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ط
 *نعمات شعبان علوان. د

 
طبحمح ص

 
لدد أا الحسددذل  ملددال أدد   ددر  تهدد ا ال سا ددى ملددة أهم ددى ت ددف أ ددطرا تا ددا  ا دد ما  ا

ا تهددم  األ ميددى البسددبيى ل  ددماا أ يددا  ا دد ما  الدد أا الحسددذل لدد م  يبددى ال سا ددىل أددع ا هددم  ت
نددة  : أ غيددمااة لددم ا     ددسجدداا أ يددا  ا دد ما  الدد أا الحسددذ  ال ددم ا المهبة ددى  ددذ أ ة دد اا  

مسددددد ةم ادي  دددددا  ل ا ددددد ما  الددددد أا الحسدددددذل  الردددددبلل  الهمدددددمل  أدددددم     ال ح دددددي ذل  ال
ا ر   ا  ى أ  تا ا  ا  ما  (  801) ي  تطةنت  يبى ال سا ى أ  .  ا  ما  ال أا الحسذ
 يدد  ترهددما ن ددا ا . م أ يددا  ا دد ما  الدد أا الحسددذل م دد ا  البا ددثالدد أا الحسددذل  ا دد   

ل   جة  أرا  الرهاز ال  اليز : ال سا ى تن تكثم تبها  أ يا  ا  ما  ال أا الحسذ شية ا   ة
 ا دد ما  الدد أا الحسددذ  هدداز الدد  اليز      ددا  ملددة أ غيددم ددم ا  ددذ أرددا  ال سجددى الط يددى   الر

كمددا بيبددت ال سا ددى  دد م  جددة   ددم ا أهبة ددى  ددذ أرددادا أ يددا  ا دد ما  .ل ددالج جهدداز ال مددل
ذ بيبمدا تةجد   دم ا  د(. مكمل تنثدة)ال أا الحسذ  ال سجى الط يى ل م يا     ا  ملة أ غيم الربل 

ال سجددى الط يددى ل م يددا   أرددا   الرهدداز الدد  اليز      ددا  ملددة أ غيددماا الهمددم ل ددالج األا ددا  أدد  
كمددا تشدداسا ن ددا ا ال سا ددى ملددة  جددة   ددم ا  ددذ ال سجددى الط يددى ل م يددا  .  ددبى 80-81   7-9

ل ددالج األا ددا  أدد  م    أددم     ال ح ددي ذ مسدد  برا الحسدديى    ددا  ملددة أ غيددم أرددا  جهدداز ال
 ةم الضدهي،ل   جدة   دم ا  دذ أردا  جهداز المسد  برا الحسديى    دا  ملدة أ غيدم المسد ةم المس

ل الج األا ا  أ  م   المس ةم الضهي،ل بيبما د  ةج   م ا جة م ى  ذ أرادا   ادي  ا  
 . ال سجى الط يى ل م يا  أ يا  ا  ما  ال أا الحسذ 

 
 
 
 .فلسطني ،غزة ،جامعـة األقصى، بيةكلية الت ،  أستاذ الصحة النفسية املشارك* 
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 :دقمة امل -1

يعتمـــل النـــاا علـــى ابـــواا باعتباررـــا املســـاعل الـــحلييت ة  نفيـــ، ماـــاما  ابيا يـــة، كالعمـــ ،  اللعـــ ، 
 .العم  ةقلرة األفحلاد  ة،ا اجملال ميكن أن يؤثحل سلباً  احملافظة ة ال،ات،  عليه فإن أي اضطحلاب ة ر

تطــور ابســون كونــه يــز د الفــحلد باللــلرة علــى الــتعلت   مواجاــة  ــعوبات ابيــاة  مــن رنــا  كمــن أ يــة ال
 لكــن عنــلما "ة التوا ــ  مــع العــاو مــن  ولنــا،  متطلباهتــا الــع نتعــحلن وــا مــن  قــل مهــحل، لتســاي  مامــ

   االســتمتاهب اــ،ا العــاو نعــام مــن اهــتفل   يفــو ة  طورنــا ابســو، ســيكون مــن الصــع  علينــا التفاعــ
 (.Benner,s.1992,p237)" ي اجلم

إن عملية اللمج ابسو ة األساا عملية  سمح لألفحلاد بالتفاع  مـع بياـاهت ، فاملعلومـات الـع  صـ  
فإذا " علياا من العاو اخلارجو متحل من هفل  واسنا، الع  لجماا مع املعلومات املوجودة داه  أجسادنا، 

ن علولنا  حلس  إشارات أ  رساي  لألجزاء املفيمة من أجسادنا، ما   فنا ر،ه املعلومات بطحليلة دقيلة، فإ
املواضـيع ذات ف لتعـحلت  رك،ا نكون قادرين على  حل ي  العفقات   كويناا  التححلك بثلة،  بطحليلـة مفيمـة 

 (.Judy Ramirez,1998,p280" )الصلة مع اللرجة  املستوى ال،ي خنضع له 
التنلـ   التحـحلك : "حل علـى معحلفـة العـاو اخلـارجو، بـ  يسـاعل علـى ر،ا يؤكل أن اللمج ابسـو ال يلتصـ

 املشـــو  اجلـــحلي،  مواجاـــة اخلطـــحل،  االبتعـــاد عـــن األشـــياء اجلـــادة أ  الســـاهنة أ  ابـــادة،   نظـــي   حلكـــات 
رؤ سنا  أعيننا  أيلينا، كالنظحل إىل السبورة أ  الكتابة على الورقة، فاللمج ابسو ا،ه الصورة يعتـ  عمليـة 

 (.J. Weaver,1998,p.4" ) وما يكيةأ  
طة اســو ار ابســية مــن البياــة   فســ را بإذن فالــلمج ابســو عمليــة بيولوجيــة فطحليــة  عــزى إىل دمــج امثــ

الـــلمايف، ة امللابـــ  فـــإن اضـــطحلاب الـــلمج ابســـو عبـــارة عـــن اضـــطحلاب  كـــون فيـــه املـــلهفت ابســـية غـــ  
إىل درجـــات فتلفـــة مـــن املشـــكفت ة التطـــور  منلجمـــة  غـــ  منظمـــة بشـــك  مناســـ  ة الـــلمايف،   ـــؤدي

 .(Ayers,a.Jean,1994,p67) معاجلة املعلومات  السلوك 
اللمـت،  اجلاـاا الـلراليزي : فاللمج ابسو يحلكز بشك  أساسـو علـى ثفثـة إ ساسـات أساسـية  رـو

ن قبـ  لأ بـالتكو بـرـ،ا االر بـاا الـلاهلو ي" ال،ي حيتوي على اللنـوات نصـا اللايحليـة،  املسـتلبفت ال،ا يـة
" يتفاع  مع البياة الع يعيش فيااالوالدة أي هفل فتة ابم   يستمحل ة النمو  ىت يصبح الفحلد ناضحاً   

( (Ben – Sasson ,2008.p83. 
رــ،ه اس ساســات الثفثــة ليســل متلاهلــة فلــت،  لكناــا محل بطــة أيضــاً مــع أجاــزة أهــحلى ة الــلمايف، 

 ساسـات الثفثـة ة غايـة التعليـل، فاـو  سـمح للفـحلد باالسـتثابة للمثـ ات فالعفقة املتلاهلة بني ر،ه اس
 .املختلفة ة البياة

فثااا اللمت يشتم  هنايـات أعصـاب  ـل سـطح اجللـل  الـع  لـوا بـل ررا بنلـ  املعلومـات للـلمايف، 
دراك املثـ ات اللمت اخلفيـا، األو، ابـحلارة، الضـ ت، فاـو  ـؤدي د راً مامـاً ة إ: "ر،ه املعلومات  شم 
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ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــ  البلــــــــــــــــــــــاء " البيايــــــــــــــــــــــة، باسضــــــــــــــــــــــافة إىل رد د الفعــــــــــــــــــــــ  أ  االســــــــــــــــــــــتثابة الوقايي
(Chan,Christina,1995,p3). 

 االضـــطحلاب ة جاـــاا اللمـــت ميكـــن أن نلحظـــه ة االنســـحاب عنـــل مفمســـة الطفـــ  لشـــوء هشـــن،  
فـ  عنـل غسـ  يليـه كحلفض الطفـ  طعامـاً ذا ملمـت هشـن،  لـبت أنـواهب معينـة مـن املفبـت،  شـكوى الط

 رأســه، كمــا يتثنــ  أن  لمــت يليــه الحلمــ   الطــني  ألــوان الحلســ ،  يســتخلا أطــحلاف أ ــابعه عنــل مســ  
 . األشياء  ال يستخلا يله كلاا

إضافة إىل ذل  فـإن اضـطحلاب جاـاا اللمـت يـؤدي إىل سـوء إدراك اللمـت،  يسـاعل علـى عـزل الطفـ  
 (.Barnek,2002,p402" ) ايادة ة  حلكته  نفسه،  إ ابته بتايج عاا   شتل ة انتباره،

 الع  لوا ( اللنوات نصا اللايحلية ) أما اجلااا اللراليزي فاو عبارة عن التكيبات املوجودة ة األذن 
باكتشاف ابحلكة،  الت ـ ات بالنسـبة لوضـعية ثبـات الـحلأا، كمـا أن اضـطحلاب رـ،ا اجلاـاا يـؤدي إىل نـوعني 

 :من األعحلان للى األطفال رو
الــلراليزي يشــك  لــلى الطفــ  اســتثابات اخلــوف لألنشــطة اجلاــاا ابساســية العاليــة الســتثارة : األ  

ابحلكية العادية، كما يوجل عنله  ـعوبات  مشـكفت ة  سـلر محل فـع، أ  الصـعود إىل الـلرخ، أ  هـوفا  
 .ء  غ  بارعنيمن املشو أ  الز ا على األسطح غ  الثابتة، بشك  عاا رؤالء األطفال يبل ن أغبيا

يتمث  للى األطفال ة الل ران باستمحلار،  اللفز،  رزرزة اجلس ، رؤالء األطفال  ظاحل علـيا  : الثانذ
 (.Heilbroner PL,2005,pp2-4)استثابة ضعيفة 

 جااا املستلبفت ابسية عبارة عن مكونات العضفت  املفا    األربطة، الع  ز دنا بالوعو بالنسبة 
فعنلما  عم  املستلبفت ابسية بشك  فعال فإن  ضع اجلس  يتكيا  للايياً مع ابـاالت  لوضع اجلس ،

عــــلا اس لــــان، : املختلفــــة،  علــــى النلــــيض فــــإن مــــن عفمــــات االضــــطحلاب ة جاــــاا املســــتلبفت ابســــية
 الســـلوا علـــى األرن،  نلـــا الـــوعو بالنســـبة لوضـــع اجلســـ  ة الفـــحلايف،  الز ـــا،   ـــعوبة التعامـــ  مـــع 

ياء الص  ة مث  أارار اللميا،  األك  بطحليلة غ  ملبولة،  ك،ل  رفض النشاطات  املاارات ابحلكية األش
اجلليــلة، إضــافة إىل أهنــ  يتمتعــون بــنلا ة عمليــة التخطــيت ابحلكــو، فاــ  يعــانون مــن عــلا اللــلرة علــى 

 (.Nolanl, and Others, 1994.p14" )ختطيت   نفي، ماارات  حلكية فتلفة 
ات اضــطحلاب األجاــزة الثفثــة  ظاــحل بطــحلا فتلفـة، فالطفــ  ميكــن أن  كــون اســتثابا ه عاليــة، أ  فعفمـ

ضــعيفة بالنســبة للمــلهفت ابســية،  مســتوى النشــاا قــل يكــون محل فعــاً أ  منخفضــاً، ففــو كــف ابــالتني 
بحلكــو يكــون غــ  طبيعــو،  طاــل الطفــ  بســحلعة  بســاولة، كمــا  ظاــحل علــى األطفــال مشــكفت ة التــ ار ا

بالنسبة للححلكات اللقيلة  الكب ة،  رمبا  عم  على  أهحل الل ة  الكفا،  اخنفان التحصي ، أما من نا ية 
 .سلوكية، فإن الطف  يصبح منلفعاً  يتشتل بساولة،  يظاحل نلصاً ة التخطيت

