إحتياجاته، ليصل ألكبر قدر من االستقاللية دون مساعدة من حوله
بتكار حلول ووسائل تناسب مع حالته . إزالة العوائق التى تحول دون سهولة تحرك الطفل وا 

 . لتعايش مع إعاقته ليكون مستقاًل قدر االمكانوقدراته وبيئته داخل المنزل، ل
 :وتتبلور مشكلة الدراسة فى التساؤل التالى 

تحسين وأثرهما فى العالج التنبيهى وتعديل البيئة برنامجى فاعلية ما مدى : سؤال الدراسة 
 ؟  الشلل الدماغى فى ضوء بعض المتغيرات النفسية والبيئيةاألطفال المصابين ب حاالت وتأهيل

 

 أهمية الدراسة
 : األهمية النظرية: أولا 
بالرغم مما ندرة الدراسات التى تناولت هذة الفئة بالدراسة وخاصة فى مجال البحوث البيئية  -

 . للعالج التنبيهى وتعديل البيئة لألطفال المصابين بالشلل الدماغى قد يكون من تأثير إيجابي
ة بالشلل الدماغى وذلك من أجل تحديد التعرف على ماتم إجرائه من بحوث ودراسات خاص -

   . مجال اإلهتمام الذى ينبغى على الباحثين إجراء البحوث فيه
 :األهمية التطبيقية: ثانياا 
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كسابهم مهارات  - محاولة اإلسهام فى تحسين وتأهيل حاالت األطفال ذوى الشلل الدماغى وا 
بما يحقق توافقهم مع ( . ذات ورعاية ال  -لغوية  –إجتماعية  –حركية  –إدراكية ) مختلفة 

 . البيئة والمجتمع 
، تظهر هذة الدراسة لمراكز التأهيل والمهتمين بتقديم خدمات لألطفال ذوى الشلل الدماغى -

 . أهمية العالج التنبيهى وكذا أهمية تعديل البيئة فى تنمية مهارات األطفال فئة البحث 
ع أطفالهم من فئة المصابين بالشلل الدماغى تقديم النصح للوالدين بالطرق المثلى للتعامل م -

وأهمية توفير بيئة مالئمة نفسيًا وخالية من أى عوائق تمنعهم من أن يعتمدوا على أنفسهم 
 . فى تلبية إحتياجاتهم األساسية 

 

  أهداف الدراسة
لشلل تقييم برنامج للتدخل المبكر والتنبية الذهنى وبرنامج تعديل البيئة لألطفال المصابين با  -

الدماغى والتعرف على مدى فاعلية البرنامجين فى تأهيلوتحسين المهارات المختلفة لهؤالء 
 .األطفال

محاولة التعرف إلى أى مدى يؤثر تدخل العالج التنبيهى وتعديل البيئة فى تحسين حاالت  -
ومدى وجود . الشلل الدماغى وتأهيلها، وذلك فى ضوء بعض المتغيرات النفسية والبيئية

وق فى الحالة النفسية، بين األطفال الذين طبق عليهم العالج التنبيهى وتعديل البيئة فر 
 . واألطفال الذين لم يطبق عليهم البرنامجين

 –األعراض  –التصنيف  –األسباب  –إلقاء الضوء على الشلل الدماغى من حيث التعريف  -
 . ابية المصاحبة لةاألعراض اإلضطر  –حجم مشكلة اإلصابة بة  –األنواع  -الوقاية 

 
 

 فروض الدراسة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية لبرنامج  :الفرض األول -
بورتاج قبل وبعد تطبيق كاًل من برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة لصالح 

 .التطبيق البعدى
جات عينة الدراسة التى طبق عليها توجد فروق ذات داللة إحصائية بين در  :الفرض الثاني -

برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة، وبين عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج 
العالج التنبيهى فقط لصالح العينة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل 

 .البيئة لبرنامج البورتاج
اللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية لبرنامج توجد فروق ذات د :الفرض الثالث -

 .بورتاج قبل وبعد تطبيق برنامج تعديل البيئة لصالح التطبيق البعدى
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها  :الرابعالفرض  -

التى طبق عليها برنامج  برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة، وبين عينة الدراسة
تعديل البيئة فقط لصالح العينة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة 

 .لمقياس الصحة النفسية
 

 مف اهيم الدراسة
ويقصد به حالة عجز فى القدرة العضلية العصبية : Cerebral palsy: الشلل الدماغى

ى إلى نق  فى القدرة على التحكم فى العضالت اإلرادية، والناتجة من إصابة المخ، مما يؤد
ويظهر ذلك فى عدم تناسق شكل المهارات الحركية للفرد، كما نجد حركة العضالت سريعة جدا 

 (.  0440حلمى إبراهيم وليلى السيد فرحات، )أو بطيئة جدا أو خليط من اإلثنين معا 
مة للتدخل المبكر للتنبية هو منظ: STIMULATORY THERAPY: هىالعالج التنبي

للطفل ( اللغوية –المعرفية  -الحركية  –اإلدراكية )الذهنى تهدف إلى إستثارة القدرات العقلية 
حيث أنها تعتبر . المعاق إلى أقصى درجة يمكن أن يستخدم أساليب معينة لتحفيذ الذاكرة المرئية

دام األلعاب اإلرشاديـــة ذات األلــوان أسهل من الذاكرة المسموعة عند األطفال المعاقين، مع إستخ
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بيتر رزق حبشى، . )واألشكــال المتنوعة وأيضــــا إستــــخدام الكمبيوتـر ببرامجة العقليــــة المتـــعددة
7112  .) 

التغييرات الواجب اتخاذها ويقصد بها : Environmental Awareness:تعديل البيئة 
على نوعية ودرجة أعاقه الطفل، هذة التغيرات تعتمد  األسرة التى تضم طفل معاقفي منزل 

لتوفير بيئة خالية من العوائق حتى تسهل حركته وتسمح له باإلعتماد  نوعية المنزل وترتيبه،و 
وكذا يشمل تعديل البيئة على التوعية ألهمية . على نفسة فى قضاء بعض حاجاته داخل المنزل

شباع اإلو تقبل الطفل وعدم إشعاره بعجزه  وهذا . حتياجات النفسية للطفل، من إهتمام ورعايةا 
يستوجب تدخل خارجى لمحاولة لتعديل البيئة التى يعيش فيها الطفل المعاق ومحاولة تهيئة حياة 
تتناسب مع هذا الطفل، ويحدث ذلك من خالل لقاءات لدراسة البيئة التى يعيش فيها الطفل 

 . ة مع الطفل المعاقالمعاق، لتوعية وتثقيف أسرى لكيفية المعامل
 

 الدراسات السابقة
 :ات إهتمت بالجانب الحركى والطبىدراس: أولا 
راسة تأثير برنامج تأهيلى مقترح على بعـض المتغيـرات بد (2212محمد عبد الحميد محمد )قام 

التعـرف علـى  إستتهدفت الدراستة(  CP) البدنية على األطفـال المصـابين بشـلل األطفـال المخـى 
مج تأهيلى مقترح علـى بعـض المتغيـرات البدنيـة لـدى األطفـال المصـابين بشـلل األطفـال تأثير برنا

ستخدم الباحث المنهج التجريبى لتصميم القياس القبلى والبعدى لمجموعه تجريبية واحـدة  المخى وا 
شـــتملت عينـــة البحـــث علـــى األطفـــال المصـــابين بالشـــلل الـــدماغى  الـــوالدى والمتـــرددين علـــى .  وا 

أن  وكانتت متأ أهتم النتتائج. طفـاًل (  21) وعددهم  ، ج الطبيعى بمحافظة المنوفيةمراكز العال
وعلــى  ، (المرونــة  –التــوازن ) للبرنـامج التــأهيلى أثــر إيجــابى علــى المتغيــرات البدنيــة قيــد البحــث 

