
 عن االضطراب الناجم كشفالفاعمية استخدام المعب فى 
 –إعاقة عقمية ) وتعدد اإلعاقة (  05-05) عن اإلعاقة العقمية  

 (دراسة تشخيصية) (صمم 
 خالد عبد الرازق النجار/ د.أ

 أستاذ عمم النفس ووكيل كمية ياض األطفال
 لمدراسات العميا والبحوث 

 جامعة القاىرة
  –ة ، جامعة األزىر ، المجمد التاسع مجمة معوقات الطفول 

 .200-07،  1552مايو 
 : (2)مقدمـــــة 

حاؿ مف أحواؿ االنساف تتقد فيو أعمى درجات الدراما االنسانية، بكؿ ما  
تحممو الكممة مف معانى، قد تصؿ فى أكثر الحاالت إلى درجة تراجيدية مأسوية، 

ف كنا بيذا المعنى البالغى نصؼ مشاعرنا وأنفسنا أكثر مما نصؼ الواقع  حتى وا 
فى القدـ وغؿ الذى نتعامؿ معو، فاإلعاقة عمى مختمؼ أشكاليا ىى حاؿ م

حاؿ لـ يرغبو صاحبو ولـ يسعى إليو  .. مصاحب لإلنساف أينما وجد وأينما عاش 
حاؿ تعثر عمى مدار مئات مف السنيف قد مضت وال ندرى رغـ كؿ .. ولـ يستيدفو 

تكنولوجية اليائمة وحتى مع اكتشاؼ الخريطة الجينية لإلنساف ىؿ القفزات العممية وال
 .سيحمؿ المستقبؿ ليذه الفئات امكانيات أكبر لموقاية والعالج؟

                                           

استند الباحث فػى جميػع خطػوات البحػث إلػى دليػؿ النشػر الخػاص بالجمعيػة النفسػية االمريكيػة  (1)
(APA) American psychological Association   
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والمحصمة مف كؿ ىذا أف الواقع قد فرض عمينا تحديًا مف كؿ الجوانب،  
ؿ مشكمة متعددة الجوانب واألبعاد تتداخ  Mental Retardationفاإلعاقة العقمية 

فييا الجوانب الطبية واالجتماعية والنفسية والتعميمية والتأىيمية بصورة يصعب 
الفصؿ بينيا، فالكشؼ عف األسباب والعمؿ والتنبؤ بيا والسيطرة عمييا تدخؿ فى 
نطاؽ ميمة العموـ بمعناىا األكاديمى واالجتماعى اإلنسانى، كما أف عمميات 

ائص المميزة وسبؿ الرعاية تمثؿ تحديًا التصنيؼ والتقسيـ والتشخيص ودراسة الخص
ورغـ كؿ التطورات العممية فى وخاصة عمـ النفس قويًا بالنسبة لمعموـ اإلنسانية 

مختمؼ المياديف العممية، فإف معدالت حدوث االعاقة تظؿ كما ىى، ذلؾ ألنو فى 
 الوقت الذى يقوـ فيو العمـ بالكشؼ والسيطرة عمى بعض المسببات، فإنو ىو الذى

 .يقوـ باستحداث مسببات أخرى تكوف دافعيا لمبحث نحو مزيد مف التحدى
وال يخمو مجتمع ميما بمغ مف سبؿ التقدـ والتطور مف اإلعاقات عمى  

اختالؼ أنواعيا وميما اتخذت إجراءات الوقاية والحماية، والتخمؼ العقمى مشكمة 
ألفراد الذيف يعتمد عمييـ تحظى باىتماـ كبير ألنيا مشكمة ترتبط بالكفاءة العقمية ل

المجتمع فى بنائو وتطويره، واالىتماـ بيؤالء األطفاؿ واجب تحرص عميو الدولة 
العزلة التى تفرضيا  ودوتضعو بيف أولوياتيا سعيًا وراء تحرير ىؤالء األطفاؿ مف قي

يمانًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة حيث أف لكؿ فرد الحؽ فى أف  طبيعة اإلعاقة وا 
 .ـ بدور فعاؿ فى مجتمعو وفقًا إلمكاناتو يقو 

ذا كنا نتحدث عف أوجو الرعاية واالىتماـ   عادة  وا  والتأىيؿ والحماية وا 
فإف األمر  مف حقوؽ االنساف  لالطفاؿ المتخمفيف عقميًا بوصفيا حقوؽ مشروعو