 ل  بنــاًء علــى املشــكفت الســابلة الــع  ظاــحل علــى األطفــال ذ ي اضــطحلاب الــلمج ابســو، ســوف  ــا
ف أرـــــ  مشـــــكفت  اضـــــطحلاب الـــــلمج ابســـــو لـــــلى األطفـــــال ة مؤسســـــات ذ ي اللراســـــة اباليـــــة  عـــــحلت 
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حل، ف مثـ  رــ،ه املشـكفت،  اكتشــافاا بشـك  مبكــاال تياجـات اخلا ــة ة فلسـطني، علــى اعتبـار أن  عــحلت 
 .،  محاية الطف  من الوقوهب ة ضحية االضطحلاباتيساعل بف ش  على    علد مناا

 :اس ةشكل  المر -2

إن نســبة األفــحلاد الــ،ين يعــانون مــن اهــتفالت   يفيــة ة الــلمج ابســو غــ   اضــحة، بــ  مــن الصــع  
 ليـــلران  ذلـــ  ألن الكثـــ  مـــن األطفـــال املتـــأثحلين بـــاهتفالت   يفيـــة ة الـــلمج ابســـو ال يزالـــون غـــ  

، فاــ  حيــا لون  ــحلف  ــارحلين، بســب  عــلا إدراك امبــاء  األماــات،  رمبــا املانيــني للاللــة الــلمج ابســو
 Harriet Mc" )  مـا االـوا ة محل لـة طفوليـة  ـعبةالنظـحل عـن سـلوكيات أطفـاو  غـ  العاديـة مـلعني أهنـ

Carthy,2001,p4). 
غ  أن األطفال ال،ين يعانون من محلن التو ـل،  بعـض الصـ ،  ضـعاف التحصـي  رـ  األكثـحل عحلضـة 

مة اللمج ابسو لعصىب لليا ،  علا  طور أنظلف ابة باضطحلاب اللمج ابسو،  ذل  لضعا اجلااا ا
 .((Chan, Christian, 1995, p5 الثفثة بشك  كاف

فاالطفال ميكن أن  كون استثاباهت  عالية، أ  ضـعيفة بالنسـبة للمـلهفت ابسـية،  مسـتوى النشـاا 
 .حلعة  بساولةقل يكون محل فعاً أ  منخفضاً، ففو كف ابالتني يكون الوضع غ  طبيعو،  طال الطف  بس

أرـ  املشـكفت الـع  واجـه االطفـال الصـ  مـن ذ ي اضـطحلاب ف  عـحلت  عليه فـإن اللراسـة اباليـة  ـا ل 
 .اللمج ابسو من هفل اسجابة عن أسالة اللراسة
 :تمحةسا أ ط ى ال سا ى  ذ األ ئ ى ال اليى

 .ما األ ية النسبية لفلحلات ملياا اضطحلاب اللمج ابسو؟ -1-8
 .ما األ ية النسبية ألبعاد ملياا اضطحلاب اللمج ابسو؟ -1-1
متوسـطات درجـات مليـاا اضـطحلاب الـلمج ابسـو لـلى  نيبـر   وجل فـحل ا دالـة إ صـايياً  -1-3

 . مت   نوهب اضطحلاب اللمج ابسو؟أطفال عينة اللراسةن  عزى إىل
لمج ابسـو لـلى متوسـطات درجـات مليـاا اضـطحلاب الـ نيبـر   وجل فـحل ا دالـة إ صـايياً  -1-4

 .؟(أنثى_ ذكحل )أطفال عينة اللراسةن  عزى إىل مت   اجلنت 
متوسـطات درجـات مليـاا اضـطحلاب الـلمج ابسـو لـلى  نيبـر   وجل فـحل ا دالـة إ صـايياً  -1-5

 .؟(01-01،  9-6،  6-4) أطفال عينة اللراسةن   عزى إىل مت   العمحل 
درجـات مليـاا اضـطحلاب الـلمج ابسـو لـلى متوسـطات  نيبـر   وجل فـحل ا دالـة إ صـايياً  -1-6

 .؟(جيل، متوست، ضعيا)أطفال عينة اللراسةن  عزى إىل مت   محلد ده التحصيلو 
متوسـطات درجـات مليـاا اضـطحلاب الـلمج ابسـو لـلى  نيبـر   وجل فـحل ا دالـة إ صـايياً  -1-7

 .؟(جيل، متوست، منخفض)أطفال عينة اللراسةن  عزى إىل مت   املستوى االقتصادي 
متوسـطات درجـات مليـاا اضـطحلاب الـلمج ابسـو لـلى  نيبـر   وجل فـحل ا دالـة إ صـايياً  -1-1

 .؟(مكتس  _  راثو )    بب ا  ما  ال أا الحسذأطفال عينة اللراسةن  عزى إىل مت   
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 :أهمي  المراس  - 3

 :تطم  ت ميى ال سا ى الحاليى  يما   ذ
لراســـة  البحـــ    ســـ  علـــ  البا ـــ   لاـــا مـــن ال نـــا ل شـــحلحية اجتماعيـــة مامـــة، و  نـــ   -3-8

 . وجل دراسات سابلة حملية  نا لل مت  ات اللراسة اباليةال
 ز يل معلمو األطفال الُص ،  محلضى التو ل بنتايج اللراسة، ملا له من د ر بارا ة اكتشاف  -3-1

 . االت محلضى اضطحلاب اللمج ابسو بصورة مبكحلة،   للمي طحلا العفخ السليمة
إ ا ة الفحل ة للبا ثني املاتمني ا،ه الشحلحية بوضع بحلامج عفجية أكثحل  طوراً  مفءمة للواقع  -3-3

 . اسمكانات
 .إضافة أد ات نفسية جليلة للتاث الفلسطيين يستفاد مناا ة دراسات نفسية ال لة -3-4
 :همف المراس  -4

 :تمأذ ال سا ى ملة تح يق أا   ذ
ف  عـــحلت لفلـــحلات جمــاالت مليـــاا اضـــطحلاب الـــلمج ابســو، لـــلى عينـــة اللراســـة،  ف األ يـــة النســـبية عــحلت 

نـوهب اضــطحلاب : الفـحل ا املعنويـة ة متوســطات درجـات مليــاا اضـطحلاب الـلمج ابســون  فلـاً إىل مت ــ ات
 (. راثو، مكتس )اللمج ابسو،  اجلنت،  العمحل،  اضطحلاب اللمج ابسو 

 :ةصطلحات المراس  -5

 :لمةج احلسيا -5-1

رــو قيــاا املــئ بو ايفــه بطحليلــة عاديــة  طبيعيــة منيــ   تــواءا مــع صــو الطفــ  الطبيعــو، فتصــبح بالنســبة لــه  
 الـلمج . كمنظ  يساعله على فا  املعلومات املوجـودة ة البياـة مـن  ولـه، منيـ  يصـبح وـا معـ   فايـلة

اللمـــت،  اجلاـــاا الـــلراليزي،  جاـــاا : ســـية رـــوابســـو يحلكـــز بشـــك  أساســـو علـــى ثفثـــة إ ساســـات أسا
 ".املستلبفت ابسية

 :ضطراب المةج احلسيا -5-2

رو عبارة عن اضطحلاب يكون ة امللهفت ابسية فتصبح غ  منلجمة  غ  منظمة بشك  مناس  ة 
مـــات  الســـلوك، علمـــاً بـــأن الـــلمايف،   ـــؤدي إىل درجـــات فتلفـــة مـــن املشـــكفت ة التطـــور  معاجلـــة املعلو 

 .اللمت،  اجلااا اللراليزي،  جااا املستلبفت ابسية: االضطحلاب يتكز ة اس ساسات الثفثة
 :جهاز اللمس -5-3

رـــو اجلاـــاا الـــ،ي يشـــم  هنايـــات األعصـــاب  ـــل ســـطح اجللـــل،  الـــع  لـــوا بـــل ررا بنلـــ  املعلومـــات 
 .ة إدارك املث ات البياية  رد د الفع   االستثابة الوقايية من أج  البلاءلللمايف،   ؤدي د راً ماماً 
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 :جلهاز المهاليزيا -5-4

 الع  لـوا باكتشـاف ابحلكـة  الت ـ ات ( اللنوات نصا اللايحلية)عبارة عن التكيبات املوجودة ة األذن 
 .بالنسبة لوضعية الفحلد

 :جهاز املستدقبالت احلسي  -5-5

 .عبارة عن مكونات العضفت  املفا    األربطة الع  ز دنا بالوعو بالنسبة لوضع اجلس 
 :حمود المراس  -6

 :تح  ا ال سا ى بما   ذ
ال،ي يتنا ل دراسة مشكفت أطفال اضطحلاب اللمج ابسو دراسـة علـى عينـة مـن : املوضوع -6-1

 .اخلا ة ة فلسطنيأطفال مؤسسات ذ ي اال تياجات 
ف األ يـة  رو املناج الو ـفو التحليلـو الـ،ي  ـا ل البا ـ  مـن هفلـه  عـحلت  :املنهج املتبع -6-2

الفـحل ا املعنويـة ة  فألطفال عينة اللراسـة،   عـحلت النسبية لفلحلات  جماالت ملياا اضطحلاب اللمج ابسو 
نـــوهب اضـــطحلاب الـــلمج ابســـو، : متوســـطات درجـــات مليـــاا اضـــطحلاب الـــلمج ابســـو  فلـــاً إىل مت ـــ ات

 .اجلنت، العمحل، محلد ده التحصيلو، املستوى االقتصادي، اضطحلاب اللمج ابسو  راثو، مكتس 
مايـــة  يانيـــة أطفـــال مـــن الصـــ  الـــ،ين يعـــانون مـــن مشـــكفت ( 011)املكونـــة مـــن  :العينةةة  -6-3

 .مناطر سكنار  اضطحلاب اللمج ابسو، املوجودين ة مؤسسة أطفالنا الص  ب زة، مع اهتفف
 .ملياا اضطحلاب اللمج ابسو، إعلاد البا  : أداة المراس  -6-4
،   ليــ  (ت) رــو املتوســطات ابســابية، اهتبــار : التحلةةيالت اصحصةةااي  املسةةت مة  -6-5

 (.شيفيه)التباين األ ادي 
 :المراسات السابدق  - 7

 :المراسات األجنبي  -7-1

 :ن اللراسات الع  نا لل مت  ات اللراسة ابالية  منااقاا البا   باالطفهب على جمموعة م
الـع  ا لـل التمييـز بـني كـ    ,.Gouze, Karen, et. Al (2009)دراسـة قـواي، كـارين  يهـحلين 

أطفــال التو ــل الـــ،ين يعــانون مــن  ـــعوبات الــتعل ، التشــتل ، االضـــطحلاب ابســو الشخصــو،  قـــل : مــن
 طفلــة مــن األطفــال الــ،ين يعــانون مــن اضــطحلاب   يفــو ة  طفــفً ( 4996)اشــتملل عينــة اللراســة علــى 

جااا املستلبفت ابسية، اضطحلابات نفسية،  سلوكية،  قل أ احلت نتـايج اللراسـة أن الـ،كور كـانوا أكثـحل 
عحلضة الضطحلاب جااا املستلبفت ابسية التنظيمو من اسناث  فلاً جلميع معاي  اللراسة، كمـا أ اـحلت 

 .  وجل عفقة بني ضعا التنظي  ابسو،  االضطحلاب النفسونتايج اللراسة أنه ال
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ابسو ف الش، ذ  عحلت  .Wiggins, Lisa d, et.al (2009)دراسة  ي نز، ليزا  يهحلين   لكما رلف
جممـــوعتني، األ ىل مـــن األطفـــال : املميــز ألعـــحلان اضـــطحلاب التو ـــل لــلى األطفـــال الصـــ ار،   لـــل العينــة

ن األطفــال متــأهحلي النمــو،  قــل أ اــحلت نتــايج اللراســة أن األطفــال العــاديني  الصــ ار العــاديني،  الثانيــة مــ
كــانوا أكثــحل قــلرة علــى اللمــت، الــ، ا ،  التمييــز بــني رايحــة األشــياء مــن األطفــال متــأهحلي النمــو ة  ــني 
أ احلت نتايج اللراسة أ ن األطفال ال،ين يعانون من  أهحل ة النمو لليا   عشـحلات املشـكفت اللمسـية، 

