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 مطتخلط البحح:

التنبؤ بالميارات الحياتية مف خبلؿ التحقؽ مف إمكانية إلي  البحث الحالي ىدؼ
مف  لبحثاألطفاؿ ذوي متبلزمة داوف. وقد تكونت عينة ااضطراب الوعي بالجسد لدي 

الخاصة والمراكز النيارية ( طفبًل مف ذوي متبلزمة داوف وأمياتيـ بمدراس التربية 011)
مقياس اضطراب الوعي بالجسد  وتمثمت أدوات البحث في:.  لقاىرةبني سويؼ وا تيبمحافظ

ومقياس الميارات الحياتية  لدي األطفاؿ لدي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف "إعداد الباحثة "، 
المنيج الوصفي. وقد أسفرت البحث الحالي  داوف "إعداد الباحثة ". واستخدـ ذوي متبلزمة

 عبلقة إرتباطية سالبة بيف كبل مف اضطراب الوعي بالجسد والميارات عف وجود البحثنتائج  
ؤ بالميارات الحياتية لدي األطفاؿ إلي إمكانية التنب توصمت وكذلؾالحياتية لدي عينة البحث، 

فروؽ ذات داللة  وكذلؾ وجودذوي متبلزمة داوف مف خبلؿ اضطراب الوعي بالجسد . 
بيف الذكور واإلناث عمي درجات كبل مف مقياس اضطراب الوعي بالجسد ومقياس إحصائية 

سي  قيافروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ عمي درجات م ووجودالميارات الحياتية، 
 اضطراب الوعي بالجسد والميارات الحياتية وفقا لممستوي التعميمي ألمياتيـ . 

 متبلزمة داوف –الميارات الحياتية  -اضطراب الوعي بالجسد  :الكممات المفتاحية
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Abstract: 

The present research aimed at investigating the possibility of predicting 

of life skills through body awareness disorder in children with Down 

syndrome. The research sample consisted of (100) children with Down 

syndrome and their mothers in special education schools and day centers in the 

governorates of Beni Suef and Cairo. The research tools were " Body 

Awareness  Disorder in Children with Down Syndrome scale " (the researcher's 

preparation), the life skills scale for children with Down Syndrome (the 

researcher's preparation). The research used the correlative descriptive 

approach. The results of the research resulted in a negative correlation between 

the disorder of body awareness and life skills in the research sample ,and the 

resesrch found the possibility of predicting life skills in children with Down 

syndrome through the body awareness disorder. In addition, there are 

statistically significant differences between males and females on the scores of 

both the scale of body awareness disorder and the scale of life skills, and there 

are also statistically significant differences between children on the degrees of 

the measures of body awareness disorder and life skills according to the 

educational level of their mothers.  

key words: Body awareness disorder - Life skills - Down syndrome 
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 مكدمة الدزاضة 

تمعات عالـ اليوـ، تمثؿ اإلعاقة العقمية واحدة مف أىـ اإلعاقات التي تواجو مج     
التنمية عتمد عمييـ مجتمعاتيـ في بالكفاءة العقمية لؤلفراد الذيف يمكف أف ت يانظرًا الرتباط

والتطوير لمختمؼ جوانب حياتيا. وتبدو اإلعاقة العقمية في واقع األمر مشكمة متعددة الجوانب 
جتماعية وتأىيمية و  واألبعاد  األمر الذي ؛ تربويةحيث تتضمف جوانب طبية وصحية ونفسية وا 

يستدعى ويستمـز ضرورة التعاوف والتنسيؽ بيف مختمؼ األجيزة والييئات المختصة برعاية 
 عمى مستوى العالـ العقمية كؿ مف ىذه الجوانب واألبعاد ، خاصة وأف حجـ مشكمة اإلعاقة

عدد  تزايد ونمو ممحوظ خبلؿ السنوات األخيرة في. فنبلحظ يبدو كبيرًا إلى حد ما ومصر
وىو تزايد  ؛ليـواألىمية الميتمة بتقديـ مختمؼ خدمات التعميـ   راكز والمؤسسات الحكوميةالم

لى حرص المجتمع المصري  ونمو يعكس في حقيقتو تزايدًا في أعداد أطفاؿ ىذه الفئات، وا 
بمختمؼ طوائفو وأفراده عمى االىتماـ بكؿ قطاعات أبنائو وتوفير فرص ومجاالت النمو األمثؿ 

 .بالنسبة لكؿ مواطنيو
رأت ونظرًا ألىمية تناوؿ مختمؼ صور وأشكاؿ اإلعاقة العقمية بالبحث والدراسة؛    

ويستخدـ  الباحثة ضرورات إجرائية ومجتمعية أف يتمحور اىتماميا حوؿ أطفاؿ متبلزمة داوف
ىذا المصطمح لوصؼ نسؽ معيف مف الخصائص والصفات واألعراض بالنسبة لمجموعة مف 
ف كاف  األطفاؿ ممف يشتركوف أو يتشابيوف فيما بينيـ مف حيث صفات جسمية معينة، وا 
ىؤالء األفراد يمكف أف يختمفوا فيما بينيـ مف حيث ظيور ىذه األعراض كاممة أو بعض منيا 

أطفاليا بصفات وخصائص ويتميز  (. (Paeshel,1991( ،0111فقط )عدناف السبيعي ، 
والمبلمح الوجيية والميارات المغوية بشقييا االستقبالي والتعبيري  معينة مف الناحية الجسمية

واإلمكانات العقمية والمعرفية والميارات االجتماعية واالنفعالية والحركية ومظاىر استقبللية 
 ( .Nadel,1995الذات. )

ولعؿ أىـ ما يميز األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف القصور في القدرات العقمية، حيث يقع 
ـ في فئة اإلعاقة العقمية البسيطة والمتوسطة . وىذا القصور في القدرات العقمية يوثر معظمي

 الميارات الحياتية ولعؿ  كاديمي أو الحركي أو االجتماعي.عمي جميع المجاالت كالمجاؿ األ 
ىي أكثر الميارات تأثرا بإنخفاض القدرات العقمية . فيعاني الطفؿ ذو متبلزمة داوف مف 

ميارات رعاية الذات وميارات التفاعؿ االجتماعي، والميارات األكاديمية ،  صعوبات في 
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(، )بتوؿ حسف 0102)فؤاد عبد الجواد& محمد صالح اإلماـ، وميارات األمف والسبلمة 
 . (Robinson,2008)( ،  0101)ضرار محمد القضاه،  ،(0100ميرازا،

الميارات الحياتية مف أىـ تمؾ الميارات التي ليا دور فعاؿ في حياة األطفاؿ  وتعد
المتطمبات  فيي ضرورة حتمية  وأحدذوي متبلزمة داوف ، وتحقؽ ليـ جودة الحياة ، 

األساسية التي يحتاج إلييا الفرد كي يتوافؽ مع نفسو ومع المجتمع الذي يعيش فيو ، 
 0102حسف شحاتة، )، (20، 0105)عبير بكري،يوميةوتساعده عمي مواجية المشكبلت ال

كما أنيا تعد اساسًا لبناء أشكاؿ أخري مف الميارات الضرورية لذوي متبلزمة داوف.  (.224،
ويعتبر النقص في ىذه الميارات مف أىـ المشكبلت التي تواجو الطفؿ المعاؽ عمقيا بشكؿ 

متبلزمة داوف عف التواصؿ  ذوفؿ عاـ وذو متبلزمة داوف بشكؿ خاص ، فبدونيا يعجز الط
 والتفاعؿ مع االخريف.

عرفي لدي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف ، يتبعو تأخر في مالقصور في النمو ال كما أف
والجسد ىو أكثر جزء نمو المفاىيـ األساسية . ولعؿ أىـ ىذه المفاىيـ ىي الوعي بالجسد. 

تحويؿ األفكار إلي أشياء، والوسػيط الذي مف اإلنساف؛ فالجسـ فيو أداتنا في  مادي ومنظور
  .يتحقؽ عف طريقو وجودنا في العالـ

دراؾ الحاضر سواء في سياؽ  والجسد ىو الوسيمة األساسية لبلتصاؿ مع الذات وا 
 Claudia dora ,simoneالحياة اليومية لو أو البيئة المحيطة بو )

conforti,Angelika Gusewell,2019,322الجسـ مدي معرفة (. ويعني الوعي ب
وبالتالي بذاتو. فيو صورة يكونيا اإلنساف عف نفسو ، وىذه الصورة تتكوف ، الطفؿ بجسده

مكاناتو الحركية ، وأيضا مف خبلؿ المعمومات الحسية  بدءًا مف معرفتنا بحدود أجسادنا ، وا 
زيادة إدراكو التي نستقبميا مف جسدنا أو مف البيئة المحيطة. وتسيـ معرفة الفرد بجسمو في 

بنفسو وذاتو ، ويزيد مف وعيو بالعالـ المحيط ، كما أنو يحسف ويطور أيضا الوعي 
وعي الفرد بذاتو ، فالوعي بالجسـ يطور ويحسف باآلخريف المحيطيف بو ، فتطور  واإلحساس

فالوعي الجيد بالجسد يطور ويحسف مف قدرات الطفؿ الحركية ،  .عمؿ الحواس ووظائفيا 
مي اكتساب مفيـو )الجانبية وخط المنتصؼ(، مما يؤثر إيجابيًا عمي اكتساب ويساعده ع

ورعاية الذات  مثؿ ميارات القراءة والكتابة والحياتية بعض الميارات االجتماعية والمعرفية
 .(23 ،0104) محمد صبري وىبة ، والميارات الحركية
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مة الطفولة المبكػرة والتػي ويعتبر الوعي بالجسـ أحد المفاىيـ النمائية اليامة في مرح
لػـ تحظػي بالبحػث والدراسػػة عمػػي نحػػو كػػاؼ. فالوعي بالجسد يمعب دورا ىاما في تعمـ 
الحركة ، والطفؿ الذي لديو اضطراب الوعي بالجسد بالنسبة لعمره ، ليس لديو أي وعي بأي 

ذلؾ `. (KUGEL,1989)وال يعطي أي انتباه ألجزاء جسده أثناء الحركة  عنوحركة تصدر 
كما . (Thomas&Lee,2008,2)ألف الوعي بالجسد مف المفاىيـ االساسية لتعمـ الحركة 

 أنو أساسا لتعمـ الميارات الحياتية .
 :مػهلة الدزاضة

ىو الوسيمة الرئيسية التي يقيس بيا اإلنساف عالمو الداخمي والخارجي،  الجسد  
جبريؿ  ويذكر. كما أنو األداة التي يجرب ويفسر ويتعامؿ ويتفاعؿ بيا مع ىذيف العالميف

مارسيؿ "أنني عيف بدني فميس في وسعي أف أكوف في العالـ إال مف خبلؿ وجودي في صورة 
جسدية ؛ فمف خبلؿ الجسد أدرؾ األشياء واألشخاص الذي يتألؼ منيـ العالـ ومف خبلؿ 
الجسد أكوف قادرا عمي التأثير فييـ، إذ أف الفرد ال يمكف أف يكوف موجودا في العالـ ويتفاعؿ 

 ( .0100النجار & نيي الزيات ، خالد بيئة إال مف خبلؿ الجسد" )مع ال
ومف ىذه الكممات تتضح أىمية الجسد في حياة الفرد بصفة عامة وحياة الطفؿ  

بصفة خاصة حيث أف كؿ القدرات والميارات التي تشكؿ شخصية الطفؿ يتـ بناؤىا منذ 
الخبرات والعبلقات والمفاىيـ  المراحؿ المبكرة مف عمر الطفؿ ، فالجسـ ىو الحاوي لكؿ

والمدركات واألحاسيس ، وىو نقطة اإلرساؿ واالستقباؿ لكؿ المثيرات تمييدا لتصنيفيا وترتيبيا 
  schemaعمي النحو الذي يشكؿ المخططات العقمية

وقد يفيـ البعض أف المقصود بالوعي بالجسد ىو تمؾ الصورة المرتبطة بمعرفة 
يعتبر الوعي بالجسـ ىو أولى الطرؽ التي تعمؿ عمى تنمية  الطفؿ ألجزاء جسمو فقط، بؿ

يعد كما أنو . (550، 0103ايجابي) ىبة شعباف ،  صورة جسـ ايجابية، ومف ثـ مفيـو ذات
لتنمية القدرات العقمية وبعض الميارات الحياتية المختمفة كاالنتباه والتذكر و والتفكير،  مدخبلً 

اديمية والمغوية، ميارات األمف والسبلمة، وممارستو لممواقؼ والعناية بالجسد، والميارات األك
 الحياتية اليومية المختمفة، كما انو يعمؿ عمي إدراؾ الطفؿ لمعبلقات المكانية مف حولو.
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ويعتبر مفيـو الوعي بالجسد ىو بعدا مف أبعاد المخطط الجسدي. فالمخطط الجسدي 
. وتعمد الدراسة الحالية (Dumont,1994,45)ىو كؿ الخبرات الحركية والممسية لمجسد 

ـ والذي يتضمف ثبلثة أبعاد وى body schemaكوجيؿ لممخطط الجسدي  مثمثعمي 
 bodyجسد ، تقدير الbody plan، الخطة الجسدية body awarenessالوعي بالجسد:

esteem كؿ األنشطة الحركية والحسية التي  "أنيا ) مكوف حركي(. ويقصد بالخطة الجسدية
فكرة أنو " ) مكوف انفعالي(عرؼ تقدير الجسدي. و " تمكف الطفؿ مف الحركة بشكؿ ال إرادي

الطفؿ عف جسده والذي يستمدىا مف أراء اآلخريف عف جسده مف حيث قدراتو الجسدية 
 ي يتمقاىا الطفؿأنو المعمومات الت")مكوف معرفي( ويقصد بالوعي بالجسد  . "وشكمو الخارجي

شكمو الخارجي ووضع  ؛ وتتضمف ىذه المعمومات : مف خبلؿ اإلدراؾ أو الصورة العقمية 
في الفراغ وحركة الجسد والطريقة التي يدرؾ بيا ما يحدث في البيئة المحيطة  وأجزائو الجسد

 .(Cauberghe,1998)(kugel,1989,27,115,69) "مف خبلؿ سمعو وبصره وشعوره
الحواس دورا رئيسيا في تطور الوعي بالجسد لدي الطفؿ. فجميع الحواس  وتمعب

)كحاسة السمع والبصر والشـ والحس العميؽ والحس الدىميزي( ليا دوراً بالغا في وعي الطفؿ 
ستؤثر سمبا عمي وعي الطفؿ بجسده.فاضطراب فإنيا بجسده، قمتي تأثرت ىذه الحواس ، 
أو  أجزائوزي ، يجعؿ الطفؿ غير واع لجسده ككؿ أو حاستي الحس العميؽ، والحس الدىمي

في الفراغ.  فكثيرا ما نجد األطفاؿ الذيف لدييـ مشكمة في الحواس يعانوف مف  ولموقع
في وعي بالجسد، فيعتمدوف أكثر عمي نظرىـ مف األطفاؿ العادييف ، وصعوبة ال اضطراب
الجيد المناسب أو القدرة المناسبة أرجميـ وأيدييـ ، وال يستطيعوف معرفة ما ىو  موقعمعرفة 

شير دراسة تيتعرقموف عند سيرىـ. و  ألداء شيء ما. وغالبا ما نجدىـ يكسروف ألعابيـ أو
(white,2007)  أف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف الدور الياـ الذي يمعبو اإلدراؾ الحسي عمي

 وعي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف  بأجسادىـ ومف ثـ مستوي ميارات الحياة اليومية لدييـ.
ويتطمب الوعي بالجسد نموا في القدرات العقمية، األمر الذي يفتقر إليو الطفؿ ذا 

داوف يعاني مف قصور في تطور القدرات العقمية ومف ثـ فالطفؿ ذا متبلزمة متبلزمة داوف . 
عمي ضعؼ  (0100 )نيي الزيات  كويف المفاىيـ ووعيو بيا . فتؤكديواجو صعوبة في ت

لوجود  نظراً  مفيـو الوعي بالجسد لدي األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية وذوي متبلزمة داوف
 .تشوىات في صورة الجسد واضطراب في الوعي بالجسد
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األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف غير قادريف عمي اإلحساس بأجسادىـ وحدوده. كما  فنجد
أنيـ غير قادريف عمي التعرؼ عمي أجزاء الجسد وتسميتيا . فيذكر 

(simons&lemmens,2005)  أف األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية  بشكؿ عاـ وذوي
متبلزمة داوف بشكؿ خاص يفتقروف إلي التعرؼ عمي أجزاء الجسد وكذلؾ تسميتيا مقارنة 

-champan,2006, Hick Bottting &conti)باألطفاؿ العادييف بنفس العمر. ويشير 
Ramsden,2005,Robert et al.,2007)  اوف أيضا إلي إف ذوي متبلزمة د

يستخدموف الكممات الدالة عمي أجزاء الجسد بشكؿ ضعيؼ  بينما يستطيعوف اإلشارة إلي 
أجزاء الجسد بشكؿ أفضؿ ، وذلؾ مقارنة باألطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية . في حيف يؤكد 

(simons&lemmens,2005)   عمي أف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف غير قادريف عمي
 و تسمية أعضاء الجسد مقارنة بأقرانيـ مف المعاقيف عقميا.اإلشارة إلي أجزاء الجسد أ

إستطبلع رأي مجموعة مف وفي ضوء خبرة الباحثة األكاديمية والعممية ، وفي ضوء 
عمي معممي التربية الفكرية  اتانيث قامت بيا الباحثة بتوزيع استب؛ حالتربية الخاصة معممي

دد عمييا حاالت متبلزمة داوف بمحافظة وبعض المراكز ذوي االحتياجات الخاصة التي يتر 
عف أكثر مظاىر اضطراب الوعي بالجسد لدي ذوي لمسؤاؿ المنيا  وبني سويؼ  والقاىرة 

الوعي الحسي لمجسد،  فيمتبلزمة داوف كانت عمي النحو التالي : ضعؼ تقدير المسافات، 
 إدراؾ مفيـو الجانبية ، واالتجاىية المكانية لمجسد.

متبلزمة داوف بشكؿ خاص  والطفؿ المعاؽ عقميا بشكؿ عاـ وذ وعيانخفاض يؤثر و 
مياراتو الحياتية كاالنتباه والتفكير ورعاية الذات والميارات و ميارات الطفؿ المغوية ،سمبا عمي 

دراكو لميارات األماف والسبلمة، كما أنو يجعمو  األكاديمية، واالتصاؿ المغوي مع اآلخريف، وا 
 سية. عرضة لبلضطرابات النف

الدراسات التي تناولت  ةندر ومما دفع الباحثة أيضًا إلجراء الدراسة الحالية ىو 
لدي ذوي متبلزمة داوف كدراسة )فاطمة وعبلقتو بالميارات الحياتية  اضطراب الوعي بالجسد 

لجسد في عبلقتو بالميارات الدراسات إلي تناوؿ الوعي با معظـاتجيت كما .(0105الميثي ،
 ئلساءة الجنسيةلالتعرض وأخري في عبلقتو ب،(0100اسة )نيي الزيات ، فظية كدر الم

 Gyllensten,et),(Mattson,et el al.,1998)كدراسة  رابات النفسيةطواإلض
al.,2001;2003;2009).  وتتجو الدراسة الحالية إلي دراسة اضطراب الوعي بالجسد
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وممارستو ليا  خبلؿ يومو  ذي متبلزمة داوف الطفؿلدي لميارات الحياتية اكتساب إل  كمؤشر
سواء كانت ميارات رعاية الذات أو الميارات األكاديمية أو ميارات األمف والسبلمة، وميارات 

 تجاهإة داوف يخمط في التفاعؿ االجتماعي. ففي مجاؿ رعاية الذات؛ نجد الطفؿ ذا متبلزم
ارتداء الحذاء، في القدرة عمي اإلمساؾ بالممعقة أثناء األكؿ، في ارتداء مبلبسو. كما أف 
انخفاض الوعي بالجسد لدي الطفؿ ذا متبلزمة داوف يؤثر في مستوي مياراتو األكاديمية مف 
حيث عدـ تمييزه التجاه الكتابة ، وقدرتو عمي اإلمساؾ بالقمـ ، ونوع الخط وانتظامو، ونسخ 

 التالية: سئمةنصا مكتوبا إلي ورقة أخري. لذا تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في األ ونقؿ
اضطراب   يعبلقة إرتباطية بيف درجات األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف عمي مقياسىناؾ ىؿ  -1

 الميارات الحياتية ؟مقياس الوعي بالجسد و 
خبلؿ اضطراب الوعي  ىؿ يمكف التنبؤ بمستوي الميارات الحياتية وأبعادىا الداخمية مف -2

 بالجسد لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف ؟
) الذكور واإلناث( عمي مقياس اضطراب  فروؽ بيف متوسطات درجات النوع ىناؾىؿ  -3

 الوعي بالجسد  وأبعاده المختمفة لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف؟
 عمي مقياس الميارات الحياتية ث() الذكور واإلنا بيف متوسطات درجات النوع  ىناؾىؿ  -4

 وأبعاده المختمفة لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف؟
 -مؤىؿ متوسط -) يقرأ ويكتب  بيف متوسطات درجات المؤىؿ الدراسي لؤلميات  ىناؾىؿ  -5

مؤىؿ عالي( عمي مقياس اضطراب الوعي بالجسد  وأبعاده المختمفة لدي عينة مف 
 داوف؟األطفاؿ ذوي متبلزمة 

 -مؤىؿ متوسط -) يقرأ ويكتب  بيف متوسطات درجات المؤىؿ الدراسي لؤلميات ىناؾىؿ  -6
وأبعاده المختمفة لدي عينة مف األطفاؿ ذوي  الحياتية  المياراتمؤىؿ عالي( عمي مقياس 

 متبلزمة داوف؟
 :أٍداف الدزاضة

 لدي الوعي بالجسد والميارات الحياتية  عبلقة إرتباطية بيف اضطراب التأكد مف وجود
 .األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف

 الميارات الحياتية وأبعادىا الداخمية مف خبلؿ اضطراب الوعي بالجسد لدي عينة التنبؤ ب
 .مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف 
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  الذكور واإلناث( عمي مقياس اضطراب الوعي بالجسد لدي بيف فروؽ ال التعرؼ عمي (
 .األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف عينة مف

  لدي عينة   مقياس الميارات الحياتية) الذكور واإلناث( عمي بيف فروؽ ال التعرؼ عمي
 .مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف

  مؤىؿ  -مؤىؿ متوسط -المؤىؿ الدراسي لؤلميات) يقرأ ويكتب في فروؽ ال التعرؼ عمي
المختمفة لدي عينة مف األطفاؿ ذوي عالي( عمي مقياس اضطراب الوعي بالجسد  وأبعاده 

 .متبلزمة داوف
  مؤىؿ  -مؤىؿ متوسط -المؤىؿ الدراسي لؤلميات) يقرأ ويكتب في فروؽ ال التعرؼ عمي

عالي( عمي مقياس اضطراب الوعي بالجسد  وأبعاده المختمفة لدي عينة مف األطفاؿ ذوي 
 .متبلزمة داوف

 البححأٍنية 
 االٍنية اليظسية:

 الحالي متغير الوعي بالجسد لدي فئة ذوي متبلزمة داوف. تتناوؿ البحث -0
 تتناوؿ البحث الحالي متغير الميارات الحياتية  لدي فئة ذوي متبلزمة داوف. -0
قمة الدراسات التي تناولت الوعي بالجسد لدي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف ودوره في  -2

 .في حدود عمـ الباحثةالتنبؤ بالميارات الحياتية لدييـ 
 ٍنية التطبيكيةاأل

ية الوعي مأف تكوف نواة تبني في ضوئيا برامج لتن الحالي البحثيمكف مف خبلؿ نتائج  -1
 .بالجسد لدي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف

والميارات الحياتية لممكتبة العربية  يقدـ البحث الحالي مقياسي اضطراب الوعي بالجسد ، -2
 والتي يمكف أف سيتعيف بيـ الباحثيف والعامميف مع تمؾ الفئة.

 متبلزمة داوف والقائميف عمي رعاياتيـ.ذوي تقديـ العوف والدعـ لمراكز رعاية   -3
 البحثومفاىيـ  مصطمحات 
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  Body Awareness Disorder:اضطساب الوعي باجلطه-1

ىو إنخفاض قدرة بأنو"  البحث الحاليتعرؼ الباحثة اضطراب الوعي بالجسد في 
متبلزمة داوف عمي معرفة جسده وأجزائو ووظائؼ ىذه األجزاء ومايستطيع القياـ بو الطفؿ ذو 

   صعوبات في:عمي مؿ ت. ويش، وادراؾ حركتو في الفراغ
  اإلحساس حدود الجسد  قدرة الطفؿ عمي: وىو انخفاض الوعي الحسي بالجسـ وحدوه

 اآلخريف.أجساد جسده و  والتمييز بيفوأجزائو ،
 القدرة عمي التمييز بيف جانبي الجسد عمي ذاتو واآلخريف انخفاض  :مفيـو الجانبية

 واألشياء المحيطة.
 األشياء  يالقدرة عمي تمييز االتجاىات عمي جسده وعمانخفاض  :االتجاىات المكانية

 المحيطة بو بالنسبة لو.
  القدرة عمي تحديد المسافة الفاصمة بينو وبيف اآلخريف  : انخفاضتقدير المسافات

 واألشياء المحيطة.
 قدرة الطفؿ عمي تعديؿ األداء الحركي لمجسد مف أجؿ الوصؿ ال انخفاض :التخطيط الحركي

 إلي األشياء أو األماكف.
 وؿ عمييا الطفؿ ذبالدرجة التي يحصإجرائيًا  اضطراب الوعي بالجسد وتعرفو الباحثة

 .دالوعي بالجسمتبلزمة داوف عمي مقياس اضطراب 
 Daily life skillsاملَازات احلياتية  -2

مجموعة مف الميارات والقدرات "  البحث الحاليفي   تعرؼ الباحثة الميارات الحياتية
اإليفاء بمتطمبات  والتي مف شأنيا أف تساعده عمي الطفؿ ذو متبلزمة داوف  التي يمتمكيا

وتحدياتيا دوف اإلعتماد عمي األخريف ؛مما يجعمو قادرًا عمي التفاعؿ  حياتو اليومية
 بعاد التالية:  . وتشمؿ األاإلجتماعي

 :قدرة الطفؿ عمي عناية ذاتو دوف مساعدة اآلخريف في المأكؿ والمشرب  رعاية الذات
 والتنقؿ، والنظافة الشخصية..الخ

  ىو قدرة الطفؿ عمي التمييز بيف المواقؼ اآلمنة والخطرة  :والسبلمةميارات األمف
 عبور الطريؽ وتجنب النيراف أو لمس مكبس الكيرباء...الخكااللتفات يمينا ويسارًا عند 

 عمي القراءة والكتابة والرسـ الطفؿ ذو متبلزمة داوف  القدرة  :الميارات األكاديمية. 
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 الطفؿ عمي التفاعؿ لفظيا مع اآلخريفقدرة  :الميارات المغوية المفظية. 
 وبالدرجة التي يحصؿ عمييا الطفؿ ذإجرائيًا  الميارات الحياتية وتعرفو الباحثة

 .الميارات الحياتية متبلزمة داوف عمي مقياس
  : Down SyndromeChildren Withمتالشمة داوٌ األطفال ذوي  -3

معينة، وشكمية يشتركوف أو يتشابيوف فيما بينيـ مف حيث صفات جسمية ىـ أطفاؿ        
ف كاف ىؤالء األفراد يمكف أف يختمفوا فيما بينيـ مف حيث ظيور ىذه األعراض كاممة أو  وا 

نتيجة خمؿ  ىذه المتبلزمة نشأتو ، ويعانوف مف قصور في القدرات العقمية  بعض منيا فقط
 .00كرموزومي في الكروموزـو رقـ 

ذوي متبلزمة داوف مما يقع نسبة مف وتعرفيـ الباحثة اجرائيا بمجموعة مف االطفاؿ        
( عمي مقياس ستنانفورد بينو لمذكاء الصور الخامسة، وتتراوح 31 -51ذكائيـ بيف )
 .والمتردديف عمي مدارس ومراكز التربية الخاصة   ( عاما00-5أعمارىـ بيف )

 اإلطاز اليظسي للبحح

 تالشمة داوٌ: مأواًل

والذي  00رقـ  في كرموزـو عبارة عف شذوذ صبغي)كروموزومي(متبلزمة داوف ىي       
يؤدي إلى وجود خمؿ في المخ و الجياز العصبي، ينتج عنو إعاقة عقمية  واضطراب في 
ميارات الجسـ اإلدراكية و الحركية، كما يؤدي ىذا الشذوذ إلى ظيور مبلمح وجيية و 

 جسمية مميزة، وعيوب خمقية في أعضاء ووظائؼ الجسـ .
دة، وىي التي تعطيو مميزات جسدية تجعمو ولطفؿ متبلزمة داوف كروموسومات زائ       

مختمفًا عف غيره مف األطفاؿ العادييف، وفي الواقع فإف ىؤالء األطفاؿ يشبو بعضيـ بعضًا في 
المظير لمدرجة التي يصعب معيا في بعض األحياف مبلحظة الفروؽ بينيـ، والبد مف اإلشارة 

كؿ في جميع األطفاؿ )عوني إلى أنو ليس مف الضرورة أف تجتمع كؿ الصفات أو المشا
 :أطفاؿ متبلزمة داوف تيمي أنماط وأسباب، وتشخيص، وسما (، وفيما0114شاىيف، 
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 أىواع متالشمة داوٌ 

 ( :التثمث الصبغي : ( Trisomy  مف معدؿ اإلصابة بمتبلزمة داوف وفيو 51يمثؿ %
الخبليا )عبد ثنائي  في جميع   ( ثبلثي بدؿ مف أف يكوف00يكوف الكروموسوـ رقـ )

 )52، 0112المنعـ الميبلدي، 
 ( : النوع االنتقالي :(Translocation مف معدؿ اإلصابة بمتبلزمة داوف وفيو 2يمثؿ %

( )سماح 00( أو )02( أو جزء منو بالكروموسـو رقـ )00يمتصؽ الكروموسـو رقـ )
 )42، 0112وشاجي، 

 الفسيفسائي النمط (Mosaic):  : ابة بمتبلزمة داوف وفيو % مف معدؿ اإلص0يمثؿ
( ثبلثيًا في بعض الخبليا وثنائيًا في البعض اآلخر، ويتمتع 00يكوف الكروموسوـ رقـ )

، 0112أطفاؿ ىذه النمط بمستوى ذكاء أعمى مف النمطيف السابقيف )عبد اهلل الصبي ، 
022( 

 :تػخيط متالشمة داوٌ أثياء احلنل مً خالل
يمكف تشخيص حالة أطفاؿ متبلزمة بأنو  )0114)  ىاالىاف وكوفمافيشير كبل مف 

 فحص عينة مف الزغب المحيط بالمشيمة،  داوف عف طريؽ فحص السائؿ المحيط بالجنيف
CVS ،فحص مصؿ دـ مف األـ  MSS ، الصوتيةتصوير الجنيف باألشعة. 