 . إطالة العضالت المصابة بالتشنج 
واميـة األكثـر شـيوعًا لـدى دراسـة عـن اإلنحرافـات الق (2222أشرف الدسوقى شعالأ )كما أجرى 

( 07:02)األطفال المصابين بالشلل الدماغى التشنجى علـى األطفـال فـى المرحلـة السـنية مـا بـين
وقــد شــملت متغيــرات البحــث جميــع أجــزاء . ســنة فــى منطقــة أبهــا فــى المملكــة العربيــة الســعودية 
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نحرافـــات الطـــرفين باإلضـــافى إلـــى إ، العمـــود الفقـــرى، إنحرافـــات الحـــوض) الجســـم المختلفـــة بـــين 
(  62)العلوى والسفلى وقد إستخدم إلجراء هذة الدراسة المنهج الوصـفى وتـم إختيـار عينـة قوامهـا 

ــــة ــــل مــــن طــــالب معاهــــد وفصــــول ذوى اإلحتياجــــات الخاصــــة بمنطق أبهــــا بالمملكــــة العربيــــة  طف
 . السعودية

لمصـــابين بالشـــلل أن اإلنحرافـــات القواميـــة تنتشـــر بنســـب عاليـــة لـــدى ا وتوصتتتل فتتتى النتتتتائج إلتتتى
وذكـر . سـنة ( 02: 07)الدماغى التشنجى خالل المرحلة العمرية التـى أجـرى عليهـا البحـث مـن 

مـد مفصـل ، مـد مفصـل الفخـد، دوران الحـوض لألمـام وألسـفل) أن أكثر اإلنحرافات شيوعًا زيـادة 
 ( . مد مفصل اليد ، تبعيد مفصل الكتف، تبعيد مفصل الفخد، الركبة

برنــامج تــأهيلى مقتـرح لمعرفــة تــأثيره علـى بعــض الحركــات  ( 2222ستتيأ حستتأ وليتتد ح)وأجترى 
 –الوقــوف ) وهــذة الحركــات هــى . األساســية والتــوازن لــدى األطفــال المصــابين بالشــلل الــدماغى 

أيضــًا للتعــرف علــى تــأثير البرنــامج التأهيــل علــى  وهتتدفت الدراستتة (الحبــو  –الجلــوس  –المشــى 
تحسـن  وقتد أشتارت نتتائج الدراستة إلتىاالمصـابين بالشـلل الـدماغى  مستوى التوازن لدى األطفال

رتقــاء مســتوى التــوازن لــديهم كمــا أشــارت النتــائج أيضــًا إلــى تنميــة و  رتقــاء األطفــال عينــة البحــث وا  ا 
 (.الوقوف  –الحبو  –المشى ) مستوى الحركات األساسية 

عــالج وتأهيــل األطفــال المفــاهيم المتقدمــة فــى  بعنتتواأ ( 2222يستترى عتتاطف شتترف ) دراستتة 
التعـــرف علــى األســـاليب األساســية الحديثـــة فـــى  إستتتتهدفت الدراستتتة، المصــابين بالشـــلل الــدماغى

سـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفى للدراسـات  تأهيل األطفال المصابين بحـاالت الشـلل الـدماغى وا 
شــتملت عينــة البحــث علــى األطفــال ال. المســحية مــن خــالل متابعــة ســجالت المرضــى  متــرددين وا 

إسـتخدام التمرينـات التأهيليـة والجبـائر  وكانت مأ أهتم النتتائج أأ. على مستشفى جامعة أسـيوط 
الت الشـلل الطبية أثر إيجـابى علـى تحسـن مسـتوى الوقـوف واإلتـزان لـدى األطفـال المصـابين بحـا

 .الدماغى عينة البحث
 :هتمت بالجانب النفسى والتأهيلىادراسات : اا ثاني

بتقيــيم شــامل لاحتياجــات النفســية واالجتماعيــة لألطفــال  (  .Laura et,al 2222) قامتتت 
ـــدماغى الخفيـــف ـــى بعـــض اإلحتياجـــات النفســـية ، المصـــابين بالشـــلل ال حـــاول البحـــث التعـــرف عل
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، واإلجتماعية لألطفال المصابين بالشلل الدماغى وذلك من أجل التوصل إلستفادة هؤالء األطفال
( 02: 5) يعـانون مـن الشـلل الـدماغى الـذى تتـراوح أعمـارهم مـابينطفـل ( 71)تكونت العينة من 

وتوصــل فــى النتــائج إلــى التشــابة بــين ، ســنة وقــد تــم جمــع البيانــات عــن طريــق المقابلــة الشخصــية
األطفال والمراهقين فى الـوعى الـذاتى ومـواجهتم صـعوبة أثنـاء ممارسـة أنشـطة الحيـاة اليوميـة ولـم 

 . الجنس يتوصل إلى عالقة بين العمر و 
لفحـ  فاعليـة  (Barlow , Ppowellngil Christ,2006) وهتدفت دراستة بتارلو وئمالئت 

تدخل أولياء أمور األطفال المعاقين فى سلوكيات النوم والطعام والقابلية للحركة لدى أطفالهم مـن 
. ذوى الشــلل الــدماغى، وكــذلك التعــرف علــى الكفــاءة الذاتيــة والرضــا النفســى لــدى أوليــاء األمــور

وألغراض الدراسة تم تصميم برنامج تدريبى إلكساب أولياء األمور مهارات التـدليك البسـيطة التـى 
مـــن األبـــاء واألمهـــات، ( 45)يمكـــن إســـتخدامها مـــع أطفـــالهم فـــى البيئـــة المنزليـــة، وشـــملت العينـــة 

كونــوا مجموعــة تجريبيــة خضــعت لبرنــامج تــدريبى علــى مهــارات التــدليك مــن قبــل معــالجين ( 94)
وبينـــت النتـــائج أن البرنـــامج التـــدريبى قــــد . مجموعـــة ضــــابطة( 96)خصصـــين فـــى التـــدليك، ومت

أكســـب أفـــراد العينـــة التجريبيـــة لمهـــارات العـــالج بالتـــدليك، والتعامـــل مـــع مشـــكالت النـــوم والطعـــام 
 . لألطفال

 برنامج لتنمية القدرات المعرفية والسـلوك التكيفـى لـدى (2212مريم ثابت عبد المالك )وصممت 
طفـــل ( 00)وتكونـــت العينـــة مـــن. عينـــة مـــن األطفـــال المصـــابين بالشـــلل الـــدماغى ومعـــاقين عقليـــاً 

ـــراوح أعمـــارهم مـــابين  ـــة تت ـــى مجمـــوعتين ( 01: 5)وطفل ـــة وضـــابطة)ســـنوات مقســـمين إل ( تجريبي
كمـــا إشـــتملت العينـــة علـــى األمهـــات . أطفـــال مـــن الـــذكور واإلنـــاث( 4)تتكـــون كـــل مجموعـــة مـــن

، وعينــة األمهــات والمدرســين مقســمين إلــى (71)ة إلــى المــدربين وعــددهم باإلضــاف( 06)وعــددهم 
وتوصتلت فتى . وقد طبقت البرنامج على المجموعـة التجريبيـة فقـط( تجريبية وضابطة)مجموعتين 

فاعليـــة البرنـــامج التـــى قامـــت بتطبيقـــه علـــى أغلـــب المجـــاالت فـــى مقيـــاس الســـلوك  النتتتتائج إلتتتى
 . عض المجاالت مثل اللغة والرعايةولم تجد فرق واضح على ب. التكيفى
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دراســـة لمعرفـــة تـــأثير بعـــض العوامـــل الشخصـــية  ((Normand Boucher ,2010وأجتتترى 
( 095)وتكونـت العينـة مـن . والبيئية لألنشطة الترفيهية علـى البـالغين المصـابين بالشـلل الـدماغى