 Multi handicappedبالمثؿ بؿ وبدرجة أعمى لالطفاؿ متعددى اإلعاقة  يتطمب 

children  ذلؾ ألف حاجتيـ لمرعاية واالىتماـ تزيد وىو األمر الذى لـ يتحقؽ ،
عمى أرض الواقع حتى اآلف عممًا بأف االعاقة لـ تكف اكتشاؼ معاصر فيى حاؿ 
قديـ بينما العناية واالىتماـ ىى المستحدثة بالنسبة ليـ وكذلؾ تعدد االعاقة ليست 

 .ماـ أو رعاية أو حقوؽ اكتشافًا ولكنيا حتى اآلف لـ تحظى بأدنى اىت
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ولعؿ المعب واحد مف أىـ الحقوؽ الجديرة باالىتماـ والرعاية ذلؾ ألف  
المعب ىو السمة والخاصية األساسية لمطفولة وىو المحرؾ والدافع المساعد عمى 
كؿ عمميات النضج والتكويف وىو يمثؿ كذلؾ العنصر األوؿ المحرر لمطفؿ والذى 

ؿ إيجابى وفعاؿ إلى واقعة الطبيعى واإلنسانى ويجعمو يدخؿ الطفؿ مف خاللو وبشك
 (.73:  1991ميريالكياراندا ، . )يكتشؼ نفسو وذاتو شيئًا فشيئًا 

أف األىمية العظمى لعالـ  (West, J. 1992 : 11)وترى جانيت وست  
المعب لدى األطفاؿ تعادؿ أىمية المغة لدى الراشديف، بؿ أف المعب ىو المغة التى 

عمى أف   (Kohlberg, 1987: 392)لـ الطفؿ بينما يؤكد كوىميبرج تشكؿ عا
  ىالمعب ىو أفضؿ أداه دافعة لعمميات النمو والتعمـ معا، وترى فيوال البيالو 

" احتياجات نمائية"أف احتياج األطفاؿ لمعب بأنواعو وأدواتو وأساليبو ىى ( 1993)
عكس خصائص النمو فالطفؿ يمعب ألنو ينمو وينمو ألنو يمعب ، والمعب ي

ذا تتبعنا  والتغيرات االرتقائية التى تتحقؽ لمطفؿ فى كؿ مرحمة مف مراحؿ نموه وا 
النمائى لمطفؿ مف مرحمة ألخرى، نجد أف لكؿ مرحمة ما يميزىا مف أنشطة " النسؽ"

المعب وىذا ىو مدخمنا لمدراسة الحالية، أف لكؿ نسؽ نمائى ما يميزه مف أنشطة بؿ 
 .لمعب وكيفية بعينيا 

 :موضوع الدراسة ومبررات اختيارىا 

تتصدى الدراسة الحالية لمدى فاعمية المعب فى الكشؼ عف االضطراب  
نسبة  35 – 75الناجـ عف التخمؼ العقمى لالطفاؿ ممف يقعوف فى المدى مف 

ذكاء وكذلؾ االضطراب الناجـ عف تعدد االعاقة لدى األطفاؿ المصابيف بالتخمؼ 
نسبة ذكاء وذلؾ  35 – 75المدى مف  نفس مف يقعوف أيضًا فىالعقمى والصمـ م

 .باعتبار المعب أحد أساليب التشخيص الفارؽ 
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 :أما عن مبررات اختيار الموضوع فترجع إلى 

أف المعب ىو ساحة سحرية تحتوى العالـ بأثره، فيو السمة والخاصية  -1
العالـ المميزة لمرحمة الطفولة المبكرة، وىو وسيمة الطفؿ فى أدراؾ 

المحيط، وسيمة فى اكتشاؼ ذاتو وقدراتو المتنامية، أداة دافعو لمنمو، 
تتضمف أنشطتو كافة العمميات العقمية، وسيمة لمتحرر مف التمركز حوؿ 
الذات، وسيمة تعمـ فعالو، ينمى كافة الميارات الحسية والحركية 

احة مثمى واالجتماعية والمغوية واالنفعالية وحتى القدرات االبتكارية، س
لتفريغ االنفعاالت ، أحد أىـ أساليب التشخيص لكافة االضطرابات 
النفسية والعقمية وىو كذلؾ أحد أىـ اساليب العالج المستخدمة لدى كثير 
مف مدارس العالج النفسى لالطفاؿ، إضافة إلى كؿ ذلؾ قناعة الباحث 

ائية والتحرر فى النظر إلى المعب بوصفو موقفا طبيعيًا يتيح قدرًا مف التمق
والتعبير عف االفكار والمشاعر واالنفعاالت بسيولة ويسر وذلؾ دوف 
حاجة إلى استخداـ مقاييس واختبارات ىى فى جوىرىا مواقؼ مصطنعة 