 :أسباب متبلزمة داوف
( أسباب حدوث 0554الروساف، فاروؽ (، )  0112يورد )عبد اهلل الصبي، 

 التعرض ألشعة اكس، اضطرابات ىرمونية أو نقص ىرمونات الغدد الصماءىي متبلزمة داوف 
(X) ،ويري كبًل مف .تقدـ عمر األـ، مشكبلت خاصة بالمناعة   Hernardez & Fisher  

% ألميات 05( مف العمر و25% مف أطفاؿ متبلزمة داوف ألميات دوف )35أف (1996)
وجود مضادات ، تناوؿ العقاقير أثناء الحمؿ . ىذا باإلضافة الي( سنة25تزيد أعمارىف عف )

 .طبيعة الغذاء، التدخيف والتموث البيئي، إفراز الغدة الدرقية في دـ األـ
 :مسات أطفال متالشمة داوٌ

 :أواًل: الطنات اجلطنية
أقؿ مف بمعدؿ  عند الوالدة يتسـ األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف بإنخفاض الوزف 

المعدؿ الطبيعي، ويبدأ وزف الذكور في الزيادة في سف الثانية عشر، أما اإلناث فيبدأ في 
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ف وغالبًا بيا يالعين. كما يبلحظ ضيؽ في )050، 0112التاسعة مف العمر )ميادة عبد اهلل، 
لمزاوية األنفية لمجفف حوؿ ومنزلقتاف بزاوية ناحية جانبي الجبية مع تغطية الجفف األعمى 

باإلضافة الي ضغر االذنيف، وتضخـ المساف ، والوجو  .األسفؿ مع وجود رأرأة في العيف
. كما يتسموا بصغر األنؼ واألسناف )0550؛ احمد عكاشة، 0110)يوسؼ محمد،  العريض

 ةغير المنتظمة، والشغر الخفيؼ الناعـ ، والرقبة القصيرة ، بروز البطف مع تشوىات قمبي
، قصر الذراع . ويضيؼ عبد اهلل الصبي )0112؛ ميادة عبد اهلل، 0550)احمد عكاشة، 

الكؼ مربع واليداف صغيرتاف واألصابع قصيرة وممتمئة مع وجود تشوىات ( بأف 0112)
باإلصبع الخامس والتحاـ الخطوط الثبلثة الموجودة في راحة اليد مع بعضيا البعض لتشكؿ 

الحد الطبيعي خبلؿ الثبلث  عفاألطراؼ السفمية ر قص، اتجاه األصابعخطا واحدا عموديًا عمى 
سنوات األولى مف عمر الطفؿ، والقدماف صغيرتاف ومسطحتاف مع وجود شؽ كبير أسفؿ 

يبدو الطفؿ أقؿ مف ، األعضاء التناسمية صغيرةتبدو  .القدـ بيف األصبع الكبير وباقي األصابع
 .عمره الحقيقي 

 :الطنات احلسنية
( أف معدالت 0110بمندف ) Down's Syndrome تشير مؤسسة داوف سندروـ

النمو الجسمي والحركي ألطفاؿ متبلزمة داوف أكبر مف معدالت النمو العقمي لدييـ ويتسـ 
بطء نمو الميارات ، تأخر في مظاىر النمو الحركي :النمو الحركي ألطفاؿ داوف بالتالي

الحركية الكبيرة كالتحكـ في الرأس والزحؼ والجموس والحبو والوقوؼ والمشي والركض والقفز 
، كوثر 0112تأخر نمو وتطور الميارات الحركية الدقيقة )جماؿ الخطيب، ، ووضعية الجسـ

 .)0112عسمية، 
 :الطنات االدتناعية االىفعالية

( بعض السمات 0112؛ ميادة عمي، 0112أوضح كؿ مف )عبد اهلل الصبي، 
فعالية التوصؿ االجتماعي  :االجتماعية واالنفعالية  لدي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف  كاآلتي

عدـ القدرة عمى ضبط االنفعاؿ في المواقؼ ، المرح واالبتياج، مع األصغر أو األكبر سناً 
انخفاض القدرة عمى  ، البكاء لفترة طويمة بصوت خفيض نتيجة ضعؼ العضبلت، المختمفة

التقميد ، ضعؼ الثقة بالنفس ويحتاج الدعـ المستمر، مقاومة اإلحباط أو أداء المياـ
، يظير العدواف والعناد مع القمؽ والتوتر، التعاوف مع اآلخريف، والمداعبة والتمثيؿ الموسيقى
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العزلة واالنسحاب ، و قصور الكفاية االجتماعية والعجز عف التكيؼ مع البيئة التي يعيش فييا
 .مف الجماعة

 :واملعسفية  الطنات العكلية
 ثمانية أو تسعة أشير لكؿ سنة زمنية؛  ينمو الطفؿ ذو متبلزمة داوف بمعدؿ 

فئة اإلعاقة العقمية البسيطة أو  بيف  قع معظميـوي.  31 -21فتتراوح درجة الذكاء ما بيف 
داوف بعدـ اكتماؿ نضج بعض العمميات المعرفية  ذو متبلزمة  طفؿال تسـي. و المتوسطة 

كالتركيز واالنتباه واإلدراؾ وتكويف مفاىيـ األعداد واأللواف والزمف وقصور في القدرة عمى 
)عبد اهلل الصبي، عؼ القدرة عمى التخيؿ والتصورالتمييز بيف المتشابيات وصعوبة التذكر وض

 .)0112ميادة عمي، ؛0115، ؛ فاروؽ الروساف0112
 :الطنات اللغوية

تأخر النمو المغوي الناتج عف الحالة الصحية يتسـ األطفاؿ ذو متبلزمة داوف ب
باإلضافة إلى الذكاء وميوؿ الطفؿ  ء الحسية المرتبطة بعممية الكبلـونضج األجيزة واألعضا

يستجيب الطفؿ لمستوى أقؿ . كما أنو (31، 0111الذاتية )كريماف بدير وايميمي صادؽ، 
اإلثارة الناتجة عف انخفاض مستوى التوتر العضمي في الوجو والمساف وعدـ تطور الدماغ مف 

وعدـ التآزر البصري الحركي، باإلضافة إلى ضخامة المساف وتأخر نمو األسناف مما يؤثر 
 )20 -21، 0110عمى إصدار األصوات )يوسؼ محمد، 

  Body awareness Disorderالوعي باجلطداضطساب ثاىيا: 
يعد الوعي بالجسد النواة األساسية إلدراؾ الذات والذي يبدأ في الظيور بالسنة 

 Cellia A. Brownell& etالثانية مف عمر الطفؿ ويتطور الحقا بالمدرسة ) 
all,2007,1429-1428 شير حيث يبدأ األطفاؿ  04-05(،حيث يبدأ تقريبًا ما بيف عمر

جو وبيف صورتيـ بالمرآة في الربط بيف حكات أجسادىـ وتعبيرات الو 
(Lovel,1986,Metchel,1993,Rochat,1995) 
 مفَوو الوعي باجلطد   

يعرؼ الوعي بالجسد بأنو إدراؾ الفرد لحركات واستجابات وأحاسيس جسده   
(Maillen Lindval,Agneta carlsoon & Anett Frosberm, 2016,11)  . 
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"نمو قدرة  بأنوالوعي بالجسـ  gallahue & zmun (2012,195)يعرؼ كؿ مف و 
الطفؿ عمي التمييز بدقو بيف أعضاء جسمو واكتسابو لفيـ اكبر لطبيعة جسمو وحركتو في 

 الفراغ"
"نمو قدرة الطفؿ عمي فيـ ومعرفو أجزاء جسمو وما تستطيع ىذه  يعرؼ أيضًا بوىو 

،وكيؼ يجعؿ ىذا العمؿ الجسـ أكثر كفائو  األجزاء القياـ بو
Gyllenesten,skar,miller,and gard,2010,441).) 

ئو أجزاو "زيادة وعي الطفؿ بجسمو  بأنوBertoldi& ladewig(2009 )  يعرفو و 
وما يمكف ليذه األجزاء القياـ بيا وكيفية رفع كفاءة ىذه األجزاء في أداء حركة مف الحركات 

مكانياتيا".   بما يعني ثراء مفاىيـ الطفؿ عف الحركة وا 
تمؾ "بأنو  Johan simon& Inge Dedroog (2009,1344)بًل مف ك كما يري

المعمومات التي يتمقاىا الطفؿ مف خبلؿ حواسو المختمفة، أو الصورة العقمية التي يحصؿ 
عمييا والتي تتضمف المعمومات اآلتية :المظير البدني الذاتي، الحركات كما تؤدي، وضع 

بعضيا البعض، الطريقة الذاتية الستقباؿ إي حدث الجسـ وأجزائو في الفراغ، ووضعيا تجاه 
 مف البيئة مف خبلؿ ) الحواس المختمفة مثؿ السمع والرؤية ... وغيرىا( .

( أف الجسد يعمؿ مف Amanda Lundvik,et al,2010,439-443ويري )
حيث الوظيفة والسموؾ والتفاعؿ مع الذات واآلخريف. ويقسـ الوعي بالجسد إلي ثبلث 

 مستويات :

 
ويتضح مف خبلؿ التعريفات السابقة بأف مفيوـ الوعي بالجسد يشمؿ العناصر 

 اآلتية:
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 اإلحساس والوعي بحدود  الجسد  في الفراغ 
 القوة( –المرونة  -) السرعة التخطيط الحركي 
 ووظائفيا معرفة أجزاء الجسـ 
 المعمومات الحسية : فإف دقة اإلحساس لدي الطفؿ تجعمو يستطيع تمييز وفيـ 

المعمومات الحسية التي يتمقاىا مف العالـ الخارجي ، ومف جسمو أيضا ، وىناؾ أنواع مف 
 األحاسيس كالتالي :

 ) اإلحساس الداخمي : ) أعضاء الجسـ الداخمية ، الدورة الدموية 
  اإلحساس الذاتي : وىي معمومات تخبرنا عف أوضاع الجسد وتحركاتيا ) في

 .الوسطي(المفاصؿ والعضبلت ، واإلذف 
  اإلحساس الخارجي: الذي يجمع المعمومات مف البيئة الخارجية ، إما عف بعد مثؿ

 .الروائح واألصوات ، أو عف قرب مثؿ المذاؽ أو اإلحساس بالممس
تعرؼ الباحثة اضطراب الوعي بالجسد في البحث الحالي ومف خبلؿ العرض السابؽ؛  

االحساس بجسده والتعرؼ عميو وعمي قدرة الطفؿ ذو متبلزمة داوف عمي  بأنو" ىو إنخفاض
أجزائو ووظائؼ ىذه األجزاء ومايستطيع القياـ بو ، وادراؾ حركتو في الفراغ. ويشتمؿ عمي 

 صعوبات في:  
  قدرة الطفؿ عمي اإلحساس حدود الجسد : وىو انخفاض الوعي الحسي بالجسـ وحدوه

 اآلخريف.أجساد ده و جس والتمييز بيفوأجزائو ،
 القدرة عمي التمييز بيف جانبي الجسد عمي ذاتو واآلخريف انخفاض  :مفيـو الجانبية

 واألشياء المحيطة.
 القدرة عمي تمييز االتجاىات عمي جسده وعؿ األشياء انخفاض  :االتجاىات المكانية

 المحيطة بو بالنسبة لو.
  افة الفاصمة بينو وبيف اآلخريف القدرة عمي تحديد المس : انخفاضتقدير المسافات

 واألشياء المحيطة.
 قدرة الطفؿ عمي تعديؿ األداء الحركي لمجسد مف أجؿ ال انخفاض :التخطيط الحركي

 الوصؿ إلي األشياء أو األماكف.
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 مساحل تطوز مفَوو الوعي باجلطد لدي الطفل 

مف الحمؿ يبدأ تكويف وتطور مفيوـ الوعي بالجسد لدي الطفؿ منذ الشيور األولي 
ويستمر تكوينو بعد الوالدة، إلي أف يتـ تمثيمو ذىنيا ، ثـ تصبح صورة ثابتة محددة غير 
قابمة لمشؾ ، وىي صورة دائمة عف جسدنا الخاص، وتعتبر البداية الحقيقية لتكويف التصور 

، عف طريؽ اإلحساس بتقمصات العضبلتالجسدي لدي الطفؿ عف طريؽ الحواس والحركة ، و 
تج عنيا إحساسات داخمية لوضع أجزاء الجسـ. ويمر تطور مفيوـ الوعي بالجسد التي تن

 بالمراحؿ التالية:
 أغَس( 3 -0مسحلة قبل التضوز اجلطدي ) -1

، هدسجلوعى الطفؿ بتشكيؿ  ىي بدايةىذه الفترة  أف(   0102فطيمة دابرسو  )تري 
الطفؿ الرضيع في البداية عشوائية، وأي أنيا بدوف معنى وغير  دحيث تكوف حركات جس

منتظمة وغير موجية ، وتمتاز ىذه الفترة بإصدار الطفؿ لحركات غير إرادية تعبر عف رغباتو، 
يبدأ في ىذه .و وىذا يمثؿ نشاط الحركة واإلحساس خبلؿ الثبلثة أشير األولى مف عمر الطفؿ 

لدى الطفؿ الرضيع ، حيث يكتسب الطفؿ  ديـو الوعي بالجسالفترة تكوف المبنات األولى لمف
ية والحسية المترابطة ىذا المفيـو مف خبلؿ التعرض لمدى واسع مف الخبرات الحرك

، ويمثؿ ىذا الترابط األساس الذي يبنى عميو مفيـو الجسـ ، ويمكف قياس ىذا والمتراكمة
الطفؿ بأعضاء جسمو ، وما يستطيع المفيـو في ىذه الفترة مف خبلؿ ما يستطيع أف يؤديو 

أف يعبر بو عف جسمو، وىف مدى وعيو بالبيئة المحيطة بما تحتوى عميو مف أشياء 
 وأشخاص.

ويحدث في ىذه المرحمة العديد مف األحداث في بيئة الطفؿ، التي يكوف جسـ الطفؿ 
أي الرضيع (  محورىا والتي تساعد عمى تكويف المبنات األولى ليذا المفيـو ، حيث يتعرض )

منيا عمى سبيؿ المثاؿ التفاعؿ الذي يحدث بيف و مف المثيرات الحسية المختمفة ،  لمعديد
الرضيع وأمو ، حيث يبدأ ىذا التفاعؿ والتواصؿ بينيما ، ويكوف المحور األساسي في ىذا 

 ( .  Ayres,1985التفاعؿ ىو جسـ الطفؿ نفسو ) 
ويف البدايات األولى لمفيوـ الوعي الحواس في تك دور يتضخ خبلؿ ىذه الفترة

بالجسـ، ففي ىذه الفترة يستطيع الرضيع اإلحساس بجسمو مف خبلؿ المعمومات الحسية التي 
يحصؿ عمييا مف حواسو المختمفة، ولكف الزالت قدراتو الحركية وقدرات التآزر الحركي 
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ذي يتطور في المراحؿ البصري محدودة، فبل يتمكف مف الوصوؿ وتناوؿ األشياء بدقة، األمر ال
البلحقة ، فيو يستمد معموماتو عف جسمو فقط مف خبلؿ حواسو ، ومف خبلؿ التطور 
الحركي المحدود في ىذه الفترة حيث يقـو الرضيع بحركة عشوائية غير إرادية لمتعبير عف 
رغباتو ولذلؾ تـ تسمية ىذه المرحمة مرحمة ما قبؿ التصور الجسدي. ومما ال شؾ فيو أف 

رض الطفؿ الرضيع لمدى واسع مف الخبرات الحسية والحركية في مرحمة الطفولة المبكرة ، تع
 يؤدى إلى تكويف المبنات األولى لمفيـو الوعي بالجسـ لديو .

 ضيوات ( : 3أغَس إىل  3مسحلة صوزة اجلطه املعاش )  -2

الذي يعيشو سنوات تقريبا تبدأ مرحمة صورة الجسـ  2انطبلقا مف الشير الثالث حتى 
الرضيع ، أي الذي يحسو بحواسو، والذي سيشاىده بعينو ويحسو ويممسو بنفسو، ففي ىذه 
المرحمة يتـ اكتساب قدرات التحكـ في العضبلت الحركية البصرية التي تسمح بتثبيت نظره ، 
وىذا تطور نوعى ىاـ لقدرات الطفؿ، حيث يسيـ ذلؾ بدوره في تطور متابعة الرضيع لؤلشياء 

ركات األشخاص بعينيو، كما يسيـ أيضا في متابعة حركات أجزاء جسمو أيضا، فقد نبلحظ وح
الطفؿ يراقب يديو عندما يكوف مستمقيا عمى ظيره ، فيو ينظر إلى يديو أثناء حركتيا ) 

 ( . 01،  0110جورج الحداد ، 
وبعد شيور قميمة تحدث خطوة ىامة في نمو وعى الطفؿ بجسمو ، حيث يستطيع 

فؿ أف يمسؾ شيئيف بكمتا يديو، ويقـو بضربيما معا، وتتطمب ىذه الحركات نوعا ىاما جدا الط
مف التكامؿ الحسي لممعمومات الحسية داخؿ المخ ، والذي البد أف ينمو قبؿ أف يستطيع 

يرسخ إحساسو بجانبي الجسـ، الذي  ومف ثـ ؛الطفؿ أف يتعرؼ عمى جانبيو األيمف واأليسر
وعيو بأجزاء جسمو المختمفة، األمر الذي يجعمو أكثر تداوال لؤلشياء بيديو، بدوره يساعد عمى 

  مما يجعمو أكثر تفاعبل داخؿ العالـ المحيط بو بطريقة أكثر.
كما تسيـ حركة الطفؿ مف مكاف إلى آخر في  نمو وعيو بجسمو وبالفراغ المحيط 

و وبيف األشياء في البيئة واكتساب العديد مف المفاىيـ مثؿ مفيوـ المسافة والفراغ بين
 (. Ayres, 1985المحيطة بو ، والتعرؼ عمى طبيعة األشياء عف قرب ) 

شيرا تقريبا يتعمـ الطفؿ الوقوؼ ، ويعتبر الوقوؼ حدثا ىاما بالنسبة لنمو  00عند 
الطفؿ الصغير ، فمموقوؼ أىمية كبيرة بالنسبة لمفيوـ الذات لدى األطفاؿ ، فيو ) أي 

ج التكامؿ الحسي الذي قاـ بو مخ الطفؿ طواؿ الشيور السابقة ، فالجسـ الوقوؼ ( نتا
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الطويؿ نسبيا البد أف يحدث توازنا عمى قدميف صغيرتيف نسبيا ، ومف األفضؿ ترؾ الطفؿ ، 
عطاءه فرصة التدريب عمى الوقوؼ بمفرده ، حتى يستطيع أف يتغمب عمى ىذا التحدي .  وا 

مفيـو الوعي بالجسـ في ىذه المرحمة ، فعند بموغ أما عف دور المغة في اكتساب 
شير تقريبا ( يمكنو أف يشير إلى بعض أجزاء جسمو عندما يطمب  02-04الطفؿ سف ) 

منو ذلؾ ، وذلؾ فيما بعد يتعمـ ذكر أسمائيا ، وبعد ذلؾ يمكنو أف يفيـ بعض التي في 
كر الجزء الذي يؤلمو جسمو، فيذكر ذلؾ عميمات الخاصة بجسمو مثؿ أف يطمب منو أف يذ

شير تقريبا ، يمكنو أف يشير إلى ثبلثة أجزاء مف جسمو، وعند سنتيف  01.... والخ . فعند 
يستطيع أف يشير إلى أكثر مف ستة أعضاء مف جسمو، كما انو يستطيع استخداـ اسمو 

 .(23، 0104)صبري وىبة،لمتعبير عف نفسو 
 ضيوات ( : 7 ضيوات إىل 3مسحلة التفسيل اإلدزاني ) مً  -3

وتتميز ىذه المرحمة باستمرار النمو بسرعة ، ولكف اقؿ مف سرعتو في العاميف 
األولييف والوصوؿ لبلتزاف الفسيولوجي، والتحكـ في عممية اإلخراج، وزيادة الميؿ إلى النشاط 
والحركة، مع النمو السريع في المغة، ونمو ما اكتسبو الطفؿ مف ميارات واكتساب ميارات 

دة ،والتفرقة بيف الصواب والخطأ، والخير والشر، وتكويف الضمير، ونمو الذات، والصفات جدي
،  0115الشخصية، حتى تصبح واضحة المعالـ في نياية ىذه المرحمة ) حامد زىراف ، 

020 . ) 
ويتطور مفيـو الوعي بالجسـ لدى الطفؿ في ىذه المرحمة تطورا ممحوظا، ويرجع 

جوانب النمو المختمفة وبصورة سريعة، حيث تتطور األعضاء  ذلؾ إلى تطور الطفؿ في
الحسية، واألعضاء الجسمية المسئولة عف الحركة، وتتطور أيضا نوعية الحركة التي يستطيع 
أف يؤدييا الطفؿ، نتيجة الكتساب الطفؿ العديد مف الميارات الحركية، كما يظير الطفؿ تطورا 

المغوية سواء االستقبالية أو التعبيرية، فيو اآلف يستطيع ممحوظا في قدراتو العقمية، وقدراتو 
التحدث، كما تنمو أيضا في نياية ىذه المرحمة وبشكؿ أفضؿ الوظائؼ العقمية، ونمو ىذه 

 الوظائؼ مرتبط بشكؿ كبير بالوظائؼ الحس حركية .
وعندما يبمغ الطفؿ الرابعة مف عمره ، يستطيع التنسيؽ الحركي بيف أعضاء الجسـ 

لى حد ما، فيو يستطيع اآلف أداء حركات الجري بقدر معقوؿ مف التوافؽ الجيد بيف حركات إ
 الساقيف والزراعييف ، لكف ما ألت الساقيف تتميز بعدـ االنتظاـ . 
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وتتميز ىذه المرحمة بالنشاط الحركي المستمر ، ففييا يبذؿ الطفؿ نشاطا دائما ، 
ر المستطرد والتنوع وترتبط ىذه الحركات بالعضبلت يتميز بالشدة وسرعة االستجابة ، والتطو 

الكبرى دوف الصغرى ، حيث يتمكف الطفؿ مف أداء حركات الجري والقفز ، والتسمؽ ، وركوب 
الدراجة ، والتأرجح ، والحركات اليدوية كالدؽ والحفر ، فيكوف الطفؿ نشطا بصفة عامة ) 

نضج التكامؿ الحسي ،  ،اط الحركيونتيجة لكؿ ىذا النش ( . 03،  0115حامد زىراف ، 
  ( Mohamed Sabry Wahba, 1999يؤدى بدوره إلى نضج جديد في  الوعي بالجسـ

Mohamed .) 
أما عف تأثير تطور المغة عمى تطور مفيـو الوعي بالجسـ في ىذه المرحمة، فيناؾ 
عبلقة وثيقة بيف تطور المغة وتطور مفيـو الوعي بالجسـ لدى الطفؿ ، حيث أف اكتساب 
المغة مف األمور األساسية التي تساعد عمى تطور الوعي بالجسـ ، فالطفؿ يحتاج إلى معرفة 

مف الكممات، لكي يشير إلى جسمو وأعضاءه ، فالمغة ىي الوسيمة وعيـ واستخداـ العديد 
األساسية لوصؼ األفعاؿ، التي يقوـ بيا الجسـ ، ولوصؼ مشاعره واألحاسيس التي يشعر 

كما أكدت الدراسات عمى أف تأخر اكتساب المغة، قد يعمؿ عمى  ( . (Linden ,2007,6بيا
الطفؿ في سف ثبلثة سنوات ذو فا( .  ( Schilling ,2007تأخر في نمو الوعي بالجسـ 

النمو العادي ، يمكف أف يشير إلى أىـ األجزاء بالرأس أو تسميتيا ) اإلذنيف، العينيف والفـ، 
واألسناف والشعر (، كما انو يستطيع أف يثيره يسمى أجزاء منطقة الجذع ) المعدة والظير 

والساقيف والركبتيف والقدميف وأصابع واإلرداؼ (، واإلطراؼ ) الذراعيف واليديف واألصابع ، 
القدـ (. وفى سف الرابعة يمكف أف يشير ويسمى األجزاء األكثر تمايزا مف الرأس ) الوجو ، 
واألنؼ ، والخديف ، الذقف ، المساف ، الشفتيف ، والحمؽ ( وفى الجذع ) الصدر والسرة 

احميف ، أصابع اليديف والقدميف ( والكتفيف ( ، واإلطراؼ ) المرفقيف والمفاصؿ ، الفخذيف ، الك
. وفى سف الخامسة يمكف لمطفؿ أف يشير، ويسمى جميع أجزاء الرأس ) الجبيف والرموش 
واألنؼ والرقبة ( والجذع ) المعدة والوركيف ، والخصر (، واإلطراؼ ) كؼ اليد ، والسبابة 

 ( . (Simons&Dedroog,2009,1344والوسطى والبنصر والساعد والرسغ ( 
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 ضية ( :  12-7مسحلة الضوزة الرٍيية للذطه املعاش )مً  -4

( إلى أف الطفؿ في ىذه المرحمة يصؿ إلى اكتساب 0115) قد أشارت فطيمة دابرسو
صورة ذىنية لذاتو ، ويرجع ذلؾ لتطور ميارات الطفؿ المعرفية ، ونمو ذكائو ، واكتساب نظاـ 
زماني ومكاني لنموه، وبطريقة شاممة بكيؼ حركاتو لموصوؿ إلى ىدؼ معيف ، ومف جية 

لؾ لمتعبير عف إحساس انفعالي ، فيمكنو أخرى يستطيع التعبير باستخداـ حركات جسمو ، وذ
في ىذه المرحمة التعبير باستخداـ حركات يديو ، والتعبير باستخداـ رأسو وتعبيرات وجيو. اى 
انو في ىذه المرحمة لديو القدرة في التعبير غير المفظي ، وفيـ إشارات ولغة اآلخريف غير 

 00ر الجسدي في حوالي التصو يكتمؿ و .( (Chambers, Sygden, 2006, 45المفظية
 ( . ,(Macintyre , McVitty,2004, 80سنة 00إلى 

 الدوز الوظيفي للوعي باجلطه علي اليحو التالي:ـ

  أف الجسـ في ابسط صوره، ىو الوعاء الحاوي عمي كؿ المشاعر واالنفعاالت واألحداث
واإلدراؾ والمغة، والخبرات والمفاىيـ واإلدراكات وكؿ العمميات العقمية وىو مركز األساس 

وىو كذلؾ الساعي نحو العالـ الخارجي مف خبلؿ إقامة العبلقات االجتماعية والتواصؿ مع 
 اآلخريف.

  ،أف الوعي بالجسـ يساعد األطفاؿ عمي تنميو القدرات والميارات المختمفة مثؿ اإلحساس
االنتباه، اإلدراؾ، وكؿ عمميات التآزر الجسمي وبناء المخططات العقمية 

schemata.كذلؾ الوعي بالزمف والمكاف،كما انو يعتبر وسيمة لمتعبير عف شخصيتيـ، 
 نمو الوعي بالجسـ دورا ىاما في تنميو قدرة األطفاؿ عمي  التعبير عف االنفعاالت:فيمعب

التعبير عف انفعاالت ومشاعرىـ كاإلحساس بالمذة أو اآلـ أو اإلحساس بالسعادة وىذه 
 التعبيرات تخرج في صورة حركات مستخدمة أجزاء الجسـ المختمفة.

 :الممس ػ ىو مف المحددات الرئيسة لموعي الحسي)د الوعي بالجس يعد الوعي الحسي
السمع ػ الصر(حيث يعمؿ عمي نمو الطريقة التي ننظر بيا إلي العبلقات المكانية مف 

 حولنا لمبناء المكاني المحيط بالجسـ ككؿ.
  اإلدراؾ االجتماعي:وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمي التعبيرات المختمفة ألجزاء الجسـ كتعبيرات

 .الوجو وغيرىا التي تساعد عمي فيـ األفراد المحيطيف
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  الوعي المكاني:معرفو الطفؿ لحجـ الفراغ الذي يشغؿ الجسـ، وكذبؾ قدرة الطفؿ عمي
 moore,mealiea,garon andتكويف صورة صحيحة ليذا الجسـ في الفراغ الخارجي)

povinelli,2007) 
تتضح أىمية الجسـ في حياة الفرد بصفة عامة وحياة الطفؿ بصفة خاصة حيث أف 

لتي تشكؿ شخصية الطفؿ يتـ بناؤىا منذ المراحؿ المبكرة مف عمر كؿ القدرات والميارات ا
فالجسـ ىو الحاوي لكؿ الخبرات ولمعبلقات والمفاىيـ والمدركات واألحاسيس، وىو  الطفؿ،

نقطة اإلرساؿ واالستقباؿ لكؿ المثيرات تمييدا لتصنيفيا وترتيبيا عمب النحو الذي يشكؿ ما 
 schemata لمجسد يسمي بالمخططات العقمية

 الوعي باجلطد اتأىواع اضطساب

( أكثر اضطرابات Frederique de Vignemont,2010,13 تذكر دراسة ) 
 الوعي بالجسد شيوعًا عمي النحو التالي:

1- body form agnosiaعمي التعرؼ عمي أجزاء الجسد : قصور في القدرة. 
2- Dafferentration  خمؿ في المعمومات الحسية الواردة مف حاستي الممس والحس:

 العميؽ.
3- Fading limb خمؿ في القدرة عمي اإلحساس باإلطراؼ وتحديد موقعيا وىو مغمض ::

 .العينيف
4- Finger agnosiaعد القدرة عمي التعرؼ عمي األصابع والتمييز بينيا:. 
5- Heterotopagnosiaعدـ القدرة عمي اإلشارة إلي أجزاء الجسد عمي اآلخريف :. 
6- Interoceptive agnosiaنقص اإلحساس باأللـ :. 
6- Mirror sign المرأةب:عد القدرة عمي التعرؼ عمي صورتو. 
7- Motion siknessخمؿ في التعرؼ عمي المعمومات الواردة مف حاسة الحس العميؽ  :. 
8- Motor neglect عدـ الشعور بأحد جانبي الجسـ. 