وطبقـت علـيهم . سـنة (90:  00)من البالغين المصابين بالشلل الدماغى تراوحـت أعمـارهم مـابين
ختبـار لقيـاس  اإلختبارات المتعلقة بالعوامل اإلجتماعية والديموغرافية، والصحية وعـادات الحيـاة، وا 

عــام، ( 70)وتوصــل فــى النتــائج إلــى أن الــذين تعرضــوا للدراســة ومتوســط أعمــارهم . جــودة البيئــة
 . كانت األنشطة الترفيهية هى شاغلهم الرئيسى

 

 سةاإلطار النظري للدرا
يعــرف الشــلل الــدماغى أنــه عبــارة عــن إضــطراب حركــى يــرتبط بــالتلف الــدماغى وغالبــًا مــا 

 (.  Chrisb,En B, & et al., 2000)يظهر على صورة شلل أو ضغط أو عدم توازن حركى 
بأنـة لـيس مرضـًا وال تتعـاظم ( ,.Paul Wehman et al)ويعرفـه بـول وهومـان وأخـرون 

هو عبارة عن ضرر لحق بخاليا الدماغ والجهـاز العصـبى ويـؤثر  خطورتة وال ينتقل بالعدوى، بل
ــــوالدة ــــاء أو بعــــد ال  Paul. )علــــى ضــــبط حركــــة اإلنســــان ويحــــدث هــــذا الضــــرر قبــــل أو أثن

Wehaman et al., 1988, 35: 37 ) 
(.  71:  02، 0442نـادر يوسـف الكسـوانى، ( )40، 0447ديفيـد ورنـر، )ويتفق كاًل من 

(.  077:  070، 7107فوقيــة حســن رضــوان ســنة (. )95:  99، 7114ســيدة أبــو الســعود، )
أســـباب قبـــل الـــوالدة، أســـباب أثنـــاء الـــوالدة، أســـباب بعـــد : أن أســـباب الشـــلل الـــدماغى ترجـــع إلـــى 

 . الوالدة
وعـن المشـكالت التــى يتعـرض لهــا األطفـال المصـابون بالشــلل الـدماغى فــأغلبهم يعـانى مــن 

لـديهم العديــد مـن المشـاكل األخـرى التـى تحتـاج إلـى متابعــة مشـاكل فـى الحركـة والتـوازن، كمـا أن 
مثــــل البصــــر والســــمع والكــــالم وصــــعوبات الــــتعلم والــــذكاء، والتغذيــــة والصــــرع وعــــدم القــــدرة علــــى 

وهــــذة المشــــاكل مترابطــــة ثــــؤثر إحــــداها علــــى . اإلتصــــال والمشــــاكل اإلنفعاليــــة والســــلوكية وغيرهــــا
 (.  00، 0447شذى الجندى، )، ( 90، 7114سيدة أبو السعود، .)األخرى بشكل أو بأخر
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تعـد األسـرة هـى  :األطفتال المصتابيأ بالشتلل التدماغىدور األسرة والبيئة فتى تأهيتل 
البيئــة األوليــة واألساســية للطفــل، فهــى الخليــة التــى ينشــأ فيهــا الطفــل ويتفاعــل معهــا وفيهــا يتكــون 

تجاهاتــة وقيمــه ويــتم فيهــا إشــباع حاجاتــه بيئــة دورًا رئيســيًا فــى تحديــد ســلوك وتلعــب ال. شخصـيتة وا 
سـتعداداته، وقدراتـه، وفـى توظيـف هـذة القـدرات، بـل أنهـا  تجاهاتـه، وا  اإلنسان، وسماته، وميوله، وا 

 (.  075، 0442عبد الرحمن العيسوى، . )إما أن تبعث عليه الصحة أو تسبب المرض والموت
ى علـى إفتـراض أساسـى مـؤداه ويعتمد التدخل التربوى فى التعامل مع حاالت الشـلل الـدماغ

أن توفير التدريبات الحركية والحسيه والترتيبات البيئيه واألساليب التربويه والتأهيلية مـن شـأنها أن 
تساعد الطفل المصـاب بالشـلل الـدماغى علـى إكتسـاب المهـارات والقـدرات الحركيـة والحسـية التـى 

 (.  7109ى إنشراح المشرف. )تسهل إنتقال الطفل المصاب بإستقالليه
علـــى صـــحة الطفـــل ونمـــوة بشـــكل مبــــاشر، وقـــــد يــــكون ( األســـرية)وتـــؤثر البيئـــة اإلجتماعيـــة 

 . تـأثيرها إيجابيــًا أو سلبيــاً 
مشـــاركة الطفـــل فـــى النشـــاطات : للبيئـــة اإلجتماعيـــة الداعمـــة للطفـــلومـــن التـــأثير اإليجـــابى 

كتســـــاب المهـــــارات المعرفيـــــة، اإلجتماعيةوالمم ارســـــات الصـــــحية والصـــــحة النفســـــية المجتمعيـــــة، وا 
 (.  002:  007، 7119ميسون العطاونة الوحيدى، . )والتكيف مع األزمات

يعنــى التــدخل المبكــر تلــك اإلجــراءات الهادفــة : دخل المبكتتر لحتتالت الشتتلل التتدماغىالتتت
 المنظمة التى يكفلها المجتمع بقصد منع حـدوث اإلعاقـة أو الحـد منهـا والحيلولـة دون تحولهـا فـى

 (.  92:  97، 7115عبد المطلب أمين القريطى، . )إلى عجز دائم –حالة وجودها 
ومن أهم الخدمات التى تقدم لألطفال المعاقين هى برامج التدخل المبكر لما لها مـن أهميـه 
فــى تنميــة ومســاعدة المصــاب علــى النمــو إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن الناحيــه الجســميه والعقليــه 

تغطــى خــدمات بـرامج التــدخل المبكــر مجــال رعايـة أســر األطفــال المعرضــين و . والتربويـه والمهنيــه
بهـــدف تحســـين نوعيـــة هـــذة األســـر ومســـاعدتها ... لألخطـــار النمائيـــة وذوى اإلحتياجـــات الخاصـــة

علــى اإلستبصــار بحالــة الطفــل والتعــايش مــع إعاقتــه وتقبلهــا، وزيــادة كفائتهــا فــى تفهــم مشــكالته 
حتياجاتــــــه، والمشــــــاركة فــــــى تعل يمــــــه وتهيئــــــة بيئــــــة أســــــرية مســــــتقرة ومتماســــــكة ومعــــــززة لنمــــــوه وا 

 (.  760، 7101عبد المطلب أمين القريطى، .)المتكامل
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة
نظرًا لطبيعة البحث وتحقيقًا ألهدافه وفروضه، تم إستخدام  :المنهج المستخدم للدراسة

الج التنبيهى وتعديل البيئة، فى تأهيل للتحقق من فاعلية برنامجى العوذلك المنهج التجريبى 
 .وتحسين المهارات المختلفة لألطفال المصابين بالشلل الدماغى

طفل وطفلة ومصابين بالشلل الدماغى، ومستوى ( 01)تكونت العينة من : عينة الدراسة
 (4:  9)على مقياس بينية للذكاء الصورة الرابعة ويتراوح سنهم مابين%( 21)ذكائهم ال يقل عن

 :طفل كالتالى( 71)أربع مجموعات تتكون كل مجموعة من إلى هم تقسيم وتم. سنوات
 . المجموعة األولى يطبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة -
 . المجموعة الثانية يطبق عليها برنامج العالج التنبيهى -
 . المجموعة الثالثة يطبق عليها برنامج تعديل البيئة -
 . عة الرابعة ضابطةالمجمو  -