 .كالصعوبة ة ار لاء مفبسا ،  الت، ا،  الش، ذ ابسو: ا ة اخلشنة، مناا ه
إىل التفحلير بني  لدراسة رلف .Jones, Catherine R.et.al (2009) أجحلت جونز كا حلين  يهحل ن

طفًف، ( 91)التمييز السمعو،  السمعو ابسو للى األطفال مضطحليب التو ل ،  قل  لل عينة اللراسة 
ضــابطة،   كونــل مــن : طفــًف  الثانيــة( 99)جتحليبيــة،   كونــل مــن :  األ ىلجممــوعتني،  : إىل مت  لســيما 

،  مت  لريبا  على التمييز السمعو لتنفي، ماارات  حلكية متعلمـة  منوعـة،  قـل  و ـلل نتـايج طفلة( 99)
انعكت سلباً  ة اللراسة إىل أن الضعا ة  التمييز السمعو للى األطفال أدى إىل ضعفا  ة الل ةن مما 

التعب  عن السلوكيات ابسية، كمـا  و ـلل نتـايج اللراسـة إىل  جـود نلـا ة التخطـيت ابحلكـو،  هـوف 
للى الطف  من ممارسة األنشطة ابحلكية التعا نيةن يعزى إىل  جود مشكفت ة اجلااا الـلراليزي،  جاـاا 

 .املستلبفت ال،ا ية
بلراســة لفحــا  ــأث  مــلى قــلرة :  Volden, Sorenson (2009)كمــا قــاا فولــلن  سورنســون 

اهتفف ل ة املتحلثني ة   ي  النمت االجتماعو  السلوكو عنـل أطفـال محلضـى التو ـل،  قـل  لـل عينـة 
سنة،  قل أ اـحلت نتـايج اللراسـة أن فـتة ( 06-6)،  تا ح أعمارر  ما بني   طفلة طففً ( 11)اللراسة  

ل ــة لـليا  ، كمـا أ اـحلت نتــايج اللراسـة أن األطفـال أ اـحل ا ســلوكيات  ـلري  األطفـال أدت إىل  سـن ال
 .بينا    بني ملربيا   عا نية جليلة،

إىل  ليــي  يثــار التحفيــز  Clark, David, et. al. (2008)دراســة كــفرك ديفيــل  يهــحلين  ل رــلف
ح أعمــارر  مــا  ــتا  ، طفـًف  طفلــة( 39)ل عينــة اللراســة ،   لــ  بواســطة  نشــيت اجلاــاا الـلراليزيالشـام
للنــوات نصــا اللايحليــة لـــلى ،  قــل أ اــحلت نتـــايج اللراســة  جــود  ســن كبــ  ة  فـــز اســنة 01-6بــني 

 .  ، كما أ احلت نتايج اللراسة  حلاجعاً ة درجة التحسن ة  فز اللنوات نصا اللايحلية بعل املتابعةاألطفال
إىل معحلفـة مـلى  .Kern, Janet K, et .al (2007)دراسـة  كـ ن، جانيـل  يهـحل ن،  لكمـا رـلف

اســــتثابة أطفــــال التو ــــل املصــــابني باضــــطحلاب ة اجلاــــاا الــــلراليزي للســــلوكيات املتعلمــــة،   لــــل العينــــة 
مـن األشـخاص الـ،ين ( 019)سنة،   49-9من األشخاص املصابني بالتو ل  بلغ أعمارر  من ( 019)

نت  ضــوابت اجملتمــع،  قــل أ اــحلت نتــايج يعــانون مــن االنطــواء علــى الــ،ات مــع محلاعــاة  طــابر العمــحل  اجلــ
اللراســة أن األشــخاص الــ،ين يعــانون مــن انطــواء علــى الــ،ات اتلفــون ة اضــطحلاب اجلاــاا الــلراليزي عــن 
أشخاص التو ل ملارنة مع ضوابت اجملتمع، كمـا أ اـحلت النتـايج أن املصـابني بالتو ـل يتكـحلر سـلوكا  غـ  
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جلس ،  اخلوف من الصعود على األدراخ أكثحل من األشخاص السوي كاخلوف من اجللوا   له،  رزرزة ا
 .املنطوين على ذ اهت 

إىل معحلفة فعالية عـفخ اضـطحلاب التكامـ    Kearns, Diane (2004)دراسة ك نز ديين لكما رلف
ابســو مــن هــفل الفــن،  يــ  أجحليــل التثحلبــة علــى طفــ  عمــحله وــت ســنوات، يعــام مــن  ــعوبات ة 

 لــليحلات ف  عــحلت  حلكيــز العــفخ عــن طحليــر الفــن علــى أنشــطة مــا قبــ  الفــن مــن هــفل التكامــ  ابســو،  مت 
األســحلة لتلــومي ســلوكه،  ملارنــة كــ  جلســة عفجيــة عــن طحليــر الفــن، رلســات ضــابطة،  قــل أ اــحلت نتــايج 
 اللراسة ايادة ة السلوكيات اسطابية بعل جلسات الفن، كما أ ضحل النتايج أن العفخ عن طحليـر الفـن

 .رو  له  مفيل
إىل معحلفـة  ـأث   لبلراسـة رـلف Din, Fengs., Lodato, Donna M (2001)كمـا قـاا كـ  مـن 

األطفال ال،ين يعانون من إعاقات متعلدة،  اشتملل عينة اللراسة  ةالعفخ باللمج ابسو أ  الشعوري 
شــو بشـــك  ســـلي ، ، كـــانوا يعـــانون مــن عـــلا اللــلرة علـــى امل(ســنوات  1-3) أطفـــال مــن عمـــحل( 6)علــى 

 لليا  مشاك  سلوكية  ادة، مني  متيز ك  منا  بسمات االهتفل الـو يفو ة الـلمج ابسـو،  قـل مت 
لليـاا احملـحلك ابسـو   يفيـاً،  اسـتمحل العـفخ   مُ ـ نـاًء علـى اهتبـار للعـفخ ضع األطفال  ل العفخ ب

ل من  جود مكس  ذي داللة إ صايية ة   يفة  سعة أسابيع داه  امللرسة،  كانل النتيثة أنه مت التأك
 .احملحلك ابسو

 :تعليق على المراسات السابدق  -7-2

 :أ   ر   مض ال سا اا الساب ى نر ظ أا   ذ
ســطيينن  نا لـل مت ـ ات اللراسـة اباليـة علـى اجملتمـع الفل" أم يليـه"و يعثـحل البا ـ  علـى دراسـات  -

حلايح اجملتمـع الفلسـطيين أال  رـو األطفـال الـ،ين يعـانون مـن اضـطحلاب مة من شـامباعتباررا  نا لل شحلحية 
 .اللمج ابسو

 نا لل اللراسات مت  ات نفسية رادفة شـكلل  ثـحل الزا يـة ة الـتاث النفسـو، كمـا أهنـا أجحليـل  -
 . على عينات من األطفال ال،ين يعانون من مشكفت اضطحلاب اللمج ابسو  اضطحلاب التو ل 

 :  سا اا الب ا ا ال اليىكما ترهما ال
 . ال،كور كانوا أكثحل عحلضة الضطحلاب جااا املستلبفت ابسية التنظيمو من اسناث -
 .ال  وجل عفقة بني ضعا التنظي  ابسو ،  االضطحلاب النفسو -
األطفال العاديون كانوا أكثحل قـلرة علـى اللمـت ، الـ، ا ،  التمييـز بـني رايحـة األشـياء مـن األطفـال  -
 .هحلي النمومتأ

كالصــــعوبة ة ار ـــــلاء : األطفــــال الــــ،ين يعـــــانون مــــن  ـــــأهحل ة النمــــو لـــــليا   عشــــحلات املشـــــكفت -
 . الش، ذ ابسو مفبسا ،  الت، ا،
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التعبـ   علـىعـاد سـلباً   الضـعا ة  التمييـز السـمعو لـلى األطفـال أدى إىل ضـعفا  ة الل ـةن ممـا -
 .عن السلوكيات ابسية

ت ابحلكـو،  هـوف لـلى الطفـ  مـن ممارسـة األنشـطة ابحلكيـة التعا نيـةن يعـزى  جود نلا ة التخطـي -
 .املستلبفت ال،ا ية إىل  جود مشكفت ة اجلااا اللراليزي،  جااا

        . اهتفف ل ة امللربني  طول فتة التلري  أدت إىل  سني الل ة للى األطفال -
اجلاــاا الــلراليزي عــن   تلفــون ة اضــطحلاباألشــخاص الــ،ين يعــانون مــن انطــواء علــى الــ،ات ا -

 .أشخاص التو ل ملارنة مع ضوابت اجملتمع
األطفال املصابون بالتو ل يتكحلر سلوكا  غـ  السـوي كـاخلوف مـن اجللـوا   ـله،  رزرـزة اجلسـ ،  -

 . األشخاص املنطوين على ذ اهت    اخلوف من الصعود على األدراخ أكثحل من
 :فروض المراس  -8

 :ض ال سا ى الحاليى  ذ اآلتذت ح    م  
  تفا ت األ ية النسبية لفلحلات ملياا اضطحلاب اللمج ابسو؟ -1-8
  تفا ت األ ية النسبية ألبعاد ملياا اضطحلاب اللمج ابسو؟ -1-1
          متوسطات درجات ملياا اضطحلاب اللمج ابسو للى أطفال  نيب  وجل فحل ا دالة إ صايياً  -1-3

 .نوهب اضطحلاب اللمج ابسو؟عزى إىل مت   عينة اللراسةن  
   متوسطات درجات ملياا اضطحلاب اللمج ابسو للى أطفال  نيب وجل فحل ا دالة إ صايياً  -1-4

 .؟(أنثى_ ذكحل )عينة اللراسةن  عزى إىل مت   اجلنت 
    متوسطات درجات ملياا اضطحلاب اللمج ابسو للى أطفال  نيب وجل فحل ا دالة إ صايياً  -1-5

 .؟(01-01،  9-6،  6-4)عينة اللراسةن  عزى إىل مت   العمحل الزمين 
    متوسطات درجات ملياا اضطحلاب اللمج ابسو للى أطفال  نيب وجل فحل ا دالة إ صايياً  -1-6

 .؟(جيل، متوست، ضعيا)عينة اللراسةن  عزى إىل مت   محلد ده التحصيلو 
   درجات ملياا اضطحلاب اللمج ابسو للى أطفال  متوسطات نيب وجل فحل ا دالة إ صايياً  -1-7

 .؟(جيل، متوست، منخفض)عينة اللراسة ن عزى إىل مت   املستوى االقتصادي 
  متوسطات درجات ملياا اضطحلاب اللمج ابسو للى أطفال  نيب وجل فحل ا دالة إ صايياً  -1-9

 .؟(مكتس  _ ثو  را)    بب ا  ما  ال أا الحسذعينة اللراسةن   عزى إىل مت   
 :ال م  ى  اإلجماءاا -9
 :عين  المراس  -9-1

طفــًف  طفلــة مــن أطفــال اضــطحلاب الــلمج ابســو الصــ ،  املوجــودين ة ( 011) لــل عينــة اللراســة 
. مؤسسة أطفالنا الص  مبحافظة غزة، باعتباررا أك  املؤسسات ة قطاهب غزة  عليماً   لريباً لألطفال الص 

 (.0)،  يبني اجلل ل  صايية لعينة اللراسة فيما يلو اخلصايا اس
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 (8)الر    
 ال  ا ص اإل  ا يى لهيبى ال سا ى

 البسبى المئة ى اله   الم غيم البيان

ندددددددددة  ا ددددددددد ما  الددددددددد أا 
 الحسذ

 ٪39 64 اجلااا اللراليزي
 ٪11 91 جااا اللمت

 ٪09 04 جااا املستلبفت ابسية

 ٪43 49 ذكحل الربل
 ٪33 39 أث 

 الهمم
 ٪16 11 سنوات 4-6
 ٪19 91 سنوات 6-9

 ٪43 41 سنة 01-01

 المم    ال ح ي ذ
 ٪34 39 جيل

 ٪ 11 90 متوست
 ٪ 01 01 ضعيا

 المس ةم ادي  ا  
 ٪10 19 جيل

 ٪31 61 متوست
 ٪10 19 ضعيا

 ٪69 91  راثو ا  ما  ال أا الحسذ
 ٪99 96 مكتس 

 .ةدقياس اضطراب المةج احلسي: أداة المراس  -9-2

 : يةتو   إىل أداة اللراسة ة  ورهتا الناايية ع  املحلا   امللل مت ال
اطلــــع البا ــــ  علــــى األدب التبــــوي  اللراســــات الســــابلة ذات الصــــلة مبوضــــوهب اللراســــة ة  ــــل د  -