10- Prosopagnosia.عدـ القدرة عمي التعرؼ عمي الوجو : 
11- Tactile extinctionعدـ القدرة عمي اإلحساس باستخداـ الممس :. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=de+Vignemont+F&cauthor_id=19786038
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 أعساض اضطساب الوعي باجلطد
لي ا  Aimard    (1983,253-254)؛ (0115فطيمة دبراسو )كبًل مف    أشار

 مجموعة مف األعراض أىميا:
  عدـ إحساس الطفؿ بمختمؼ أجزاء جسمو، مع غياب المفردات الخاصة بيا ، ويظير ذلؾ

 مف خبلؿ رسـ الرجؿ ، الذي يبدو ناقصا بالنسبة لعمره مع غياب بعض أألجزاء في الرسـ
 .عدـ قدرة الطفؿ عمي تحديد موقع أجزاء الجسـ، ويظير ذلؾ جميا في عدـ وعيو باألطراؼ 
 ي ، أو قد يظير في شكؿ بطئ في التقميد الحركي .صعوبة في التقميد الحرك 
  بطئ حركات الطفؿ أو أنو يظير حركات غير متناسقة، ويظير ذلؾ في طريقة ارتدائو، وفي

عممية تغير المبلبس ، كما أنو يأخذ وقتا طويبل في ارتداء مبلبسو ، أو يرتكب العديد مف 
الساؽ الخاطئة في القميص أو  األخطاء أثناء ارتداء المبلبس ) كأف يضع الذراع أو

 السرواؿ (، وىذا راجع إلي عدـ القدرة عمي التمييز.
 .)ضعؼ قدرة الطفؿ عمي التعبير الجسدي ) لغة الجسد واإليماءات وتعبيرات الوجو 
 .عدـ القدرة عمي التنسيؽ الحركي، الذي يظير أثناء عممية القفز والحجؿ وتخطي الحواجز 
 بية الجسـ.اضطرابات في اإلحساس بجان 
  مشكبلت في التكامؿ البصري والحركي وفي بعض األنشطة مثؿ القص والمصؽ أو ربط

 الحذاء.
  يعاني مف مشكبلت في الكتابة والقراءة، وفي نقؿ الرسـو وما شابو ذلؾ، وتكوف رسوـ

 الطفؿ وطريقة غير مفيومة.
العديد مف األطفاؿ ذوو االضطرابات  ومف خبلؿ العرض السابؽ يتضح معاناة

 jean Micheal)، وخاصة ذوو اإلعاقة الفكرية مف بعض ىذه األعراض اإلنمائية
Albaret,2004,Teodrescu,2013)البحث الحاليالباحثة في ضوء  . ىذا وقد الحظت 

صعوبات في  ىي لدي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف شيوعًا الوعي بالجسد  اتضطرابا أف أكثر
، % في عينة البحث31بنسبة انتشار  تقدير المسافات الفاصمة بينو وبيف اآلخريف واألشياء 

%، وصعوبات في التخطيط 23وصعوبة في اإلحساس بحدود الجسـ وأجزاءه  بنسبة انتشار 
%، وعدـ القدرة عمي تمييز االتجاىات المكانية بنسبة 22.3الحركي بنسبة انتشار 

%. وينعكس 21.5مكانية وعدـ القدرة عمي إدراؾ مفيـو الجانبية بنسبة االتجاىات ال
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انخفاض وعي الطفؿ  بجسده عمي ميارات حياتو اليومية ؛ فيعاني الطفؿ مف  قصور في 
بعض الميارات األكاديمية ، وصعوبات في ميارات رعاية الذات، ميارات األمف والسبلمة ، 

 والتواصؿ المفظي.
ؿ غالبا ما يحتاجوف إلي برامج تدخؿ لتنمية مفيـو الوعي لذلؾ فيؤالء األطفا

بالجسد.وقد أثبتت العديد مف البحوث أف ىؤالء األطفاؿ ال يستفيدوف كثيرا  مف المناىج 
العادية في التعميـ العادي ومف خبلؿ المنيج التقميدي ، وقد ال يحققوف نجاحا في مناىج 

في اجتياز ىذه المناىج المقررة في  متبلزمة داوفالتعميـ العاـ، وقد يرجع فشؿ األفراد ذوو 
صفوؼ التعميـ بالمدرسة العادية إلي أسباب متعددة ، حيث أف المناىج  واألنشطة غير 

قا لمتوسط قدرات الطبلب مناسبة لقدراتيـ وال تقابؿ احتياجاتيـ ، والتي تـ إعدادىا وف
سب مع االحتياجات الفردية لكؿ أفراد . لذا فإنيـ بحاجة إلي برامج خاصة بيـ ، تتناالعادييف

 ىذه الفئة.
 عالقة احلواع بالوعي باجلطد

الفرد مف االستجابة المعمومات الواردة لمجسد مف الحواس المختمفة ومعالجتيا  تمكف
التي يتعرض ليا في البيئة المحيطة بأسموب وطريقة ىادفة، فترسؿ الحواس  لممواقؼ

معمومات ) مثيرات حسية ( عف حالة أجسامنا ، فتنصب ىذه المثيرات الحسية في المخ كما 
ينصب منسوب الماء في البحيرة، فتدخؿ إلي المخ عدد ال يحصي لو مف المعمومات أو 

البصر ، ولكف مف الحواس المختمفة . وأي خمؿ في  المثيرات الحسية ، ليس فقط مف حاسة
استقباؿ المثيرات الواردة لمحواس أو  معالجتيا يؤثر عمي إحساس الجسـ بالفراغ أو عدـ 

 الشعور باألماف في الحركة ضد الجانبية األرضية وضعؼ الميارات االجتماعية . 
 يف مشكمة ف( أف  معظـ األطفاؿ الذيف يعانوف م1999) Sabry wahbaويوضح 

حاسة الممس يعانوف أيضا  مف اضطراب في الوعي بالجسد ؛ فنجدىـ غير قادريف عمي 
تحديد أي مكاف في جسميـ قد تـ لمسو عندما يممسيـ شخص ما ، أو ال يستطيع التمييز 
بيف ما إذا كاف شئ ما يممسو أو ىو الذي يممس الشئ، أو ال يستطيع تحديد أي إصبع تمس 

 لمسو شئ معدني أو شئ ليف أو شئ آخرلمسو وما الذي 
ويعد الحس الدىميزي  والموجود باإلذف الداخمية مسئواًل عف اإلحساس بحركة الرأس 
وعبلقتو بالجاذبية األرضية ، ويطمؽ عميو بنظاـ التوازف . يمدنا الجس الدىميزي بمعمومات 
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كاف في حالة سكوف  عف الجاذبية األرضية وعبلقة الجسد بالفراغ المحيط ووضع الجسد إذا
أو حركة ، وكذلؾ حركة األشياء الموجودة بالبيئة المحيطة . فكؿ ىذه المعمومات الواردة مف 

وبدوف ىذه المعمومات ال ، الحس الدىميزي تخبر  الطفؿ عف الحيز الذي يشغمو الجسـ
العضمة يستطيع المخ يقوـ بعممية التخطيط الحركي وال يستطيع إرساؿ اإلشارة السميمة إلي 

 المناسبة، وبالتالي مستوي وعي منخفض بالجسد.
فالطفؿ الذي ليس لديو وعي بجسمو نجده تحدث لو الكثير مف الحوادث أثناء سيره، 
فيناؾ بعض األطفاؿ يعانوف مف ضعؼ القدرة في التخطيط الحركي. فيـ يحاولوف تعمـ لعبة 

ليا حركيا / وذلؾ الف وعيو أو حركة رياضية تحتاج فيـ ومجيود كبير مف أجؿ أف يخطط 
بجسمو ضعيؼ وذلؾ ال يساعده عمي أداء الحركة بشكؿ جيد. فالوعي الجيد لمجسد يمكف 
الطفؿ مف استعماؿ األشياء واألدوات مثؿ القمـ واأللواف واستخداـ الممعقة والشوكة وكؿ ذلؾ 

 يتطمب دقة في استعمالو وكذلؾ مراف عمي استخداميا.
 ازات احلياتيةاحملوز الجالح: املَ

إف اليدؼ الرئيسي لمتربية الخاصة ىو مساعدة ذوى الحاجات الخاصة لموصوؿ      
مكاناتيـ ، وىكذا  بيـ إلى االستقبللية واالعتماد عمى النفس ضمف ما تسمح بو قدراتيـ وا 
تعتبر الميارات الحياتية اليومية جزءا ىاما مف برامج المعوقيف عقميا ، ولذا زاد االىتماـ 

تعميميا بشكؿ ممحوظ . وتعتبر ىذه الميارات ركنا أساسيا في حياة كؿ األطفاؿ العادييف ب
وغير العادييف، كما تشكؿ ىذه الميارات أساسا لبناء أشكاؿ أخرى مف الميارات الضرورية 
لممعوقيف عقميا.وتبرز الحاجة الممحة لتنمية الميارات الحياتية اليومية عند األطفاؿ المعوقيف 

، حيث يعد اكتسابيا ىدفا تربويا رئيسيا في التربية الخاصة الحديثة . ويعتبر النقص في عقميا
عجز الطفؿ ىذه الميارات مف أىـ المشكبلت التي قد تواجو الطفؿ المعاؽ عقميا ، وبدونيا ي

 (.0112يحيى ، خولة والتفاعؿ مع اآلخريف  ) تواصؿالمعاؽ عقميا عف ال
 مفيـو الميارات الحياتية :

قدرة الطفؿ عمى الي الميارات الحياتية بأنيا "  Elliot   (2002,32)يشير      
التفاعؿ االجتماعي مع أقرانو ، واالستقبلؿ ، والتعاوف مع اآلخريف، والقدرة عمى ضبط الذات 
قامة عبلقات ايجابية بناءة وتدبير األمور ،  إلى جانب الميارات الشخصية ، واالجتماعية ، وا 
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، والقدرة عمى مشاركة اآلخريف ، والتعاوف معيـ في انجاز مياـ معينة ، وقدرة والتصرفات 
  .الطفؿ عمى التنافس ، والتقميد 

العممية الضرورية  بأنيا الميارات الحياتية  الي Robinson  (2008)يشيرو       
ف ىذه أو  المحتاج إلييا لقياـ الفرد باالعتناء بذاتو ، والمساىمة بأعماؿ المنزؿ والمجتمع.

الميارات بالنسبة لؤلطفاؿ تتنوع حسب عمر الطفؿ، وحسب المتوقع منيـ في تأدية مياراتيـ 
 كمما ازداد عمر الطفؿ.

وتعرؼ الباحثة الميارات الحياتية  في البحث الحالي بأنيا " مجموعة مف الميارات 
 مف التكيؼ عمي نحو إيجابي في محيطو الطفؿ ذو متبلزمة داوف تمكف والقدرات التي 

متطمبات حياتو اليومية وتحدياتيا دوف اإلعتماد عمي وتجعمو قادرًا عمي التعامؿ بفاعمية مع 
 . بما يساعده في تعزيز صحتو الجسمية والعقمية والنفسية واإلجتماعية  األخريف ؛

 أٍنية املَازات احلياتية للنعام عكليا ذوى متالشمة داوٌ :

  تساعد الميارات الحياتية األطفاؿ المعاقيف عقميا وذوي متبلزمة داوف عمى مواجية مواقؼ
 الحياة المختمفة ، والقدرة عمى التغمب عمى المشكبلت الحياتية والتعامؿ معيا .

  ممارسة الميارات الحياتية في مختمؼ المواقؼ تشعر الطفؿ المعاؽ بالفخر واالعتزاز بالذات
نو أف يؤدى عمبل مف األعماؿ ويتقف ما يطمب منو، فانو يشعر اآلخريف ، فعندما يطمب م

 بالثقة ، ويعطيو ىو المزيد مف الثقة والشعور باالستقبللية .
  الميارات الحياتية كثيرة ومتنوعة ويحتاجيا الطفؿ المعاؽ عقميا في شتى مجاالت حياتو

مف ثـ فاف امتبلؾ ىذه سواء في الروضة ، أو األسرة ، أو في عبلقتو باآلخريف ، و 
الميارات ىو السبيؿ لسعادتو ، وتقبمو لآلخريف والحياة معيـ ، وكذلؾ حب اآلخريف لو 

 وتقديرىـ لو .
  يتوقؼ نجاح الفرد في حياتو بقدر كبير عمى ما يمتمكو مف ميارات وخبرات حياتية، ومف ثـ

 فاف الميارات ميمة لكي يحقؽ الفرد نجاحو في حياتو.
 مية الميارات الحياتية عمى أمور الحياة المادية، بؿ أنيا ذات أىمية كبرى في ال تقتصر أى

األمور العاطفية، إذ تمكف ىذه الميارات الطفؿ المعاؽ عقميا مف التعامؿ مع اآلخريف، 
قامة عبلقات طيبة قائمة عمى الحب والمودة.  وا 
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 يساعده بصورة أو بأخرى  تضميف الميارات الحياتية فيما يتعممو الطفؿ المعاؽ عقميا ، مما
 في زيادة دافعية ، وحافز الطفؿ المعاؽ عقميا لمتعمـ .

  الميارات الحياتية تساعد األطفاؿ المعاقيف عقميا في التعرؼ عمى ذوييـ ، واكتشاؼ
 .(52-0101،55)ضرار محمد القضاة،عبلقتيـ باآلخريف 

 العوامل اليت تؤثس يف تينية املَازات احلياتية :

العبلقات المدعمة : وجود اوغياب العبلقات المدعمة يجعؿ الفرد يصر عمى اكتساب  -1
 الميارة أو ييمؿ ىذه الميارة .

 نماذج التقديـ: قوة أو ضعؼ الميارة بتأثر بمبلحظة الفرد لنماذج تقـو بأداء تمؾ الميارة. -2
وية مثؿ تتابع اإلثارة: سواء كانت إثابة أساسية مثؿ الحصوؿ عمى الغذاء، أو ثان -3

 الحصوؿ عمى التشجيع. 
الصحة ( مكتسبة  –الدراسة  –التعميمات : معظـ تعميمات اداء الميارات الحياتية )العمؿ  -4

 مف خارج البيت .
إتاحة الفرصة: عندما يعتمد الفرد عمى اآلخريف ألداء الميارات الحياتية يصعب عميو  -5

 اكتساب ميارات حياتية.
 بايجابية في اكتساب وتنمية الميارات األساسية .ميارات التفكير : تتسـ  -6
التفاعؿ مع األقراف : قد يكوف تعمـ الميارات مف األقراف مفيد ) خالد الباز ، محمد خميؿ ،  -6

 (. 02-02،  0110( ، ) تغريد عمراف ، 45، 0555
 تضييف املَازات احلياتية:

ؼ الثقافات في ضوء تعددت التصنيفات ميارات الحياة ، وتنوعت ، واختمفت باختبل
العبلقة التأثيرية المتبادلة بيف كؿ مف الفرد والمجتمع ، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد ميارات اتخاذ 
القرار ، وحؿ المشكبلت مف الميارات األساسية في الدوؿ المتقدمة بينما في المجتمعات 

 ( . 01، 0110النامية تفتقد االىتماـ بمثؿ ىذه الميارات ) تغريد عمراف ، 
الميارات الحياتية التي يحتاجيا الطفؿ  (Bastain & veneta, 2005)وقد قسـ   

 إلى قسميف ىما: 
الميارات المعرفية:القراءة، والكتابة، والحساب، واالتصاؿ، واتخاذ القرار، وحؿ المشكبلت، -0

 والتخطيط ألداء األعماؿ. 
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عداد  الميارات العممية : وتضـ العناية الشخصية بالجسـ ، والعنا -3 ية بالممبس ، وا 
األطعمة البسيطة وتناوليا ، وأداء بعض األعماؿ المنزلية ، واستخداـ األدوات واألجيزة 
المنزلية ، والعناية باألدوات الشخصية، ويسيـ النجاح في اداء الميمات المطموبة منو 

رص في تطوير مفيـو ايجابي عف الذات . كما يسيـ مفيـو الذات االيجابي في زيادة ف
تعمـ الميارات الحياتية ، ولذا فاف اكتساب الطفؿ لمميارات الحياتية المختمفة ينبغي أف 
يضمف قدما في تبلـز مع مفيـو الذات االيجابي لديو ، وكؿ منيما يعد شرطا أساسيا 

 لمنجاح في المدرسة واالقتدار في سنوات الرشد .
 ل ذوي متالشمة داوٌ إلي :وتكطه الباحجة املَازات احلياتية لدي األطفا       

قدرة الطفؿ عمي عناية ذاتو دوف مساعدة اآلخريف في المأكؿ  رعاية الذات:ميارات  -1
 والمشرب والتنقؿ، والنظافة الشخصية..الخ

ىو قدرة الطفؿ عمي التمييز بيف المواقؼ اآلمنة والخطرة ،  :ميارات األمف والسبلمة -2
 الطريؽ وتجنب النيراف أو لمس مكبس الكيرباء...الخعبور كااللتفات يمينًا ويسارًا عند 

 .عمي القراءة والكتابة والرسـ الطفؿ ذو متبلزمة داوف  قدرة  :الميارات األكاديمية -3
 .قدرة الطفؿ عمي التفاعؿ لفظيا مع اآلخريف :الميارات المغوية المفظية -4

 تعكيب عاو علي اإلطاز اليظسي

  البحث ما يمي:مف العرض السابؽ لمتغيرات يتضح 
إفقتار الطفؿ المعاؽ عقميا وذي  الدراسات أكدت ؛ فقدافتقار األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف  -0

( والتي أشارت إلي 0100متبلزمة داوف لموعي بالجسد كدراسة )نيي محمود الزيات،
 .J)ازدياد اضطراب الوعي بالجسد كمما انخفضت المستويات العقمية ، وكذلؾ دراسة 

Simons,et al.,2011) دراسة ،(johan simons,2009) دت عدـ قدرة كوالتي أ
األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية ومتبلزمة داوف عمي تحديد أجزاء أجسادىـ واإلشارة إلييا . 

انخفاض مستوي الوعي بالجسد لدي ذوي متبلزمة إلي  Champan   (2006)وأشار 
وأشارت دراسة كبل مف  باألطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية . داوف مقارنة

(champan,sueng,scwartz& Keu Raning bird ,1998& 
Hick,Botting& Canti-Ramsden,2005& Robert et al.,2007)  بأف

األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف لدييـ ضعؼ في القدرة عمي تسمية أجزاء الجسد .كما الحظ 
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(simons,2005& L. Kaufman ,D Schilling,2007أف األطفا ) ؿ ذوي
متبلزمة داوف لدييـ ضعؼ في استخداـ الكممات الدالة عمي الجسد مقارنة باألطفاؿ مف 

 .ذوي اإلعاقة العقمية
األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف القصور في القدرات العقمية، حيث يقع معظميـ في  يتسـ -0

عمي فئة اإلعاقة العقمية البسيطة والمتوسطة . وىذا القصور في القدرات العقمية يوثر 
 الميارات الحياتية ولعؿ  جميع المجاالت كالمجاؿ األكاديمي أو الحركي أو االجتماعي.

ىي أكثر الميارات تأثرا بإنخفاض القدرات العقمية . فيعاني الطفؿ ذو متبلزمة داوف مف 
ميارات رعاية الذات وميارات التفاعؿ االجتماعي، والميارات األكاديمية ،  صعوبات في 
(، )بتوؿ حسف 0102مف والسبلمة )فؤاد عبد الجواد& محمد صالح اإلماـ، وميارات األ

 .(Robinson,2008)( ،  0101)ضرار محمد القضاه،  ،(0100ميرازا،
اكتساب الميارات يؤثر اضطراب الوعي بالجسد لدي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف عمي  -2

 A. singh, et)( ، E. Inglesfield,et al.,2015الحياتية ؛ فقد أكدت دراسة )  
al.,2015)( ،Drahota,et al,,2016) عمي الدور الياـ الذي يمعبو اضطراب،

الوعي بالجسد في التنبؤ بالميارات الحياتية لدي األطفاؿ ذوي اإلعاقات النمائية 
 والعقمية.  

 دزاضات وحبوخ ضابكة 

 دزاضات تياولت الوعي باجلطد لدي املعاقني عكليا ومتالشمة داوٌأواًل: 

إلي بحث أثر برنامج تدريبي عمي  ((linda B kaufman  2007 دراسة ىدفت
تنمية القوة العضمية والوظيفة الحركية والحس العميؽ لدي األطفاؿ ذوي اضطراب الوعي 
بالجسد. وتكونت عينة الدراسة متعدد األطفاؿ ما قبؿ الروضة المحاليف لمعبلج الطبيعي ذا 

داـ مقياس الكفاءة الحركية ومقاييس الحس العميؽ العمر خمس سنوات . وقد تـ استخ
شير. وأسفرت نتائج الدراسة عف  00واختبار العبلج الطبيعي.استمرت جمسات البرنامج لمدة 

تحسف القوـ العضمية والوظيفة الحركية والحس العميؽ لمجسد لدي األطفاؿ ذوي اضطراب 
 الوعي بالجسد.

إلي قياس  Johan Simons & Inge Dedroog    (2009) دراسةكما سعت  
مف البالغيف  002لدى األطفاؿ المعاقيف عقميا. وتكونت عينة الدراسة مف   دالوعي بالجس
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مف البالغيف مف العادييف في  002% مف ذوي متبلزمة داوف(  و 05ذوي اإلعاقة العقمية ) 
مية واإلشارة نفس العمر الزمني. وقد استخدمت الدراسة مقياس الوعي بالجسد )بعدي التس

( ثبات وصدؽ 0وأوضحت نتائج الدراسة ) (Berges and lazine,1978) لمجسد( إعداد
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف العادييف والمعاقيف عقميا عمي 0المقياس المستخدـ )

(ال توجد فروؽ في مستوي األداء عمي المقياس 2مقياس الوعي بالجسد لصالح العادييف)
( ال توجد فروؽ بيف المعاقيف عقميا وذوي 2ف الذكور واإلناث في المجموعتيف )المستخدـ بي

متبلزمة داوف في بعد اإلشارة إلي أجزاء الجسد ، ولكف قد أدوا بشكؿ أفضؿ مف ذزي متبلزمة 
 داوف في بعد التسمية .

إلي قياس الوعي بالجسد عند   J. simons et al.   (2011) دراسةىدفت بينما 
( طفبل ذوي االضطرابات 33األطفاؿ ذوي االضطرابات النفسية . وتكونت عينة الدراسة مف )

المشكبلت  -اضطراب العناد والتحدي -فرط الحركة وتشتت االنتباه -النفسية )التوحد
 30-23ة ما بيف االكتئاب ( وتتراوح أعمارىـ الزمني-اضطراب ثنائي القطب –السموكية 

( طفبل مف العادييف ال يعانوا مف االضطرابات النفسية كمجموعة ضابطة. 23، )شيرا
 Berges and) واستخدمت الدراسة مقياس الوعي بالجسد )بعدي التسمية واإلشارة( إعداد

lazine,1978) وأشارت النتائج إلي وجود فروؽ بيف المجموعتيف في بعدي اإلشارة إلي .
ية. كما وجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في المجموعتيف عمي مقياس أجزاء الجسد أو التسم

الوعي بالجسد بعدي اإلشارة والتسمية(. وأشارت الدراسة إلي وجود اضطرابات لغوية لدي 
مجموعة األطفاؿ ذوي االضطرابات النفسية ذات عبلقة بمستوي الوعي بالجسد) المغة 

 العادييف.االستقبالية والتعبيرية(  مقارنة باألطفاؿ 
إلي استخداـ الرسـ في  ( 0100دراسة نيي محمود الزيات )ىدفت في حيف       

قياس الوعي بالجسـ كمؤشر فارؽ بيف المستويات العقمية المختمفة األطفاؿ المعاقيف عقميا 
األطفاؿ مرتفعي -األطفاؿ متوسطي الذكاء-األطفاؿ مف الفئة العقمية البينية-القابميف لمتعمـ 

( طفبًل مف األطفاؿ في 005األطفاؿ فائقي الذكاء(. وتكونت عينة الدراسة مف)-الذكاء
( طفبًل ممف تقع نسبة 05سنوات مقسميف عمي النحو التالي : ) 2-5المرحمة العمرية 
( 05( ، )45-31( طفبًل ممف تقع نسبة ذكائيـ ما بيف )05( ، )25-51ذكائيـ ما بيف )

( طفبًل ممف تقع نسبة ذكائيـ ما 05( ، )015-51ف )طفبًل ممف تقع نسبة ذكائيـ ما بي
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( . واستخدمت 021( طفبًل ممف تقع نسبة ذكائيـ أكثر مف  )05( ،)005-000بيف )
الدراسة اختبار المصفوفات الممونة لمذكاء ومقياس الوعي بالجسـ، وأشارت نتائج الدراسة إلي 

وعات الممثمة لممستويات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجم
العقمية المختمفة وذلؾ في اتجاه المستويات العقمية األعمى وعمي جميع أبعاد المقياس 

 المستخدـ )التفاصيؿ، اإلشارة، الوظيفة(.
إلي تنمية الوعي بالجسد لدى األطفاؿ المعاقيف  (0100دراسة فاطمة الميثي ) وسعت
 أطفاؿ مف األطفاؿ المعاقيف عقميا بعمر زمني (01) وتكونت عيو الدراسة مف .عقميا لمتعمـ 

( سنوات واشتممت أدوات الدراسة مقياس استانفورد بنيو الصورة الرابعة )إعداد 4-01)
 إلي وتوصمت نتائج الدراسة .( ومقياس الوعي بالجسد إعداد الباحثة 0112مصري حنوره، 

طفاؿ المعاقيف عقميا القابميف متوسطات رتب درجات األ بيففروؽ ذات داللة إحصائية  وجود
عدـ وجود فروؽ دالة و  لمتعمـ في القياسييف القبمي والبعدى في إتجاة القياس البعدى ،

إحصائيا بيف متوسطات رتب درجات األطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ في التطبيقيف 
 .دالبعدى والتتبعى لمبرنامج عمى اختبار الوعي بالجس

 وذوي متالشمة داوٌ تياولت املَازات احلياتية لدي املعاقني عكليا  دزاضاتثاىيًا: 

إلي وصؼ الميارات الحياتية لدي  (0102دراسة دعاء السيد الجارحي )ىدفت  
المعاقيف عقميا ومقارنة مستوي مياراتيـ الحياتية في ضوء جودة الحياة لدي أمياتيـ. 

طالب مف المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ الممتحقيف بدراسة  21عينة الدراسة مف  وتكونت
-0100المظبلت لمتربية الفكرية، ومدرسة مصر القديمة لمتربية الفكرية بالعاـ الدراسي 

(. واستخدمت 011( سنة، وأمياتيـ)ف=00-5، وتتراوح أعمارىـ الزمنية مف )0102
يات المعاقيف عقميا )إعداد الباحثة( ػ ومقياس الميارات الدراسة مقياس جودة الحياة ألم

الحياتية لممعاقيف عقميا )إعداد الباحثة(. وكشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ بيف 
متوسطات أطفاؿ األميات ذات جودة الحياة المرتفعة و متوسطات أطفاؿ األميات ذات جودة 

الح متوسطات أطفاؿ األميات ذات جودة الحياة المنخفضة في متغير الميارات الحياتية لص
 الحياة المرتفعة. وأوصت الدراسة باالىتماـ بالسموؾ التكيفي عند تشخيص اإلعاقة العقمية.