 . مع تطبيق باقى األدوات على كل أفراد العينة بالكامل
 :مجال التطبيق

 مركز نور الحياة بحدائق القبة  -
 جمعية الرعاية المتكاملة بالزيتون  -
 جمعية التنمية الفكرية بالمطرية  -
 جمعية كيان بحدائق القبة  -

 : األدوات المستخدمة للدراسة
( 0442)كاميرون . ج.من تأليف مولى وايت وروبرت: لتربيةالمبكرةبرنامج بورتاج ل: أولا 

ويهدف البرنامج إلى التنمية الشاملة التى تصل باألفراد إلى أقصى . وترجمته سهام عبد السالم
نمو الرضيع، التنشئة اإلجتماعية، النمو اللغوى، النمو المعرفى، )درجات النمو بما يحققه من 

 (.الذاتية النمو الحركى، والرعاية 
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ويتم من خالل . ويتكون البرنامج من قائمة المراجعة، وبطاقات األنشطة، ولوحة األنشطة
وبالتالى تقييم مستوى الطفل . البرنامج تسجيل إستجابة الطفل أثناء ممارسة النشاط التعليمى

 (يتم من خالله قياس قبلى وبعدى. )وتحديد نقاط القوة والضعف فى أداء هذة المجاالت
ويتضمن البرنامج عدد لقاءات مع الوالدين للتوعية وتقديم بدائل : برنامج تعديل البيئة: انياا ث

 . والبرنامج من إعداد الباحثة . لتحسين بيئة األطفال المصابين بالشلل الدماغى عينة البحث
ى بما تعديل البيئة المنزلية للطفل المصاب بالشلل الدماغ :ويتطلع البرنامج إلى هدف عام وهو 

بتكار حلول . لتوصيله ألكبر قدر من االستقاللية دون مساعدة من حوله. يتناسب مع حالته وا 
ووسائل تناسب حالته وبيئته وقدراته داخل المنزل، للتعايش مع إعاقته ليكون مستقال قدر 

 :وأهداف فرعية وهى .االمكان
لمحاولة . شلل الدماغىالتعرف على البيئة المنزلية التى يعيش فيها الطفل المصاب بال -

تعديلها أو إعادة تنظيمها لما يتناسب مع إعاقته وبأقل التكاليف لتتناسب مع الحالة 
 . اإلقتصادية لألسرة

تنظيم عدة لقاءات مع الوالدين لتنمية وعى الوالدين وتحسين إتجاهات الوالدين السلبية نحو  -
 . مع الطفلطفلهما المصاب بالشلل الدماغى، وتقديم بدائل للتعامل 

تنمية وعى الوالدين إلى أهمية مساعدة الطفل أن يعتمد على نفسه فى تلبية إحتياجاته داخل  -
 . المنزل

اإلدراك السمعى، اإلدراك البصرى، : وتم إختيار متغيرات: مقياس الحالة النفسية: ثالثاا 
فتحى مصطفى والمقياس إعداد . صعوبات الذاكرة، المهارات اإلجتماعية، السلوك اإلنسحابى

 ( . 7105)الزيات، 
عبارة تندرج هذة العبارات تحت تسعة ( 017)يتكون المقياس من : مقياس الصحةالنفسية: رابعاا 

 –الحساسية التفاعلية  -الوسواس القهرى –األعراض الجسمية : )أبعاد وموزعة كالتالى 
  .والمقياس من إعداد الباحثة (. الذهانية  –البارانويا  -الفوبيا –العداوة  -القلق  -اإلكتئاب 
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( ال)حيث أن . ويطلب فيه من ولى األمر أن يضع إجابته فى الخانة التى تنطبق على حالة إبنه
. 9تأخذ الدرجة ( دائماً )، 2تأخذ الدرجة ( أحياناً )، 0تأخذ الدرجة ( نادراً )تأخذ الدرجة صفر، 

 . يقلب فيها التصحيح بالعكس( 02، 2)وأرقام العبارات 
مأ  ستمارةال: قياس جودة الحياة البيئية لألطفال المصابيأ بالشلل الدماغى استمارة: امساا خ

معلومات األم عن ، معلومات األم عن الشلل الدماغى :د الباحثة ويقاس مأ خاللها األتىإعدا
حالة طفلها المصاب بالشلل الدماغى المهارات التى يستطيع الطفل القيام بها داخل المنزل، 

جاهات الوالدين نحو طفلهما المصاب بالشلل الدماغى، إمكانية إستعداد األسرة لتوفير إت
اإلمكانيات الالزمة التى يحتاجها الطفل المصاب بالشلل الدماغى، إستعداد األسرة لتوفير بعض 

 .بيانات التجهيزات المتوفرة بمنزل األسرة، التجهيزات بالمنزل لمساعدة الطفل لاعتماد على نفسة
 :استمارة تاريخ حالة: سادساا 

بيانات أولية معلومات أولية، : ويتم التعرف مأ خاللها على األتىمأ إعداد الباحثة  ستمارةال
، مرحلة مابعد الوالدةو ، مرحلة الوالدةمرحلة الحمل و  :م واألب، معلومات عن االم وتشملعن األ

الوضع ، عام اإلخوة واألسرة بشكلمعلومات عن الخاصة بالطفل،  والطفولة، مرحلة الرضاعةو 
 سرة للطفلاألمعلومات متعلقة بنظرة االتى تم تطبيقها على الطفل،  اإلختباراتللطفل،  الحالى
المشكالت التى ، نقاط ضعف الطفل فى نظر األسرة، نقاط قوة الطفل فى نظر األسرة؛:وتشمل

عن طريق  ستمارةابات فى االواإلج. تعانى منها األسرة أثناء التعامل مع الطفل فى المنزل
 . أو إجابات مفتوحة( ال( )نعم)إختيار 
من إعداد  ستمارةاال :نوعية الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية لألسرة استمارة: سابعاا 
؛  الحالة الماديةويشمل : اإلقتصادى؛: المستوى المعيشى: ويقاس من خاللها األتى، الباحثة

نوعية . نوعية الحياة الصحية والتعليميةويتضمن : هم؛ اإلجتماعى؛ومرتب كنوع وظيفة االم واالب
الخصائ  الفيزيقية كشف عن تفاصيل البيئة السكنية التى يعيش فيها الطفل، تو :الحياة البيئية 

ووصف للمنطقة السكنية التى يعيش فيها . وتتضمن وصف للسكن وما يشمله:للمنطقة السكنية
، تنطبق بشكل كبير)بدائل على إجابات أو إختيار  إختيارما بين  وتتوزع اإلجابات. الطفل

 (.0 ،7، 2)التالى كوتتوزع الدرجات على اإلجابات ( تنطبق ال، تنطبق بشكل متوسط 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
 :نتائج فروض الدراسة

ج بورتاج توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية لبرنام :الفرض األول
 قبل وبعد تطبيق كاًل من برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة لصالح التطبيق البعدى

اختبار مان ويتني لتوضيح الفروق بين درجات المجموعة التجريبية لبرنامج بورتاج  (:1)جدول
  قبل وبعد تطبيق كاًل من برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة

متوسط  التطبيق لبرنامجأبعاد ا
 الرتب

مجموع 
ماأ  W Uويلكسوأ Z الرتب

 ويتني
الدللة 
 المعنوية

العمر اإلرتقائى 
 للتنشئة اإلجتماعية

 595.5 72.70 بعدي 1.111 69.51 729.51 2.662 729.5 02.22 قبلي
العمر اإلرتقائى 
 للنمو اللغوى

 552.5 72.60 عديب 1.111 56.51 766.51 2.006 766.5 02.22 قبلي
العمر اإلرتقائى 
 لمساعدة الذات