 .اسمكانات املتا ة
: قـــاا البا ـــ  بـــاالطفهب علـــى جمموعـــة مـــن امللـــاييت  امللـــاالت ذات الصـــلة مبوضـــوهب اللراســـة مناـــا -

  شـاف  ميلـحل: لعـفخ الـو يفو باسـتخلاا ابـواا لألطفـال ذ ي اال تياجـات املختلفـة  إعـلادمليـاا ا
Schaaf, and Miller (2005) ،  مليــاا ســلوك األطفــال ذ ي اضــطحلاب التكامــ  ابســو إعــلاد :

،  مليـــاا اخللـــ  الـــو يفو للتكامـــ  ابســـو بـــني  ـــ ار األطفـــال Karonwits (2005)كـــار ن  يـــتت 
الطفـــ   التكامـــ  ابســـو  ـــأليا : ،  كتـــاب,Linda C.Stephens(: 0999)يفنز لينـــلا ســـت: إعـــلاد

 . Ayers, a Jean (0994)أيحلاجان 
املشــكفت املتعللــة باجلاــاا الــلراليزي، : ) قســ  البا ــ  املليــاا بعــل إعــلاده إىل ثفثــة أبعــاد  رــو -

 (.ا اللمت املشكفت املتعللة رااا املستلبفت ابسية،  املشكفت املتعللة راا
 ن أسا ،ة قس  الصحة النفسية، رامعة عني  ت مبصحل،  األقصى ـــة مـــلى جمموعــــاا عـــحلن املليعُ  -
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 اسســفمية ب ــزة للتأكــل مــن  وليـــة املليــاا للفلــحلات املناســبة للمشـــكلة موضــع اللراســة،  بنــاًء علـــى يراء 
 (.91، 09، 03، 1) الية األسا ،ة احملكمني، مت إجحلاء التعليفت ة الفلحلات الت

 :صمق البناء -9-3

قاا البا   منساب عفقة االر باا بني درجة ك  فلحلة  اللرجة الكلية للبعـل الـ،ي  نتمـو إليـه،  ذلـ  
 .باالستعانة بلرجات عينة الثبات نفساا  ي  أنَّ اللرجة الكلية للفحلد  علت معياراً لصلا امللياا

 : أ طرا الرهاز ال  اليز : البه  األ   -
 (1)الر    

 أ طرا الرهاز ال  اليز : أهاأرا ادستباط البيبيى بي   سجى كل   مة  ال سجى الط يى لمرا 
 أس ةم ال دلى :أهاأرا ادستباط :ال  مة ا
 ** 1669 ااف من  سلر  لة أ  محل فع 8
 ** 1694 اشى الصعود على األدراخ 1
 ** 1669 ااف من املشو   له 3
 * 1666 لز ا على األسطح غ  الثابتةيتثن  ا 4
 ** 1669 ااف اجللوا   له 5
 ** 1691 يتصا بعلا الللرة على ال اعة 6
 ** 1661 نف ظ أنه يل ر  ول نفسه 7
 ** 1669 ينلصه علا اجللوا مستلحلاً لفتة طويلة 1
 ** 1639 ااف من ممارسة األنشطة ابحلكية التعا نية 9

 ** 1639 جسمهيكثحل من رزرزة  80
أن مجيــع فلــحلات بعــل اجلاــاا الــلراليزي العزلــة  االنســحاب دالــة إ صــايياً ( 1)يتضــح مــن اجلــل ل رقــ  

 .، مما يؤكل  ناسلاً داهلياً متميزاً لفلحلات اجملال(1،10) عنل مستوى
 :أ طرا جهاز المس  برا الحسيى: البه  الثانذ -

 (3)الر    
 أ طرا جهاز المس  برا الحسيى:  سجى كل   مة  ال سجى الط يى لمرا  أهاأرا ادستباط البيبيى بي 

 ال دلى أس ةم أهاأرا ادستباط ال  مة ا
 ** 1699 يتصا بصعوبة ة إ لان ابحلكات 88
 ** 1696 كثحلة السلوا على األرن 81
 ** 1614  لحظ نلا  عيه 83
 * 1694 يز ا قليفً  84
 ** 1691 ألشياء الص  ةيصع  عليه التعام  مع ا 85
 ** 1619 يأك  بطحليلة غ  ملبولة 86
 ** 1699 يحلفض اللياا بأي نشاا 87
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 ** 1611 ينلا التخطيت ابحلكو 81
 ** 1610 يعام من علا الللرة على  نفي، ماارات  حلكية فتلفة 89
 ** 1611 يحلفض املاارات ابحلكية املتعلمة 10

 يـــع فلـــحلات بعـــل املســـتلبفت ابســـية دالـــة إ صـــايياً عنـــل مســـتوىأن مج( 9)يتضـــح مـــن اجلـــل ل رقـــ  
 .، مما يؤكل  ناسلاً داهلياً متميزاً لفلحلات اجملال( 1،10)

 .أ طرا جهاز ال مل: البه  الثالث -
 (4)الر    

 أ طرا جهاز ال مل أهاأرا ادستباط البيبيى بي   سجى كل   مة  ال سجى الط يى لمرا 
 ال دلى أس ةم ادستباط أهاأرا ال  مة ا
 ** 1691 يحلفض  نا ل املأكوالت ذات امللمت اخلشن 18
 ** 1666 يفض  لبت أنواهب معينة من املفبت 11
 ** 1691 يشكو عنلما ن س  له شعحله 13
 * 1669 يتثن  ملت يله الحلم   الطني  ألوان الحلس  14
 ** 1690 يستخلا أطحلاف أ ابعه عنل مس  األشياء 15
 ** 1690 يستخلا كا يله عنل استعمال األشياء 16
 ** 1694 طل  عوبة ة ار لاء مفبسه 17
 ** 1694 يعام من ايادة ملفتة للنظحل ة  حلكته 11
 ** 1661  ساا بشك  شليل للمت اخلفيا 19
 ** 1699 جاااه العصيب ال يعم  بشك  مناس  30

ممـا  (08ل0)ااا اللمت دالة إ صايياً عنل مسـتوىأن مجيع فلحلات بعل ج( 4)يتضح من اجلل ل رق  
 .يؤكل  ناسلاً داهلياً متميزاً لفلحلات اجملال

 (5)الر    
 أهاأرا ادستباط البيبيى بي  كل أرا  أ  أرادا أة ع ال سا ى  المرادا األ مم  ال سجى الط يى

 الط يىال سجى  جهاز ال مل جهاز المس  برا الحسيى الرهاز ال  اليز  البيان
 **1616 **1660 **1661-  الرهاز ال  اليز 

 **1611 **1699   - **1661 جهاز المس  برا الحسيى
 **1611 - **1699 **1660 جهاز ال مل
 - **1611 **1699 **1616 جهاز ال مل

بـني كـ  ( 1،10)أن مجيـع معـامفت االر بـاا دالـة إ صـايياً عنـل مسـتوى ( 3)يتضح من اجلل ل رق  
 .االت موضع اللراسة  اجملاالت األهحلى  اللرجة الكليةجم

 :ثبات املدقياس -9-4
فت الثبات ألبعاد مليـاا اضـطحلاب الـلمج ابسـو لألطفـال علـى عينـة قواماـا ــــــــــاب معامـــــــ س حلىـــج

 ًف  طفلة،  عن طحلير  ساب معام  االستلحلار،  ذل  بتطبير امللياا محل ني ــــــة  ثفثون طفــــــــــوس( 93)
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 :اجلل ل اميت يوضح معامفت الثباتبفحلا امين قلره شاحل،   
 :ام  ى م ا ة ال يا  -

 (6)الر    
 أهاأرا الثباا ألبها  أ يا  ا  ما  ال أا الحسذ لألا ا  ب م  ى م ا ة ال يا 

 أهاأرا الثباا أظا م أ يا  ا  ما  ال أا الحسذ م
 3616 اجلااا اللراليزي 0
 3699 جااا املستلبفت ابسية 1
 3611 لمتجااا ال 9

 5995 ال سجى الط يى
أن مجيع أبعاد ملياا اضطحلاب اللمج ابسو لألطفال دالة إ صايياً  ر،ا ( 6)يتضح من اجلل ل رق  
 .يلل على متيز أبعاد امللياا

 :ام  ى ال اكم نباخ -
 (7)الر    

 ييمى ال اكم نباخ أرادا أ يا  ا  ما  ال أا الحسذ م
 3610 اجلااا اللراليزي 0
 369664 جااا املستلبفت ابسية 1
 366461 جااا اللمت 9

 5998 ال سجى الط يى ل م يا 
جملـــاالت مليـــاا ( بطحليلـــة الفاكحل نبـــا ) أن مجيـــع قـــي  معـــامفت الثبـــات ( 9)يتضـــح مـــن اجلـــل ل رقـــ  

 .اضطحلاب اللمج ابسو لألطفال دالة إ صايياً 
 :أ  اح ت حيج الم يا 

ــــاا أعطيــــل  لــــليحلات للحصــــول علــــى  ســــا ي أ اان فلــــ ملليــــاا واســــو  3، 4، 9، 1، 0حلات امللي
موافــر بلرجــة كبــ ة جــلاً، موافــر بلرجــة كبــ ة، موافــر بلرجــة متوســطة، موافــر بلرجــة قليلــة، " الــلرجات 

فلـحلات،   لـليحلات كـ  ( 01)،  ملا كان علد فلحلات ك  بعل مـن أبعـاد املليـاا " موافر بلرجة قليلة جلاً 
درجة،  اللرجة الكلية للملياا  تا ح بني  31-01فلرجة ك  بعل  تا ح بني  3 ،4، 9، 1، 0مشكلة 

 .درجة 31-031
 :نتااج المراس  -11

 :النتااج املتعلدق  بالفرض األول -11-1

 "ت  ا ا األ ميى البسبيى ل  ماا أ يا  ا  ما  ال أا الحسذ"  :نص ال مض األ     ة
سـت ابسـايب،  اال ـحلاف املعيـاري،  الـوان النسـيب قاا البا ـ  منسـاب املتو : حلن األ لفلإلجابة عن ال

 :يوضح ذل  (1)ت امللياا،  اجلل ل من فلحلالك  فلحلة 
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 (1)الر    
 األ ميى البسبيى ل  ماا أ يا  ا  ما  ال أا الحسذ

 ال متيب ادنحماا المهياس  الم ة ط الحسابذ ال  ماا م
 ٪90 1661 1609 ااف من  سلر  له أ  محل فع 8
 ٪90 1611 1609 اشى الصعود على األدراخ 1
 ٪9464 1639 1619 ااف من املشو   له 3
 ٪9369 1661 1611 يتثن  الز ا على األسطح غ  الثابتة 4
 ٪94619 1660 1611 ااف اجللوا   له 5
 ٪9464 1661 1619 يتصا بعلا الللرة على ال اعة 6
 ٪6964 1661 1611 نف ظ أنه يل ر  ول نفسه 7
 ٪9066 1663 1603 ينلصه اجللوا مستلحلاً لفتة طويلة 1
 ٪94619 1664 1611 ااف من ممارسة األنشطة ابحلكية التعا نية 9

 ٪6669 1610 0699 يكثحل من رزرزة جسمه 80
 ٪9961 1664 1610 يتصا بصعوبة ة إ لان ابحلكات 88
 ٪9069 1666 1604 كثحلة السلوا على األرن 81
 ٪93 1666 1613 لا  عيه لحظ ن 83
 ٪6163 1611 0610 يز ا قليفً  84
 ٪6969 1611 1614 يصع  عليه التعام  مع األشياء الص  ة 85
 ٪6960 1693 1619 يأك  بطحليلة غ  ملبولة 86
 ٪9161 1691 1609 يحلفض اللياا بأي نشاا 87
 ٪6161 1669 1613 ينلا التخطيت ابحلكو 81
رة علــــى  نفيــــ، ماــــارات يعــــام مــــن عــــلا اللــــل 89