مدى فعالية  إلي التحقؽ مف  (0103) نورا الحاج عبد المعطي  دراسة تىدفو 
ركز بستالوزي برنامج تربوي في تحسيف ميارات العناية بالذات لدى أطفاؿ متبلزمة داوف بم
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بمحمية جبؿ أولياء، استخدمت الباحثة المنيج التجريبي )التصميـ الشبو التجريبي( ذو 
المجموعة الواحدة مع القياسيف القبمي والبعدي وتمثمت أدوات البحث في استمارة البيانات 

في األولية لمطفؿ ، ومقياس ميارات العناية بالذات مقتبس مف مقياس فاينبلند لمسموؾ التكي
مف جميع  عينة الدراسة( وبرنامج تربوي مف تصميـ الباحثة ، وتكوف 0112إعداد العتيبي )

( طفبًل، بمغ حجـ العينة 05أطفاؿ متبلزمة داوف المسجميف بمركز بستالوزي ويتراوح عددىـ )
( مف أطفاؿ متبلزمة داوف بالمركز، اختيرت بالطريقة القصدية، وتـ تحميؿ 02المختارة منيـ )

، بتطبيؽ المعالجات (SPSS) يانات باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعيةالب
اإلحصائية التالية معامؿ )إرتباط بيرسوف(، اختيار )فريد ماف(، معادلة )ألفا كرنباخ( لثبات 
المقياس واختبار )ت( واختبار كاي تربيع. وقد أسفرت نتائج البحث عف وجود فروؽ ذات 

أطفاؿ متبلزمة داوف بمركز بستالوزي بمحمية جبؿ أولياء بعد تطبيؽ  داللة إحصائية لدى
البرنامج في ميارتي األكؿ والشرب، في ميارتي خمع ولبس المبلبس، في ميارة دخوؿ 
المرحاض وفي ميارة نظافة األسناف، كما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تحسيف ميارات 

)ذكر، أنثى( لصالح )الذكور(، شدة اإلعاقة )بسيطة، العناية بالذات تبعًا لممتغيرات النوع 
متوسطة( لصالح اإلعاقة )البسيطة(، المستوى التعميمي لؤلبويف )محو أمية، أساس، ثانوي، 
جامعي، معيد عالي، فوؽ الجامعي( لصالح المستوى ثانوي لؤلبويف، وال توجد فروؽ ذات 

سنوات،  5سنوات،  4ًا لمتغير العمر )داللة إحصائية في تحسيف ميارات العناية بالذات تبع
سنة(. بناء عمى النتائج توصي الباحثة بضرورة عمؿ دورات  00سنة،  00سنوات،  01

تدريبية لؤلسر عف كيفية تنمية الميارات االستقبللية عامة وميارات العناية بالذات خاصة. 
 فاؿ وقياـ ندوات عف أىمية التدخؿ المبكر لما فيو مف فائدة تعود عمى أط

 دزاضات تياولت العالقة بني الوعي باجلطد واملَازات احلياتيةثالجًا: 

إلي بحث العبلقة بيف اإلدراؾ الحسي  Robinson (2008) دراسةىدفت  
( 01والميارات الحياة اليومية لدي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف. وتكونت عينة الدراسة مف )

( سنوات .واستخدمت الدراسة مقياس 3-5أعمارىـ )طفبل مف ذوي متبلزمة داوف، وتتراوح 
%(مف األطفاؿ  35العناية بالذات ، مقياس األداء الحركي  وأسفرت نتائج الدراسة عف )

 ،% ( أظيروا إدراؾ طبيعي لئلدراؾ الحسي45لدييـ صعوبات في ميارات الحياة اليومية ، )
 ة اليوميةفضبل عف وجود عبلقة بيف اإلدراؾ الحسي والميارات الحيا
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إلى تقييـ تأثيرات برنامج  Hällgren & Kottorp (2017 )كبًل مف  دراسة ىدفتو 
عمي أنشطة حياتية لتنمية الوعي بالجسد لدي األطفاؿ المعاقيف  عبلج وظيفي قائـ

( أطفاؿ مف ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة بأحد مراكز 2عقميا.تكونت عينة الدراسة مف )
تـ سنوات. (3-2)فاستربويتف األسترالية، وكاف متوسط عمر األطفاؿ ما بيف الرعاية بمقاطعة 

وقد  أسابيع . 5تطبيؽ برنامج العبلج الوظيفي القائـ عمى األنشطة الحياتية عمى مدى 
كشفت  النتائج مدى استفادة األطفاؿ مف األنشطة الحياتية لدى األطفاؿ وتحسف ممحوظ في 

 مستويات الوعي  بالجسد .
( الى تنمية ميارات 2015) .Inglesfield, & A.Crisp   Eدراسة    ىدفت

الوعى بالجسـ كمؤشر عمى األنشطة الحياتية والسموؾ التكيفى لؤلطفاؿ ذوى اإلعاقات 
النمائية : دراسة مقارنة بيف إستراتيجيات البرامج المكثفة وغيرالمكثفة . وتكونت عينة الدراسة 

( سنوات 3-2منية ما بيف ) ز مف فئة المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ بأعمار  طفبلً  00مف 
بأحد مؤسسات رعاية المعاقيف عقميا فى والية ميتشجاف . تـ تقسيـ األطفاؿ الى مجموعتيف 

ساعات  2( حصمت عمى برنامج لؤلنشطة المكثفة )  2ف=متساويتيف : مجموعة تجريبية )
. واستخدمت حصمت عمى نفس األنشطة لكف فترات مختصرة التى  (2)ف=يوميا( والضابطة

لذوى اإلعاقات  دمقياس الميارات الحياتية لممعاقيف عقميا ، اختبار الوعى بالجس الدراسة
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  عف وجودسفرت النتائج وأ النمائية المعدؿ.

مف مقياس الميارات الحياتية اليومية  األطفاؿ بالمجموعتيف التجربيية والضابطة عمى كؿ
 المكثؼ والسموؾ التكيفى لصالح المجموعة التجريبية ، وىو ما يؤكد عمى دور فترات التدريب

فى إكتساب وثبات الميارات الحياتية والسموؾ التكيفى لؤلطفاؿ  عمي مفيوـ الوعي بالجسد 
 المعاقيف عقميا .

التدريب عمي الميارات الحياتية عمي  ( الى اثر(J.Secker 2015وىدفت دراسة   
تحسف الوعي  بالجسـ لدى عينة مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ذوى اإلعاقة العقمية البسيطة 

( طفبل ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة والمتوسطة 20والمتوسطة . وتكونت عينة الدراسة مف )
طفاؿ المعاقيف عقميا فى ( سنوات مف مركز التأىيؿ األ 2-2فى ، تتراوح اعمارىـ ما بيف )

مدينة النكشاير البريطانية .وأظيرت نتائج الدراسة ظيور فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
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التطبيقيف القبمى والبعدى لمقياس الوعى بالجسد لؤلطفاؿ المعاقيف لصالح التطبيؽ البعدى ، 
 واستمر خبلؿ القياس التتبعي .
التعرؼ عمى فاعمية ألعاب  الى A.Singh   (2015) في حيف ىدفت دراسة

نعكاساتيا فى التدريب عمى بعض الميارات الحياتية  الكمبيوتر لتنمية الوعى بالجسـ وا 
( طفؿ وطفمة متوسط 02لؤلطفاؿ المعاقيف عقميا القابميتف لمتعمـ . وتكونت عينة البحث مف )

فروؽ ذات  إناث (. وأظيرت نتائج التحميبلت 00ذكور ، و 00سنوات )  2-5أعمارىـ بيف 
داللة إحصائية بيف إكتساب الذكور واإلناث لمميارات الحياتية لمبرنامج لصالح األطفاؿ الذكور 

 المعاقيف عقميا .
إلي تنمية الوعي بالجسد مف خبلؿ  (0103دراسة ىبة شعباف احمد )بينما ىدفت 

برنامج أنشطة حياتية لؤلطفاؿ المعاقيف عقميا. وتكونت عينة الدراسة مف لؤلطفاؿ المعاقيف 
( الممتحقيف بمدرسة التربية الفكرية بكفر الشيخ وتتراوح 01عقميا القابميف لمتعمـ )ف=

بالجسـ لؤلطفاؿ  ( سنوات. واستخدمت الدراسة مقياس الوعي5-3أعمارىـ الزمنية مف )
المعاقيف عقميا ،وبرنامج األنشطة الحياتية ، مقياس وكسمر الصورة الرابعة . وكشفت النتائج 
عف فعالية برنامج األنشطة الحياتية في تنمية الوعي بالجسد بأبعاده) التعرؼ عمي أجزاء 

رورة الجسـ ووظائفو، الوعي بوضعية الجسد، اإلدراؾ المكاني(. وقد أوصت الدراسة بض
االىتماـ بتنمية الوعي بالجسد لدي األطفاؿ المعاقيف عقميا لما لو مف تأثير عمي توافقيـ 

 النفسي.
إلى التحقؽ مف االرتباط بيف وعي بالجسد  Si-Nae Ann  ((2018ىدفت دراسة و 

ة الحياة اليومية لدي مرضى السكتة الدماغية بالتحكـ في الوضع واالستقبللية في أداء أنشط
مريضًا تـ تشخيص إصابتيـ بالسكتة الدماغية.  40نصؼ الكروية. شارؾ في ىذه الدراسة 

استخدمت ىذه الدراسة ثبلث أدوات قياس وىي استبياف الوعي بالجسد )ويشمؿ  المعمومات 
عميؽ ،  الحسحركي( عف الجسد، متضمنا  إدراؾ الجسد ، واإلدراؾ الوضعي ، الحس ال

ومقياس بيرج لمتوازف ومؤشر بارثؿ المعدؿ. وأسفرت نتائج الدراسة عف  ارتباط وعي بالجسد 
ارتباًطا وثيًقا بوظيفة التوازف في المجموعة ذات المخاطر المنخفضة لمسقوط مقارنًة 

بلؿ في بالمجموعة ذات المخاطر العالية لمسقوط. ارتبط وعي الجسد بشكؿ كبير بدرجة االستق
أداء أنشطة الحياة اليومية في المجموعة التي تحتاج إلى الحد األدنى مف المساعدة مقارنة 
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بالمجموعات التي تحتاج إلى مساعدة معتدلة وشديدة. أظيرت النتائج أف وعي بالجسد مرتبط 
بالتحكـ في الوضع ودرجة االستقبلؿ في أداء أنشطة الحياة اليومية لدى األفراد المصابيف 

 بالسكتة الدماغية النصفي. 
 تعكيب عاو علي الدزاضات والبحوخ الطابكة:

بعد استعراض الدراسات والبحوث السابقة قامت الباحثة بالتعميؽ عمييا مف حيث 
 اليدؼ والعينة واألدوات المستخدمة والنتائج التي أسفرت عنيا وذلؾ كما يمي:

 -مً حيح اهلدف:

أو الوعي  استيدفت بعض الدراسات الي بناء مقاييس لتقدير الميارات الحياتية 
، واتجيت  (0100نيي الزيات ) (، ودراسة0102كدراسة دعاء سيد الجارجي ) بالجسد

نورا الحاج عبد  البعض الي تصميـ برامج لتنمية الميارات الحياتية أو الوعي بالجسد كدراسة
. في حيف ىدفت  بعض  الدراسات الي (0100ة الميثي )فاطمدراسة ،  (0105المعطي )

بحث دور الوعي بالجسد في اكتساب الميارات الحياتية لدي االشخاص ذوي االعاقات 
 . Hällgren & Kottorp (2017)النمائية وعينات أخري كدراسة 

أما البحث الحالي ييدؼ إلي بحث إمكانية التنبؤ بالميارات الحياتية لدي األطفاؿ 
 ذوي متبلزمة داوف مف خبلؿ اضطراب الوعي بالجسد.

 -مً حيح العيية:

لقد اختمفت العينات الواردة في الدراسات السابقة مف حيث الحجـ والعمر والنوع 
 والفئة.

 مف األطفاؿ والبالغيف. 022:  01فمف حيث الحجـ: امتد حجـ العينة مف 
 شيرا الي مرحمة البموغ. 23مف  ومف حيث العمر : امتد العمر الزمني ألفراد العينة

ومف حيث النوع:اتجيت معظـ الدراسات الي تناوؿ عينات مف الذكور واإلناث. أما الدراسة 
طفبل مف ذوي متبلزمة داوف وأمياتيـ ، تتراوح أعمارىـ الزمنية ما  011الحالية فقد تناولت 

 الرعاية النيارية . (عامًا مف المتردديف عمي مدارس التربية الخاصة ومراكز00-5بيف )
: تـ اإلستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في تدعيـ تفسير ومً حيح اليتائر

 ومناقشة نتائج البحث الحالي.
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 :فسوض البحح

  توجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية  بيف درجات األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف عمي
 .اضطراب  الوعي بالجسد والميارات الحياتية  يمقياس

  يمكف التنبؤ بمستوي الميارات الحياتية وأبعادىا الداخمية مف خبلؿ اضطراب الوعي بالجسد
 .لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف 

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات النوع) الذكور واإلناث( عمي
ي بالجسد  وأبعاده المختمفة لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة مقياس اضطراب الوع

 .داوف
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات النوع) الذكور واإلناث( عمي

 .مقياس الميارات الحياتية   وأبعاده المختمفة لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف
  سطات درجات المؤىؿ الدراسي لؤلميات) يقرأ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متو

مؤىؿ عالي( عمي مقياس اضطراب الوعي بالجسد  وأبعاده  -مؤىؿ متوسط -ويكتب 
 .المختمفة لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات المؤىؿ الدراسي لؤلميات) يقرأ
وأبعاده المختمفة   الميارات الحياتيةؿ عالي( عمي مقياس مؤى -مؤىؿ متوسط -ويكتب 

 .لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف
 إدساءات البحح امليداىية

 أواًل: امليَر املطتخدو يف البحح
إقتضى البحث الحالي في ضوء أىدافو وتساؤالتو وفروضو استخداـ المنيج 

مف اضطراب الوعي بالجسد والميارات الحياتية ؛ لتحديد مقدار واتجاه العبلقة بيف كؿ الوصفي
لتعرؼ عمى الفروؽ بيف وا ،عاماً  00-5لدى عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف مف سف 

 يعينة البحث في كؿ مف اضطراب الوعي بالجسد والميارات الحياتية وذلؾ في ضوء متغير 
ناث(، والمؤىؿ الدراسي لؤلـ.  النوع )ذكور، وا 
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 البححثاىيًا: عيية 

 العيية اإلضتطالعية: - أ

( طفبًل وطفمة مف األطفاؿ ذوي 051قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية قواميا )
عاًما، وىـ مف األطفاؿ المتردديف عمى مراكز التربية الخاصة  00-5متبلزمة داوف مف سف 

لتعذر الحصوؿ عمي أعداد  كافية مف  اً النيارية بنطاؽ محافظتي القاىرة وبني سويؼ ، ونظر 
لتطبيؽ البحث بمحافظة بني سويؼ، األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف في الفئة العمرية المحددة  

عتمدت الباحثة عمي تطبيؽ بحثيا في أكثر مف محافظة .وتـ تطبيؽ أدوات الدراسة )مقياس إ
ينة بيدؼ دراسة اضطراب الوعي بالجسد، ومقياس الميارات الحياتية( عمى ىذه الع

 الخصائص السيكومترية )حساب مؤشرات الصدؽ والثبات(.
 عيية البحح األضاضية - ب

( طفبًل وطفمة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة 011تكونت عينة الدراسة األساسية مف )
( عمى مقياس 31-51عاًما، ممف يتراوح نسبة ذكائيـ ) 00-5داوف وأمياتيـ  مف سف 

ستانفورد بينيو الصورة الخامسة )إعداد: صفوت فرج(، واشتممت العينة عمى النوعيف )ذكور 
ويات تعميمية لؤلـ )يقرأ ويكتب، مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عالي(. ، إناث(، كما اشتممت ثبلث مست

 ( يوضح توزيع أفراد العينة وفؽ نوع الطفؿ، والمستوى التعميمي لؤلـ.0والجدوؿ )
 (1جضٚي )

 رٛػ٠غ أفغاص اٌؼ١ٕخ ٚفك ٔٛع اٌطفً ٚاٌّـزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٥ٌَ

 اٌّزغ١غاد

 اٌّـزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٥ٌَ ٔٛع اٌطفً

 إٔبس طوٛع
٠مغأ 

 ٠ٚىزت

ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ
 ِؤً٘ ػبٌٟ

 13 37 48 48 51 اٌؼضص

 %13 %37 %48 %48 %51 إٌـجخ اٌّئ٠ٛخ

 100 100 اٌّجّٛع

 1464 1448 اٌّزٛؿػ اٌذـبثٟ

االٔذغاف 

 اٌّؼ١بعٞ
04502 04604 
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 ثالجًا: أدوات البحح

 مكياع اضطساب الوعي باجلطد لألطفال ذوي متالشمة داوٌ )إعداد: الباحجة( - أ
 اهلدف مً املكياع  -1

ييدؼ المقياس الحالي إلى تحديد مستوى اضطرابات الوعي بالجسد لدى األطفاؿ ذوي 
( عاًما مف األطفاؿ المتردديف عمى مراكز التربية الخاصة 00-5متبلزمة داوف مف سف )

 النيارية بنطاؽ محافظتي القاىرة وبني سويؼ.
 وصف املكياع يف صوزتُ األولية -2

( عبارة موزعة عمى خمس محاور 24يتكوف المقياس مف في صورتو األولية مف )
افترضتيا الباحثة في ضوء اطبلعيا عمى البحوث والدراسات األجنبية السابقة التي تناولت 
مفيـو الوعي بالجسد، وىذه المحاور تشمؿ: )الوعي بأجزاء الجسـ، مفيـو الجانبية، 

( يوضح التعريفات 0افات، التخطيط الحركي(. والجدوؿ )االتجاىات المكانية، تقدير المس
 اإلجرائية لممحاور الرئيسية لمقياس الوعي بالجسد وتوزيع العبارات عمييا:

 (2جضٚي )

اٌزؼغ٠فبد ا٦جغائ١خ ٌٍّذبٚع اٌغئ١ـ١خ ٌّم١بؽ اٌٛػٟ ثبٌجـض ٚرٛػ٠غ اٌؼجبعاد ػ١ٍٙب )فٟ صٛعرٗ 

 ا١ٌٚ٤خ(

 أعلبَ اٌؼجبعاد غائٟاٌزؼغ٠ف ا٦ج اٌّذبٚع اٌغئ١ـ١خ

اٌٛػٟ اٌذـٟ ثبٌجـُ 

 ٚدضٖٚ

لضعح اٌطفً ػٍٟ ا٦دـبؽ دضٚص اٌجـض ٚأجؼائٗ ، 

 ٚاٌز١١ّؼ ث١ٕٗ جـضٖ ٚا٢سغ4ٓ٠
1 - 17 

 ِفَٙٛ اٌجبٔج١خ
اٌمضعح ػٍٟ اٌز١١ّؼ ث١ٓ جبٔجٟ اٌجـض ػٍٟ طارٗ 

 ٚا٢سغ٠ٓ ٚا٤ش١بء اٌّذ١طخ ثب٢سغ4ٓ٠
18 – 27 

 االرجب٘بد اٌّىب١ٔخ
 ٟاٌمضعح ػٍٟ ر١١ّؼ االرجب٘بد ػٍٟ جـضٖ ٚػٍ

 ا٤ش١بء اٌّذ١طخ ثٗ ثبٌٕـجخ 4ٌٗ
28 – 41 

 رمض٠غ اٌّـبفبد
اٌمضعح ػٍٟ رذض٠ض اٌّـبفخ اٌفبصٍخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ 

 ا٢سغ٠ٓ ٚا٤ش١بء اٌّذ١طخ4
42 - 53 

 اٌزشط١ػ اٌذغوٟ
لضعح اٌطفً ػٍٟ رؼض٠ً ا٤صاء اٌذغوٟ ٌٍجـض ِٓ 

 إٌٟ ا٤ش١بء أٚ ا٤ِبو4ٓ أجً اٌٛصً
54 – 67 
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 خطوات بياء املكياع-3

 -:تتمخص خطوات بناء مقياس الوعي بالجسد لدى األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف فيما يمي
بدايًة قامت الباحثة بتحديد اليدؼ مف إعداد ىذا المقياس؛ حيث ييدؼ إلى تحديد مستوى  -1

( عاًما مف 00-5داوف مف سف ) اضطرابات الوعي بالجسد لدى األطفاؿ ذوي متبلزمة
األطفاؿ المتردديف عمى مراكز التربية الخاصة النيارية بنطاؽ محافظتي القاىرة وبني 

 سويؼ.
مراجعة ما توفر لمباحثة مف أراء ومفاىيـ نظرية وكذلؾ دراسات سابقة أجنبية وعربية حوؿ  -2

الخصوص كدراسة  موضوع الوعي بالجسد لؤلطفاؿ العادييف وذوي متبلزمة داوف عمى وجو
moore,C. et al.,2007) ودراسة  ،(Amanda Lundvik et al,2010) ،

(Denes,1999(،)Dora et al.,2019)  (،Emck Ploipier,2012)  ػ وذلؾ لمتمكف
 مف تحديد مفيوـ إجرائي تتبناه الباحثة، ومساعدتيا في تحديد المحاور الرئيسة لممقياس. 

اطمعت الباحثة عمى مجموعة مف المقاييس التي تناولت الوعي بالجسد، ومنيا ما يمي:  -3
 & Bertoldi)مقياس الوعي الجسدي لؤلطفاؿ المصابيف بقصور حركي )إعداد: 

Ladewig,2009  :مقياس الوعي الجسدي لؤلطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية وداوف )إعداد ،
Simons & Dedroog, 2009بالجسـ لؤلطفاؿ زارعي القوقعة   (، مقياس الوعي

(، مقياس الوعي بالجسـ لممعاقيف عقميًا )إعداد: فاطمة 0102)إعداد: نيى الزيات، 
، (Berges&Lwzine,1978)(، مقياس اضطراب الوعي بالجسد إعداد0100الميثي، 

 .(0100ومقياس الوعي بالجسد إعداد)نيي محمود الزيات،
، مفيوـ الحسي بالجسـ مقياس، واشتممت عمى )الوعي حددت الباحثة المحاور الرئيسة لم -4

الجانبية، االتجاىات المكانية، تقدير المسافات، التخطيط الحركي(. ثـ قامت بوضع تعريؼ 
 (.0إجرائي لكؿ محور مف ىذه المحاور، كما ىو موضح بجدوؿ )

امت شرعت الباحثة في صياغة عبارات المقياس، في ضوء المحاور السالفة الذكر، ثـ ق -5
الباحثة بعرض المقياس عمى بعض األساتذة المتخصصيف في مجاؿ الصحة النفسية 

ا أعد لقياسو، وارتباط العبارات والتربية الخاصة إلبداء الرأي في مدى مبلئمة المقياس لم
 الرئيسية والمقياس ككؿ فضبًل عف سبلمة العبارات مف حيث الصياغة المغوية. باألبعاد
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عممية التحكيـ عف اإلبقاء عمى عبارات المقياس، مع تعديؿ بعضيا مف حيث  أسفرت -6
( عبارة موزعة 24الصياغة المغوية، وبذلؾ بمغت الصورة األولية لممقياس بعد التحكيـ )

 عمى الخمس محاور السابؽ ذكرىا.
صاغت الباحثة تعميمات المقياس، واستقرت عمى استخداـ مقياس تقدير ثبلثي )تنطبؽ  -6

 نطبؽ أحيانًا، ال تنطبؽ أبدًا(.ت –
( طفبًل 051قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة البحث االستطبلعية والمقدرة بػ ) -7

مدارس عاًما المتردديف عمى  00-5وطفمة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف مف سف 
ة وبني القاىر  تيمراكز التربية الخاصة النيارية بمحافظالتربية الفكرية ومدارس الدمج و 

، ثـ قامت بتصحيح استجابات المفحوصيف عمى المقياس، حيث يحصؿ عمى  سويؼ
في حالة اختيار األـ االستجابة )تنطبؽ تماًما( ويحصؿ عمى درجتيف في  ثبلث درجات

في حاؿ اختيار  درجة واحدةحالة اختيار األـ االستجابة )تنطبؽ أحياًنا(، ويحصؿ عمى 
 االستجابة )ال تنطبؽ أبًدا(.

تمييدًا إلجراء التحميبلت  SPSS (V24)قامت الباحثة بإدخاؿ االستجابات عمى برنامج   -8
 اإلحصائية لممقياس واختبار صحة الفروض.

 اخلضائط الطيهومرتية للنكياع -4

 االتطام الداخلي أواًل:
، وكذلؾ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة العبارة ودرجة البعد المنتمية إليػو تـ   

الدرجة الكمية لممقياس بعػد استبعاد درجة العبارة مف درجة البعد حتى ال تؤثر في معامؿ 
االتسػاؽ النػاتج.وقد استخدمت الباحثة االتساؽ الداخمي الستكشاؼ معامبلت االرتباط بيف 

الوعي  الرئيسية والدرجة الكمية لمقياس اضطراب بعادواألالرئيسية مف ناحية  بعادالعبارات واأل
 -(:2، 2بالجسد مف ناحية أخرى ويتضح ذلؾ في الجداوؿ )
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 (3جضٚي )

اٌغئ١ـ١خ  ٚا٤ثؼبصِؼبِالد االعرجبغ ث١ٓ وً ػجبعح ِٓ ػجبعاد ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض 

 ٌٍّم١بؽ

علُ 

 اٌجٕض

اٌٛػٟ 

اٌذـٟ 

ثبٌجـُ 

 ٚدضٚصٖ

علُ 

 اٌجٕض

اٌزشط١ػ 

 اٌذغوٟ

علُ 

 اٌجٕض

االرجب٘بد 

 اٌّىب١ٔخ

علُ 

 اٌجٕض

رمض٠غ 

 اٌّـبفبد

علُ 

 اٌجٕض

ِفَٙٛ 

 اٌجبٔج١خ

4 04660** 51 04610** 26 04515** 40 04556** 17 04635** 

6 04634** 56 04660** 30 04555** 42 04662** 20 04571** 

7 04645** 48 04436** 31 04502** 38 04563** 18 04561** 

5 04508** 46 04528** 32 04576** 41 04664** 23 04550** 

11 04557** 47 04460** 28 04485** 43 04582** 21 0467** 

3 04546** 52 04477** 33 04460** 35 04640** 22 04611** 

6 04607** 55 04436** 34 04401** 36 04624**   

2 04517** 46 04423** 27 04454**     

13 04503** 53 04553** 25 04483**     

10 04566** 54 04425**       

15 04410** 50 04342**       

16 04616** 45 04423**       

12 04573** 44 04557**       

14 04576**         

1 04545**         

16 04424**         

 = ْ150             (
**

 0401( صاٌخ ػٕض 

( ارتفاع قيـ معامبلت ارتباط بنود مقياس اضطراب الوعي بالجسد 2يتضح مف جدوؿ )
الرئيسية الخمس التي استخرجيا التحميؿ العاممي  باألبعادلؤلطفاؿ ذوي متبلزمة داوف 

-1.220الرئيسية ما بيف ) باألبعاداالستكشافي، حيث تراوحت قيـ معامبلت ارتباط البنود 
( مما يشير إلى صدؽ االتساؽ 1.10معنوية ) ( وىي قيـ مرتفعة ودالة عند مستوى1.301

( والتي أكد التحميؿ العاممي 24، 23، 02، 02، 5الداخمي لممقياس. فيما عدا العبارات )
( عمى محؾ جيمفورد. ليصبح عدد عبارات المقياس 1.2)±عمى حذفيا لعدـ بموغيا مستوى 

 ( عبارة.50بعد التحميؿ )
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 (4جضٚي )

 ث١ٓ ِذبٚع ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض ٚاٌضعجخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بؽِصفٛفخ ِؼبًِ االعرجبغ 

 اٌّذبٚع اٌغئ١ـ١خ
اٌٛػٟ ثأجؼاء 

 اٌجـُ

اٌزشط١ػ 

 اٌذغوٟ

االرجب٘بد 

 اٌّىب١ٔخ

رمض٠غ 

 اٌّـبفبد

ِفَٙٛ 

 اٌجبٔج١خ

اٌٛػٟ اٌذـٟ 

 ثبٌجـُ ٚدضٚصٖ
------     

    ----- **04560 اٌزشط١ػ اٌذغوٟ

   ---- **04545 **04686 االرجب٘بد اٌّىب١ٔخ

  ---- **04604 **04488 **04604 رمض٠غ اٌّـبفبد

 ----- **04577 **04645 **04536 **04683 ِفَٙٛ اٌجبٔج١خ

 **04725 **04706 **04746 **04610 **04723 اٌّم١بؽ وىً

 0401)**( صاٌخ ػٕض                150ْ = 

( بيف 1.10( وجود ارتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى معنوية )2يتضح مف جدوؿ )
العوامؿ الخمس لممقياس وبعضيا البعض، والعوامؿ الرئيسية والدرجة الكمية لممقياس، حيث 

( وىي قيـ 1.422 -1.525تراوحت قيـ ارتباط الدرجة الكمية بالمحاور الرئيسية ما بيف )
ياس اضطراب الوعي بالجسد لؤلطفاؿ ذوي مرتفعة ودالة عمى صدؽ البناء الداخمي لمق

 متبلزمة داوف.
 صدم املكياع  ثاىيًا:

 الضدم الظاٍسي - أ
قد قامت الباحثة في المراحؿ البنائية لممقياس بعرض عباراتو عمى مجموعة مف 

، وقد أفضى ىذا اإلجراء عف (5وعددىـ )األساتذة المتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة 
( عبارة، مع إجراء بعض التعديبلت في الصياغة 24المقياس ) اإلبقاء عمى عدد عبارات

 المغوية لمعبارات.
 الضدم العاملي - ب

بطريقة المكونات األساسية  اإلستكشافيقامت الباحثة بإجراء التحميؿ العاممي 
Principal-component ( طفبًل وطفمة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة 051عمى عينة قدرىا )
-Factorعمى عوامؿ فرضية  -( عبارة 24المقياس ) داوف، حيث وزعت عبارات

Hypothesized وىي المحاور الخمس التي تمكنت الباحثة مف تحديدىا. وقد استخدمت ،
في تقدير العامؿ المستخمص كمؤشر لمتوقؼ أو االستمرار في  Kaiserمحؾ كايزر 

ورىا الكامنة عف جذأو تساوي استخبلص العوامؿ، حيث تـ اإلبقاء عمى العوامؿ التي تزيد 
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إليجاد تشبعات الفقرات  Varimaxالواحد الصحيح، كما تـ استخداـ طريقة الفاريماكس 
الذي يعتبر محؾ التشبع  Guilfordبالعوامؿ بعد التدوير، فقد تـ استخداـ محؾ جيمفورد 

(. 1,21)± الجوىري لمبند عمى العامؿ بشرط قبوؿ العبارات التي يزيد معامؿ تشبعيا عف 
%( وتوضح الجداوؿ 22.245بمغت نسبة التبايف التراكمية التي ي فسرىا المقياس ككؿ ) وقد

 -التالية تشبعات بنود مقياس اضطراب الوعي بالجسد عمي ىذه العوامؿ الخمس:
 ** العامل األول )الوعي بأدصاء اجلطه(

 (5جضٚي )

 ِؼبِالد اٌزشجغ ٌجٕٛص اٌؼبًِ ا٤ٚي ِٓ ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض

َ 
علُ 

 اٌؼجبعح
 ِؼبًِ اٌزشجغ اٌـــؼـــجــــبعاد

 04630 ٠جض صؼٛثخ فٟ رذض٠ض أجؼاء جـّٗ ٚدضٚص4ٖ 4 1

 04606 ٠ّشٟ ثطغ٠مخ غ١غ ِزؼٔخ4 6 2

 04584 ٠فمض رٛاػٔٗ ػٕض اٌٛلٛف ػٍٟ لضَ ٚادضح4 7 3

 04582 ٠صؼت ػ١ٍٗ اٌـ١غ فٟ سػ ِـزم4ُ١ 5 4

 04527 ٌّـٗ فٟ جـض٠4ٖصؼت ػ١ٍٗ رذض٠ض أٞ ِىبْ رُ  11 5

 04514 ٠ؤطٞ ٔفـ4ٗ 3 6

 04505 ٠جغٞ ثطغ٠مخ غغث١خ4 6 6

 04486 ٠زأعجخ ثجـّٗ وٍٗ أٚ جؼء 4ِٕٗ 2 7

 04476 ٠ّـه ا٤ش١بء ثشىً ػ١ٕف ٌضعجخ أْ ٠ىـغ٘ب4 13 8

 04470 ٠ّـه ا٤ش١بء ثشىً سف١ف جضا4ً 10 10

11 15 
٠صؼت ػ١ٍٗ اٌز١١ّؼ إطا وبْ جـّٗ فٟ ِٛظٛع ؿىْٛ 

 أٚ دغوخ4
04467 

12 16 
٠صؼت ػ١ٍٗ رذض٠ض ِٛلغ ٠ضٖ / لض١ِٗ ٚ٘ٛ ِغّط 

 اٌؼ4ٓ١ٕ
04432 

13 12 
٠صؼت ػ١ٍٗ اٌز١١ّؼ إطا وبْ شٟء ٌّـٗ أٚ ٘ٛ اٌظٞ 

 ٌّؾ اٌشٟء4
04406 

 04375 ٠ّشٟ ػٍٟ أغغاف أصبثؼٗ ثشىً ِـزّغ4 14 14

 04366 فٟ ظجػ جٍٛؿٗ ػٍٟ اٌىغؿ٠4ٟجض صؼٛثخ  1 15

 04322 ٠4ؼط ٠ض٠ٗ أٚ أجؼاء جـّٗ 16 16

 54633 اٌجظع اٌىبِٓ

 % 84546 اٌزجب٠ٓ اٌّفـغ
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التبايف العاممي  % مف 5.523عمى  وؿ( استحواذ العامؿ األ 5يتضح مف جدوؿ )
( عبارة 02وقد تشبعت عميو ) 5.222الكمي )بعد التدوير( وبمغ الجذر الكامف ليذا العامؿ 

عممًا بأنو قد رتبت التشبعات  1.200إلى  1.221تراوحت قيـ معامبلت تشبعاتيا مف 
ؿ العاممي الجوىرية لمعبارات ترتيبًا تنازليًا مف أعمى التشبعات إلى أقميا. كما يبلحظ أف التحمي

 ( لعدـ بموغيا التشبع.5حذؼ العبارة رقـ )
عمى تحديد أجزاء  متبلزمة داوفوتعكس ىذه العبارات مدى عدـ مقدرة الطفؿ ذوي 

جسمو والمشي بطريقة متزنة، والتأرجح بجسمو أثناء المشي، مع صعوبة تمييز أي شيء 
يا، كما يجد صعوبة في ضبط يممسو، وعدـ القدرة عمى اإلمساؾ باألشياء وأحكاـ السيطرة عمي

"الوعي جموسو عمى الكرسي؛ مما يعرض نفسو لمخطر، لذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بػػػػػػػ 
 بأجزاء الجسـ".الحسي 

 ** العامل الجاىي )التخطيط احلسني(

 (6جضٚي )

 ِؼبِالد اٌزشجغ ٌجٕٛص اٌؼبًِ اٌضبٟٔ ِٓ ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض

َ 
علُ 

 اٌؼجبعح
 اٌـــؼـــجــــبعاد

ِؼبًِ 

 اٌزشجغ

 04620 ثط١ئب أصٕبء اٌذغوخ4 51 1

 04656 ٠صؼت ػ١ٍٗ اٌٛصٛي إٌٟ ثبة اٌغغفخ ِٓ ِٛظؼٗ ػٕضِب ٠طٍت طٌه4 56 2

 04541 ٠زؼظع ػ١ٍٗ اٌٛصٛي إٌٟ ا٤ش١بء اٌزٟ أِبِٗ ٚ٘ٛ ِفزخ اٌؼ١ٕ١ٓ 48 3

 04533 ٠صؼت ػ١ٍٗ اٌزٕمً أٚ اٌزٛجٗ فٟ اٌج١ئخ اٌّذ١طخ4 46 4

 04466 ٠زؼظع ػ١ٍٗ اٌٛصٛي إٌٟ ا٤ش١بء اٌزٟ أِبِٗ ٚ٘ٛ ِغّط اٌؼ4ٓ١ٕ١ 47 5

 04465 ٠صؼت ػ١ٍٗ رذض٠ض اٌّجٙٛص إٌّبؿت ٤صاء شٟء ِؼ4ٓ١ 52 6

 04451 ٠جض صؼٛثخ فٟ اٌٛصٛي إٌٟ ِىبْ ثؼ١ض ػٕٗ 55 6

 04444 ٠زؼظع ػ١ٍٗ اٌٛصٛي إٌٟ ِفزبح اٌىٙغثبء ٚ٘ٛ ِغّط اٌؼ4ٓ١ٕ١ 46 7

 04407 ٠جض صؼٛثخ فٟ ِزبثؼخ ا٤ش١بء اٌّزذغوخ 53 8

 04404 ٠جض صؼٛثخ ِٕبؿجخ ا٤ش١بء أصٕبء دغوز4ٗ 54 10

 04385 ٠صؼت ػ١ٍٗ رشطٟ اٌذٛاجؼ4 50 11

 04376 ٠صؼت ػ١ٍٗ دً اٌّزب٘بد فٟ ثؼط ا٤ٌؼبة اٌزؼ١ّ١ٍخ4 45 12

 04322 4عثػ ػمضح غ١غ ِأٌٛفخ ثبٌٕـجخ ٠ٌٗجض صؼٛثخ فٟ  44 13

 44610 اٌجظع اٌىبِٓ

 % 74714 اٌزجب٠ٓ اٌّفـغ
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% مف التبايف العاممي  4.402عمى  ثاني( استحواذ العامؿ ال2يتضح مف جدوؿ )
( عبارة 02وقد تشبعت عميو ) 2.201الكمي )بعد التدوير( وبمغ الجذر الكامف ليذا العامؿ 

عممًا بأنو قد رتبت التشبعات  1.200إلى  1.301مف  تراوحت قيـ معامبلت تشبعاتيا
الجوىرية لمعبارات ترتيبًا تنازليًا مف أعمى التشبعات إلى أقميا. ويبلحظ أف جميع عبارات ىذا 

 العامؿ استوفت التشبع.
وتعكس ىذه العبارات مدى عدـ مقدرة الطفؿ المعاؽ عقميًا لتنظيـ حركاتو، فنجده بطيًئا 

تعذر عميو الوصوؿ إلى األشياء والتنقؿ بيف األماكف بسرعة، أو االستجابة في الحركة، مما ي
لمتعميمات الحركية المطموبة منو، فيو يصعب عميو تخطي الحواجز ومتابعة األشياء 

 "التخطيط الحركي".المتحركة، لذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بػػػػػػػ 
 ** العامل الجالح )االجتاٍات املهاىية(

 (6جضٚي )

 ِؼبِالد اٌزشجغ ٌجٕٛص اٌؼبًِ اٌضبٌش ِٓ ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض

َ 
علُ 

 اٌؼجبعح
 اٌـــؼـــجــــبعاد

ِؼبًِ 

 اٌزشجغ

 04556 ٠صؼت ػ١ٍٗ عفغ ا١ٌض / اٌمضَ ٤ػٍٟ ػٕضِب ٠طٍت ِٕٗ طٌه4 26 1

 04550 ٠صؼت ػ١ٍٗ سفط ا١ٌض / اٌمضَ ٤ؿفً ػٕضِب ٠طٍت ِٕٗ 30 2

 04531 سبعط اٌغغفخ ػٕضِب ٠طٍت٠4صؼت اٌظ٘بة  31 3

 04525 ٠صؼت ا٦ر١بْ صاسً اٌغغفخ ػٕض ِب ٠طٍت ِٕٗ طٌه4 32 4

 04488 ٠صؼت ػ١ٍٗ اٌغجٛع إٌٟ اٌشٍف إطا غٍت ِٕٗ طٌه4 28 5

 04463 ٠صؼت ػ١ٍٗ اٌٛلٛف أِبَ/ سٍف اٌىغؿٟ ػٕضِب ٠طٍت ِٕٗ طٌه4 33 6

 04444 اٌذم١جخ فٛق/ رذذ اٌطبٌٚخ ػٕضِب ٠طٍت ِٕٗ طٌه4 ٠صؼت ػ١ٍٗ ٚظغ 34 6

 04433 ٠صؼت ػ١ٍٗ اٌصؼٛص فٛق اٌىغؿٟ ػٕضِب ٠طٍت ِٕٗ طٌه4 27 7

 04352 ٠صؼت ػ١ٍٗ فٟ اؿزؼّبي اٌىٍّبد اٌزٟ ٠ؼجغ ػٓ االرجب٘بد 25 8

 34664 اٌجظع اٌىبِٓ

 % 64211 اٌزجب٠ٓ اٌّفـغ

% مف التبايف العاممي  2.000عمى  ثالث( استحواذ العامؿ ال3يتضح مف جدوؿ )
( عبارات 5وقد تشبعت عميو ) 2.222الكمي )بعد التدوير( وبمغ الجذر الكامف ليذا العامؿ 

عممًا بأنو قد رتبت التشبعات  1.250إلى  1.552تراوحت قيـ معامبلت تشبعاتيا مف 
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ويبلحظ أف التحميؿ العاممي الجوىرية لمعبارات ترتيبًا تنازليًا مف أعمى التشبعات إلى أقميا، 
 (.1,21)± ( لعدـ بموغيا التشبع عمى محؾ جيمفورد 02حذؼ العبارة رقـ )

وتعكس ىذه العبارات مدى عدـ مقدرة الطفؿ المعاؽ عقميًا عمى تحديد االتجاىات أثناء 
لى مكاف معيف، كما يصعب  السير، أو الثبات، فتجده يتعذر عميو الذىاب أو اإلتياف مف وا 

الصعود أو اليبوط مف عمى الكرسي، ويتعذر عميو استعماؿ الكممات الدالة عمى  عميو
 ."االتجاىات المكانية"االتجاىات، لذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بػػػػػػػ 

 ** العامل السابع )تكديس املطافات(

 (7جضٚي )

 ِؼبِالد اٌزشجغ ٌجٕٛص اٌؼبًِ اٌغاثغ ِٓ ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض

َ 
علُ 

 اٌؼجبعح
 اٌـــؼـــجــــبعاد

ِؼبًِ 

 اٌزشجغ

 04583 ٠جض صؼٛثخ فٟ رمض٠غ اٌّـبفخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ا٢سغ4ٓ٠ 40 1

 04562 ٠مف لغ٠ت جضا أٚ ٍِزصمب ثب٢سغ٠ٓ ػٕض اٌذض٠ش ِؼ4ُٙ 42 2

 04530 ٠مغة ا٤ش١بء ِٓ ػ١ٕ١ٗ ثشىً ِجبٌغ ف4ٗ١ 38 3

 04513 وض١غا ِب ٠صطضَ ثؼِالئٗ أصٕبء اٌٍؼت4 41 4

 04472 ٠مف ثؼ١ض جضا ػٓ ا٤ش١بء أٚ ا٢سغ4ٓ٠ 43 5

 04452 ٠صؼت ػ١ٍٗ اٌذىُ ػٍٟ اٌّـبفخ ث١ٓ ا٤ش١بء4 35 6

6 36 
٠صؼت ػ١ٍٗ رمض٠غ اٌّـبفخ اٌىبف١خ اٌالػِخ ٌغفغ اٚ سفط جـضٖ 

 أصٕبء دغوزٗ 4
04432 

 34165 اٌجظع اٌىبِٓ

 % 54372 اٌزجب٠ٓ اٌّفـغ

% مف التبايف العاممي  5.240عمى  رابعالعامؿ ال( استحواذ 4مف جدوؿ )يتضح 
( عبارات 3وقد تشبعت عميو ) 2.035الكمي )بعد التدوير( وبمغ الجذر الكامف ليذا العامؿ 

عممًا بأنو قد رتبت التشبعات  1.220إلى  1.552تراوحت قيـ معامبلت تشبعاتيا مف 
ى أقميا، ويبلحظ أف التحميؿ العاممي الجوىرية لمعبارات ترتيبًا تنازليًا مف أعمى التشبعات إل

 ( لعدـ بموغيما محؾ التشبع.24، 23حذؼ العبارتيف )
وتعكس ىذه العبارات مدى عدـ مقدرة الطفؿ المعاؽ عقميًا عمى تحديد المسافات بينو 
وبيف األشخاص واألشياء، فتجده يقرب عينيو بشدة لؤلشياء ويمتصؽ باألشخاص المحيطيف، 

بزمبلئو، وعدـ وعيو الشديد بالمسافات، لذا يمكـ تسمية ىذا العامؿ بػػػػػػػ وكثيرًا ما يصطدـ 
 ."تقدير المسافات"
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 ** العامل اخلامظ )مفَوو اجلاىبية(

 (8جضٚي )

 ِؼبِالد اٌزشجغ ٌجٕٛص اٌؼبًِ اٌشبِؾ ِٓ ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض )ِفَٙٛ اٌجبٔج١خ(

َ 
علُ 

 اٌؼجبعح
 اٌـــؼـــجــــبعاد

 ِؼبًِ

 اٌزشجغ

 04676 ٠جض صؼٛثخ فٟ اؿزؼّبي ادض جبٔجٟ اٌجـ4ُ 17 1

2 20 
٠جض صؼٛثخ فٟ رذض٠ض اٌجبٔت ا٠٤ّٓ أٚ ا٠٤ـغ  فٟ جـضٖ / 

 ا٤ش١بء4
04656 

3 18 
٠ؼبٟٔ ِٓ صؼٛثخ فٟ اصاء ا٤ٔشطخ اٌزٟ ٠زطٍت اٌزٕبؿك ث١ٓ 

 جبٔجٟ اٌجـ4ُ
04541 

 04533 ا١ٌض٠ٓ فٟ جّغ ا٤ش١بء ػٍٟ ا٤عض4 ٠فعً ادضٞ 23 4

5 21 
٠جض صؼٛثخ فٟ إِـبن ا٤ش١بء ث١ضٖ ا١ٌّٕٟ أٚ ا١ٌـغٜ ػٕضِب 

 ٠طٍت طٌه4
04466 

6 22 
٠صؼت ػ١ٍٗ اؿزؼّبي لضِٗ ا١ٌّٕٟ أٚ ا١ٌـغٜ ػٕضِب ٠طٍت 

4ِٕٗ 
04465 

 24666 اٌجظع اٌىبِٓ

 % 44535 اٌزجب٠ٓ اٌّفـغ

اٌزجب٠ٓ 

 اٌزغاوّٟ
334478 % 

% مف التبايف العاممي  3.402( استحواذ العامؿ األوؿ عمى 5يتضح مف جدوؿ )
( عبارة 2وقد تشبعت عميو ) 2.201الكمي )بعد التدوير( وبمغ الجذر الكامف ليذا العامؿ 

 عممًا بأنو قد رتبت التشبعات 1.225إلى  1.243تراوحت قيـ معامبلت تشبعاتيا مف 
الجوىرية لمعبارات ترتيبًا تنازليًا مف أعمى التشبعات إلى أقميا، ويبلحظ أف التحميؿ العاممي 

 ( لعدـ بموغيا محؾ التشبع.02حذؼ العبارة )

وتعكس ىذه العبارات مدى عدـ مقدرة الطفؿ المعاؽ عقميًا عمى تحديد الجوانب 
يتطمب التناسؽ بيف جانبي المحيطة بو، فتجده يعاني مف صعوبة في أداء األنشطة التي 

الجسـ، كما يصعب عميو تحديد جانبيو األيسر أو األيمف، أو إمساؾ األشياء بيده اليمني أو 
"مفيـو اليسرى، ويفضؿ إحدى اليديف لجمع األشياء، لذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بػػػػػػػ 

 الجانبية".
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 ًا: ثبات املكياع لجثا

معامبلت ثبات مقياس اضطراب الوعي بالجسد لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة داوف  تـ حساب
الرئيسية والدرجة الكمية لممقياس بطريقتي: إلفا كرونباخ، وطريقة التجزئة  بعادوفقًا لؤل

 :(01النصفية ويتضح ذلؾ في جدوؿ )
 (10جضٚي )

 خ إٌصف١خصجبد ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض ثطغ٠مزٟ أٌفب وغٚٔجبر ٚغغ٠مخ اٌزجؼئ

 

 ا٤ثؼبص

 

 ػضص اٌفمغاد

 

 أٌفب وغٚٔجبر

 اٌزجؼئخ إٌصف١خ

 ؿج١غِبْ ثغاْٚ جزّبْ

 04738 04714 04756 16 اٌٛػٟ اٌذـٟ ثبٌجـُ ٚدضٚصٖ

 04678 04677 04667 13 اٌزشط١ػ اٌذغوٟ

 04630 04666 04614 8 االرجب٘بد اٌّىب١ٔخ

 04665 04651 04664 6 رمض٠غ اٌّـبفبد

 04611 04575 04624 6 اٌجبٔج١خ ِفَٙٛ

 04776 04766 04826 51 اٌّم١بؽ وىً

( ارتفاع قيـ معامبلت الثبات لممحاور الرئيسية والدرجة 01توضح نتائج جدوؿ )    
الكمية لمقياس اضطراب الوعي بالجسد لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة داوف وذلؾ بطريقتي ألفا 

معامبلت الثبات لممقياس ككؿ لمطريقتيف عمى  كرونباخ، والتجزئة النصفية حيث بمغت قيـ
( وجميعيا قيـ مرتفعة وتشير إلى ثبات نتائج استجابات 1.442، 1.503الترتيب )

 المفحوصيف في اإلجابة عمى بنود المقياس.
 ثالجًا: الضوزة اليَائية ملكياع اضطساب الوعي باجلطد

تحديد مستوى  تيدؼ إلى ( عبارة50تكونت الصورة النيائية  لممقياس مف )
( عاًما مف 00-5اضطرابات الوعي بالجسد لدى األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف مف سف )

األطفاؿ المتردديف عمى مراكز التربية الخاصة النيارية بنطاؽ محافظتي القاىرة وبني سويؼ، 
يحصؿ في حالة اختيار األـ لبلستجابة "ال تنطبؽ أبدًا"، و  درجة واحدة ويحصؿ الطفؿ عمى

في ثبلث درجات عمى درجتيف في حالة اختيار األـ االستجابة )تنطبؽ أحيانًا(، ويحصؿ عمى 
( يوضح توزيع العبارات عمى أبعاد 00حالة اختيار االستجابة "تنطبؽ تماًما"، والجدوؿ )
 مقياس اضطراب الوعي بالجسد في صورتو النيائية.
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 (11جضٚي )

 رٛػ٠غ ػجبعاد ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض فٟ صٛعرٗ إٌٙبئ١خ

 ا٤ثؼبص َ
ػضص 

 اٌؼجبعاد
 أعلبَ اٌؼجبعاد

 16 اٌٛػٟ اٌذـٟ ثبٌجـُ ٚدضٚصٖ 1
4 ،6 ،7 ،5 ،11 ،3 ،6 ،2 ،13 ،10 ،

15 ،16 ،12 ،14 ،1 ،16 

 13 اٌزشط١ػ اٌذغوٟ 2
51 ،56 ،48 ،46 ،47 ،52 ،55 ،46 ،

53 ،54 ،50  ،45 ،44 

 8 االرجب٘بد اٌّىب١ٔخ 3
26 ،30 ،31 ،32 ،28 ،33 ،34 ،27 ،

25 

 36، 35، 43، 41، 38، 42، 40 6 رمض٠غ اٌّـبفبد 4

 6 ِفَٙٛ اٌجبٔج١خ 5
17 ،20 ،18 ،23 ،21 ،22 

 

 مكياع املَازات احلياتية لألطفال ذوي متالشمة داوٌ )إعداد: الباحجة( - ب

 اهلدف مً املكياع -1

تحديد مستوى الميارات الحياتية لدى األطفاؿ ذوي  ييدؼ المقياس الحالي إلى
( عاًما مف األطفاؿ المتردديف عمى مراكز التربية الخاصة 00-5متبلزمة داوف مف سف )

 النيارية بنطاؽ محافظتي القاىرة وبني سويؼ.
 وصف املكياع يف صوزتُ األولية -2

أربعة محاور ( عبارة موزعة عمى 54يتكوف المقياس مف في صورتو األولية مف )
افترضتيا الباحثة في ضوء اطبلعيا عمى البحوث والدراسات األجنبية السابقة التي تناولت 
مفيـو الميارات الحياتية، وىذه المحاور تشمؿ: )العناية بالذات، ميارات األمف والسبلمة، 

جرائية ( يوضح التعريفات اإل00الميارات األكاديمية، الميارات المغوية المفظية(. والجدوؿ )
 لممحاور الرئيسية لمقياس الميارات الحياتية وتوزيع العبارات عمييا:
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 (12جضٚي )

اٌزؼغ٠فبد ا٦جغائ١خ ٌٍّذبٚع اٌغئ١ـ١خ ٌّم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ ٚرٛػ٠غ اٌؼجبعاد ػ١ٍٙب )فٟ صٛعرٗ 

 ا١ٌٚ٤خ(

اٌّذبٚع 

 اٌغئ١ـ١خ
 اٌزؼغ٠ف ا٦جغائٟ

أعلبَ 

 اٌؼجبعاد

 اٌؼٕب٠خ ثبٌظاد

لضعح اٌطفً ػٍٟ ػٕب٠خ طارٗ صْٚ ِـبػضح ا٢سغ٠ٓ 

فٟ اٌّأوً ٚاٌّشغة ٚاٌزٕمً، ٚإٌظبفخ 

 اٌششص١خ44اٌز

1 – 16 

ِٙبعاد ا٤ِٓ 

 ٚاٌـالِخ

اٌز١١ّؼ ث١ٓ اٌّٛالف ا٢ِٕخ ٘ٛ لضعح اٌطفً ػٍٟ 

ٚاٌشطغح ، ِؼجٛع اٌطغ٠ك ٚرجٕت ا١ٌٕغاْ أٚ ٌّؾ 

 ِىجؾ اٌىٙغثبء444اٌز

16 – 26 

 اٌّٙبعاد

 ا٤وبص١ّ٠خ
    43 – 26 اٌمضعح ػٍٟ اٌمغاءح ٚاٌىزبثخ ٚاٌغؿُ 

اٌّٙبعاد 

 اٌٍغ٠ٛخ اٌٍفظ١خ
 57 – 44 لضعح اٌزطفً ػٍٟ اٌزفبػً ٌفظ١ب ِغ ا٢سغ٠ٓ

 خطوات بياء املكياع -3

 -:تتمخص خطوات بناء مقياس الميارات الحياتية لدى األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف فيما يمي
بتحديد اليدؼ مف إعداد ىذا المقياس؛ حيث ييدؼ إلى تحديد مستوى بدايًة قامت الباحثة  14

( عاًما مف األطفاؿ 00-5الميارات الحياتية لدى األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف مف سف )
المتردديف عمى مراكز التربية الخاصة النيارية بنطاؽ محافظتي القاىرة وبني سويؼ 

 والمنيا.
اىيـ نظرية وكذلؾ دراسات سابقة أجنبية وعربية حوؿ مراجعة ما توفر لمباحثة مف أراء ومف 24

موضوع الميارات الحياتية لؤلطفاؿ العادييف وذوي متبلزمة داوف عمى وجو الخصوص، 
وذلؾ لمتمكف مف تحديد مفيـو اجرائي تتبناه الباحثة، ومساعدتيا في تحديد المحاور 

 الرئيسة لممقياس.
 تي تناولت الميارات الحياتية، ومنيا ما يمي: اطمعت الباحثة عمى مجموعة مف المقاييس ال

إعداد: بتوؿ حسف ميرازا، دي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف )لدليؿ الميارات الحياتية 
مقياس  ، (0105،& احمد إماـ نادية عبده، مقياس الميارات الحياتية )إعداد: ( 0100

ومقياس (، 0102الميارات الحياتية لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة داوف )إعداد: سياـ عميوة، 
مقياس الميارات الحياتية لممعاقيف عقميًا ،(Kernisan, L.,2016) الؤلنشطة الحياتية 

قيف (، مقياس ميارات العناية بالذات لؤلطفاؿ المعا0103)إعداد: ىبة شعباف حجازي، 
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، مقياس تقدير ميارات العناية بالذات )إعداد: وليد جمعة (0103ؼ، بوضيأ)إعداد: نادية 
 (0102عثماف،

حددت الباحثة المحاور الرئيسة لممقياس، واشتممت عمى )ميارات العناية بالذات،  34
ميارات األمف والسبلمة، الميارات األكاديمية، التفاعؿ االجتماعي(. ثـ قامت بوضع 

 (.00ه المحاور، كما ىو موضح بجدوؿ )تعريؼ إجرائي لكؿ محور مف ىذ
سالفة الذكر، ثـ قامت الباحثة بعرض  بعادة عبارات المقياس، في ضوء األصياغ تمت 44

المقياس عمى بعض األساتذة المتخصصيف في مجاؿ الصحة النفسية والتربية الخاصة 
اور إلبداء الرأي في مدى مبلئمة المقياس لما أعد لقياسو، وارتباط العبارات بالمح

 الرئيسية والمقياس ككؿ فضبًل عف سبلمة العبارات مف حيث الصياغة المغوية.
أسفرت عممية التحكيـ عف اإلبقاء عمى عبارات المقياس، مع تعديؿ بعضيا مف حيث  54

( عبارة موزعة 54الصياغة المغوية، وبذلؾ بمغت الصورة األولية لممقياس بعد التحكيـ )
 .عمى األربع محاور السابؽ ذكرىا

صاغت الباحثة تعميمات المقياس، واستقرت عمى استخداـ مقياس تقدير ثبلثي )تنطبؽ  64
 تنطبؽ أحيانًا، ال تنطبؽ أبدًا(. –تماًما 

( طفبًل 051قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة البحث االستطبلعية والمقدرة بػ ) 64
المتردديف عمى مراكز عاًما  00-5وطفمة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف مف سف 

، ثـ قامت بتصحيح استجابات  التربية الخاصة النيارية بمحافظتي القاىرة وبني سويؼ
المفحوصيف عمى المقياس، حيث يحصؿ عمى ثبلث درجات في حالة اختيار األـ 
االستجابة )تنطبؽ تماًما( ويحصؿ عمى درجتيف في حالة اختيار األـ االستجابة )تنطبؽ 

 صؿ عمى درجة واحدة في حاؿ اختيار االستجابة )ال تنطبؽ أبًدا(.أحياًنا(، ويح
تمييدًا إلجراء التحميبلت  SPSS(V24)قامت الباحثة بإدخاؿ االستجابات عمى برنامج   74

 اإلحصائية لممقياس واختبار صحة الفروض.
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 اخلضائط الطيهومرتية للنكياع  -3

 صدم االتطام الداخلي أواًل: - أ
االتساؽ الداخمي الستكشاؼ معامبلت االرتباط بيف العبارات  استخدمت الباحثة

والمحاور الرئيسية مف ناحية والمحاور الرئيسية والدرجة الكمية لمقياس الميارات الحياتية مف 
 -(:02، 02ناحية أخرى ويتضح ذلؾ في الجداوؿ )

 (13جضٚي )

 بر١خ ٚاٌّذبٚع اٌغئ١ـ١خ ٌٍّم١بؽِؼبِالد االعرجبغ ث١ٓ وً ػجبعح ِٓ ػجبعاد ِم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١

علُ 

 اٌجٕض

اٌّٙبعاد 

 ا٤وبص١ّ٠خ

علُ 

 اٌجٕض

ِٙبعاد 

اٌؼٕب٠خ 

 ثبٌظاد

علُ 

 اٌجٕض

اٌزفبػً 

 ا٦جزّبػٟ

علُ 

 اٌجٕض

ِٙبعاد 

ا٤ِٓ 

 ٚاٌـالِخ

27 04665** 7 04503** 48 04502** 16 04480** 

31 04556** 10 04360** 55 04455** 26 04460** 

32 04581** 4 04440** 51 04576** 24 04368** 

28 04583** 6 04526** 52 04468** 21 04467** 

43 04536** 14 04463** 47 04558** 25 04418** 

42 04562** 8 04541** 45 04528** 22 04366** 

40 04568** 11 04480** 44 04555** 23 04483** 

30 04528** 3 04547** 46 04464** 20 04480** 

36 04566** 12 04461** 57 04487** 17 04456** 

26 04527** 5 04487** 54 04502** 18 04587** 

33 04520** 1 04481** 46 04455**   

38 04368** 2 04526** 53 04576**   

34 04471** 13 04456** 56 04468**   

37 04434**       

 = ْ150             (
**

 0401( صاٌخ ػٕض 

( ارتفاع قيـ معامبلت ارتباط بنود مقياس الميارات الحياتية 02جدوؿ ) يتضح مف
لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة داوف بالمحاور الرئيسية األربع التي استخرجيا التحميؿ العاممي 

-1.225االستكشافي، حيث تراوحت قيـ معامبلت ارتباط البنود بالمحاور الرئيسية ما بيف )
( مما يشير إلى صدؽ االتساؽ 1.10ند مستوى معنوية )( وىي قيـ مرتفعة ودالة ع1.225

( والتي أكد 53، 51، 20، 22، 25، 02، 05، 3الداخمي لممقياس. فيما عدا العبارات )
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( عمى محؾ جيمفورد. ليصبح عدد 1.2)±التحميؿ العاممي عمى حذفيا لعدـ بموغيا مستوى 
 ( عبارة.51عبارات المقياس بعد التحميؿ )

 (14جضٚي )

 فخ ِؼبًِ االعرجبغ ث١ٓ ِذبٚع ِم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ ٚاٌضعجخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بؽِصفٛ