 522.5 70.00 بعدي 1.111 27.51 797.51 9.525 797.5 07.02 قبلي
العمر اإلرتقائى 
 للنمو المعرفى

 595.5 72.70 بعدي 1.111 69.51 729.51 2.664 729.5 02.22 قبلي
العمر اإلرتقائى 
 للنمو الحركى

 942.5 79.60 بعدي 1.17 24.51 276.51 7.760 276.5 06.22 قبلي
العمر االرتقائي 

 العام
 521.5 70.52 بعدي 1.111 24.51 794.51 9.251 794.5 07.90 قبلي

النسبة التطورية 
 العامة

 525.5 70.20 بعدي 1.111 29.51 799.51 9.909 799.5 07.72 قبلي
روق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة من الجدول السابق وجود فتضح ا

التجريبية لبرنامج بورتاج قبل وبعد تطبيق كاًل من برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة 
 :كاآلتي
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي  :اإلجتماعية للتنشئة اإلرتقائى العمر
( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )2.662)والتطبيق البعدي حيث بلغت قيمة 

، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتطبيق (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 
 .لصالح التطبيق البعدي(72.70)، ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي (02.22)القبلي 
صائية بين التطبيق القبلي توجد فروق ذات داللة إح :اللغوى اإلرتقائى للنمو العمر

( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )2.006)والتطبيق البعدي حيث بلغت قيمة 
، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتطبيق (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 

 .يلصالح التطبيق البعد(72.06)، ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي (02.22)القبلي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي  :الذات اإلرتقائى لمساعدة العمر

( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )9.522)والتطبيق البعدي حيث بلغت قيمة 
، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتطبيق (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 

 .لصالح التطبيق البعدي(70.00)، ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي (07.02)القبلي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي  :المعرفى اإلرتقائى للنمو العمر

( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )2.664)والتطبيق البعدي حيث بلغت قيمة 
، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتطبيق (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 

 .لصالح التطبيق البعدي(72.70)، ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي (02.22)القبلي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي  :الحركى اإلرتقائى للنمور العم

( Z)أكبر من قيمة وهي قيمة دالة معنويًا ( Z( )7.760)والتطبيق البعدي حيث بلغت قيمة 
، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتطبيق (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 

 .لصالح التطبيق البعدي(79.60)، ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي (06.22)القبلي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي  :اإلرتقائى العام العمر

( 0.40)الجدولية ( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )9.251)حيث بلغت قيمة 
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، (07.90)، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتطبيق القبلي (1.15)عند مستوى معنوية 
 .لصالح التطبيق البعدي(70.52)ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي 

اللة إحصائية بين التطبيق القبلي والتطبيق توجد فروق ذات د: التطوريةالعامة النسبة
الجدولية ( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )9.909)البعدي حيث بلغت قيمة 

، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتطبيق القبلي (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)
 .ق البعديلصالح التطبي(70.20)، ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي (07.72)

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات  :مأ النتائج السابقة تتحقق صحة الفرض األول
المجموعة التجريبية لبرنامج بورتاج قبل وبعد تطبيق كاًل من برنامج العالج التنبيهى وبرنامج 

 .تعديل البيئة لصالح التطبيق البعدى
لصالح  تطبيق القبلي والتطبيق البعديفروق ذات داللة إحصائية بين الوقد إتفق وجود 

 7110)، مع حققته نتائج ستانكو اإلجتماعية للتنشئة اإلرتقائى العمر، على التطبيق البعدي
stanco, ) من تحسنًا فى مهارات التفاعل اإلجتماعى مع إختفاء سلوك اإلنسحاب اإلجتماعى

 . للمجموعة التى طبق عليها البرنامج التدريبى
برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل وعن ما حققه الفرض األول من فاعلية تطبيق 

أنه على المعالج التأهيلى Lammi& Law 2003يذكر كال من  .البيئة لصالح التطبيق البعدى
اإلعتماد على التأهيل الشامل بإعتبار أن اإلنسان كل متكامل وليس أجزاء أو أبعاد منفرده، 

كون مؤثرًا إذا لم يكن الشخ  كاماًل ويقدم له خدمات متنوعه يقوم علىى تقديمها والتأهيل لن ي
فريق متعدد التخصصات حتى يحقق ذوى اإلعاقه أقصى ما لديهم من قدرات والمواهب التى 

:  02، 7101طارق عبد الرحمن محمد العيسوى، . )تعينهم على العيش المستقل وسط المجتمع
00  .) 

جد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها تو  :الفرض الثاني
برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة، وبين عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج 
التنبيهى فقط لصالح العينة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة 

 .جلبرنامج البورتا
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اختبار مان ويتني لتوضيح الفروق بين درجات برنامج بورتاج لعينة الدراسة التى  (:2)جدول
طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة، وبين عينة الدراسة التى 

 طبق عليها برنامج تعديل البيئة فقط
متوسط  العينة أبعاد البرنامج

 الرتب
مجموع 
ماأ  W Uويلكسوأ Z الرتب

 ويتني
الدللة 
 المعنوية

العمر اإلرتقائى 
للتنشئة 
 اإلجتماعية

 775 00.75 تعديل البيئة
بورتاج  1.111 05.11 775.11 5.110

وتعديل 
 البيئة

74.25 545 

العمر اإلرتقائى 
 للنمو اللغوى

 702 01.65 تعديل البيئة
بورتاج  1.111 2.11 702.11 5.225

وتعديل 
 البيئة

21.25 612 

العمر اإلرتقائى 
 لمساعدة الذات

 700 01.55 تعديل البيئة
بورتاج  1.111 0.11 700.11 5.200

وتعديل 
 البيئة

21.95 614 

العمر اإلرتقائى 
 للنمو المعرفى

 705 01.25 تعديل البيئة
بورتاج  1.111 5.11 705.11 5.720

وتعديل 
 البيئة

21.75 615 

العمر اإلرتقائى 
 نمو الحركىلل

 792.5 07.00 تعديل البيئة
بورتاج  1.111 22.51 792.51 9.512

وتعديل 
 البيئة

70.02 526.5 

العمر االرتقائي 
 العام

 702.5 01.00 تعديل البيئة
بورتاج  1.111 2.51 702.51 5.709

وتعديل 
 البيئة

21.02 617.5 

النسبة التطورية 
 العامة

 754.5 07.40 تعديل البيئة
بورتاج  1.111 94.51 754.51 9.107

وتعديل 
 البيئة

70.12 561.5 

من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات برنامج بورتاج إتضح 
لعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة، وبين عينة الدراسة 

 :تعديل البيئة فقط كاآلتي التى طبق عليها برنامج



 

 وآخرون أحمد مصطفى العتيق
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة : اإلجتماعية للتنشئة اإلرتقائى العمر
الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق 

يمة دالة معنويًا أكبر من وهي ق( Z( )5.110)عليها برنامج تعديل البيئة فقط حيث بلغت قيمة 
تعديل )، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية ( Z)قيمة 
لصالح مجموعة (74.25( )البيئة وتعديل بورتاج)، ومتوسط الرتب لمجموعة (00.75( )البيئة

 (.بورتاج وتعديل البيئة)
داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة توجد فروق ذات  :اللغوى اإلرتقائى للنمو العمر

التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها 
وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )5.225)برنامج تعديل البيئة فقط حيث بلغت قيمة 

(Z ) تعديل )كان متوسط الرتب لمجموعة ، و (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية
لصالح مجموعة (21.25( )بورتاج وتعديل البيئة)، ومتوسط الرتب لمجموعة (01.65( )البيئة

 (.بورتاج وتعديل البيئة)
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة : العمراإلرتقائى لمساعدةالذات

رنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وب
وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )5.200)برنامج تعديل البيئة فقط حيث بلغت قيمة 