 .ومدبرة تحد مف تمقائية األطفاؿ وتعطؿ كؿ طاقتيـ وقدراتيـ 
إف التقييـ والتشخيص السيكولوجى قد اختزؿ أو أنحصر فى تطبيؽ أحد  -1

اييس الذكاء المقننو ذات المعايير المناسبة لسف المفحوص المستخدـ مق
غفاؿ لطبيعة التخمؼ العقمى المتفؽ  معو االختبار وفى ذلؾ تجاىؿ وا 
عمييا بوصفيا مشكمة متعددة االبعاد ويزيد مف صعوبة فيـ ىذه االبعاد 
ذا فرضنا أننا قد تمكنا مف معرفو ىذا التداخ ؿ أنيا متشابكة ومتداخمة وا 

فى حالة مف الحاالت فإنو مف الصعب أف يتكرر نفس ىذا التداخؿ بنفس 
الصورة فى حالة أخرى، فاستخداـ اختبار ذكاء ما ال يخدـ إال قياس ذكاء 

يعدو أف يكوف بعدًا واحدًا فقط مف المشكمة ومف ثـ  المفحوص وىو ال
، عمر  1991فاروؽ صادؽ . )فأف التقييـ ىنا عممية ناقصة وقاصرة 

 (.1991ف الخطاب ب
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 أف ىناؾ حاالت كثيرة مف التخمؼ العقمى تكوف فييا القدرة  -7
 ،  العقمية االساسية وىو المستوى الذى يدؿ عميو الذكاء الموروث

 التى   Manifest Capacityأعمى مف مستوى القدرة الظاىرية 
 . تظير أثناء مواقؼ االختبارات أو الفصؿ الدراسى

 (.717: 1991فاروؽ صادؽ، ) 

أف العمر العقمى كمعيار مستخدـ يعطى تقديرًا أكثر مف أف يعبر عف   -7
محتوى بمعنى أنو قد يتصادؼ أف يحصؿ طفالف عمى نفس التقدير فى 
العمر العقمى وعمى نفس االختبار ولكف ىذا ال يعنى أنيما متماثالف 
بتعبير أخر إذا حصؿ طفؿ متفوؽ عقميا عمره الزمنى أربع سنوات عمى 

قمى قدرة ست سنوات عمى أحد اختبارات الذكاء وأف طفاًل أخر عمر ع
سنوات حصؿ عمى عمر عقمى قدره  9متخمؼ عقميًا عمره الزمنى 

سنوات عمى نفس االختبار فيؿ يعنى ىذا انيما متماثالف فى القدرة 7
  (Lewis, V, 1987 : 113). العقمية؟

إلى ( 1991)وعمر بف الخطاب ( 1991، 1991)يشير فاروؽ صادؽ  -7
أف حاالت التخمؼ العقمى لـ تمثؿ فى عينات تقنيف أكثر االختبارات 
النفسية والعقمية انتشارًا حتى األف وذلؾ ألف مدى حكمنا عمى أداء 
المفحوص قد يتغير أف لـ تكف عينة المفحوص أو فئتو قد مثمت فى 

 .عينة التقنيف لالختبار المستخدـ 

 :أىمية الدراسة

مف العوامؿ األساسية فى إبراز أىمية الدراسة ألى  يعتبر  حجـ المشكمة -1
موضوع والتى يستدؿ عمييا فى أكثر األحواؿ اعتمادًا عمى االحصائيات 
الدقيقة وىذه واحدة مف أىـ المشكالت المتصمة بمعرفة معدؿ حدوث 
مشكمة التخمؼ العقمى وانتشارىا فالقياـ بحصر وتسجيؿ الحاالت عمؿ 

ف تشخيص التخمؼ العقمى ال يمكف اتمامو بمجرد شاؽ لمغاية إضافة إلى أ
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فيما عدا بعض حاالت زممو داوف وحاالت استسقاء الدماغ أو )النظر 
لذلؾ فإف التعرؼ عمى حجـ المشكمة األف يتـ عف طريؽ التقديرات ( صغره

وليس عف طريؽ الحصر االحصائى، وفى   Estimationsاالحصائية 
إلى تقديرات نسب التخمؼ ( 1993)الحيف الذى يشير فيو محمد محروس 

% 7مف المجتمع السكانى مع كوف تقدير %  7-1العقمى تتراوح مف 
أكثر شيوعًا وىو يستند فى ذلؾ إلى ما أشار إليو جروسماف 