اٌّذبٚع 

 اٌغئ١ـ١خ

اٌّٙبعاد 

 ا٤وبص١ّ٠خ

ِٙبعاد 

اٌؼٕب٠خ 

 ثبٌظاد

اٌّٙبعاد 

 اٌٍغ٠ٛخ اٌٍفظ١خ

ِٙبعاد 

ا٤ِٓ 

 ٚاٌـالِخ

اٌّٙبعاد 

 ا٤وبص١ّ٠خ
------    

ِٙبعاد اٌؼٕب٠خ 

 ثبٌظاد
04576** -----   

اٌزفبػً 

 االجزّبػٟ
04615** 04654** ----  

ِٙبعاد ا٤ِٓ 

 ٚاٌـالِخ
04525** 04461** 04624** ---- 

 **04541 **04563 **04638 **04611 اٌّم١بؽ وىً

 0401)**( صاٌخ ػٕض                150ْ = 

 ( بيف1.10( وجود ارتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى معنوية )02يتضح مف جدوؿ )
العوامؿ األربع لممقياس وبعضيا البعض، والعوامؿ الرئيسية والدرجة الكمية لممقياس، حيث 

( وىي قيـ 1.520 -1.300تراوحت قيـ ارتباط الدرجة الكمية بالمحاور الرئيسية ما بيف )
مرتفعة ودالة عمى صدؽ البناء الداخمي لمقياس الميارات الحياتية لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة 

 داوف.
 صدم املكياع  :ثاىيًا

 الضدم العاملي
أجرت الباحثة التحميؿ العاممي التوكيدي بطريقة المكونات األساسية وقد بمغ التبايف 

%( وفيما يمي تشبع العبارات وفؽ كؿ عامؿ مف  22.410التراكمي المفسر لممقياس ككؿ )
 العوامؿ األربعة:
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 ** العامل األول: )املَازات األنادميية(

 (15جضٚي )

 ِؼبِالد اٌزشجغ ٌجٕٛص اٌؼبًِ ا٤ٚي ِٓ ِم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ

َ 
علُ 

 اٌؼجبعح
 اٌـــؼـــجــــبعاد

ِؼبًِ 

 اٌزشجغ

 04662 ٠ىزت ثشػ سف١ف جضا4ً 27 1

 04628 ٠ىزت ػٍٟ اٌـطغ صْٚ أْ ٠ٕذغف ػ4ٕٗ 31 2

 04623 ١ّ٠ؼ فٟ ارجبٖ اٌىزبثخ ثبٌٍغخ اٌؼغث١خ ِٓ ا١ّ١ٌٓ ١ٌٍـبع4 32 3

 04586 ٠غؿُ صٛعح ٚاظذخ ٤جؼاء اٌجـض ا٤ؿبؿ١خ4 28 4

 04565 ٠ـزشضَ اٌمٍُ ج١ضا أصٕبء اٌىزبثخ4 43 5

 04563 ٠ٕمً اٌغؿَٛ أٚ اٌىٍّبد ثشىً صذ١خ4 42 6

 04561 ٠ـزط١غ رزجغ اٌذغٚف أصٕبء اٌمغاءح ٚاٌىزبثخ4 40 6

 04564 ٠ـزط١غ رزجغ ا٤ؿطغ ِٓ فٛق إٌٟ أؿف4ً 30 7

 04518 ِـبدخ اٌٛعلخ اٌزٟ أِبِٗ فٟ اٌىزبثخ أٚ اٌغؿ4ُ ٠ـزغً 36 8

 04516 ٠عغػ ػٍٟ اٌمٍُ ثشضح أصٕبء اٌىزبثخ4 26 10

 04508 ٠ىزت ثشػ وج١غ جضا/ صغ١غ جضا4ً 33 11

12 38 
٠صؼت ػ١ٍٗ رذض٠ض ِٛالغ إٌمبغ ثبٌٕـجخ ٌٍذغٚف )صاسً 

 فٛق ٚرذذ(4 -ٚسبعط
04487 

 04477 اٌـطغ4 ٠زغن ِـبفخ وج١غح فٟ ثضا٠خ 34 13

 04362 ٠جض صؼٛثخ فٟ لغاءح اٌىٍّبد ٚاٌج4ًّ 37 14

 64605 اٌجظع اٌىبِٓ

 % 104660 اٌزجب٠ٓ اٌّفـغ

التبايف العاممي  % مف 01.331( استحواذ العامؿ األوؿ عمى 05يتضح مف جدوؿ )
( عبارة 02وقد تشبعت عميو ) 2.215الكمي )بعد التدوير( وبمغ الجذر الكامف ليذا العامؿ 

عممًا بأنو قد رتبت التشبعات  1.230إلى  1.220تراوحت قيـ معامبلت تشبعاتيا مف 
لعاممي الجوىرية لمعبارات ترتيبًا تنازليًا مف أعمى التشبعات إلى أقميا. ويبلحظ أف التحميؿ ا

)± ( لعد بموغيا محؾ جيمفورد لتشبع البند عمى العامؿ 20، 22، 25حذؼ العبارات )
1,21.) 

وتعكس ىذه العبارات مدى قدرة الطفؿ المعاؽ عقميًا عمى القياـ بالعديد مف المياـ 
الدراسية كالكتابة وتحديد اتجاىاتيا والقدرة عمى رسـ الحرؼ بشكؿ صحيح، وتتبع الحروؼ، 
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"الميارات فضبًل عف استغبللو لمساحة الورقة، لذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بػػػػػػػػػػ  واألسطر،
 األكاديمية".

 ** العامل الجاىي: )مَازات العياية بالرات(

 (16جضٚي )

 ِؼبِالد اٌزشجغ ٌجٕٛص اٌؼبًِ اٌضبٟٔ ِٓ ِم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ

َ 
علُ 

 اٌؼجبعح
 ِؼبًِ اٌزشجغ اٌـــؼـــجــــبعاد

 04516 ٠غـً ٚٚجٙٗ ٠ٚض٠ٗ ثّفغص4ٖ 7 1

 04504 ٠ٕظف أؿٕبٔٗ ثبٌفغشبح4 10 2

 04501 ٠ّشػ شؼغٖ ثٕفـ4ٗ 4 3

 04482 ٠ـزذُ ثٕفـٗ صْٚ ِـبػضح 6 4

 04471 ٠صغر ػٕض االؿزذّب4َ 14 5

 04461 ٠ـزشضَ اٌّغدبض ثٕفـٗ صْٚ ِـبػضح4 8 6

 04466 ٠زٕبٚي اٌّشغٚثبد صْٚ أْ ٠زـز ِالثـ4ٗ 11 6

 04463 ٠زذىُ فٟ اٌٍّؼمخ أصٕبء رٕبٚي اٌطؼب4َ 3 7

 04457 ٠أوً ثٕفـٗ صْٚ ِـبػضٖ 12 8

 04455 ٠شٍػ فٟ ا٤وً ث١ٓ ٠ضٖ ا١ٌّٕٟ ٚا١ٌـغ4ٜ 5 10

 04424 اٌذظاء( -ثٕطٍْٛ -٠ـزط١غ اعرضاء ِالثـٗ )ل١ّص 1 11

 04420 اٌذظاء( -ثٕطٍْٛ -٠ـزط١غ سٍغ ِالثـٗ )ل١ّص 2 12

 04381 ٠شٍػ فٟ اعرضاء دظائٗ ا٠٤ّٓ ٚا٠٤ـغ4 13 13

 54677 اٌجظع اٌىبِٓ

 % 74682 اٌزجب٠ٓ اٌّفـغ

التبايف العاممي  % مف 4.250( استحواذ العامؿ الثاني عمى 02يتضح مف جدوؿ )
( عبارة 02وقد تشبعت عميو ) 5.244الكمي )بعد التدوير( وبمغ الجذر الكامف ليذا العامؿ 

عممًا بأنو قد رتبت التشبعات  1.250إلى  1.502تراوحت قيـ معامبلت تشبعاتيا مف 
لعاممي الجوىرية لمعبارات ترتيبًا تنازليًا مف أعمى التشبعات إلى أقميا، ويبلحظ اف التحميؿ ا

 ( لعدـ بموغيـ محؾ جميفورد لتشبع البند عمى العامؿ.02، 05، 3حذؼ العبارات )
وتعكس ىذه العبارات مدى قدرة الطفؿ المعاؽ عقميًا عمى القياـ ببعض المياـ المنزلية 
كغسؿ وجيو وتنظيؼ أسنانو وتمشيط شعره واالستحماـ بمفرده، وتناولو الطعاـ والشراب 

"ميارات العناية بػػػػػػػػ وارتدائو لممبلبس بمفرده دوف تقديـ مساعدة لذا يمكف تسمية ىذا العامؿ 
 ت".بالذا
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 ** البعد الجالح )التفاعل االدتناعي(

 (16جضٚي )

 ِؼبِالد اٌزشجغ ٌجٕٛص اٌؼبًِ اٌضبٌش ِٓ ِم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ

َ 
علُ 

 اٌؼجبعح
 اٌـــؼـــجــــبعاد

ِؼبًِ 

 اٌزشجغ

 04614 ٠زىٍُ ثـغػخ ِٕبؿجخ4 48 1

 04562 ٠شبغت ا٢سغ٠ٓ ثصٛد ٠الءَ اٌّٛلف4 55 2

 04544 ِغ ا٢سغ٠4ٓ٠جبصع ثبٌذض٠ش  51 3

 04517 ٠جضأ أٚ ٠ٛاصً اٌذٛاع ػٕضِب ٠طٍت ِٕٗ طٌه4 52 4

 04436 ٠ـّٟ ا٤ش١بء اٌّٛجٛصح ػٕضٖ ثبٌج١ئخ اٌّذ١طخ4 47 5

 04368 ٠ـّٟ أػعبء اٌجـض ٌٕفـٗ/ ٣ٌسغ4ٓ٠ 45 6

 04363 ٠ـزشضَ ِفغصاد ٌغ٠ٛخ ٌزذض٠ض أجؼاء جـض4ٖ 44 6

 04348 ِـبفخ إِٓخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ا٢سغ4ٓ٠ ٠زفبػً ِغ ا٢سغ٠ٓ ِغاػ١ب 46 7

 04337 ٠فُٙ اٌّؼٕٟ ا٦جّبٌٟ ٌٍىالَ ٚاٌزفبػً ِؼ4ٗ 57 8

 04331 ٠ـأي ػٓ أؿّبء ا٤ش١بء اٌزٟ ال ٠ؼغفٙب4 54 10

11 46 
شىغا ػٕض اٌزّبؽ ش١ئب ِٓ  -٠ـزشضَ وٍّبد ِضال فعال

 االسغ4ٓ٠
04330 

 04312 ػٕض ٌمبئٗ ث4ُٙ ٠ٍمٟ اٌزذ١خ ػٍٟ ا٢سغ٠ٓ 53 12

 04310 ٠شىغ ا٢سغ٠ٓ ػٕضِب ٠ـزٛجت طٌه4 56 13

 44052 اٌجظع اٌىبِٓ

 % 64666 اٌزجب٠ٓ اٌّفـغ

التبايف العاممي  % مف 2.323( استحواذ العامؿ الثالث عمى 03يتضح مف جدوؿ )
( عبارة 01وقد تشبعت عميو ) 2.150الكمي )بعد التدوير( وبمغ الجذر الكامف ليذا العامؿ 

عممًا بأنو قد رتبت التشبعات  1.202إلى  1.502تراوحت قيـ معامبلت تشبعاتيا مف 
لعاممي الجوىرية لمعبارات ترتيبًا تنازليًا مف أعمى التشبعات إلى أقميا، ويبلحظ أف التحميؿ ا

 ( لعدـ بموغيما محؾ جميفورد لتشبع البند عمى العامؿ.53، 51حذؼ العبارتيف )
وتعكس ىذه العبارات عف مدى قدرة الطفؿ المعاؽ عقميًا عمى استخداـ مفردات المغة 
في الحديث والتواصؿ مع اآلخريف بشكؿ الئؽ ومناسب وبسرعة مناسبة، وقدرتو عمى بدء 

ن ياءه وتسمية بعد األشياء المحيطة، واستخداـ بعض عبارات الشكر، الحوار والمشاركة فيو وا 
 "التفاعؿ االجتماعي والتحية واالعتذار وغيرىا، لذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بػػػػػػػػػػػػ "
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 ** البعد السابع: )مَازات األمً والطالمة(

 (17جضٚي )

 اٌذ١بر١خِؼبِالد اٌزشجغ ٌجٕٛص اٌؼبًِ اٌغاثغ ِٓ ِم١بؽ اٌّٙبعاد 

َ 
علُ 

 اٌؼجبعح
 اٌـــؼـــجــــبعاد

ِؼبًِ 

 اٌزشجغ

 04556 ١ّ٠ؼ ث١ٓ اٌّٛالف اٌشطغح ٚا٢ِٕخ4 16 1

 04440 ١ّ٠ؼ ث١ٓ ا٤ش١بء اٌصبٌذخ ٚغ١غ اٌصبٌذخ ٥ٌو4ً 26 2

 04432 ٠زجٕت االصطضاَ ثأصبس إٌّؼي/ اٌفص4ً 24 3

4 21 
 ٠ذبفظ ػٍٟ ِـبفخ إِٓٗ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ؿٛع اٌجٍىٛٔخ /

 اٌّضعؿخ4
04411 

 04408 ٠جزؼض ػٓ رٕبٚي ا٤ص٠ٚخ أٚ اٌؼطٛع4 25 5

 04306 ٠ٍزفذ ١ّ٠ًٕب ٠ٚـبًعا لجً ػجٛع اٌطغ٠ك4 22 6

 04372 ٠ٕزجٗ إٌٟ  إشبعاد اٌّغٚع لجً ػجٛع اٌطغ٠ك4 23 6

 04365 ٠مف ػٍٟ دبفخ اٌىغؿٟ/ اٌطبٌٚخ4 20 7

 04352 ٠عغ ٠ضٖ فٟ ِفزبح اٌىٙغثبء4 17 8

 04346 ٠مزغة ِٓ اٌجٛربجبػ أصٕبء إشؼب4ٌٗ 18 10

 34776 اٌجظع اٌىبِٓ

 % 64563 اٌزجب٠ٓ اٌّفـغ

 % 334702 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٟ

التبايف العاممي  % مف 2.532( استحواذ العامؿ الرابع عمى 04يتضح مف جدوؿ )
( عبارات 01وقد تشبعت عميو ) 2.443الكمي )بعد التدوير( وبمغ الجذر الكامف ليذا العامؿ 

عممًا بأنو قد رتبت التشبعات  1.222إلى  1.553تراوحت قيـ معامبلت تشبعاتيا مف 
رات ىذا الجوىرية لمعبارات ترتيبًا تنازليًا مف أعمى التشبعات إلى أقميا. ويبلحظ أف جميع عبا

 العامؿ استوفت محؾ جيمفورد لتشبع البند عمى العامؿ.
وتعكس ىذه العبارات مدى قدرة الطفؿ المعاؽ عقميًا عمى حماية نفسو مف المخاطر 
فيو يستطيع التمييز بيف المواقؼ الخطرة واألكثر أمنا، كما يتجنب مواضع الخطر كمخاطر 

إشارات المرور أثناء العبور، لذا يمكف تسمية الكيرباء والغاز وعبور الطريؽ بحذر، ومراعاة 
 ىذا العامؿ بػػػػػػػػػ "ميارات األمف والسبلمة".
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 ًا: ثبات املكياع لجثا

قامت الباحثة بحساب معامبلت ثبات مقياس الميارات الحياتية لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة 
كرونباخ، وطريقة التجزئة داوف وفقًا لممحاور الرئيسية والدرجة الكمية لممقياس بطريقتي: إلفا 

 (05النصفية ويتضح ذلؾ في جدوؿ )
 (18جضٚي )

 صجبد ِم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ ثطغ٠مزٟ أٌفب وغٚٔجبر ٚغغ٠مخ اٌزجؼئخ إٌصف١خ

 أٌفب وغٚٔجبر ػضص اٌفمغاد ا٤ثؼبص
 اٌزجؼئخ إٌصف١خ

 ؿج١غِبْ ثغاْٚ جزّبْ

 04615 04605 04674 14 اٌّٙبعاد ا٤وبص١ّ٠خ

 04682 04666 04666 13 ِٙبعاد اٌؼٕب٠خ ثبٌظاد

 04535 04478 04526 13 اٌزفبػً االجزّبػٟ

 04674 04672 04602 10 ِٙبعاد ا٤ِٓ ٚاٌـالِخ

 04678 04645 04634 50 اٌّم١بؽ وىً

( ارتفاع قيـ معامبلت الثبات لممحاور الرئيسية والدرجة 05توضح نتائج جدوؿ )    
الكمية لمقياس الميارات الحياتية لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة داوف وذلؾ بطريقتي ألفا كرونباخ، 
والتجزئة النصفية. حيث بمغت قيـ معامبلت الثبات لممقياس ككؿ لمطريقتيف عمى الترتيب 

إلى ثبات نتائج استجابات المفحوصيف في  ( وجميعيا قيـ مرتفعة وتشير1.245، 1.322)
 اإلجابة عمى بنود المقياس.

 ثالجًا: الضوزة اليَائية ملكياع املَازات احلياتية

تحديد مستوى الميارات  تيدؼ إلى ( عبارة51تكونت الصورة النيائية  لممقياس مف )
( عاًما مف األطفاؿ المتردديف عمى 00-5الحياتية لدى األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف مف سف )

مراكز التربية الخاصة النيارية بنطاؽ محافظتي القاىرة وبني سويؼ، واشتمؿ المقياس عمى 
ية عمى ثبلث ( عبارة سمبية، ويحصؿ الطفؿ في العبارات االيجاب00( عبارة إيجابية، و)24)

درجات في حالة اختيار األـ لبلستجابة "تنطبؽ تمامًا"، ويحصؿ عمى درجتيف في حالة اختيار 
األـ االستجابة )تنطبؽ أحيانًا(، ويحصؿ عمى درجة واحدة في حالة اختيار االستجابة "ال 
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عمى ( يوضح توزيع العبارات 01تنطبؽ أبدًا"، والعكس صحيح مع العبارة السمبية والجدوؿ )
 أبعاد مقياس الميارات الحياتية.

 (20جضٚي )

 رٛػ٠غ ػجبعاد ِم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ فٟ صٛعرٗ إٌٙبئ١خ

 ا٤ثؼبص َ
ػضص 

 اٌؼجبعاد
 أعلبَ اٌؼجبعاد

 14 اٌّٙبعاد ا٤وبص١ّ٠خ 1
27 ،31 ،32 ،28 ،43 ،42 ،40 ،30 ،

36 ،26 ،33 ،38 ،34 ،37 

 13 ِٙبعاد اٌؼٕب٠خ ثبٌظاد 2
7 ،10 ،4، 6 ،14 ،8 ،11 ،3 ،12 ،5 ،1 ،

2 ،13 

 13 اٌزفبػً االجزّبػٟ 3
48 ،55 ،51 ،52 ،47 ،45 ،44 ،46 ،

57 ،54 ،46 ،53 ،56 

 10 ِٙبعاد ا٤ِٓ ٚاٌـالِخ 4
16 ،26 ،24 ،21 ،25 ،22 ،23 ،20 ،

17 ،18 

 زابعًا: ىتائر البحح

 مياقػتُىتائر الفسض األول و 
عمى أنو : "توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف درجات  األوؿ ينص الفرض

األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف عمى مقياس اضطراب الوعي بالجسد بأبعاده المختمفة، ومقياس 
 الميارات الحياتية بأبعاده المختمفة. 

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف 
عمى مقياس اضطراب الوعي بالجسد بأبعاده المختمفة، ومقياس الميارات  فاؿاألطدرجات 

 (.00الحياتية بأبعاده المختمفة، ويتضح ذلؾ في جدوؿ )
 
 
 
 
 
 

  



 م1212( 18) -2ج-مارسعدد                                            ...             بالجسداضطراب الوعي 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 665 - 

 ( 21جضٚي ) 

ِؼبِالد االعرجبغ ث١ٓ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض ثأثؼبصٖ اٌّشزٍفخ، ِٚم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ ثأثؼبصٖ 

 اٌّشزٍفخ

 اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ اٌّزغ١غاد

اظطغاة اٌٛػٟ 

 ثبٌجـض

اٌّٙبعاد 

 ا٤وبص١ّ٠خ

ِٙبعاد 

اٌؼٕب٠خ 

 ثبٌظاد

اٌّٙبعاد 

اٌٍغ٠ٛخ 

 اٌٍفظ١خ

ِٙبعاد 

ا٤ِٓ 

 ٚاٌـالِخ

اٌّٙبعاد 

 اٌذ١بر١خ وىً

اٌٛػٟ اٌذـٟ 

 ثبٌجـُ ٚدضٚصٖ
-04258** 

-

04432** 
-04368** -04460** -04436** 

 *04205- *04214- *04242- 04158- 04118- اٌزشط١ػ اٌذغوٟ

االرجب٘بد 

 اٌّىب١ٔخ
-04204* -04252* -04275** -04313** -04302** 

 *04202- *04223- *04244- 04177- 04047 رمض٠غ اٌّـبفبد

 *04236- ِفَٙٛ اٌجبٔج١خ
-

04322** 
-04140 -04236* -04215* 

 **04463- اٌضعجخ اٌى١ٍخ 
-

04236** 
-04386** -04463** -04434** 

( وجود عبلقة ارتباطيو سالبة ودالة إحصائيًا بيف ب عد 00يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
"الوعي بأجزاء الجسـ" كأحد أبعاد اضطراب الوعي بالجسد واألبعاد الفرعية لمقياس الميارات 
الحياتية: )الميارات األكاديمية، وميارات العناية بالذات، والميارات التفاعؿ االجتماعي، 

**، 1.220-**، 1.055-مف والسبلمة(. حيث بمغت قيـ معامبلت االرتباط )وميارات األ
**( عمى الترتيب وجميعيا قيـ دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية 1.221-**، 1.225-
(. كما توجد عبلقة ارتباطيو سالبة ودالة إحصائيًا بيف بعد "الوعي بأجزاء الجسـ" 1.10)

**(، وىي قيمة 1.222-حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط )والدرجة الكمية لمميارات الحياتية. 
(. مما يشير إلى وجود عبلقة عكسية بيف الوعي 1.10دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )

بأجزاء الجسـ كأحد أبعاد اضطراب الوعي بالجسد، والدرجة الكمية لمميارات الحياتية. أي أنو 
اية بأجزاء جسده، كمما انخفضت الميارات الحياتية كمما زاد اضطراب الطفؿ المعاؽ عقميًا بالعن

 لديو.
ويتضح أيًضا وجود عبلقة ارتباطيو سالبة ودالة إحصائيًا بيف ب عد "التخطيط الحركي" 
كأحد أبعاد اضطراب الوعي بالجسد واألبعاد الفرعية لمقياس الميارات الحياتية: )الميارات 

**، 1.020-. حيث بمغت قيـ معامبلت االرتباط )المفظية المغوية، وميارات األمف والسبلمة(
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(. فيما عدا بعدي 1.15**( وىي قيـ دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )1.002-
)الميارات األكاديمية ، وميارات العناية بالذات(. كما توجد عبلقة ارتباطيو سالبة ودالة 

الحياتية. حيث بمغت قيمة معامؿ إحصائيًا بيف بعد "التخطيط الحركي" والدرجة الكمية لمميارات 
(. مما يشير إلى 1.15*(، وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )1.015-االرتباط )

وجود عبلقة عكسية بيف التخطيط الحركي كأحد أبعاد اضطراب الوعي بالجسد، والدرجة الكمية 
المعاؽ عقميًا، كمما  لمميارات الحياتية. أي أنو كمما زاد اضطراب التخطيط الحركي لمطفؿ

 انخفضت الميارات الحياتية لديو.
كما يتضح أيًضا وجود عبلقة ارتباطيو سالبة ودالة إحصائيًا بيف ب عد "االتجاىات 
المكانية" كأحد أبعاد اضطراب الوعي بالجسد واألبعاد الفرعية لمقياس الميارات الحياتية: 
)الميارات األكاديمية، وميارات العناية بالذات، والميارات المفظية المغوية، وميارات األمف 

-**، 1.045-*، 1.050-*، 1.012-. حيث بمغت قيـ معامبلت االرتباط )والسبلمة(
، 1.15**( عمى الترتيب وجميعيا قيـ دالة إحصائًيا في المستوييف معنوية )1.202
(. كما توجد عبلقة ارتباطيو سالبة ودالة إحصائيًا بيف بعد "االتجاىات المكانية" 1.10

**(، وىي قيمة 1.210-مغت قيمة معامؿ االرتباط )والدرجة الكمية لمميارات الحياتية. حيث ب
(. مما يشير إلى وجود عبلقة عكسية بيف 1.10دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )

االتجاىات المكانية كأحد أبعاد اضطراب الوعي بالجسد، والدرجة الكمية لمميارات الحياتية. أي 
المكانية، كمما انخفضت الميارات  أنو كمما زاد اضطراب الطفؿ المعاؽ عقميًا باالتجاىات

 الحياتية لديو.
وبالنسبة لمبعد الرابع "تقدير المسافات" يتضح وجود عبلقة ارتباطيو سالبة ودالة 
إحصائيًا بينو وبيف بعدي مقياس الميارات الحياتية: )الميارات المفظية، وميارات السبلمة 

*( وىي قيـ دالة عند 1.002- *،1.022-واألمف(. حيث بمغت قيمة معامبلت االرتباط )
(، فيما عدا بعدي الميارات األكاديمية والعناية بالذات فمـ تثبت أي 1.15مستوى معنوية )

عبلقة ارتباط بينيما، كما يتضح وجود عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بيف لمقياس بعد "تقدير 
ة لمقياس الميارات المسافات" كأحد أبعاد مقياس اضطراب الوعي بالجسد والدرجة الكمي

*( وىي قيمة دالة عند مستوى معنوية 1.010-الحياتية، حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط )
(. مما يشير إلى وجود عبلقة عكسية بيف اضطراب الطفؿ المعاؽ عقميًا في تقدير 1.15)
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اء المسافات والميارات الحياتية فكمما زاد اضطرابو بشاف تقدير المسافة بينو وبيف األشي
 انخفضت الميارات الحياتية لديو.

وعمى مستوى البعد الخامس مف أبعاد مقياس اضطراب الوعي بالجسد "مفيوـ 
الجانبية" فيتضح وجود عبلقة ارتباطيو سالبة ودالة إحصائًيا بينيا وبيف أبعاد مقياس 

بلمة واألمف( الميارات الحياتية: )الميارات األكاديمية، وميارات العناية بالذات، وميارات الس
*( وجميعيا قيـ 1.023-**، 1.200-*، 1.023-حيث بمغت قيـ معامبلت االرتباط )
( فيما عدا بعد )الميارات المغوية( فمـ يظير أي 1.15دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )

عبلقة ارتباطيو بينو وبيف أبعاد الميارات الحياتية، كما يتضح وجود عبلقة ارتباطيو سالبة 
إحصائيًا بيف بعد "مفيـو الجانبية" كأحد أبعاد مقياس اضطراب الوعي بالجسد والدرجة ودالة 

*( وىي قيمة دالة 1.005-الكمية لمميارات الحياتية حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط )
(. مما يشير إلى وجود عبلقة عكسية بيف بعد : "مفيـو 1.15إحصائًيًا عند مستوى )
راب الوعي بالجسد والدرجة الكمية لمميارات الحياتية، وبصورة أخرى الجانبية" كأحد أبعاد اضط

يعني ذلؾ أنو كمما زاد اضطراب المعاؽ عقميًا بخصوص مفيومو لمجانبية كمما انخفضت 
 مياراتو الحياتية.

وعمى مستوى الدرجة الكمية لمقياس اضطراب الوعي بالجسد فقد وجدت عبلقة 
ينو وبيف أبعاد مقياس الميارات الحياتية: )الميارات ارتباطيو سالبة ودالة إحصائًيا ب

األكاديمية، وميارات العناية بالذات، والميارات المفظية المغوية، وميارات األمف والسبلمة(. 
-**، 1.253-**، 1.023-**، 1.232-حيث بمغت قيـ معامبلت االرتباط )

(، كما يتضح أيضًا 1.10**( وجميعيا قيـ دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )1.232
وجود عبلقة ارتباطيو سالبة ودالة إحصائًيا بيف الدرجة الكمية لمقياس اضطراب الوعي 
         بالجسد والدرجة الكمية لمقياس الميارات الحياتية حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بينيما 

 (. مما يشير إلى وجود عبلقة1.10**( وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى )1.222-)
عكسية بيف اضطراب وعي الطفؿ المعاؽ عقميا بجسده ونمو مستوى الميارات الحياتية لديو، 
فكمما زاد اضطراب وعيو بالجسد وخصائصو واحتياجاتو، انخفضت مياراتو الحياتية، وقصوره 
في أداء أبسط ميارات الحياة اليومية )كاألكؿ والشرب، ولبس المبلبس وقضاء الحاجة 

 وغيرىا(.
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 .J. siker,2015  (،)A. Singh, Aحة ىذا الفرض مع دراسة كؿ مف )وتتفؽ ص
Agriwal,2005 والػي أكدت جميعيا وجود عبلقة إرتباطية بيف الميارات الحياتية ومستوي )

لوحظ أف الطفؿ الذي لديو انخفاض في مستوي الوعي بالجسد لديو  الوعي بالجسد . وقد
مشكبلت في الميارات األكاديمية خاصة القراءة والكتابة. فذاؾ الطفؿ لديو صعوبة في تتبع 
تسمسؿ الحروؼ، معرفة اتجاه الكتابة، والكتابة بخط غير منتظـ، أو الكتابة بخط خفيؼ، أو 

مسافات كبيرة جدا أو صغيرة جدا بيف الكممات. أما عف  الضغط عمي القمـ بشكؿ كبير، وترؾ
مستوي ميارات األمف والسبلمة، فنجده غير قادر عمي التمييز بيف المواقؼ اآلمنة والخطرة، 
صعوبة في عبور الطريؽ، واالقتراب مف النيراف أو مكبس الكيرباء. كما نبلحظ عمي الطفؿ 

وارتداء الحذاء األيمف واأليسر ، وصعوبة في  الخمط بيف اليد اليمني واليسري في األكؿ ،
اإلمساؾ بالممعقة. كما نبلحظ أنو كثير االصطداـ باألثاث نظرا النخفاض وعيو الحسي بجسده 
وصعوبة في تقدير المسافات. أما عمي مستوي التفاعؿ االجتماعي، فيو غير قادر عمي 

؛ فيبتعد كثيرًا أو يقترب كثيرًا مف تحديد المسافة المناسبة بينو وبيف اآلخريف أثناء الحديث
 اآلخريف، أو صعوبة في تحديد اتجاىات اآلخريف بالنسبة لو مما يعيؽ عممية التواصؿ.