  حلكية فتلفة
1603 1690 9066٪ 

 ٪90 1699 1609 يحلفض املاارات ابحلكية املتعلمة 10
 ٪61 1696 1616 يحلفض  نا ل املأكوالت ذات امللمت اخلشن 18
 ٪6960 1611 1619 يفض  لبت أنواهب معينة من املفبت 11
 ٪6369 1619 0611 يشكو عنلما ن س  له شعحله 13
 ٪63601 1699 0693 ثن  ملت يله الحلم   الطني  ألوان الحلس يت 14
 ٪69604 1619 1619 يستخلا أطحلاف أ ابعه عنل مس  األشياء 15
 ٪61610 169666 1613 يستخلا كا يله عنل استعمال األشياء 16
 ٪90691 169669 1604 طل  عوبة ة ار لاء مفبسه 17
 ٪6666 1611 1611 تهيعام من ايادة ملفتة للنظحل ة  حلك 11
 ٪69604 1610 1619  ساا بشك  شليل للمت اخلفيا 19
 ٪9169 1691 1601 جاااه العصيب ال يعم  بشك  مناس  30
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ا تلـــل أعلـــى محل بـــة،  يـــ  بل ـــل نســـبتاا املاويـــة ( 4)أن العبـــارة رقـــ  (  1)يتضـــح مـــن اجلـــل ل رقـــ  
( 6،9)،  العبار ــــان (٪93611)بــــوان نســــيب  (09)،  جــــاءت ة املحل بــــة الثانيــــة العبــــارة رقــــ  (93699٪)

علــى أقــ   ان نســيب ( 04)، ة  ــني  صــلل العبــارة (٪94691) صــلتا علــى املحل بــة الثالثــة بــوان نســيب 
 (.٪63601٪ ،   63694) بوان نسيب ( 14، 19)،  لياا العبار ان (61649٪)

 :النتااج املتعلدق  بالفرض الثاني -11-2

 ."بها  أ يا  ا  ما  ال أا الحسذاأل ميى البسبيى ألت  ا ا " :مض الثانذ   ة نص ال
قـاا البا ـ  منسـاب املتوسـت ابسـايب،  اال ـحلاف املعيـاري،  الـوان النسـيب : الفحلن الثـام نلإلجابة ع

 :يوضح ذل  (9)لك  بعل من أبعاد امللياا،  اجلل ل 
 (9)الر    

 األ ميى البسبيى ألبها  أ يا  ا  ما  ال أا الحسذ
 الةزن البسبذ ادنحماا المهياس  الم ة ط الحسابذ تبها  أ يا  ا  ما  ال أا الحسذ م
 ٪91611 9601 10669 اجلااا اللراليزي 0
 ٪91616 9616 10611 جااا املستلبفت ابسية 1
 ٪61641 1664 11631 جااا اللمت 9

 ٪70910 7988 63910 ال سجى الط يى
 : أبعاد ملياا اضطحلاب اللمج ابسو شيوعاً رو أن أكثحل( 9)يتضح من اجلل ل رق  إذ 

مث جاـاا  (٪91611) يليه اللرجة الكليـة بـوان نسـيب ( ٪91611)جمال اجلااا اللراليزي بوان نسيب 
 (.٪61641)، مث جمال جااا اللمت بوان نسيب (٪91616)املستلبفت ابسية بوان نسيب 

 :النتااج املتعلدق  بالفرض الثالث -11-3

أ ة د اا  سجداا أ يدا  ا د ما   بدي تةج   م ا  الدى م  دا يا  " :لث   ة بص ال مض الثا 
 "نة  ا  ما  ال أا الحسذال أا الحسذ  ب  األا ا  أة ع ال سا ى تهزم ملة أ غيم 

 ( 80) الر    
نة  ا  ما  ال أا  ا  ال أا الحسذ    ا  ملة أ غيمن ا ا ا  باس تح يل ال با   األ ا   لمرادا أ يا  ا  م 

 حسذال
ا  ما  : جماالت ملياا

أرمة   أ  س ال با   ال أا الحسذ
 الممبهاا

 سجى 
 الحم ى

أ ة ط 
 الممبهاا

 ييمى
 (ا)

أس ة  
 ال دلى

 الرهاز ال  اليز 
 9610 61619 1 013669 بني اجملموعات

 
** 

 1691 013 904691 داه  اجملموعات
  019 0141611 اجملموهب

 جهاز المس  برا الحسيى
  1669 66999 1 09661 ني اجملموعاتب

 01691 013 0014696 داه  اجملموعات ///
  019 0099696 اجملموهب
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 جهاز ال مل
  0666 00649 1 11619 بني اجملموعات

 6619 013 914619 داه  اجملموعات ///
  019 946696 اجملموهب

 :ال سجى الط يى ل م يا 
  9690 019691 1 993639 بني اجملموعات

 49691 013 3199693 داه  اجملموعات **
  019 3409631 اجملموهب

 4،11(=  011_ ن )  للرجة  حلية( ف)لليمة  1613 ل د اللاللة اس صايية عنل مستوى * = 
 9،191(=  011_ ن ) للرجة  حلية( ف)لليمة  1610 ل د اللاللة اس صايية عنل مستوى **= 

 :يتضح من اجلل ل السابر
 . وجل فحل ا جورحلية ة جمال اجلااا اللراليزي،  اللرجة الكلية للملياا -
 .املستلبفت ابسية،  اللمت: ال  وجل فحل ا جورحلية ة جمايل جاااي -

ملعحلفة اجتاه الفحل ا ة جمال اجلااا اللراليزي،  اللرجة الكلية للملياا، استخلا البا   اهتبار شيفيه 
(scheffee.) 

 (88)الر    
 .نة  ا  ما  ال أا الحسذ از ال  اليز       ا  ملة أ غيمال م ا  ذ أرا  الره

 الرهاز ال  اليز  البيان
 18900= م 

 جهاز المس  برا الحسيى
 18916= م 

 جهاز ال مل
 14911= م 

 9611 -**  1616- 0611 10611= "ا"اجلااا اللراليزي 
 1640 -**  0611 1616  10616" =ا" ةجااا املستلبفت ابسي

 0611 1640** 9611**  14611="ا"جااا اللمت 
أنــه  وجــل فــحل ا ة جمــال  اجلاــاا الــلراليزين  فلــاً إىل مت ــ   اضــطحلاب ( 00)يتضــح مــن اجلــل ل رقــ  

 .جااا اللمت: اللمج ابسو لصاحل
 (81)الر    

  ما  ال أا الحسذنة  ا    ا  ملة أ غيمال م ا  ذ ال سجى الط يى    

 الرهاز ال  اليز  البيان
 6899375= م 

 جهاز المس  برا الحسيى
 639900= م 

 جهاز ال مل
 67950= م 

 3641-** 0696- 0611 6069993" = ا " اجلااا اللراليزي 
 9661- 0611 0696 69691" =ا " جااا املستلبفت ابسية 

 0611 9661 3636** 69631"=ا " جااا اللمت  
أنـه  وجــل فـحل ا ة جمــال  اللرجـة الكليــةن  فلـاً إىل مت ــ  نـوهب اضــطحلاب ( 01)يتضـح مــن اجلـل ل رقــ  

 .جااا اللمت: اللمج ابسو لصاحل
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 :النتااج املتعلدق  بالفرض الرابع -11-4

 أ ة  اا  سجاا أ يا  ا  ما  ال أا  بي تةج   م ا  الى م  ا يا   " :نص ال مض المابع
 ( " مكمل تنثة ) ال سا ى تهزم ملة أ غيم الربل  الحسذ ل م األا ا  أة ع

 (83)الر    
ا  ال أا ا  م :  أس ةم  دل ها لمرادا أ يا ( ا)الم ة  اا الحسابيى  ادنحما اا المهياس ى  ييمى 

 الربل الحسذ    ا  ملة أ غيم
أرادا أ يا  ا  ما  

الم ة ط  اله   الربل ال أا الحسذ
 الحسابذ

ادنحماا 
أس ة   (ا) ييمى س المهيا

 ال دلى
 /// -1639 9610 10646 49 ذكحل الرهاز ال  اليز 

 9611 10619 39 أث 
 /// 1661 9660 10611 49 ذكحل جهاز المس  برا الحسيى

 1693 11614 39 أث 
 /// -0613 1649 11611 49 ذكحل جهاز ال مل

 1699 11696 39 أث 
 /// -1691 6611 61690 49 كحلذ  ال سجى الط يى ل م يا 

 9609 69644 39 أث 
 .غ  دال إ صايياً ///= 

أنــه ال  وجــل فــحل ا معنويــة ة جمــاالت مليــاا اضــطحلاب الــلمج ابســو ( 09)يتضــح مــن اجلــل ل رقــ  
 (.ذكحل، أنثى)اجلنت  الكلية للملياا  فلاً إىل مت   اللرجة 
 :النتااج املتعلدق  بالفرض اخلاةس -11-5

أ ة  اا  سجاا أ يدا  ا د ما  الد أا  بي  تةج   م ا  الى م  ا يا   :ال األنص ال مض 
 .الحسذ  ب  األا ا  أة ع ال سا ى تهزم ملة أ غيم الهمم

 (84)الر    
 .الهمم غيمن ا ا ا  باس تح يل ال با   لمرادا أ يا  ا  ما  ال أا الحسذ لألا ا  أة ع ال سا ى     ا  ملة أ 

  أرادا أ يا  ا  ما
أرمة   أ  س ال با   ال أا الحسذ

 الممبهاا
 سجى 
 الحم ى

أ ة ط 
أس ة   (ا)ييمى الممبهاا

 ال دلى

 اجلااا اللراليزي
  41639 9 99609 بني اجملموعات

 
3640 

 
 1691 013 941611 داه  اجملموعات **

  019 0141611 اجملموهب

 جااا املستلبفت ابسية
  19693 1 39630 بني اجملموعات

 
1619 

 
 

/// 
 01619 013 0191643 داه  اجملموعات

  019 0099696 اجملموهب
   01696 1 10639 بني اجملموعات جااا اللمت
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  6690 013 913644 داه  اجملموعات
0633 

 
  019 946696 اجملموهب ///

 :اللرجة الكلية للملياا
  111614 1 436641 بني اجملموعات

 
4619 

 
 

** 
 49610 013 4939619 داه  اجملموعات

  019 3409631 اجملموهب
أنـــه  وجـــل فـــحل ا جورحليـــة ة جمـــال اجلاـــاا الـــلراليزي،  اللرجـــة الكليـــة ( 04)يتضـــح مـــن اجلـــل ل رقـــ  

 .جااا املستلبفت ابسية،  جااا اللمت: للملياا، ة  ني ال  وجل فحل ا ة جمايل
ة جمـــال اجلاـــاا الـــلراليزي،  اللرجـــة الكليـــة للمليـــاا اســـتخلا البا ـــ   ملعحلفـــة اجتـــاه الفـــحل ا املعنويـــة 

 (.scheffe)اهتبار شيفيه 
 (85)الر    

 .الهمم از ال  اليز       ا  ملة أ غيمال م ا  ذ أرا  الره

  بةاا 6-4 البيان
 11907= م 

  بةاا 7-9
 10918= م 

  بى 80-81
 11939= م 

 1691 - 0613 0611 11619"=ا" سنوات 4-6
 1609-**  0611 0613 - 11610="ا" سنوات6-9

 0611 1609**  1691 11699"=ا" سنة01-01
أنه  وجل فحل ا ة جمال  اجلااا اللراليزين  فلـاً إىل مت ـ  العمـحل لصـاحل ( 03)يتضح من اجلل ل رق  

 .سنة 01-01    9-9األطفال من 
 (86)الر    

 .الهمم    ا  ملة أ غيم لط يى ل م يا  ال م ا  ذ أرا  ال سجى ا

   بةاا 6-4 البيان
 64980= م 

  بةاا 7-9
 60906= م 

  بى 80-81
 64977= م 

 1666 - 4614 0611 64601="ا" سنوات 4-6
 4691-**  0611 4614 - 61616"= ا" سنوات 6-9

 0611 4691**  1666 64699"= ا" سنة01-01
العمـحل  لكليـة للمليـاان  فلـاً إىل مت ـ ال  اللرجـة اأنه  وجل فـحل ا ة جمـ( 06)يتضح من اجلل ل رق  