(Z ) تعديل )، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية
لصالح مجموعة (21.95( )وتعديل البيئةبورتاج )، ومتوسط الرتب لمجموعة (01.55( )البيئة

 (.بورتاج وتعديل البيئة)
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة  :المعرفى العمراإلرتقائى للنمو

التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها 
وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )5.720)بلغت قيمة برنامج تعديل البيئة فقط حيث 

(Z ) تعديل )، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية
لصالح مجموعة (21.75( )بورتاج وتعديل البيئة)، ومتوسط الرتب لمجموعة (01.25( )البيئة

 (.بورتاج وتعديل البيئة)
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة  :الحركى لنمواإلرتقائى ل العمر
التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها 

وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )9.512)برنامج تعديل البيئة فقط حيث بلغت قيمة 
(Z ) تعديل )، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)عند مستوى معنوية  (0.40)الجدولية

لصالح مجموعة (70.02( )بورتاج وتعديل البيئة)، ومتوسط الرتب لمجموعة (07.00( )البيئة
 (.بورتاج وتعديل البيئة)

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق  :اإلرتقائى العام العمر
مج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج تعديل عليها برنا

الجدولية ( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )5.709)البيئة فقط حيث بلغت قيمة 
، (01.00( )تعديل البيئة)، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)

بورتاج وتعديل )لصالح مجموعة (21.02( )بورتاج وتعديل البيئة)لرتب لمجموعة ومتوسط ا
 (.البيئة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى  :العامة التطورية النسبة
طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج 

( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )9.107)البيئة فقط حيث بلغت قيمة تعديل 
( تعديل البيئة)، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 

بورتاج )لصالح مجموعة (70.12( )بورتاج وتعديل البيئة)، ومتوسط الرتب لمجموعة (07.40)
 (.وتعديل البيئة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين : الثانى النتائج السابقة تتحقق صحة الفرض من
درجات عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة، وبين عينة 
الدراسة التى طبق عليها برنامج تعديل البيئة فقط لصالح العينة التى طبق عليها برنامج العالج 

 .يهى وبرنامج تعديل البيئة لبرنامج البورتاجالتنب
إتفق مع ما أثبتته نتائج دراسة  اللغوى لنمووا اإلجتماعية للتنشئة اإلرتقائى العمروتطور 

التى حققت تقدمًا فى مجاالت النمو اللغوية واإلجتماعية لألطفال ( 7115عفاف عبد الرازق )



 

 وآخرون أحمد مصطفى العتيق
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 Vander 7116)فان در بورغ وأخرين  وكذا ما أكدته دراسة. المصابين بالشلل الدماغى
burj,et al., ) من زيادة التواصل اإلجتماعى لألطفال المصابين بالشلل الدماغى الذين تعرضوا

 . لبرنامج عالجى لتقليل سيالن اللعاب
محمد عبد )كما إتفقت نتيجة هذا الفرض من تطور المهارات الحركية، مع دراسة كاًل من 

الذى إستهدفت دراستهما ( 7100د الرؤوف إسماعيل محفوظ عب)و( 7114الحميد محمد،
. التعرف على تأثير برنامج تأهيلى لتنمية المهارات الحركية لدى األطفال المصابين بشلل المخى

 . وما أثبتته النتائج من أثر إيجابى على المتغيرات البدنية لهؤالء األطفال
درجات المجموعة التجريبية لبرنامج بورتاج  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين :الفرض الثالث

 .قبل وبعد تطبيق برنامج تعديل البيئة لصالح التطبيق البعدى
اختبار مان ويتني لتوضيح الفروق بين درجات المجموعة التجريبية لبرنامج بورتاج  (:3)جدول

 قبل وبعد تطبيق برنامج تعديل البيئة
متوسط  التطبيق أبعاد البرنامج

 الرتب
ع مجمو 
ماأ  W Uويلكسوأ Z الرتب

 ويتني
الدللة 
 المعنوية

العمر اإلرتقائى 
للتنشئة 
 اإلجتماعية

 210.5 05.92 قبلي
 500.5 75.50 بعدي 1.115 40.51 210.51 7.294

العمر اإلرتقائى 
 للنمو اللغوى

 550.5 72.50 بعدي 1.111 50.51 760.51 2.029 760.5 02.92 قبلي
قائى العمر اإلرت

 لمساعدة الذات
 565.5 70.70 بعدي 1.111 99.51 759.51 9.700 759.5 07.22 قبلي

العمر اإلرتقائى 
 للنمو المعرفى

 596 72.2 بعدي 1.111 69.11 729.11 2.607 729 02.2 قبلي
العمر اإلرتقائى 
 للنمو الحركى

 925 72.25 بعدي 1.10 025.11 295.11 0.260 295 02.75 قبلي
العمر االرتقائي 

 العام
 1.111 60.11 720.11 2.262 720 02.55 قبلي
 275 54.72 بعدي

النسبة التطورية 
 العامة

 542 1..8 قبلي
..2.8 542.22 22.22 2.222 

 277 54.5 بعدي
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من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة تضح ا
 :لبرنامج بورتاج قبل وبعد تطبيق برنامج تعديل البيئة كاآلتيالتجريبية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي  :اإلجتماعية للتنشئة اإلرتقائى العمر
( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )7.294)والتطبيق البعدي حيث بلغت قيمة 

، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتطبيق (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 
 .لصالح التطبيق البعدي(75.50)، ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي (05.92)القبلي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي  :اللغوى اإلرتقائى للنمو العمر

( Z)يًا أكبر من قيمة وهي قيمة دالة معنو ( Z( )2.029)والتطبيق البعدي حيث بلغت قيمة 
، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتطبيق (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 

 .لصالح التطبيق البعدي(72.50)، ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي (02.92)القبلي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي  :الذات اإلرتقائى لمساعدة العمر

( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )9.700)طبيق البعدي حيث بلغت قيمة والت
، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتطبيق (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 

 .لصالح التطبيق البعدي(70.70)، ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي (07.22)القبلي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي : رفىالمع اإلرتقائى للنمو العمر

( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )2.607)والتطبيق البعدي حيث بلغت قيمة 
، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتطبيق (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 

 .لصالح التطبيق البعدي(72.21) ، ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي(02.21)القبلي 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي  :اإلرتقائى للنموالحركى العمر

( Z)وهي قيمة غير دالة معنويًا أقل من قيمة ( Z( )0.260)والتطبيق البعدي حيث بلغت قيمة 
 (.1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي  :ماإلرتقائى العا العمر
( 0.40)الجدولية ( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )2.262)حيث بلغت قيمة 

، (02.55)، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتطبيق القبلي (1.15)عند مستوى معنوية 
 .لصالح التطبيق البعدي(72.95)ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي والتطبيق  :العامة التطورية النسبة
الجدولية ( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )2.620)البعدي حيث بلغت قيمة 

بيق القبلي ، وكان متوسط الرتب لعينة الدراسة للتط(1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)
 .لصالح التطبيق البعدي(72.71)، ومتوسط الرتب للتطبيق البعدي (02.01)

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات : من النتائج السابقة تتحقق صحة الفرض الثالث
المجموعة التجريبية لبرنامج بورتاج قبل وبعد تطبيق برنامج تعديل البيئة لصالح التطبيق 

 .البعدى
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها  :لرابعاالفرض 

برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة، وبين عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج تعديل 
البيئة فقط لصالح العينة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة لمقياس 

 .صحة النفسيةال
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اختبار مان ويتني لتوضيح الفروق بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج  (:4)جدول
العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة، وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج 