 مياقػتَاىتائر الفسض الجاىي و 
ينص الفرض الثاني عمى أنو " يمكف التنبؤ بمستوى الميارات الحياتية وأبعادىا    

 دى عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف". الداخمية مف خبلؿ اضطراب الوعي بالجسد ل
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخدـ أسموب تحميؿ االنحدار المتعدد التدريجي 

(Stepwise-Regression وذلؾ بيدؼ تحديد مدى إسياـ اضطراب الوعي بالجسد في ،)
عمى مراكز  التنبؤ بالميارات الحياتية لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف المتردييف

 ( يوضح ذلؾ:00التربية الخاصة النيارية بمحافظتي القاىرة وبني سويؼ، والجداوؿ )
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 ( 22جضٚي ) 

ِؼبِالد االٔذضاع اٌّزضعط ث١ٓ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض ثأثؼبصٖ اٌّشزٍفخ، ِٚم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ 

 ثأثؼبصٖ اٌّشزٍفخ

اٌّزغ١غ 

 اٌزبثغ

اٌّٙبعاد 

 اٌذ١بر١خ

 اٌّـزمً اٌّزغ١غ

اظطغاة اٌٛػٟ 

 ثأجؼاء اٌجـض

االعرجبغ 

 اٌّزؼضص

R 

ٔـجخ 

اٌّـبّ٘خ

  R
2

 

 ل١ّخ

B1 

 ل١ّخ ث١زب

Beta 

( ل١ّخ )ف

 ٚصالٌزٙب

ل١ّخ )د( 

 ٚصالٌزٙب

صبثذ 

 االٔذضاع

B0 

ِٙبعاد 

ا٤ِٓ 

 ٚاٌـالِخ

 اٌذـٟاٌٛػٟ 

 بٌجـُث
-04460 04212 

-

04676 
-04460 

264364

** 
54163** 

1234164 

 االرجب٘بد

 اٌّىب١ٔخ
-04313 04087 

-

04357 
-04313 

104568

** 
34265** 

 04056 04236- ِفَٙٛ اٌجبٔج١خ
-

04145 
-04236 

54743*

* 
24416** 

اٌضعجخ اٌى١ٍخ 

الظطغاة اٌٛػٟ 

 ثبٌجـض

-04463 04224 
-

04125 
-04463 

274302

** 
54320** 

اٌّٙبعاد 

اٌٍغ٠ٛخ 

 اٌٍفظ١خ

 04058 04242- اٌزشط١ػ اٌذغوٟ
-

04414 
-04242 

64120*

* 
24464** 

584466 

 04060 04244 رمض٠غ اٌّـبفبد
-

04225 
-04244 

64227*

* 
24486** 

ِٙبعاد 

اٌؼٕب٠خ 

 ثبٌظاد

 04322- 04158 04104 04322- ِفَٙٛ اٌجبٔج١خ
54603*

* 
24262** 134216 

اٌّٙبعاد 

 ا٤وبص١ّ٠خ

 اٌذـٟاٌٛػٟ 

 بٌجـُث
-04258 04066 

-

04235 
-04258 

64065*

* 
24657** 344528 

اٌّٙبعاد 

اٌذ١بر١خ 

 وىً

 اٌذـٟاٌٛػٟ 

 بٌجـُث
-04436 04180 

-

04886 
-04436 

224846

** 
44680** 1364884 

( تأثر الميارات الحياتية لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة داوف 00يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
باضطراب الوعي بالجسد، حيث تمكف نموذج االنحدار مف التنبؤ بأبعاد الميارات الحياتية مثؿ 
)ميارات األمف والسبلمة، والميارات المغوية المفظية، وميارات العناية بالذات، والميارات 

ي بالجسد لدى عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة األكاديمية( وذلؾ مف خبلؿ اضطراب الوع
داوف. ولمتعرؼ عمى نسبة إسياـ كؿ متغير مف متغيرات اضطراب الوعي بالجسد في تفسير 

 -الميارات الحياتية يتبع ما يمي:
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 أواًل: مَازات األمً والطالمة

ت سيـ متغيرات اضطراب الوعي بالجسد )الوعي بأجزاء الجسـ، االتجاىات المكانية، 
فيـو الجانبية، والدرجة الكمية الضطراب الوعي بالجسد( بنسبة إسياـ ايجابية دالة عند م

( في التنبؤ بميارات األمف والسبلمة كأحد أبعاد الميارات الحياتية، حيث بمغت 1.10مستوى )
%( عمى الترتيب. 00.2%(، )5.2%(، )5.4%(، )00.0قيمة إسياـ كؿ بعد مف أبعادىا )

 دلة خط االنحدار لمتنبؤ كما يمي:ويمكف صياغة معا
Y= β0+ β1*X1+ β2*X2 + β3X3 + β4 X4……. 

(+ الحسي بالجسـالوعي )1.342+  002.032ميارات األمف والسبلمة= 
)الدرجة الكمية الضطراب  1.005)مفيـو الجانبية(+ 1.025)االتجاىات الجانبية(+ 1.254

 الوعي بالجسد(.
 ثاىيًا: املَازات اللغوية اللفظية

ت سيـ متغيرات اضطراب الوعي بالجسد )التخطيط الحركي، وتقدير المسافات( بنسبة 
( في التنبؤ بالميارات المغوية المفظية كأحد أبعاد 1.10إسياـ ايجابية دالة عند مستوى )

%( عمى الترتيب. ويمكف 2%(، )5.5الميارات الحياتية، حيث بمغت قيمة إسياـ كؿ منيما )
 نحدار لمتنبؤ كما يمي:صياغة معادلة خط اال 

)تقدير  1.005)التخطيط الحركي(+  1.202+  55.223الميارات المغوية المفظية = 
 المسافات(.

 ثالًجا: مَازات العياية بالرات

ي سيـ متغير "الجانبية" كأحد أبعاد مقياس اضطراب الوعي بالجسد بنسبة إسياـ 
العناية بالذات كأحد أبعاد الميارات  ( في التنبؤ بميارات1.10ايجابية دالة عند مستوى )

%( ويمكف صياغة معادلة خط االنحدار لمتنبؤ كما 01.2الحياتية، حيث بمغت قيمة إسيامو )
 يمي:

 )مفيوـ الجانبية( 1.055+  02.003ميارات العناية بالذات = 
 زابًعا: املَازات األنادميية

اضطراب الوعي بالجسد بنسبة ي سيـ متغير "الوعي بأجزاء الجسـ" كأحد أبعاد مقياس 
( في التنبؤ بالميارات األكاديمية كأحد أبعاد الميارات 1.10اسياـ ايجابية دالة عند مستوى )
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%( ويمكف صياغة معادلة خط االنحدار لمتنبؤ كما 2.3الحياتية، حيث بمغت قيمة إسيامو )
 يمي:

 (الحسي بالجسـ)الوعي  1.025+  22.505الميارات األكاديمية = 
 زابًعا: الدزدة الهلية للنَازات احلياتية

ي سيـ متغير "الوعي بأجزاء الجسـ" كأحد أبعاد مقياس اضطراب الوعي بالجسد بنسبة 
( في التنبؤ بالميارات الحياتية ككؿ، حيث بمغت قيمة 1.10إسياـ ايجابية دالة عند مستوى )

 مي:%( ويمكف صياغة معادلة خط االنحدار لمتنبؤ كما ي05إسيامو )
 (الحسي بالجسـ)الوعي  1.553+ 023.552الميارات الحياتية ككؿ = 

ويتضح مف نتائج الفرض السابؽ عمي أنو يمكف التنبؤ بمستوي الميارات الحياتية 
لدي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف مف خبلؿ اضطراب الوعي بالجسد لدييـ ، تتفؽ نتائج 

 J.seker,2015(،)singh,et al,2015 A.(،).E)الفرض السابؽ مع نتائج دراسة 
inglesfield&A. Crisp,2015والتي أكدت جميعيا عمي دور 0100، (،)فاطمة الميثي )

 في الوعي بالجسد في تنمية الميارات الحياتية . 
الجسد، بفيمكف التنبؤ بميارات األمف والسبلمة لدي األطفاؿ مف خبلؿ الوعي الحسي 

بية والدرجة الكمية الضطراب الوعي بالجسد  ؛ ذلؾ ألف واالتجاىات المكانية ومفيوـ الجان
الطفؿ الذي لديو قصور في اإلحساس بجسده وحدوده، يعاني مف االصطداـ كثيرًا باألشياء 
أثناء السير، غير قادر عمي تمييز المواقؼ الخطرة ، كذلؾ الطفؿ الذي لديو صعوبة في عبور 

االتجاىات  المكانية .وبذلؾ تتفؽ الدراسة  الطريؽ يكوف لديو صعوبة  أيضا في عمي تمييز
( عمي دور اإلدراؾ الحسي Robinson,2008(،)white,2008الحالية ونتائج دراسة)

 &Vallaeyلمجسد بمستوي الميارات الحياتية لدي الطفؿ.ويذكر دراسة )
Vandroeme,1999الحس العميؽ -( بأف المعمومات الواردة مف الحواس) الممس- 

الدىميزي( ىامة جدا في مستوي الوعي الجسد. وأي خمؿ حسي بيا يؤثر الحس  -البصر
 سمبا عمي نمو الجسد. 

كما أوضحت الدراسة الحالية بأنو يمكف التنبؤ بالتفاعؿ االجتماعي مف خبلؿ بعدي 
التخطيط  الحركي ، وتقدير المسافات دوف غيرىا مف األبعاد؛ ذلؾ يؤكد دورىا في تحديد 

تماعي. فالطفؿ الذي لديو قصور في التخطيط الحركي، نجده يتعرقؿ كثيرا مستوي التفاعؿ االج
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ػ ويصطدـ بالحواجز ويجد صعوبة في الوصوؿ إلي األشياء أو األفراد مما يعوؽ تواصمو مع 
اآلخريف. كما أف عدـ قدرة الطفؿ عمي تقدير المسافة الفاصؿ بينو وبيف اآلخريف، قد يعوؽ 

قد يقترب كثيرًا أو يبتعد كثيرًا.وترتبط الكفاءة المغوية بالوعي  تواصمو وتفاعمو معًا، فنجده
بالجسد والتي تؤثر سمبا عمي عبلقات الطفؿ االجتماعية ؛ فالتأخر أو االضطراب في وعي 

 (.Vallaey& Vandroeme,1999الطفؿ بجسده يؤثر سمبا عمي الشخص ككؿ)
ية بالذات مف خبلؿ بعد ويوضح نتائج ذلؾ الفرض أنو يمكف التنبؤ بميارات العنا

الجانبية فقط. فالطفؿ الذي لديو قصور في إدراؾ مفيوـ الجانبية ، نجده يخمط دوما بيف 
 ارتداء حذائو األيمف واأليسر، والخمط بيف اليديف اليمني واليسري في األكؿ . 

كما أنو يمكف  التنبؤ بالميارات األكاديمية لدي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف مف خبلؿ 
الوعي الحسي بالجسد وأجزائو؛ ذلؾ ألف الطفؿ غير الواعي بحدود جسمو وأجزائو  غير قادر 
في األغمب عمي اإلمساؾ المحكـ بالقمـ ، أو الضغط عمي القمـ بقوة ، يواجو صعوبة في نقؿ 
النص المكتوب إلي الكراسة . وتختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )فطيمة 

والتي أكدت عمي دور مفيـو الجانبية في التنبؤ بصعوبات تعمـ القراءة ( 0105دبراسو،
أف األطفاؿ عسيري القراءة والكتابة  (0115)حسيف نوري الياسري ،والكتابة . فتري دراسة

يخمطوف بيف  كما أنيـ ،لدييـ صعوبة في تمييز اليميف واليسار بالنسبة لجسده واآلخريف
 تحت. -الكممات الدالة عمي اليميف واليسار، وفوؽ

 مياقػتَاىتائر الفسض الجالح و
ينص الفرض الثالث عمى أنو: " توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات 
النوع )الذكور واإلناث( عمى مقياس اضطراب الوعي بالجسد وأبعاده المختمفة لدى عينة مف 

 متبلزمة داوف".األطفاؿ ذوي 
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب دالالت الفروؽ بيف متوسطات 
درجات الذكور واإلناث مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف، وذلؾ عمى مقياس اضطراب الوعي 
بالجسد وأبعاده المختمفة باستخداـ اختبار "ت" لدالالت الفروؽ بيف متغيريف مستقميف 

 ضح ذلؾ.( يو 02والجدوؿ )
 
 

  



 م1212( 18) -2ج-مارسعدد                                            ...             بالجسداضطراب الوعي 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 663 - 

 ( 23جضٚي ) 

اٌفغٚق ث١ٓ اٌجٕـ١ٓ فٟ أثؼبص ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض ٚاٌضعجخ اٌى١ٍخ ٌضٜ ا٤غفبي طٚٞ 

 ِزالػِخ صاْٚ

اظطغاة 

اٌٛػٟ 

 ثبٌجـض

 ل١ّخ د (48ا٦ٔبس )ْ=  (51اٌظوٛع )ْ=

 اٌّذـٛثخ

صعجبد 

 اٌذغ٠خ

ِـزٜٛ 

 اٌضالٌخ

دجُ 

 ا٤صغ

η
2

 ع َ ع َ 

اٌٛػٟ 

ثأجؼاء 

 اٌجـُ

36416 54364 27412 54633 64306 87 0401 04353 

اٌزشط١ػ 

 اٌذغوٟ
28410 54033 22470 54156 64175 

87 
0401 04271 

االرجب٘بد 

 اٌّىب١ٔخ
18468 44202 14424 24880 64434 

87 
0401 04361 

رمض٠غ 

 اٌّـبفبد
15461 24685 13461 34342 34237 

87 
0401 04086 

ِفَٙٛ 

 اٌجبٔج١خ
11474 24427 10404 24071 34867 

87 
0401 04136 

اٌضعجخ 

 اٌى١ٍخ 
112448 84315 77482 84366 124608 87 0401 04618 

 
 

 

 
 
 

 (1شىً )

 اٌفغٚق ث١ٓ ِزٛؿطبد صعجبد اٌظوٛع ٚا٦ٔبس ػٍٝ ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض
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( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات 02يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف عمى مقياس اضطراب الوعي بالجسد وأبعاده الفرعية تبعًا لمنوع 
)ذكور، إناث(، فقد بمغت قيمة "ت" المحسوبة في أبعاد "الوعي بأجزاء الجسـ، والتخطيط 

، 2.045، 3.212الحركي، واالتجاىات المكانية، وتقدير المسافات، ومفيـو الجانبية" )
( عمى الترتيب، كما بمغت قيمة "ؼ" المحسوبة في الدرجة الكمية 2.534، 2.024، 3.222

(. وجميعيا قيـ أكبر مف قيمة "ت" الجدولية ودالة 00.215لمقياس اضطراب الوعي بالجسد )
 (.1.10إحصائيًا عند مستوى معنوية )

ولمتعرؼ عمى اتجاىات الفروؽ بيف المجموعتيف )الذكور واإلناث( في األبعاد الفرعية 
والدرجة الكمية لممقياس يتـ مقارنة المتوسطات الحسابية لكؿ مف الذكور واإلناث، فيتضح لنا 
أف الفروؽ لصالح الذكور في اضطراب الوعي بالجسد؛ أي أف الذكور أقؿ وعيًا بجسدىـ 

 مقارنة باإلناث الذيف يزداد وعييـ عف الذكور.
اإلناث في الدرجة الكمية ولـ تكتؼ الباحثة بحساب دالالت الفروؽ بيف الذكور و 

لمقياس اضطراب الوعي بالجسد وأبعاده الفرعية فحسب إنما لجأت إلى حساب محكات حجـ 
( في الدرجة الكمية لممقياس؛ أي أف 1.205التأثير باستخداـ قيمة مربع ايتا والتي بمغت )

كمي %( مف حجـ التبايف ال20.5مقياس اضطراب الوعي بالجسد ككؿ ي فسر نسبة قدرىا )
 ألفراد العينة.

وعمى مستوى األبعاد الفرعية )الوعي بأجزاء الجسـ، والتخطيط الحركي، واالتجاىات 
، 1.040، 1.252المكانية، وتقدير المسافات، ومفيـو الجانبية( بمغت قيمة مربع ايتا )

( عمى الترتيب؛ أي أف بعد "الوعي بأجزاء الجسـ" ي فسر نسبة 1.022، 1.153، 1.220
%( مف حجـ التبايف الكمي المفسر، كما أف ب عد " التخطيط الحركي" ي فسر نسبة 25.2)قدرىا 
%( مف حجـ التبايف الكمي المفسر، وبعد "االتجاىات المكانية" يفسر نسبة 04.0قدرىا )
%( مف حجـ التبايف الكمي المفسر، كما ي فسر بعد "تقدير المسافات" نسبة قدرىا 22.0قدرىا )

%( مف إجمالي 02.2ايف الكمي، وي فسر بعد مفيـو الجانبية نسبة قدرىا )%( مف التب5.3)
 التبايف.

ومما سبؽ نجد أف الذكور لدييـ درجة اكبر مف أقرانيـ اإلناث في اضطراب الوعي 
بالجسد، مما يستمـز توجيو برامج تدريبية ليـ تزيد مف وعييـ بأجزاء جسميـ، والعناية 



 م1212( 18) -2ج-مارسعدد                                            ...             بالجسداضطراب الوعي 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 665 - 

اىات المكانية وتقدير المسافات بينيـ وبيف األشخاص واألشياء الذاتية بالذات، وتحديد االتج
دراؾ مفيـو الجانبية وغيرىا مف الميارات.  المحيطة وا 

والتي تؤكد عمي انخفاض الوعي  (Zink,1995)وتتفؽ صحة ىذا الفرض مع دراسة 
بالجسد لدي اإلناث مقارنة بالذكور، ولكنيا فروؽ ليست كبيرة. في حيف قد وجدت دراسة 

(simons& Lemmens,2009 في تفوؽ اإلناث عمي الذكور في اإلشارة إلي أجزاء )
الجسد ، وال توجد فروؽ بينيـ في استخداـ الكممات الدالة عمي أجزاء الجسد. بينما وجدت 

( أنو ال توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث مف األسوياء وذوي champan,1991دراسة )
( أية laws&Biship,2003لجسد.وأيضا لـ تجد دراسة )متبلزمة داوف في مستوي الوعي با

فروؽ بيف الذكور واإلناث في اإلشارة إلي أجزاء الجسد في مجموعات األطفاؿ األسوياء 
(. كما لـ تتفؽ  05عاـ  -01سنوات( أو األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف بعمر ) 3-2)بعمر 

( والتي لـ تجد J. Simons,et al., 2011أيضًا نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )
 فروؽ بيف الجنسيف في مستوي الوعي بالجسد. 

 مياقػتَاىتائر الفسض السابع و

ينص الفرض الرابع عمى أنو: " توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات 
النوع )الذكور واإلناث( عمى مقياس الميارات الحياتية وأبعاده المختمفة لدى عينة مف األطفاؿ 

 ذوي متبلزمة داوف".
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب دالالت الفروؽ بيف متوسطات 
درجات الذكور واإلناث مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف، وذلؾ عمى مقياس الميارات الحياتية 

( 02وأبعاده المختمفة باستخداـ اختبار "ت" لدالالت الفروؽ بيف متغيريف مستقميف والجدوؿ )
 يوضح ذلؾ.
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 ( 24جضٚي ) 

اٌفغٚق ث١ٓ اٌجٕـ١ٓ فٟ أثؼبص ِم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ ٚاٌضعجخ اٌى١ٍخ ٌضٜ ا٤غفبي طٚٞ ِزالػِخ 

 صاْٚ

اٌّٙبعاد 

 اٌذ١بر١خ

 ل١ّخ د (48ا٦ٔبس )ْ=  (51اٌظوٛع )ْ=

 اٌّذـٛثخ

صعجبد 

 اٌذغ٠خ

ِـزٜٛ 

 اٌضالٌخ

دجُ 

 ا٤صغ

η
2

 ع َ ع َ 

 اٌّٙبعاد

 ا٤وبص١ّ٠خ
25474 64552 27414 54526 14783 87 

غ١غ 

 صاٌخ
---- 

ِٙبعاد 

اٌؼٕب٠خ 

 ثبٌظاد

26400 44400 28417 44631 34525 

87 

0401 04113 

اٌّٙبعاد 

اٌٍغ٠ٛخ 

 اٌٍفظ١خ

27410 34523 30463 34005 34764 

87 

0401 04132 

ِٙبعاد 

ا٤ِٓ 

 ٚاٌـالِخ

20445 34635 23458 34613 44264 

87 

0401 04156 

اٌّٙبعاد 

اٌذ١بر١خ 

 وىً

100438 154130 111455 144015 34722 

87 

0401 04130 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2شىً )

 اٌفغٚق ث١ٓ ِزٛؿطبد صعجبد اٌظوٛع ٚا٦ٔبس ػٍٝ ِم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ
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( وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات 02يتضح مف خبلؿ جدوؿ )
داوف عمى مقياس الميارات الحياتية وأبعاده الفرعية تبعًا لمنوع )ذكور، األطفاؿ ذوي متبلزمة 

إناث( فيما عدا بعد "الميارات األكاديمية"، فقد بمغت قيمة "ت" المحسوبة في أبعاد "ميارات 
، 2.422، 2.505العناية بالذات، والميارات المغوية المفظية، وميارات السبلمة واألمف" )

كما بمغت قيمة "ؼ" المحسوبة في الدرجة الكمية لمقياس الميارات ( عمى الترتيب، 2.032
(. وجميعيا قيـ أكبر مف قيمة "ت" الجدولية ودالة إحصائيًا عند مستوى 2.400الحياتية )
 (.1.10معنوية )

ولمتعرؼ عمى اتجاىات الفروؽ بيف المجموعتيف )الذكور واإلناث( في األبعاد الفرعية 
يتـ مقارنة المتوسطات الحسابية لكؿ مف الذكور واإلناث، فيتضح لنا  والدرجة الكمية لممقياس

أف الفروؽ لصالح اإلناث في الميارات الحياتية وأبعادىا الفرعية عدا ب عد الميارات األكاديمية؛ 
تباع إجراءات األمف والسبلمة  أي أف اإلناث أكثر قدرًة في العناية بالذات، والميارات المغوية وا 

 ذكور الذيف يقؿ وعييـ بتمؾ الميارات.مقارنة بال
ولـ تكتؼ الباحثة بحساب دالالت الفروؽ بيف الذكور واإلناث في الدرجة الكمية 
لمقياس الميارات الحياتية وأبعاده الفرعية فحسب إنما لجأت إلى حساب محكات حجـ التأثير 

ياس؛ أي أف مقياس ( في الدرجة الكمية لممق1.021باستخداـ قيمة مربع ايتا والتي بمغت )
 %( مف حجـ التبايف الكمي ألفراد العينة.02الميارات الحياتية ككؿ ي فسر نسبة قدرىا )

وعمى مستوى األبعاد الفرعية )ميارات العناية بالذات، والميارات المغوية، وميارات 
( عمى الترتيب؛ أي 1.053، 1.020، 1.002السبلمة واألمف( فقد بمغت قيمة مربع ايتا )

%( مف حجـ التبايف الكمي المفسر، 00.2بعد "ميارات العناية بالذات" ي فسر نسبة قدرىا ) أف
%( مف حجـ التبايف الكمي المفسر، 02.0كما أف ب عد "الميارات المغوية" ي فسر نسبة قدرىا )
 %( مف حجـ التبايف الكمي المفسر.05.3وبعد "ميارات السبلمة واألمف" يفسر نسبة قدرىا )

بؽ نجد أف اإلناث لدييـ درجة أكبر مف أقرانيـ الذكور في ممارسة الميارات ومما س
الحياتية المتمثمة في ميارات العناية بالذات، والميارات المغوية، وميارات السبلمة واألمف 
مقارنة بأقرانيـ الذكور الذيف يظيروف تدني واضح في تمؾ الميارات، أما بالنسبة لمميارات 

ى فييا كؿ مف الذكور واإلناث عمى حد سواء. وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية األكاديمية يتساو 
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( والتي أكدت تفوؽ اإلناث عمي الذكور في مستوي ممارسة 0112مع نتائج دراسة )شاىيف، 
 الميارات الحياتية لدييـ 

  مياقػتَاوىتائر الفسض اخلامظ 
بيف متوسطات درجات ينص الفرض الخامس عمى أنو: " توجد فروؽ دالة إحصائًيا 

المؤىؿ الدراسي )يقرأ ويكتب، مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عالي( عمى مقياس اضطراب الوعي 
 بالجسد وأبعاده المختمفة لدى عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف".

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب دالالت الفروؽ بيف متوسطات 
وذلؾ عمى مقياس اضطراب الوعي بالجسد وأبعاده درجات األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف، 

 One Wayالمختمفة تبًعا لممؤىؿ الدراسي باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي االتجاه )
Anova( والجدوؿ )يوضح ذلؾ.05 ) 
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 ( 25جضٚي ) 

طٚٞ ِزالػِخ صاْٚ رجؼبً  اٌفغٚق فٟ أثؼبص ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض ٚاٌضعجخ اٌى١ٍخ ٌضٜ ا٤غفبي

 ٌٍّؤً٘ اٌضعاؿٟ

 ا٤ثؼبص
ِصضع 

 اٌزجب٠ٓ

ِجّٛع 

 اٌّغثؼبد

صعجبد 

 اٌذغ٠خ

ِزٛؿػ 

 اٌّغثؼبد

اٌم١ّخ 

 اٌفبئ١خ

ِـزٜٛ 

 اٌضالٌخ

اٌٛػٟ اٌذؾ 

 ثأجؼاء اٌجـُ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
18604767 2 8704434 

صاسً  0401 364367

 اٌّجّٛػبد
26144282 86 264851 

  88 45654160 اٌّجّٛع

اٌزشط١ػ 

 اٌذغوٟ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
16224762 2 7614436 

صاسً  0401 464111

 اٌّجّٛػبد
17124117 86 174672 

  88 35344880 اٌّجّٛع

االرجب٘بد 

 اٌّىب١ٔخ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
6184763 2 3084831 

صاسً  0401 204883

 اٌّجّٛػبد
14324086 86 144664 

  88 20514860 اٌّجّٛع

رمض٠غ 

 اٌّـبفبد

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
1284367 2 644674 

صاسً  0401 64000

 اٌّجّٛػبد
7864342 86 84241 

  88 10254610 اٌّجّٛع

ِفَٙٛ 

 اٌجبٔج١خ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
1074266 2 544134 

صاسً  0401 114041

 اٌّجّٛػبد
4654563 86 44803 

  88 5734740 اٌّجّٛع

 اٌضعجخ اٌى١ٍخ 

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
164004810 2 76004455 

صاسً  0401 1664358

 اٌّجّٛػبد
50424630 86 514876 

  88 224434640 اٌّجّٛع
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( وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات 05يتضح مف خبلؿ جدوؿ ) 
األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف عمى مقياس اضطراب الوعي بالجسد وأبعاده الفرعية تبعًا لممؤىؿ 
الدراسي )يقرأ ويكتب، مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عالي(، فقد بمغت قيمة "ؼ" المحسوبة في أبعاد 

المكانية، تقدير المسافات، مفيـو )الوعي بأجزاء الجسـ، التخطيط الحركي، االتجاىات 
( عمى الترتيب، كما بمغت 00.120، 3.111، 01.552، 22.000، 22.234الجانبية( )

(. وجميعيا قيـ أكبر مف قيمة 023.255قيمة "ؼ" المحسوبة في الدرجة الكمية لممقياس )
 (. 1.10"ؼ" الجدولية ودالة إحصائيًا عند مستوى )
ة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المؤىبلت الثبلثة: مما يشير إلى وجود فروؽ دال

)يقرأ ويكتب، مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عالي( في الدرجة الكمية الضطراب الوعي بالجسد وأبعاده 
الفرعية، ولمعرفة اتجاىات الفروؽ بيف ىذه المجموعات يتـ استخداـ اختبار شيفيو 

(Scheffe( لممقارنات البعدية )Hoc Test-Post والجدوؿ )(يوضح ذلؾ:02 )- 
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 (26جضٚي )

ارجب٘بد اٌفغٚق اٌجؼض٠خ ػٍٝ ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض ٥ٌغفبي طٚٞ ِزالػِخ صاْٚ رجؼبً 

 ٌٍّؤً٘ اٌضعاؿٟ

 اٌّزغ١غاد
اٌّؤً٘ 

 اٌضعاؿٟ
 اٌؼضص

اٌّزٛؿػ 

 اٌذـبثٟ

االٔذغاف 

 اٌّؼ١بعٞ

 اٌؼّغ اٌؼِٕٟ

 ٠مغأ ٠ٚىزت
ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ

ِؤً٘ 

 ػبٌٟ

اٌٛػٟ 

 ثأجؼاء

 اٌجـُ

 *64245 ---- 54060 36424 48 ٠مغأ ٠ٚىزت
124606

* 

ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ
37 30400 54726  ---- 64462* 

 ----   34272 23454 13 ِؤً٘ ػبٌٟ

اٌزشط١ػ 

 اٌذغوٟ

 *54727 ---- 44341 28467 48 ٠مغأ ٠ٚىزت
114828

* 

ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ
37 23485 44544  ---- 64101* 

 ----   34460 16475 13 ِؤً٘ ػبٌٟ

االرجب٘بد 

 اٌّىب١ٔخ

 *64018 *34668 ---- 44565 18433 48 ٠مغأ ٠ٚىزت

ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ
37 15466 34163  ---- 34350* 

 ----   24136 12431 13 ِؤً٘ ػبٌٟ

رمض٠غ 

 اٌّـبفبد

 *24756 *14878 ---- 24815 15476 48 ٠مغأ ٠ٚىزت

ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ
37 13476 34434  ----  

 ----   24072 13400 13 ػبٌٟ ِؤً٘

ِفَٙٛ 

 اٌجبٔج١خ

 *24537 *14767 ---- 24255 12400 48 ٠مغأ ٠ٚىزت

ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ
37 10413 24042  ----  

 ----   24536 8446 13 ِؤً٘ ػبٌٟ

اٌضعجخ 

 اٌى١ٍخ

 ---- 74152 113420 48 ٠مغأ ٠ٚىزت
184588

* 

364050

* 

ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ
37 83461 64500  ---- 

164451

* 

 ----   44813 66415 13 ِؤً٘ ػبٌٟ

 (0405(               )*( ػٕض ِـزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )0401)**( ػٕض ِـزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )
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 (3شىً )

 اٌفغٚق ث١ٓ ِزٛؿطبد صعجبد اٌّؤً٘ اٌضعاؿٟ ػٍٝ ِم١بؽ اظطغاة اٌٛػٟ ثبٌجـض

( بيف 1.15( إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )02يشير جدوؿ )
متوسطات درجات المؤىبلت الدراسية: )يقرأ ويكتب، والمؤىؿ المتوسط(، )يقرأ ويكتب، مؤىؿ 
عالي( في الوعي بأجزاء الجسد، وبمقارنة متوسطات المجموعتيف يتضح أف الفرؽ لصالح 

( 1.15فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )المؤىؿ يقرأ ويكتب، كما يتضح أيضًا وجود 
بيف متوسطات درجات المؤىميف: )مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عالي( في الوعي بأجزاء الجسد، 
وبمقارنة متوسطات المجموعتيف يتضح أف الفرؽ لصالح المؤىؿ المتوسط، وىذا يعني أف 

اض المستوى التعميمي اضطراب الوعي بأجزاء الجسد يزيد لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة داوف بانخف
 لؤلـ، وينخفض تمؾ االضطراب بزيادة المؤىؿ التعميمي.