 .سنة 01-01   9-9لصاحل األطفال من 
 :النتااج املتعلدق  بالفرض السادس -11-6

أ ة  اا  سجاا أ يدا  ا د ما  الد أا  بي تةج   م ا  الى م  ا يا   :نص ال مض السا  
 (.ي ل أ ة طل  هي، ج)الحسذ  ب  األا ا  أة ع ال سا ى تهزم ملة أ غيم أم     ال ح ي ذ 
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 (87)الر    
 أم     ال ح ي ذ   ال أا الحسذ     ا  ملة أ غيمن ا ا ا  باس تح يل ال با   لمرادا أ يا  ا  ما

أرادا أ يا  ا  ما  
أرمة   أ  س ال با   ال أا الحسذ

 الممبهاا
 سجى 
 الحم ى

أ ة ط 
أس ة   (ا)ييمى الممبهاا

 ال دلى

 اجلااا اللراليزي
  09641 1 94696  اجملموعاتبني

0611 
 
 

/// 
 9639 013 0113614 داه  اجملموعات

  019 0141611 اجملموهب

 جااا املستلبفت ابسية
  39649 1 004613 بني اجملموعات

3619 
 
 

** 
 9694 013 0119601 داه  اجملموعات

  019 0099696 اجملموهب

 جااا اللمت
  01661 1 10613 بني اجملموعات

0639 
 
 

/// 
 6690 013 913690 داه  اجملموعات

  019 946696 اجملموهب

 :اللرجة الكلية للملياا
  109613 1 491601 بني اجملموعات

4661 
 

 
 49691 013 4993640 داه  اجملموعات **

  019 3409631 اجملموهب
جاــاا املســتلبفت ابســية،  اللرجــة : الأنــه  وجــل فــحل ا جورحليــة ة جمــ( 09)يتضــح مــن اجلــل ل رقــ  

 .اجلااا اللراليزي،  جااا اللمت: الكلية للملياا، ة  ني ال  وجل فحل ا ة جمايل
جاــاا املســتلبفت ابســية،  اللرجــة الكليــة للمليــاا اســتخلا :  ملعحلفــة اجتــاه الفــحل ا املعنويــة ة جمــال

 (.Scheffe)البا   اهتبار شيفيه 
 (81)الر    

 .أم     ال ح ي ذ   برا الحسيى     ا  ملة أ غيم ذ أرا  جهاز المس ال م ا
 13900= م   هي، 18941= م  أ ة ط 1910= جي م  البيان

   1699 -**  0631 0611 11611"=ا"جيل
 0631 - 0611 0610 10641"=ا"متوست
 0611 0631  1699**  19611"=ا"ضعيا

محلد ده   ستلبفت ابسية  فلاً إىل مت  ا ة جمال جااا املأنه  وجل فحل  ( 01)يتضح من اجلل ل رق  
 .التحصيلو لصاحل الضعيا

 (89)الر    
 .أم     ال ح ي ذ ال سجى الط يى     ا  ملة أ غيمال م ا  ذ 

 67911= م   هي، 63977= م  أ ة ط 68967= م  جي  البيان
 3634-**  1619- 0611 60669" = ا " جيل 

 9644- 0611 1619 69699" = ا " متوست 
 0611 9644 3634**  69611" = ا " ضعيا 
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املــــحلد د  الكليــــة للمليــــاا  فلــــاً إىل مت ــــ أنــــه  وجــــل فــــحل ا ة اللرجــــة ( 09)يتضــــح مــــن اجلــــل ل رقــــ  
 .التحصيلو لصاحل الضعيا

 :النتااج املتعلدق  بالفرض السابع -11-7

سجداا أ يدا  ا د ما  الد أا أ ة د اا    يبدتةج   دم ا  الدى م  دا يا   :نص ال مض السابع
 -أ ة ددط  -جيدد  )الحسددذ لدد م األا ددا  أة ددع ال سا ددى تهددزم ملددة أ غيددم المسدد ةم ادي  ددا   

 (. هي،
 (10)الر    

 .المس ةم ادي  ا   ا  ال أا الحسذ    ا  ملة أ غيمن ا ا ا  باس تح يل ال با   لمرادا أ يا  ا  م 
أرادا أ يا  ا  ما  

أرمة    با  أ  س ال ال أا الحسذ
 الممبهاا

 سجى 
 الحم ى

أ ة ط 
أس ة   (ا)ييمى الممبهاا

 ال دلى

 اجلااا اللراليزي
  6611 1 10606 بني اجملموعات

1661 
 
 

/// 
 9699 013 0119614 داه  اجملموعات

  019 0141611 اجملموهب

 جااا املستلبفت ابسية
  96691 1 99649 بني اجملموعات

9661 
 
 

** 
 01604 013 0164631   اجملموعاتداه

  019 0099696 اجملموهب

 جااا اللمت
  3601 1 016996 بني اجملموعات

1694 
 
 

/// 
 9610 013 996636 داه  اجملموعات

  019 946696 اجملموهب

 :اللرجة الكلية للملياا
  61699 1 013631 بني اجملموعات

0614 
 

/// 
 

 31696 013 3119694 داه  اجملموعات
  019 3409630 اجملموهب

جااا املستلبفت ابسية ة  ني ال وجـل :  جود فحل ا جورحلية ة جمال( 11)يتضح من اجلل ل رق  
 .اجلااا اللراليزي،  جااا اللمت،  اللرجة الكلية للملياا: فحل ا جورحلية ة جمايل

ت ابســــية اســــتخلا البا ــــ  اهتبــــار شــــيفيه جاــــاا املســــتلبف:  ملعحلفــــة اجتــــاه الفــــحل ا املعنويــــة ة جمــــال
(Scheffe) 

 (18)الر    
 .المس ةم ادي  ا     برا الحسيى     ا  ملة أ غيمال م ا  ذ أرا  جهاز المس

 11918= م   هي، 18906= م  أ ة ط 89969= م  جي  البيان
 1631-**  0699- 0611 09669" = ا " جيل 

 0603- 0611 0696 10616" = ا " متوست 
 0611 0603 1631**  11610" = ا " ضعيا 
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 املستوى ستلبفت ابسية  فلاً إىل مت  أنه  وجل فحل ا ة جمال جااا امل(10)يتضح من اجلل ل رق  
 .االقتصادي لصاحل املستوى الضعيا

 :النتااج املتعلدق  بالفرض الثاةن -11-8

 ة دد اا  سجدداا أ يددا  أ  يبددملددة ت  أدد م تةجدد   ددم ا  الددى م  ددا يا   :نددص ال ددمض الثدداأ 
ما  الد أا الحسدذ ا د : ا  ما  الد أا الحسدذ لد م األا دا  أة دع ال سا دى تهدزم ملدة أ غيدم

 (.أط سب_  ساثذ )
 (11)الر    

ا  ما  ال أا :  أس ة   دل ها لمرادا أ يا ( ا)الم ة  اا الحسابيى  ادنحما اا المهياس ى  ييمى 
 الحسذ الحسذ    ا  ملة أ غيم ا  ما  ال أا

أرادا أ يا  ا  ما  
 ال أا الحسذ

ا  ما  ال أا 
الم ة ط  اله   الحسذ

 الحسابذ
ادنحماا 

أس ة   (ا)ييمى المهياس 
 ال دلى

 /// 1631 9691 10691 91  راثو اجلااا اللراليزي
 1694 10644 96 مكتس 

 /// 1641 9691 10601 91  راثو جااا املستلبفت ابسية
 9609 11611 96 مكتس 

 /// 1691 1611 11669 91  راثو جااا اللمت
 1611 11606 96 مكتس 

 /// 1614 9661 69661 91  راثو اللرجة الكلية للملياا
 3699 61640 96 مكتس 

عــلا  جــود فــحل ا جورحليــة ة جمــاالت مليــاا اضــطحلاب الــلمج ابســو ( 11)يتضــح مــن اجلــل ل رقــ  
 . اللرجة الكلية للملياا

 :تفسري النتااج -11-9

إن نســبة األفــحلاد الــ،ين يعــانون مــن اهــتفالت   يفيــة ة الــلمج ابســو غــ   اضــحة، بــ  مــن الصــع  
 ليـــلران  ذلـــ  ألن الكثـــ  مـــن األطفـــال املتـــأثحلين بـــاهتفالت   يفيـــة ة الـــلمج ابســـو ال يزالـــون غـــ  

لــة الــلمج ابســو، فاــ  حيــا لون  ــحلف  ــارحلين، بســب  عــلا إدراك امبــاء  األماــات،  رمبــا املانيــني للال
النظحل عن سلوكيات أطفاو  غ  العادية، متلعني أهن  مـا االـوا ة محل لـة طفوليـة  ـعبة، أمـا السـب  امهـحل 

 صور  اضح املعاو يبني النلطة احمللدة الع ميكن " فاو علا  جود إ صايية  اضحة يكمن ة علا  جود 
 Harriet Mc" . )ابسو شاذة أ  ال  لوا بعملاا بشك  سوي اللول عنلرا إن   ايا الطف  لللمج 

Carthy,2001,p4 .) 
 على الـحلغ  مـن  نـوهب سـلوكيات األطفـال ذ ي االهـتفالت الو يفيـة، فاـ  يعـانون مـن شـوء  ا ـل ة 

االهــتفالت الو يفيـة للــلمج ابسـو،  رــو اضـطحلابات  صــي    ـؤثحل ة  طــور اجلاـاا العصــيب : اجملمـ  رـو
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ب  قلرهت  على التفاعـ  بإطابيـة مـع أقـحلاهن ، إضـافة إىل  -قلرة األطفال على التعل  فلت  - عير   الع ال
ن هت  الع يتعلمون فياا،  منااو إعاقة قلراهت  على اللياا بو ايفا  بشك  مفي  داه  فصوو ،  مؤسسا
عيوا  كلاا،  نواقصا  ة جمال مما طع  رؤالء األطفال يعيشون ة  حلاهب حمتلا  يواجاون بطحليلة متزامنة 

 (.Linda C. Stephens, 1997,p2. )التنظيمات،  النشاطات العللية املعللة
قــلرة العلــ  علــى التعامــ  مــع املعلومــات   نظيماــا،   نفيــ،را : " إن اللــلرة علــى التخطــيت ابســو رــو
 .(Andreson _ Ewald, 1993,p10" )من هفل سلسلة أفعال اللمج ابسو 

قــاً مــن التكيــز علــى التنســير بــني ابحلكــات، فــإن الطفــ  ذا االهــتفل الــو يفو ة الــلمج ابســو  انطف
 .سيثل العملية املعحلفية  اجملحلدة لتسلس  النشاطات عملية  عبة

 صـلل علـى "  يتثنـ  الز ـا علـى األسـطح غـ  الثابتـة( 4)أن العبـارة ( 1)يتضح من اجلل ل رقـ  
 صلل على املحل بة الثانية بوان "  لحظ نلا  عيه ( " 09)،  العبارة (٪9369)املحل بة األ ىل بوان نسيب 

 يـــحلى ( ٪94691)علـــى املحل بـــة الثالثـــة مكـــحلر، بـــوان نســـيب ( 6،9)،   صـــلل العبار ـــان (٪9363)نســـيب 
البا ــ  أن الطفــ  الــ،ي يعــام مــن  ــلم االســتثابة ة نطاقــه الــلراليزي ســوف يتوقــا عــن ابحلكــة،  حيــن 

إىل  ـــلم اســـتثابة العلـــ  للـــوارد " طعـــ  الطفـــ  رامـــلاً اشـــى ابحلكـــةن  يحلجـــع الســـب  ة ذلـــ  إلياـــا، ممـــا 
العصـــيب،  الـــلراليزي ممـــا يعـــحلن عضـــفت جســـ  الطفـــ  للتخـــبت  اخنفـــان ة مســـتوى أداياـــان ممـــا حيـــحلا 

 (.Nolan, L. 1994, P5)العضفت من  بنيه، 
، (111 1)،  كـفرك ديفيـل ( 1119)حلين  جاءت ر،ه النتيثـة متوافلـة مـع دراسـة كـ  مـن جـونز كـا 