 تعديل البيئة فقط لمقياس الصحة النفسية
أبعاد 
متوسط  العينة المقياس

 الرتب
مجموع 
 Wويلكسون Z الرتب

U  مان
 ويتني

الداللة 
 المعنوية

األعراض 
 الجسمية

 906 79.2 تعديل البيئة
بورتاج وتعديل  2.27 857.22 7.22.. 7.105

 229 06.2 البيئة

الوسواس 
 القهري

 925.5 72.20 تعديل البيئة
بورتاج وتعديل  2.24 8.7.22 77.22. 0.246

 299.5 02.72 البيئة

الحساسية 
 التفاعلية

 571.5 76.12 تعديل البيئة
بورتاج وتعديل  2.225 15.22 555.22 2.170

 744.5 09.40 البيئة

 األكتئاب
 570 76.9 تعديل البيئة

بورتاج وتعديل  2.228 15.22 555.22 2.711
 747 09.6 البيئة

 القلق
 515.5 75.70 تعديل البيئة

اج وتعديل بورت 2.225 827.22 87.22. 7.611
 209.5 05.22 البيئة

 العداوة
 527 76.6 تعديل البيئة

بورتاج وتعديل  2.228 14.22 511.22 2.220
 700 09.9 البيئة

 الفوبيا
 909.5 79.72 تعديل البيئة

بورتاج وتعديل  2.27 852.22 2.22.. 7.122
 225.5 06.20 البيئة

 البارانويا
 904.5 71.40 تعديل البيئة

بورتاج وتعديل  2.1 852.22 722.22 1.761
 911.5 71.12 البيئة

 الذهانية
 902 79.25 تعديل البيئة

بورتاج وتعديل  2.27 22..85 22.... 7.001
 222 06.65 البيئة

 مقياس
الصحة 
 النفسية

 520 76.55 تعديل البيئة
بورتاج وتعديل  2.228 45.22 515.22 2.725

 704 09.95 البيئة



 

 وآخرون أحمد مصطفى العتيق
 

 253  7102 ديسمبر، األول، الجزء األربعونالمجلد 

من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى تضح ا
طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج 

 :تعديل البيئة فقط لمقياس الصحة النفسية كاآلتي
ت داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق توجد فروق ذا :الجسمية األعراض

عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج 
( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )7.105)العالج التنبيهى فقط حيث بلغت قيمة 

( تعديل البيئة)، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 
بورتاج )لصالح مجموعة (06.2( )بورتاج وتعديل البيئة)، ومتوسط الرتب لمجموعة (79.2)

 (.وتعديل البيئة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق  :القهري الوسواس

عديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج ت
وهي قيمة غير دالة معنويًا أقل من قيمة ( Z( )0.246)العالج التنبيهى فقط حيث بلغت قيمة 

(Z ) (.1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق :التفاعلية الحساسية

عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج 
( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )2.170)العالج التنبيهى فقط حيث بلغت قيمة 

( تعديل البيئة)، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 
بورتاج )لصالح مجموعة (09.40( )بورتاج وتعديل البيئة)، ومتوسط الرتب لمجموعة (76.12)

 (.وتعديل البيئة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج  :كتئاباإل 

التنبيهى فقط  العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج
عند ( 0.40)الجدولية ( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )2.71)حيث بلغت قيمة 
، ومتوسط الرتب (76.9( )تعديل البيئة)، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)مستوى معنوية 

 (.بورتاج وتعديل البيئة)لصالح مجموعة (09.6( )بورتاج وتعديل البيئة)لمجموعة 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج  :قلقال
العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى فقط 

( 0.40)الجدولية ( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )7.611)حيث بلغت قيمة 
، ومتوسط (75.70( )تعديل البيئة)، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)مستوى معنوية عند 

 (.بورتاج وتعديل البيئة)لصالح مجموعة  (05.22( )بورتاج وتعديل البيئة)الرتب لمجموعة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج  :العداوة

وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى فقط  العالج التنبيهى
( 0.40)الجدولية ( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )2.220)حيث بلغت قيمة 

، ومتوسط (76.6( )تعديل البيئة)، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)عند مستوى معنوية 
 (.بورتاج وتعديل البيئة)لصالح مجموعة (09.9( )رتاج وتعديل البيئةبو )الرتب لمجموعة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج  :الفوبيا
العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى فقط 

( 0.40)الجدولية ( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( 7.122)( Z)حيث بلغت قيمة 
، ومتوسط (79.72( )تعديل البيئة)، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)عند مستوى معنوية 

 (.بورتاج وتعديل البيئة)لصالح مجموعة (06.20( )بورتاج وتعديل البيئة)الرتب لمجموعة 
لة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها ال توجد فروق ذات دال :البارانويا

برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج 
( Z)وهي قيمة غير دالة معنويًا أقل من قيمة ( Z( )1.761)التنبيهى فقط حيث بلغت قيمة 

 (.1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها برنامج  :الذهانية

العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى فقط 
عند ( 0.40)الجدولية ( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )7.00)حيث بلغت قيمة 
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، ومتوسط (79.25( )تعديل البيئة)، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)مستوى معنوية 
 (.بورتاج وتعديل البيئة)لصالح مجموعة (06.65( )بورتاج وتعديل البيئة)الرتب لمجموعة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة الدراسة التى طبق عليها  :إجمالي المقياس

عالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة وعينة الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج برنامج ال
( Z)وهي قيمة دالة معنويًا أكبر من قيمة ( Z( )2.725)التنبيهى فقط حيث بلغت قيمة 

( تعديل البيئة)، وكان متوسط الرتب لمجموعة (1.15)عند مستوى معنوية ( 0.40)الجدولية 
بورتاج )لصالح مجموعة (09.95( )بورتاج وتعديل البيئة)تب لمجموعة ، ومتوسط الر (76.55)

 (.وتعديل البيئة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة : الرابع مما سبق تثبت صحة الفرض 

الدراسة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى وبرنامج تعديل البيئة، وبين عينة الدراسة التى 
نامج تعديل البيئة فقط لصالح العينة التى طبق عليها برنامج العالج التنبيهى طبق عليها بر 

 .وبرنامج تعديل البيئة لمقياس الصحة النفسية
جمااًل فقد أكد  إلى أن األدوار الوظيفية الذى ساعدت فى ( 7114عمرو أحمد أسامه )وا 

 –أخصائى العالج التأهيلى )تقييم حالة األطفال المصابين بالشلل الدماغى واإلرتقاء بها هم ؛ 
 (. أخصائى المخ واألعصاب  –األخصائى اإلجتماعى 

 

 توصيات الدراسة
 :حثة بعض التوصيات كالتالىفى ضوء ما توصلت إلية الدراسة الحالية مأ نتائج تقترح البا

تنظيم وعقد دورات تدريبية للعاملين فى المراكز المتخصصة لرعاية وتأهيل ذوى الشلل  -
ليتمكنوا كر، وذلك لرفع كفائتهم المهنية على أحدث برامج واستراتيجيات للتدخل المبالدماغى 

 .من تحسين وتأهيل هؤالء األطفال
ضرورة حث المؤسسات والهيئات المعنية بتأهيل ذوى اإلحتياجات الخاصة على تشكيل  -

عدة األهل لمسا، لجان للعمل على دراسة وفح  البيئة المنزلية لألطفال ذوى الشلل الدماغى
ومشاركتهم فى تعديلها وتطويرها لتتالئم مع . فى معرفة المعوقات الموجودة فى هذة البيئة

 .اإلستقاللية بما يتيح له تحقيق قدر من، إمكانيات حالة طفلهم
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لتمكينهم من تجهيز ، ضرورة توفير المساعدة المالية ألهالى األطفال ذوى الشلل الدماغى -
بشكل ، انات التى تسهل على هؤالء األطفال التكيف مع البيئةمنازلهم باألدوات واألمك