وبالنسبة لبعد التخطيط الحركي كأحد إبعاد اضطراب الوعي بالجسد فقد وجدت فروؽ 
( بيف متوسطات درجات المؤىبلت الدراسية: )يقرأ 1.15دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )
ويكتب، مؤىؿ عالي( وبمقارنة متوسطات المجموعتيف ويكتب، والمؤىؿ المتوسط(، )يقرأ 

يتضح أف الفرؽ لصالح المؤىؿ الدراسي يقرأ ويكتب. كما يتضح أيضًا وجود فروؽ دالة 
( بيف متوسطات درجات المؤىميف: )مؤىؿ متوسط، 1.15إحصائيًا عند مستوى معنوية )

يتضح أف الفرؽ لصالح  مؤىؿ عالي( في "التخطيط الحركي"، وبمقارنة متوسطات المجموعتيف
المؤىؿ المتوسط، وىذا يعني أف اضطراب التخطيط الحركي يزيد لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة داوف 
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بانخفاض المستوى التعميمي لؤلـ، وينخفض تمؾ االضطراب بزيادة المؤىؿ التعميمي. فاألميات 
 لحركي.المتعممات تعميمًا عالًيا لدييف قدرة عمى إكساب أطفاليف ميارات التخطيط ا

وبالنسبة لبعد االتجاىات المكانية" كأحد إبعاد اضطراب الوعي بالجسد فقد وجدت 
( بيف متوسطات درجات المؤىبلت الدراسية: 1.15فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

)يقرأ ويكتب، والمؤىؿ المتوسط( ، )يقرأ ويكتب، مؤىؿ عالي( وبمقارنة متوسطات المجموعتيف 
رؽ لصالح المؤىؿ الدراسي يقرأ ويكتب. كما يتضح أيضًا وجود فروؽ دالة يتضح أف الف

( بيف متوسطات درجات المؤىميف: )مؤىؿ متوسط، 1.15إحصائيًا عند مستوى معنوية )
مؤىؿ عالي( في "االتجاىات المكانية"، وبمقارنة متوسطات المجموعتيف يتضح أف الفرؽ 

راب االتجاىات المكانية يزيد لؤلطفاؿ ذوي لصالح المؤىؿ المتوسط، وىذا يعني أف اضط
متبلزمة داوف بانخفاض المستوى التعميمي لؤلـ، وينخفض تمؾ االضطراب بزيادة المؤىؿ 
التعميمي. فاألميات المتعممات تعميمًا عالًيا لدييف قدرة عمى إكساب أطفاليف ميارة تحديد 

 االتجاىات المكانية.
طراب الوعي بالجسد: تقدير المسافات، فقد وجدت وبالنسبة لمبعد الرابع مف مقياس اض
( بيف متوسطات درجات المؤىبلت الدراسية: 1.15فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

)يقرأ ويكتب، والمؤىؿ المتوسط(، )يقرأ ويكتب، مؤىؿ عالي( وبمقارنة متوسطات المجموعتيف 
ذا يعني أف اضطراب تقدير المسافات يتضح أف الفرؽ لصالح المؤىؿ الدراسي يقرأ ويكتب. وى

يزيد لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة داوف بانخفاض المستوى التعميمي لؤلـ، وينخفض تمؾ االضطراب 
بزيادة المؤىؿ التعميمي. فاألميات المتعممات تعميمًا عالًيا لدييف قدرة عمى إكساب أطفاليف 

 ة.ميارة تقدير المسافات بينيـ وبيف األشخاص واألشياء المحيط
وبالنسبة لمبعد الخامس مف مقياس اضطراب الوعي بالجسد: مفيـو الجانبية، فقد 

( بيف متوسطات درجات المؤىبلت 1.15وجدت فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
الدراسية: )يقرأ ويكتب، والمؤىؿ المتوسط(، )يقرأ ويكتب، مؤىؿ عالي( وبمقارنة متوسطات 

لصالح المؤىؿ الدراسي يقرأ ويكتب. وىذا يعني أف اضطراب  المجموعتيف يتضح أف الفرؽ
مفيـو الجانبية يزيد لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة داوف بانخفاض المستوى التعميمي لؤلـ، وينخفض 
تمؾ االضطراب بزيادة المؤىؿ التعميمي. فاألميات المتعممات تعميمًا عالًيا لدييف قدرة عمى 

 ة.إكساب أطفاليف ميارة تحديد الجانبي
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وعمى مستوى الدرجة الكمية لمقياس اضطراب الوعي بالجسد فقد وجدت فروؽ دالة 
( بيف متوسطات درجات المؤىبلت الدراسية: )يقرأ 1.15إحصائيًا عند مستوى معنوية )

ويكتب، والمؤىؿ المتوسط( ، )يقرأ ويكتب، مؤىؿ عالي( وبمقارنة متوسطات المجموعتيف 
لدراسي يقرأ ويكتب. كما يتضح أيضًا وجود فروؽ دالة يتضح أف الفرؽ لصالح المؤىؿ ا
( بيف متوسطات درجات المؤىميف: )مؤىؿ متوسط، 1.15إحصائيًا عند مستوى معنوية )

مؤىؿ عالي( في الدرجة الكمية لمقياس اضطراب الوعي بالجسد وبمقارنة متوسطات 
 المجموعتيف يتضح أف الفرؽ لصالح المؤىؿ المتوسط.

أف اضطراب الوعي بالجسد لؤلطفاؿ ذوي متبلزمة داوف يزداد   مما سبؽ نستنتج
بانخفاض المستوى التعميمي لؤلـ، وينخفض تمؾ االضطراب بزيادة المؤىؿ التعميمي. فاألميات 
المتعممات تعميمًا عالًيا لدييف قدرة عمى إكساب أطفاليف ميارات الوعي بالجسد. ولـ تجد 

نحو أثر المؤىؿ التعميمي لؤلـ عمي مستوي اضطراب الباحثة في حدود عمميا أيو دراسات 
 الوعي بالجسد لدي أطفاليف

  مياقػتَاوىتائر الفسض الطادع 
ينص الفرض السادس عمى أنو: " توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات 
المؤىؿ الدراسي )يقرأ ويكتب، مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عالي( عمى مقياس الميارات الحياتية 

 المختمفة لدى عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف". وأبعاده
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب دالالت الفروؽ بيف متوسطات 
درجات األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف، وذلؾ عمى مقياس الميارات الحياتية وأبعاده المختمفة 

( One Way Anovaدي االتجاه )تبًعا لممؤىؿ الدراسي باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحا
 ( يوضح ذلؾ.03والجدوؿ )
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 ( 26جضٚي ) 

اٌفغٚق فٟ أثؼبص ِم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ ٚاٌضعجخ اٌى١ٍخ ٌضٜ ا٤غفبي طٚٞ ِزالػِخ صاْٚ رجؼبً 

 ٌٍّؤً٘ اٌضعاؿٟ

 ا٤ثؼبص
ِصضع 

 اٌزجب٠ٓ

ِجّٛع 

 اٌّغثؼبد

صعجبد 

 اٌذغ٠خ

ِزٛؿػ 

 اٌّغثؼبد

اٌم١ّخ 

 اٌفبئ١خ

ِـزٜٛ 

 اٌضالٌخ

اٌّٙبعاد 

 ا٤وبص١ّ٠خ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
3674812 2 1744456 

صاسً  0401 54300

 اٌّجّٛػبد
33654887 86 344704 

  88 36444810 اٌّجّٛع

ِٙبعاد 

اٌؼٕب٠خ 

 ثبٌظاد

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
3144560 2 1564275 

صاسً  0401 64770

 اٌّجّٛػبد
18364060 86 184858 

  88 22504640 اٌّجّٛع

اٌّٙبعاد 

 اٌٍغ٠ٛخ 

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
2104826 2 1054463 

صاسً  0401 104184

 اٌّجّٛػبد
10034514 86 104346 

  88 12144440 اٌّجّٛع

ِٙبعاد 

ا٤ِٓ 

 ٚاٌـالِخ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
2864760 2 1474430 

صاسً  0401 114317

 اٌّجّٛػبد
12624130 86 134115 

  88 15674880 اٌّجّٛع

اٌضعجخ 

 اٌى١ٍخ 

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
46704770 2 23404440 

صاسً  0401 114660

 اٌّجّٛػبد
183054160 86 1884022 

  88 238764040 اٌّجّٛع

( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات 03يتضح مف خبلؿ جدوؿ ) 
األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف عمى مقياس الميارات الحياتية وأبعاده الفرعية تبعًا لممؤىؿ 
الدراسي )يقرأ ويكتب، مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عالي(، فقد بمغت قيمة "ؼ" المحسوبة في أبعاد 

ارات المغوية، ميارات األمف والسبلمة( )الميارات األكاديمية، ميارات العناية بالذات، المي
( عمى الترتيب، كما بمغت قيمة "ؼ" المحسوبة في 00.204، 01.052، 3.441، 5.211)
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(. وجميعيا قيـ أكبر مف قيمة "ؼ" الجدولية ودالة إحصائيًا 00.321الدرجة الكمية لممقياس )
 (. 1.10عند مستوى )

متوسطات درجات المؤىبلت الثبلثة: مما يشير إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف 
)يقرأ ويكتب، مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عالي( في الدرجة الكمية لمميارات الحياتية وأبعادىا 
الفرعية، ولمعرفة اتجاىات الفروؽ بيف ىذه المجموعات يتـ استخداـ اختبار شيفيو 

(Scheffe( لممقارنات البعدية )Hoc Test-Post( والجدوؿ )يوضح ذلؾ:05 )- 
 (26جضٚي )

ارجب٘بد اٌفغٚق اٌجؼض٠خ ػٍٝ ِم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ ٥ٌغفبي طٚٞ ِزالػِخ صاْٚ رجؼبً ٌٍّؤً٘ 

 اٌضعاؿٟ

 اٌؼضص اٌؼّغ اٌؼِٕٟ اٌّزغ١غاد
اٌّزٛؿػ 

 اٌذـبثٟ

االٔذغاف 

 اٌّؼ١بعٞ

 اٌؼّغ اٌؼِٕٟ

 ٠مغأ ٠ٚىزت
ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ

ِؤً٘ 

 ػبٌٟ

اٌّٙبعاد 

 ا٤وبص١ّ٠خ

 *54052 *34176 ---- 64433 25410 48 ٠مغأ ٠ٚىزت

ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ
37 27428 54382  ----  

 ----   54113 30415 13 ِؤً٘ ػبٌٟ

ِٙبعاد 

اٌؼٕب٠خ 

 ثبٌظاد

 *54005 *24607 ---- 44376 25482 48 ٠مغأ ٠ٚىزت

ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ
37 27453 44765  ----  

 ----   34327 30482 13 ِؤً٘ ػبٌٟ

اٌّٙبعاد 

 اٌٍغ٠ٛخ 

 *44303 *14738 ---- 34334 27407 48 ٠مغأ ٠ٚىزت

ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ
37 28482 34173  ----  

 ----   24715 32437 13 ِؤً٘ ػبٌٟ

ِٙبعاد 

ا٤ِٓ 

 ٚاٌـالِخ

 *44856 *24414 ---- 34657 20443 48 ٠مغأ ٠ٚىزت

ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ
37 22474 34731  ----  

 ----   24063 25437 13 ِؤً٘ ػبٌٟ

اٌضعجخ 

 اٌى١ٍخ

 ---- 144760 88453 48 ٠مغأ ٠ٚىزت
104047

* 

184316

* 

ِؤً٘ 

 ِزٛؿػ
37 108457 134876  ----  

 ----   114006 117475 13 ِؤً٘ ػبٌٟ

 (0405(               )*( ػٕض ِـزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )0401)**( ػٕض ِـزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )
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 (4شىً )

 ِزٛؿطبد صعجبد اٌّؤً٘ اٌضعاؿٟ ػٍٝ ِم١بؽ اٌّٙبعاد اٌذ١بر١خ اٌفغٚق ث١ٓ 

( بيف 1.15( إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )03يشير جدوؿ )
متوسطات درجات المؤىبلت الدراسية: )يقرأ ويكتب، والمؤىؿ المتوسط(، وذلؾ عمى بعد 

حياتية وبمقارنة متوسطات المجموعتيف "الميارات األكاديمية" كأحد أبعاد مقياس الميارات ال
يتضح أف الفرؽ لصالح المؤىؿ المتوسط، كما يتضح أيضًا وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند 

( بيف متوسطات درجات المؤىميف: )مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عالي( في 1.15مستوى معنوية )
ح المؤىؿ العالي، الميارات األكاديمية، وبمقارنة متوسطات المجموعتيف يتضح أف الفرؽ لصال

وىذا يعني األميات أصحاب المؤىبلت العميا لدييـ قدرة عمى تنمية الميارات األكاديمية لدى 
أطفاليـ ذوي متبلزمة داوف بدرجة أعمؽ مف أصحاب المؤىبلت المتوسطة والبلتي يجيدف 

 القراءة والكتابة.
عند مستوى معنوية وبالنسبة لميارة العناية بالذات فقد وجدت فروؽ دالة إحصائيًا 

( بيف متوسطات درجات المؤىبلت الدراسية: )يقرأ ويكتب، والمؤىؿ المتوسط(، 1.15)
وبمقارنة متوسطات المجموعتيف يتضح أف الفرؽ لصالح المؤىؿ المتوسط، كما يتضح أيضًا 

( بيف متوسطات درجات المؤىميف: 1.15وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
سط، مؤىؿ عالي( في العناية بالذات، وبمقارنة متوسطات المجموعتيف يتضح أف )مؤىؿ متو 

الفرؽ لصالح المؤىؿ العالي، وىذا يعني األميات أصحاب المؤىبلت العميا لدييـ قدرة عمى 
تنمية ميارة العناية بالذات لدى أطفاليـ ذوي متبلزمة داوف بدرجة أعمؽ مف أصحاب 

 يدف القراءة والكتابة.المؤىبلت المتوسطة والبلتي يج
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وعمى مستوى الميارات المغوية يتضح وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 
( بيف متوسطات درجات المؤىبلت الدراسية: )يقرأ ويكتب، والمؤىؿ المتوسط(، 1.15)

وبمقارنة متوسطات المجموعتيف يتضح أف الفرؽ لصالح المؤىؿ المتوسط، كما يتضح أيضًا 
( بيف متوسطات درجات المؤىميف: 1.15روؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )وجود ف

)مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عالي( في الميارات المغوية، وبمقارنة متوسطات المجموعتيف يتضح 
أف الفرؽ لصالح المؤىؿ العالي، وىذا يعني األميات أصحاب المؤىبلت العميا لدييـ قدرة عمى 

المفظية لدى أطفاليـ ذوي متبلزمة داوف بدرجة أعمؽ مف أصحاب تنمية الميارات المغوية 
 المؤىبلت المتوسطة والبلتي يجيدف القراءة والكتابة.

وبالنسبة لبعد "ميارات األمف والسبلمة" فقد وجدت فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى 
لمتوسط(، ( بيف متوسطات درجات المؤىبلت الدراسية: )يقرأ ويكتب، والمؤىؿ ا1.15معنوية )

وبمقارنة متوسطات المجموعتيف يتضح أف الفرؽ لصالح المؤىؿ المتوسط، كما يتضح أيضًا 
( بيف متوسطات درجات المؤىميف: 1.15وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

)مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عالي( في ميارات األمف والسبلمة، وبمقارنة متوسطات المجموعتيف 
لصالح المؤىؿ العالي، وىذا يعني األميات أصحاب المؤىبلت العميا لدييـ يتضح أف الفرؽ 

قدرة عمى تنمية ميارات السبلمة واألمف لدى أطفاليـ ذوي متبلزمة داوف بدرجة أعمؽ مف 
 أصحاب المؤىبلت المتوسطة والبلتي يجيدف القراءة والكتابة.

ح وجود فروؽ دالة وعمى مستوى الدرجة الكمية لمقياس الميارات الحياتية يتض
( بيف متوسطات درجات المؤىبلت الدراسية: )يقرأ 1.15إحصائيًا عند مستوى معنوية )

ويكتب، والمؤىؿ المتوسط(، وبمقارنة متوسطات المجموعتيف يتضح أف الفرؽ لصالح المؤىؿ 
( بيف 1.15المتوسط، كما يتضح أيضًا وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

درجات المؤىميف: )مؤىؿ متوسط، مؤىؿ عالي( في الميارات الحياتية ككؿ،  متوسطات
وبمقارنة متوسطات المجموعتيف يتضح أف الفرؽ لصالح المؤىؿ العالي، وىذا يعني األميات 
أصحاب المؤىبلت العميا لدييـ قدرة عمى تنمية الميارات الحياتية بصفة عامة لدى أطفاليـ 

مؽ مف أصحاب المؤىبلت المتوسطة والبلتي يجيدف القراءة ذوي متبلزمة داوف بدرجة أع
 والكتابة.
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مما سبؽ نستنتج أف الميارات الحياتية تتأثر بالمؤىؿ التعميمي لؤلـ فاألميات األكثر 
تعميًما وثقافًة لدييـ خبرات واسعة حوؿ تنمية الميارات الحياتية لدى أطفاليف وما تتضمنو 

اديمية، وميارات العناية بالذات، والميارات المغوية، وميارات مف ميارات أخرى كالميارات األك
السبلمة واألمف. ولـ تجد الباحثة في حدود عمميا أيو دراسات نحو أثر المؤىؿ التعميمي لؤلـ 

 عمي مستوي الميارات الحياتية لدي أطفاليف.
 ملخط ىتائر البحح:

 طفاؿ ذوي متبلزمة داوف عمي توجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية  بيف درجات األ
 .اضطراب  الوعي بالجسد والميارات الحياتية  يمقياس

  يمكف التنبؤ بمستوي الميارات الحياتية وأبعادىا الداخمية مف خبلؿ اضطراب الوعي
 .بالجسد لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف 

  (عمي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات النوع )الذكور واإلناث
مقياس اضطراب الوعي بالجسد  وأبعاده المختمفة لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة 

 .لصالح الذكور داوف
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات النوع) الذكور واإلناث( عمي

 متبلزمة داوفمقياس الميارات الحياتية   وأبعاده المختمفة لدي عينة مف األطفاؿ ذوي 
 .لصالح اإلناث 

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات درجات المؤىؿ الدراسي لؤلميات) يقرأ
مؤىؿ عالي( عمي مقياس اضطراب الوعي بالجسد  وأبعاده  -مؤىؿ متوسط -ويكتب 

 .ويكتب" المختمفة لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف
  بيف متوسطات درجات المؤىؿ الدراسي لؤلميات) يقرأ  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

وأبعاده المختمفة   الميارات الحياتيةمؤىؿ عالي( عمي مقياس  -مؤىؿ متوسط -ويكتب 
 .لصالح المؤىؿ العالي لؤلـ لدي عينة مف األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف
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 توصيات البحح:

 في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يمي:
 لما لو مف تأثير ضرورة اإلىتماـ بتنمية الوعي بالجسد لدي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف -0

 .لدييـ  الميارات الحياتية اليوميةعمي 
الوعي بالجسد لدي االطفاؿ ذوي متبلزمة  لخفض اضطرابتصميـ برامج ب اإلىتماـ -0

 داوف.
مة داوف مف خبلؿ ضرورة اإلىتماـ بتنمية الميارات الحياتية لدي األطفاؿ ذوي متبلز  -2

 تصميـ برامج قائمة عمي مفيـو الوعي بالجسد.
 بحوث مقترحة

فعالية برنامج لتنمية الوعي بالجسد لدي األطفاؿ ذوي متبلزمة داوف وأثره عمي الميارات  -0
 الحياتية لدييـ.

 الوعي بالجسد وعبلقتو بالتعرض لئلساءة الجنسية لدي الفتيات ذوات اإلعاقة العقمية. -0
بالجسد لدي األطفاؿ المعاقيف عقميا والتوحدييف وذوي متبلزمة داوف " دراسة الوعي  -2

 مقارنة".
فعالية العبلج الوظيفي في تنمية الميارات الحياتية اليومية لدي األطفاؿ ذوي اإلعاقة  -2

 العقمية.
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 المراجع:
–االكتئاب –(.صورة الجسم وعالقتيا ببعض المتغيرات االنفعالية )القمق 6002الزائدي ) ابتسام

الخجل ( لدى عينة من المراىقين والمراىقات لممرحمتين الدراسيتين المتوسطة والثانوية 
 ، كمية التربية، جامعة أم القرى.رسالة ماجستير .داخل مدينة الطائف

(. الميارات الحياتية واألكاديمية في ضوء 6002عواض) أحمد إمام حسب النبي& نادية عبده
، المجمة العربية لعمـو اإلعاقة والموىبةبعض المتغيرات لدي أطفال اضطراب التوحد ، 

(7 ،)29-009. 
(. دليل تقدير الميارات الحياتية لدي األطفال حممة متالزمة 6006) بتول حسن ميرازا الصايغ

-707، 90، مجمة اإلرشاد النفسي بجامعة عيف شمسداون بالمجتمع اإلماراتي. 
770. 

(. تعزيز نمو القدرات االدراكية الحركية بإستخدام برنامج مقترح لنشاط 6002بو مسجد عبد القادر)
، معيد التربية البدنية والرياضية،  رسالة دكتوراة غير منشورةالتربية النفس الحركية ، 

 جامعة الجزائر.
، مكتبة الزىراء الشرق  الميارات الحياتية(. 6000ء الشناوي ، عفاف صبحي )تغريد عمران ، رجا
 ، القاىرة.
. عمان، دار الشروق لمنشر مقدمة في اإلعاقات الجسمية والصحيحة(. 6002جمال الخطيب )
 .والتوزيع

 عويدات لمنشر والطبع.، بيرون ، لبنان .التفتح النفس حركي(. 6000جورج الحداد)
 (، عالم الكتاب، القاىرة.7، )طعمـ نفس النمو: الطفولة والمراىقة(.6002زىران )حامد 

فاعمية الدراسة الجامعية في تنمية بعض الميارات الحياتية، دراسة . ( 6000) خديجة بخيت
ميدانية، المؤتمر القومي السنوي السابع لمركز التطوير الجامعي، جامعة عين شمس، 

 .نوفمبر 66 -60
 المسيرة دار ، عمان.  الخاصة الحاجات ذوى لئلفراد التربوية البرامج( . 6002) يحيى خولة

 . والتوزيع لمنشر
سيكولوجية األطفاؿ غير العادييف وتعميميـ. مقدمة ( .6002دانيال ىاالىان & جيمس كوفمان) 

 .دار الفكر ،، )ترجمة( عادل عبد اهلل، عمانفي التربية الخاصة
(. مقارنة لمميارات الحياتية لألطفال المعاقين عقميا القابمين 6009دعاء السيد محمد الجارحي)

(، 60)9، مجمة العمـو التربويةلمتعمم في ضوء مستويات جودة الحياة لدي أمياتيم ، 
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772-722. 
(. فعالية برنامج لتنمية بعض الميارات الحياتية لدى األطفال متعددي 6002دعاء شعبان)

 .، كمية رياض األطفال، جامعة القاىرةرسالة ماجستير.إلعاقةا
(. التدخل المبكر وعالقتو بتحسين مجاالت النمو المختمفة لألطفال 6009سماح وشاحي ) 

، معيد الدراسات والبحوث التربوية، رسالة ماجستيرالمصابين بأعراض متالزمة داون. 
 .جامعة القاىرة

فعالية برنامج لمتدريب عمى بعض الميارات الحياتية فى  (.6007سيام عمي عبد الغفار عميوة)
مجمة التربية  ، تحسين الشعور بالسعادة لدى االطفال المعاقين عقميا القابمين لمتعمم

 .022-097(،7،)الخاصة جامعة الزقازيؽ
 .. سمسمة التوعية الصحية، الرياض، دار الزىراءمتبلزمة داوف(. 6007عبد اهلل  الصبي )

. مؤسسة شباب المعاقوف ذىنياً  -مف ذوي االحتياجات الخاصة(. 6002عبد المنعم الميالدي) 
 الجامعة
 .دار الفكر ،دمشق ، معاقوف وليسوا عاجزيف .(6000عدنان السبيعى )

 خصائصيم عمى داون متالزمة ذوى لألطفال تعميمى برنامج فاعمية( . 6007) شاىين عونى
 .األردنية الجامعة ، منشورة غير دكتوراه رسالة . السموكية
 . عمان، دار الفكر لمنشرمقدمة اإلعاقة العقمية(. 0222فاروق الروسان )
 ، عمان، دار الفكر لمنشر7. طمقدمة اإلعاقة العقمية(. 6002فاروق الروسان )

 لتنمية الوعي بالجسم لدى األطفال المعاقين عقميا القابمين لمتعمم، (.برنامج6006الميثي ) فاطمة
 جامعة القاىرة. ،، كمية رياض األطفالرسالة ماجستير

(. اضطراب التصور الجسدي وعالقتو بصعوبات القراءة والكتابة عند الطفل، 6007مة دبراسو)طيف
 بالجزائر. 6، جامعة سطيف رسالة دكتوراة

(. فاعمية برنامج قائم عمي نظرية العقل في تنمية 6007الجوالدة& محمد صالح اإلمام )فؤاد عياد 
،  مجمة العمـو التربويةميارات أدائية حياتية لدي األطفال المعاقين عقميًا في األردن . 

7(0 ،)20-29. 
 .لكتب. القاىرة، عالم اتنمية الميارات المغوية لمطفؿ(. 6000كريمان بدير & ايميمي صادق) 

 .دار صفاء لمنشر :. القاىرةطفؿ متبلزمة داوف(. 6007كوثر عسمية ) 
 الميارات تطوير فى مبكر تدخل برنامج فاعمية( . 6000) الخطيب جمال&  القضاة ضرار محمد

-9) العمرية المرحمة فى داون متالزمة ذوى االطفال من مجموعة لدى اليومية الحياتية
 .االردنية الجامعة ، العميا الدراسات ،كمية دكتوراه رسالة. االردن فى سنوات( 2
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(. فعالية برنامج لتنمية الميارات االجتماعية والتواصل المفظي لممعاقين 6002) عبد اهللميادة 
، معيد رسالة دكتوراه غير منشورةعقميا المصابين بأعراض داون القابمين لمتعمم. 

 .الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين شمس
(. العناية بالذات لدي األطفال المعاقين ذىنيًا "دراسة مدانية 6007نادية بو ضياف بن رعموش)

 .622-692(، 02،  )مجمة العموـ اإلنسانية واإلجتماعية".
الرسم في قياس الوعي بالجسم كمؤشر فارق بين المستويات  استخدام (. 6000نيي الزيات)

، جامعة مجمة كمية التربية .العقمية المختمفة لألطفال في مرحمة ما قبل المدرسة
 (9)6دمنيور،

(.فعالية برنامج تربوي لتحسين ميارات العناية بالذات لدى أطفال 6007نورا الحاج عبد المعطي )
، جامعة السودان  رسالة دكتوراهبمحمية جبل أولياء.  متالزمة داون بمركز بستالوزي

 لمعموم والتكنولوجيا.  
تنمية الميارات اإلجتماعية بإستخداـ الوسائط المتعددة لدي األطفاؿ (. 6000ىالة فاروق )

 حورس لمطباعة والنشر ، القاىرة . .المعاقيف عقمياً 
لتنمية الوعي بالجسم لألطفال المعاقين (. برنامج أنشطة حياتية 6007ىبة شعبان أحمد حجازي )

 .279-220(، 67، )مجمة الطفولةعقميا. 
(.أثر برنامج مقترح في تنمية بعض الميارات الحياتية لدي عينة 6002ىناء رمضان عبد العزيز )

رسالة من الطالبات ذوات اإلعاقة العقمية البسيطة القابمين لمتعمم في دولة قطر، 
 التربية ، جامعة المدينة العالمية.، كمية ماجستير

(. إداد وتقنين مقياس لتقدير ميارات العناية بالذات لدي األطفال 6002وليد جمعة عثمان حسن)
-902(، 002)67، جامعة بنيا،  مجمة كمية التربيةذوي اضطراب طيف التوحد ، 

999. 
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