،  الــع أكـلت أن األطفــال الـ،ين يعــانون مشـاك  ة اجلاــاا الـلراليزي يتثنبــون (1119) كـ ن جانييـل 
 .اجللوا   لر   املشو على األماكن املحل فعة غ  الثابتة

عكسياً مع ابحلكة  ثابة سيتفاع  ب،ل  فإن الطف  ال،ي يعام نظاماً دراليزياً مفحلا ابساسية،  االست
 .(Ayers,1979,p83" ) ر،ا الطف  يو ا بأنه متضعضع اجن،ابياً "

 عليه فالطف  يحلى أي  حلكة  ىت  لو كانل بسيطة، كما لو كانل  حلكة محلرلة  السيما  ل  ابحلكات 
شـك  الع حيتـاخ فياـا الطفـ  إىل شـل   ـل  رأسـه، فاـ،ا النـوهب مـن ابحلكـات يعـلته الطفـ  مؤذيـاً  ضـاراً  ي

 .هتليلاً له
فـنلا  عـو الطفـ ،  عـلا قلر ـه علـى ال اعـة،  هوفـه مـن املشـو   ـله، طعـ  الطفـ   كأنـه جامـل ة 
ـــا مـــن أن عـــلا اســـتلحلار الطفـــ ، يســـاعل علـــى ضـــعا صـــو  ابـــت العـــاطفو اجلســـلي،  يكمـــن اخلـــوف رن

 .إ ساسه باألمن مع نفسه،  مينع  طور عفقا ه مع امهحلين
 صلل على أق  العبارات بوان " يز ا قليفً (  "04)سؤال األ ل أن العبارة كما يتضح من نتايج ال

 (.٪63694)بوان نسيب " يشكو عنلما ن س  له شعحله ( "69)،   لتاا العبارة (٪61649)نسيب 
على أدىن نسبة إىل أن نظاا املسـتلبفت ابسـية اخلـاص  -يز ا قليًف  -يعز  البا    صول عبارة 

" يســتلب  معلوما ــه عــن  ضــعية اجلســل مــن هــفل العضــفت  املفا ــ   األربطــة اجلســلية باجلاـاا العصــيب 
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  لوا ر،ه املستلبفت بإهبـار املـئ مبـا يفعلـه أ  مبـا ينـوي أن يفعلـه اجلسـ ،  بـ،ل   سـمح للفـحلد بـالتححلك 
 .(Nolan,1994,p14" )بطحليلة طبيعية مع قلي  من اجملاود املعحلة الواعو 

اــاا اللمــت فشــكوى األطفــال مــن غســ  الشــعحل،  جتنــ  أيــليا  ملــت الحلمــ   الطــني أمــا فيمــا يتعلــر ر
ن الحلس ن  حلجع إىل أن األطفال لليا  الللرة على اللفاهب ابسو،  عليه فإن الوارد ابسو يت   سايله ا ألو 

أكيــل  رغــ  ذلــ  يبــل  علــى األطفــال أن رــ،ا املنبــه غــ  مــؤذ، حمــا لني  . إىل درجــة يصــبح فياــا املــئ محلرلــاً 
 .عنادر   ممانعتا   إ اار علا الللرة  نفورر  من ملت األشياء

جمــال اجلاــاا : ، أكثــحل أبعــاد مليــاا اضــطحلاب الــلمج ابســو شــيوعاً رــو(9) يتضــح مــن اجلــل ل رقــ  
 (.٪91611)اللراليزي بوان نسيب 

 جل  لا ة ر،ا النظاا اللراليزي فإذا : إن أ ل أر  األنظمة اخلا ة باللمج ابسو،  أعظماا قيمة
" عــــني مــــع  نســــير   ــــواان  حلكــــات الــــحلأافــــإن األطفــــال ســــيثل ن  ــــعوبة ة  نســــير  حلكــــات ال"النظــــاا 

(Mailloux,1993,p11.) 
 رـــ،ا األمـــحل ســـيثع  الشـــوء البســـيت كـــالنز ل إىل شـــارهب منحـــلر شـــيااً  ـــعباً،  عمـــًف جماـــلاً بالنســـبة 

د ة الشـارهب أ  البيـل، أ  املؤسسـة ممـا يـلفع الطفـ  للطف ، فالطف  ال يستطيع  نظيمه مـع األشـياء  األفـحلا
 .إىل منا رة جسمية ليتثن  ر،ه األشياء غ  الطبيعية ة  يا ه

ل،ا فاجلااا اللراليزي باعتبار ممارسا ه يشك   ارحلة بشك  كب ن فاخلوف من التسلر  الو لة،  علا 
ء املايلة،  غ را جعلل ر،ا البعل حيص  الللرة على اجللوا مستلحلاً،  جتن  الز ا على األسطح  األشيا

 .على املحل بة األ ىل أكثحل من البعلين امهحلين، لكثحلة املشاك  الع يعام مناا األطفال ة اجلااا اللراليزي
للـــتحك  ة ابحلكـــات  الســـيما النشـــاطات ابســـية ابحلكيـــة اجلســـمية " إن النظـــاا الـــلراليزي ماـــ  جـــلاً 

ة الــع خت نــا أيــن  ــن موجــود ن مــن هــفل العفقــة مــع الفضــاء أ  ابيــز الــ،ي  التــواان، فاــو الشــبكة اممنــ
 (.Rsmire2, Judy,1998,p7" )ينوي الفحلد التححلك أ  االجن،اب إليه 
الكليـــة  جـــود فـــحل ا جورحليـــة ة جمـــال اجلاـــاا الـــلراليزي  اللرجـــة ( 01)كمـــا يتضـــح مـــن اجلـــل ل رقـــ  

 جااا اللمت، : سو، لصاحلاضطحلاب اللمج اب للملياا  فلاً إىل مت  
لمـــت ب يعـــل البا ـــ  رـــ،ه النتيثـــة منطليـــة الر بـــاا جاـــاا اللمـــت باجلاـــاا الـــلراليزي بصـــورة كبـــ ة 

نعومتاا أ  هشونتاا أ   ـعوبة ممارسـة األنشـطة ابحلكيـة كار ـلاء املفبـت، أ  اسـتخلاا من  ي  األشياء، 
لاً لــلى األطفــال كوهنــا  ســتخلا بكثــحلة إن  اســة اللمــت مامــة جــ"أطــحلاف أ ــابعه عنــل مســ  األشــياء، 

منا  الستكشاف بياتا  الع  يت ا ، فاو مامة لألطفـال لتأديـة العليـل مـن املاـارات، الـع  سـاعلر  
 (.Benners,S,1992,P12" )ة  الساولة ة العليل من املواقاعلى الشعور بالحلا 

حل طبيعــو يؤكــل مــلى ار بــاا   شــابه الفــحل ا ة اجلاــاا الــلراليزي  ــأيت لصــاحل  اســة اللمــت  رــ،ا أمــ
 .املشكفت املتعللة باجلااا اللراليزي مبشكفت جااا اللمت
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نـوهب اضـطحلاب الـلمج  اللرجة الكليةن  فلاً إىل مت    جود فحل ا ة( 01)كما يتضح من اجلل ل رق  
فلـت، جااا اللمت،  ر،ا يؤكل أن مشكفت جااا اللمت ال  لتصحل على جاـاا اللمـت : ابسو لصاحل
 لمج ابسو بكافة مكونا ه، جاااه اللراليزي،  جااا ــــــاً على الـــــــا  اضحــــــح  أث رـــــ إصا متتل ليصب

 .املستلبفت ابسية،  جااا اللمت
إن ضـــعا اجلاـــاا العصـــيب لـــلى األطفـــال  عـــلا  طـــور أنظمـــة الـــلمج ابســـو بشـــك  كـــاف، طعـــ  "

الليــاا بو ــايفا  بطحليلــة مفيمــة، ممــا طعــ  رــؤالء األطفــال ة  ــحلاهب  األطفــال يواجاــون  ــعوبات ة أثنــاء
حمتلا،  ىت يواجاوا بطحليلة متزامنة عيـوا   نواقصـا  كلاـا،   يواجاـوا الطلبـات الزايـلة باضـطحلاد ة جمـال 

 (.Chan, Christian,1995,p4" )عللةقوانني   نظيمات النشاطات العللية امل
لا  جــود فــحل ا معنويــة ة جمــاالت مليــاا اضــطحلاب الــلمج ابســو، عــ( 09) يتضــح مــن اجلــل ل رقــ  

 يـحلى البا ـ  أن رـ،ه النتيثـة منطليـة، ألن ( ذكحل، أنثى)اجلنت  لكلية للملياان  فلاً إىل مت   اللرجة ا
األطفال غ  مسؤ لني عن إ ـابتا  باالضـطحلاب ابسـو، فالـلمج ابسـو يعمـ  بطحليلـة  سـنة ة سـنوات 

معظ  األطفال، لكن األنظمة العصبية ال  كون ناجحة عنـل بعضـا ، أ  غـ  فعالـة، ممـا  العمحل األ ىل عنل
ينـتج عناــا  ـعوبات  مشــكفت ة الــلمج ابسـو، رــ،ه املشـكفت ال  فــحلا بــني ذكـحل  أنثــى ة األطفــال 

 . إصا  صي  اجلميع
ني الــ،كور الــع أ اــحلت  جــود فــحل ا بــGouze,Karen (1119 )ختتلــا النتيثــة اباليــة مــع دراســة 

 جــود ( 04) اسنــاث ة اضــطحلاب جاــاا املســتلبفت ابســية التنظيمــو، كــ،ل  يتضــح مــن اجلــل ل رقــ  
( 9-9)فــحل ا جورحليــة ة جمــال اجلاــاا الــلراليزي،  اللرجــة الكليــة للمليــاا لصــاحل األطفــال ة عمــحل مــن 

ا باكتشــاف ابحلكــة، ســنة الــ،ين يعــانون مــن مشــكفت  تعلــر باجلاــاا الــلراليزي،  الــع  لــو ( 01-01) 
 الت ــ ات بالنســبة لوضــعية الفــحلد،  زيــل   ظاــحل بوضــوح كلمــا  لــلا عمــحل الطفــ ،   ظاــحل املشــكفت لــلى 
األطفال ة اجلااا اللراليزي بال،ات نظحلاً أل يته ة التحك  بابحلكات  السيما النشاطات ابسـية ابحلكيـة 

عًف للطفـــ  نفســـه،  لعفقتـــه مـــع امهـــحلين، فعنـــلما اجلســـمية، باعتباررـــا أكثـــحل ابحلكـــات  ضـــو اً  رؤيـــة   فـــا
حيلث هلـ  ة رـ،ا اجلاـاا الـلراليزي يظاـحل للعيـان بـأن رنـاك مشـكلة ة رـ،ا اجلانـ  أكثـحل مـن غـ ه مـن 
األجازة،  على الحلغ  من  جود مشكفت ة جااا اللمـت  املسـتلبفت ابسـية، لكـن عمليـة اللمـت إذا 

د ن  حلكـــة ال يعـــحلف امهـــحل ن أنـــه يعـــام مـــن مشـــكلة ة اللمـــت، أ  بلـــو الطفـــ   اقفـــاً أ  جالســـاً   ـــله 
 أن جسـ  الطفـ  ياتـز  السـيما املستلبفت ابسية، أما اجلااا اللراليزي فتظاحل ر،ه املشكفت  اضـحة 

رـ،ه ابحلكـات . بكثحلة، إضافة إىل هوفه من املشو   له، أ  علا الللرة علـى اجللـوا مسـتلحلاً لفـتة طويلـة
امهحلين إليه،  يزيل االنتباه كلما  للا الطف  ة العمحل، ألن  حلكته  زيل،   فاعله يكثحل، فتظاحل  لفل انتباه 

لــلى امهــحلين كــ    يــ  ة  حلكا ــه أ   فاعف ــهن  رــ،ا االهــتفل يحلجــع إىل اضــطحلاب ة اجلاــاا العصــيب، 
 .  عير قلرة الطف  على التعل   التفاع  بفاعلية مع أقحلانه
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العمحل  الكلية للملياا  فلاً إىل مت   جود فحل ا جورحلية ة اللرجة ( 06)ل رق  كما يتضح من اجلل  
ســـنة، أمـــحل طبيعـــو أن يعـــام األطفـــال مـــن مشـــكفت ة ( 01-01)  ( 9-9)لصـــاحل األطفـــال مـــن ســـن 