 .ة للمساعدة المستمرة من األهليتناسب مع إعاقتهم دون الحاج
تنمية  –عالج وظائفى  –عالج طبيعى ) العمل على توفير مراكز لتقديم الخدمات التأهيلية  -

لما فى ذلك من .  لألطفال ذوى الشلل الدماغى مجاناً ( تعديل سلوك  –تخاطب  –مهارات 
 .ىء كبير على أسر هؤالء األطفالتشكيل عب

والسماح لهم بإمكانية ، ضرورة تسهيل اإلجراءات للباحثين القائمين بدارسة الفئات الخاصة -
مع توفير األدوات . دون وضع عوائق تعجزهم ، التطبيق فى المراكز والمؤسسات الحكومية

 .هذة الفئات ذلك من إفادة لمثل لما فى، الالزمة لهم
عقد الندوات والورش ألسر األطفال ذوى الشلل الدماغى، لتوعيتهم بحالة أطفالهم وتمكينهم  -

 . من التعبير عن إحتياجاتهم اإلجتماعية والنفسية ومناقشة المشكالت التى يتعرضوا لها
مساعدة أسر األطفال ذوى الشلل الدماغى لتشكيل صداقات فيما بينهم لتبادل الخبرات  -

 .بأطفالهم وتحمل أعباء إعاقتهم لمساعدتهم على اإلرتقاء، ألدوات المختلفةوا
 

 مراجع  ال
اإلنحرافات القوامية األكثر شيوعًا لدى المصابين بالشلل (: 7116)أشرف الدسوقى شعالن

  .  72رياضية العدد مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية ال. الدماغى التشنجى 
  91  :69  

التدخل المبكر إلعاقات الطفوله، جامعة أم القرى، المملكه العربيه (: 7109)إنشراح المشرفى
 .السعوديه

رسالة ماجستيرغير .الطب جامعة طنطا ،كلية. تأهيل الشلل الدماغى( :7114) أيمن محمد على
 منشورة 

عالقة الخصائ  النفسية والبيئية للوالدين بإستجابة األطفال (: 7112) بيتر رزق حبشى
جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة. ين ذهنيا لبرامج التدريب التنبيهىالمعاق

 .معهد الدراسات والبحوث البيئية: عين شمس 
ق للنشر والتوزيع، مقدمة فى اإلعاقات الجسدية والصحية، دار الشرو (: 0440)جمال الخطيب 

 عمان، األردن
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دار الفكر . والترويح للمعاقين التربية الرياضية(: 0440)حلمى إبراهيم وليلى السيد فرحات
 . القاهرة. العربى

ورشة الموارد العربية للرعاية الصحية وتنمية . رعاية األطفال المعوقين(: 0447)ديفيد ورنر
 . قبر . المجتمع

أثر برنامج عالجى فى تنمية اللغة اإلستقبالية عند أطفال الشلل : (7107)سالفه حسن حواط
 . رسالة ماجستير غير منشورة . ية التربيه كل. جامعة دمشق . الدماغى 
دراسة نمط حاالت الشلل الدماغى لدى األطفال المترددين على (: 7114)سالم محمد المناصرى

، كلية الطب. عيادة األمراض العصبيه بمستشفى األطفال جامعة اإلسكندريه 
 . رسالة ماجستيرغير منشورة . جامعة اإلسكندريه 

المشكالت السلوكية الشائعه لدى الطلبة ذوى الشلل (:  7117)ولهسمر عبد االعزيز الغ
المتخلفه بمدارس ومراكز التربيه الخاصة والمدارس العاديه، وعالقتها ، الدماغى

رسالة ماجستير غير .كلية الدراسات العليا ، الجامعه األردنيه. ببعض المتغيرات
 . منشورة

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية والعاملين فيها وبين  الشلل الدماغى بين(: 7114)سيدة أبو السعود
إتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة . أسر األشخا  ذوى الشلل الدماغى

 . 49أكتوبر، العدد . والمعوقين
عال للصحافة والطباعة والتوزيع، . تعليم الطفل المصاب بالشلل الدماغى(: 0447)شذى الجندى

 . دمشق
الفروق فى الذاكرة بين األطفال المصابين بالشلل الدماغى  (:7112)شريف رؤف نزهى مينا

رسالة . جامعة بنها،كلية اآلداب. واألطفال المتخلفين عقليا فئة التخلف الخفيف
 . ماجستيرغير منشورة
الجمعيه . التأهيل النفسى لحاالت الشلل الدماغى(: 7101)طارق عبد الرحمن محمد العيسوى

 . قطر. جات الخاصةالقطرية لتأهيل ذوى اإلحتيا
 . علم النفس البيئى، منشأة المعارف، اإلسكندرية(: 0442)عبد الرحمن محمد عيسوى

فاعلية برنامج تدريبى بتوظيف المهارات اللغويه فى (: 7100)عبد الرؤف إسماعيل محفوظ
. لألطفال المصابين بالشلل الدماغى" اليدين " تأهيل المهارات الحركية الدقيقة 

:  001الجزء األول،      26نصورة، مجلة كلية التربيه، العدد جامعة الم
772 . 

دار الفكر . سيكولوجية ذوى اإلحتياجات الخاصة وتربيتهم(: 7115)عبد المطلب أمين القريطى
 . 9العربى، القاهرة، ط 

مجلة الطفولة . التعرف والتدخل المبكران فى مجال اإلعاقة(: 7101)عبد المطلب أمين القريطى
 .، القاهرة720:  754، المجلد الخامس 02التنمية، العدد و 
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التدخل المبكر من خالل المجموعات )تجربة كاريتاس مصر : (7115)عفاف عبد الرازق
اإلعاقة الذهنية بين التجنب " بحث مقدم إلى المؤتمر العربى الثانى (. الصغيرة
 . مصر. القاهرة" والرعاية 

هات الحديثة لعالج األطفال المصابين بمرض الشلل اإلتجا(: 7114)عمرو أحمد أسامه
 . رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة سوهاج، كلية االطب. االدماغى
بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التلعم النمائية (: 7105)فتحى مصطفى الزيات

 . القاهرة. مكتبة األنجلو المصرية. واالكاديمية
دار الكتاب الحديث، . التشخي  التكاملى والفارقى لاعاقة العقلية: (7107)فوقية حسن رضوان
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ABSTRACT 

The study drives at designing a program for stimulatory therapy and 

modification of the environment for improving Cerebral Palsy cases and 

their habilitation in light of some psychological and environmental 

variables through which the efficacy of the program is exposed in 

comparing children with Cerebral Palsy who have received treatment and 

those have not. The sample consists of (80) male/female children with 

Cerebral Palsy, aged (4:9 years old), divided into four groups. 
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The study counts on the experimental method, using several tools 

through applying Scale of Psychological State, Measuring Quality of 

Environmental Life Form, Case Study Form, and the Socio-Economic 

and Environmental Form; in addition to program of stimulatory therapy 

and modification of the environment.  

The study comes to these results: 

 There are significant statistical differences between average scores of 

the experimental group on PORTAG program pre/post application of 

the stimulatory therapy and program of modification of the 

environment, in favor of the post-application. 

 There are significant statistical differences between average scores of 

the sample received the stimulatory therapy and program of 

modification of the environment and the group has received the 

stimulatory therapy only, in favor of the stimulatory therapy and 

program of modification of the environment group. 

 There are significant statistical differences between average scores of 

the experimental group on PORTAG program pre/post application of 

the program of modification of the environment, in favor of the post-

application. 

 There are significant statistical differences between average scores of 

the sample received the stimulatory therapy program and program of 

modification of the environment and the group has received the 

stimulatory therapy only, in favor of the group has received 

stimulatory therapy and program of modification of the psychological 

health scale. 

 
 