اجلاــــاا الــــلراليزي،  جاــــاا املســــتلبفت ابســــية،  جاــــاا اللمــــت، لكــــن رــــ،ه املشــــكفت  كــــون بنســــ  
ألطفال يواجاون  عوبات ة اللياا بو ايفا  بطحليلة مفيمة سـواء داهـ  الفصـ  أ  ة متفا  ة، غ  أن ا

املنــزل، ممــا طعــ  األطفــال يعيشــون ة  ــحلاهب حمتــلا لكــو يواجاــوا عيــوا   نواقصــا  كلاــا،  يواجاــوا أيضــاً 
 تاخ إىل  نظي   الطلبات الزايلة بصورة متسارعة ة جمال قوانني   نظيمات النشاطات العللية املعللة  الع

 . جال كب  من أج  التوافر ال،ايت  االجتماعو
جاـــاا املســـتلبفت ابســـية،  اللرجـــة :  جـــود فـــحل ا جورحليـــة ة جمـــال( 09) يتضـــح مـــن اجلـــل ل رقـــ  

 .الكلية للملياا، لصاحل املحلد د التحصيلو للطف  الضعيا
ا كان الطف  يعام مـن نلـا ة إن ضعا التحصي  يلل على نلا ة الللرة العللية للى الفحلد، فإذ

األداء العللو، فإنه بف ش  سوف يعام من مشكفت ة إ لان عمليات التعل  بشك   اضح، ل،ا يعتلل 
البا   أن النتيثة ابالية منطليةن فاألطفال ذ   التحصي  الضعيا ال،ين يعـانون مـن مشـكفت متعللـة 

حلكات،  التعام  مع األشياء الص  ة اعتلاداً منا  بعلا رااا املستلبفت ابسية، يصع  عليا  إ لان اب
فايلهتا، كما ينلصه الوعو ابحلكون مما يلل  على نلا  عيه بشك  عـاا،  رـ،ه النتيثـة  توافـر مـع نتيثـة 

" املشـكفت املتعللـة باألطفـال  رـو على الت يـ  الثـام ة( 09)السؤال األ ل اللالة على  صول العبارة 
 ".نلا الوعو

ضافة إىل ذل  فإن نلا الوعو  ضعا التحصي  يتبعه سلوك غـ  سـوي كتنـا ل الطعـاا بطحليلـة غـ  إ
 .ملبولة،  رفض اللياا بأي نشاا،  رفضه للماارات ابحلكية املتعلمة

إن مثــ  رــؤالء األطفــال سيشــكلون عباــاً ثلــيًف علــى املــلرا ة إدارة الفصــ ،  علــى النشــاطات الفعليــة 
ران ألن رـؤالء األطفـال سـيحتاجون ملسـاعلة امللرسـني ة  ثبيـل بياـاهت  التعليميـة، ممـا املحلرلة أ ًف للمـل

طعـــ  األطفـــال يعـــانون مـــن  ـــعوبات ة الـــتعل  بســـب   صـــارهب الـــوارد ابســـو،  عـــلا اللـــلرة علـــى  عـــلي  
ل أ يــة امللعـــ(  Spyropulos,1990,p12) للــل أكــل . التعــاب   األفعــال بالطحليلــة الــع  حلضـــو امهــحلين

املفيـ ،  ار فـاهب الكحلسـو ملثــ  رـؤالء األطفـال الــ،ين ينلصـا  الطـابع العضــلو املطـور، ليحللـوا ألجســادر  
االنتظــاا  االســتلحلار، إضــافة إىل حما لــة ممارســة لعبــة اللفــز علــى رجــ   ا ــلة ملســاعلهت  ة  طــويحل  ضــعية 

 .اجلسل،  التواان، لزيادة االنتباه أكثحل
 جـود فـحل ا ة اللرجـة الكليـة ة جمـال جاـاا املسـتلبفت ابسـية ( 09)كما يف ظ من اجلل ل رقـ  

 عــزى لألطفــال ذ ي التحصــي  الضــعيا،  يــحلى البا ــ  أنــه مــن الطبيعــو  ــل ث رــ،ا األمــحلن ألن رــؤالء 
األطفـــال ال يتـــأثحل لـــليا  جاـــاا املســـتلبفت ابســـية فلـــت، بـــ  ميتـــل األمـــحل إىل اجلاـــاا الـــلراليزي،  جاـــاا 

للطفـ  هلـًف عامـاً ة الـلمج ابسـو، علـى اعتبـار أن الـلمج ابسـو رـو التنظـي  الـ،ي  اللمتن ممـا يسـب 
يلوا به اجلااا العصيب بواسنا،  رو العملية الع من هفوا نفا  ك  ما يل ر  ولنا ة البياة مما طع  وـا 
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أجاــزة  ةا ســو لــلى األطفــال يــؤثحل بشــك  عــامعــ   فايــلة،  رــ،ا يــلل  علــى أن أي هلــ  ة الــلمج اب
 .اللمج ابسو الثفثة، مع  جود  حلكيز على جااا  ا ل بصورة أكثحل

اً إىل مت ـ   فلـجااا املسـتلبفت ابسـية : جمال جود فحل ا جورحلية ة ( 11) يتضح من اجلل ل رق  
يحلى البا   أن ر،ه النتيثة منطلية، ألن . االقتصادي لصاحل األطفال ذ ي املستوى االقتصادي الضعيا

الــتعل  بــ   ةورة كبــ ة، فــف يلتصــحل التــأث  طفــال ذ ي املســتوى االقتصــادي الضــعيا  تــأثحل  يــاهت  بصــاأل
يشم  ال ،اء  العفقات االجتماعية  التفاع   ايادة ابحلكـة، فالطفـ  الفلـ  الـ،ي ال ميتلـ  رـ،ه امللومـات 

 ةبنايـه اجلســمو،    ةحل سـلباً  ه، فسـوء الت ،يـة يــؤثاألساسـية سـوف  ــزداد أمـوره سـوءاً بشــك  أكـ  مـن غــ
عضف ه،   فك ه،  صوه اجلسمو  العللو، إضافة إىل أن أسحل ه  كون منعزلة عن امهحلين لعلا قلرهتا على 

 فاع  الطف  مما طعلـه دايمـاً غـ  قـادر علـى إ لـان  ةة طبيعية، ك  ذل  يؤثحل بالسل  جماملة الناا بصور 
 يحلفض االستثابة لللياا بأنشطة معينة، كما يعـام مـن عـلا اللـلرة  ابحلكات،  كث  السلوا على األرن،

قـــواه  ةبنيتـــه اجلســـمية الـــع  ـــؤثحل  ضـــعا علـــى  نفيـــ، ابحلكـــات،   عيـــه ضـــعيا،  الـــ،ي يســـا  اـــ،ا األمـــحل
 . العللية،   حلكا ه الطبيعية
بشك   اضح  أكل فياا أنَّ االهتفل الو يفو للمستلبفت ابسية  احل( 0996) ة دراسة لشومان 

 مؤثحل على األطفال املنحلرين من عايفت ذات مستوى اقتصادي  اجتماعو متلن،  وـ  هـ ات  يا يـة 
 (.Shuman,1996,p403) متلنية

عـــلا  جـــود فـــحل ا جورحليـــة ة جمـــاالت مليـــاا اضـــطحلاب الـــلمج ( 11)كمـــا يتضـــح مـــن اجلـــل ل رقـــ  
 يـــحلى البا ـــ  أن (  راثـــو  مكتســـ ) ابســـو ابســو،  اللرجـــة الكليـــةن  فلـــاً إىل مت ـــ  اضـــطحلاب الـــلمج

األطفال املصابني باضطحلاب اللمج ابسـو سـواء أكـان  راثيـاً أا  سـياً فـإن ذلـ  و ي ـ  مـن الواقـع شـيااً، 
فححلكاهت  غ  املت ارة،  علا  عيا ،  رزرزة أجساما ،  رفضا  اللياا بأي نشاا،  جتنبا  ملت الطني أ  

األمور  غ را من املشكفت متشااة لـليا ،  ال يوجـل فياـا اهـتفف، فاـ،ا  الحلم   األشياء اخلشنة، ر،ه
 .  دلي  على أن األطفال املصابني باضطحلاب اللمج ابسو  راثياً أ  مكتسباً يعانون من ملشكفت نفساا

 :التوصيات الرتبوي  -11

 ذلــ  للتخفيــا بنــاء بياــة فصــلية  عليميــة مفيمــة لألطفــال ذ ي اضــطحلاب الــلمج ابســو،  -88-8
من االر باك،  االضطحلاب،  قلة االنتباه لليا   جناح ر،ا البناء يشتا إ ساا املعل   شعوره با تياجات 

 .التفمي،
علــــل د رات  لريبيــــة للعـــــاملني ة مؤسســــات التبيـــــة اخلا ــــة،  الســـــيما مؤسســــات الصـــــ   -88-1

د رات للمعلمــــني ة املــــلارا للمســــاعلة ة اكتشــــاف األطفــــال ذ ي االضــــطحلاب ابســــو،  كــــ،ل  علــــل 
 .العادية،  اجملتمع احمللو، أل ية املوضوهب  ضحل رة معحلفة الطحليلة السليمة ة التعام  معا 

على احملتفني مانياً ة اضطحلاب اللمج ابسـو إجـحلاء ايـارات ميلانيـة للمـلارا  املؤسسـات  -88-3
بويـة التمييـز بـني الطفـ  ذ ي السـلوك الزايـل أ  اجملتمعية،  األسحلن لتعلي  اللـايمني علـى رـ،ه املؤسسـات الت 
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املضــطحلب،  الطفــ  ذ ي االهــتفل الــو يفو ة الــلمج ابســون ألن عــلا التــلقير ة األمــحل الــت األ راا 
 .للى غ  املختصني

مــن  -العمــ  علــى  ز يــل األطفــال بالعليــل مــن األنشــطة  الطــحلا الستكشــاف بياــتا  ملســياً  -88-4
البياــة  مفحلداهتــا ســواء أ بورـا أا و حيبورــان فــ،ل  يســاعل األطفــال علــى الســ  ة ف لتعــحلت  -هـفل اللمــت

 يــاهت  بســاولة  يســحل،  يســاعلر  ة إمــلادر  بالت ،يــة الحلاجعــة،  الســيما ة  ــاالت  ــلم دمــايف الطفــ  
 .لفستثابة

اا ة االرتمــاا بتطــويحل جمــال اس ســاا لــلى األطفــال مضــطحليب الــلمج ابســونألنه األســ -88-5
استكشـاف البياــة،  املسـاعلة علــى الـتعلت ،  ذلــ  ألن اس سـاا حيــلث لـلى األطفــال بطحليلـة أ وما يكيــة 
باستثناء األطفال املصـابني بـاالهتفل الـو يفو للـلمج ابسـو، فحواسـا  ال  فاـ  اسشـارات الصـادرة مـن 

 .  بشك  مفي البياة،  عليه ال بل من العم  على  طويحل   لري   واسا  ملمارسة  ياهت
 :دراسات ةستدقبلي  -12

نظحلاً لعلا  جود دراسات فلسطينية ة جمال اللراسة ابالية، يلتح البا   بعض اللراسـات املسـتلبلية 
ليثحلياا البا ثون  الفلسطينيونن لتعزيز املكتبة الفلسطينية بلراسات ميلانية  تعلر باألطفال ذ ي اضطحلاب 

 .اللمج ابسو
نلماجو ابسو  عفقته بتحسني األداء العللو للى األطفـال املصـابني بإعاقـات العفخ اال -81-8
 . عليمية

 .الللرات التعليمية لألطفال ةأثحل العفخ باللمج ابسو  -81-1
 .بحلنامج ملتح لتخفيا سلوكيات سوء التكيا للى األطفال مضطحليب اللمج ابسو -81-3
و علــى  ســني الســلوكيات الو يفــة لألطفــال مضــطحليب فاعليــة بحلنــامج للعــفخ بالــلمج ابســ -81-4

 .اجلااا اللراليزي
 .األطفال متعلدي اسعاقة ةأثحل العفخ باللمج ابسو  -81-5
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