(Grossman, 1983)  مف جممة السكاف متخمفوف عقميًا مف % 1.7وأف
ؿ تص  Moderateواف التخمؼ المتوسط   Mileفئة التخمؼ البسيط 

أى ثالثة أفراد مف كؿ ألؼ شخص بينما % 5.7نسبتو فى المجتمع إلى 
معا تمثؿ   Severe & Profoundحاالت التخمؼ الشديد والعميؽ 

وجدير باألىمية أف نشير إلى تقييـ منظمة الصحة العالمية لنسبة %. 5.1
% 5.1المعوقيف فى مختمؼ اعمارىـ ومختمؼ درجاتيـ والتى تتراوح بيف 

استنادًا إلى دراسات ميدانية  اجريت فى عدة بمداف مثؿ % 15.9إلى 
بينما  1999مف المجتمع السكانى عاـ % 9بريطانيا نسبة االعاقة  فييا 

وفى تونس % 7وأسبانيا % 1.7وفى فرنسا % 9.7النسبة فى ىولندا 
ويؤكد تقرير منظمة الصحة العالمية أف  1995وذلؾ فى عاـ % 7.1
ة لالعاقات تقع فى الدوؿ النامية وىذا يفسر مف النسبة العالمي% 95

(. 177:  1999عادؿ شاكر، . )تفاوت النسب بيف البمداف المختمفة 
إلى أف ىناؾ دراسة مسحية باستخداـ ( 1993)ويشير محمد محروس 

بمعرفة  1935 – 1979عينة مف سكاف القاىرة أجريت فى الفترة مف 
االت التخمؼ العقمى إلى أف وزارة الشئوف االجتماعية ومشروع تأىيؿ ح

:  1993محمد محروس، . )مف السكاف% 7نسبة المتخمفيف عقميًا تمثؿ 
77.) 
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عمى أف نسبة عدد األطفاؿ المعاقيف المقيديف ( 1999)ويؤكد فاروؽ عبده 
فى %  1.13بالحمقة األولى مف التعميـ األساسى ىى نسبة لـ تزد عف 

لعالمية إلى أف العدد التقريبى الحيف الذى تشير تقارير منظمة الصحة ا
 .لممعاقيف بجميورية مصر العربية يتجاوز الستة مالييف معوؽ 

تعتمد الدراسة الحالية عمى استخداـ المعب كأداة تشخيص فارقو بيف  -1
نسبة  35 -75األطفاؿ العادييف واألطفاؿ المتخمفيف عقميًا فى المدى مف 

 (.صمـ –عقمية إعاقة )ذكاء وبيف األطفاؿ متعددى االعاقة 
أف العينات المستخدمة فى الدراسة الحالية تنتمى إلى تمؾ العينات التى   -7

وىى   Highly Selective Samplesيطمؽ عمييا عمماء المناىج 
العينات المنتقاه بدقة والتى تكوف ذات طبيعة خاصة نظرًا لمصعوبات 

 .البالغة المتضمنة فى امكانية الحصوؿ عمييا 

الحظة أنشطة المعب بوصفيا أداة التشخيص الفارؽ بيف إعداد قائمة م -7
العينات المختمفة فى الدراسة وذلؾ بدياًل عف استخداـ اختبارات سبؽ 

 .االشارة إلى التحفظات التى تؤخذ عمييا 

تستخدـ الدراسة الحالية أحد أىـ االساليب المستخدمة فى دراسة األطفاؿ  -7
وىو مف   Systematic observationوىو أسموب المالحظة المنظمة 

 .األساليب قميمة االستخداـ نظرًا لمصعوبات المتضمنة فى اجراءاتيا 

إف ىذه الدراسة تمثؿ إضافة إلى رصيد الدراسات فى مجاؿ االعاقات   -7
وتمثؿ عمى نحو أكثر دقة إضافة فى مجاؿ تعدد االعاقات حيث لـ يعثر 

ربية تناولت الباحث وفى حدود اطالعو عمى أى دراسة مصرية أو ع
 .متعددى االعاقات 

 :أىداف الدراسة 
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التعرؼ عمى الفروؽ الكمية بيف لعب األطفاؿ العادييف ولعب األطفاؿ  -1
نسبة ذكاء وكذلؾ لعب األطفاؿ  35-75المتخمفيف عقميًا فى المدى مف 

وذلؾ باستخداـ اسموب المالحظة ( صمـ -إعاقة عقمية)متعددى االعاقة 
 .المنظمة 

الخصائص المميزة لمعب األطفاؿ العادييف واألطفاؿ  التعرؼ عمى  -1
المتخمفيف عقميًا وكذلؾ األطفاؿ متعددى االعاقة وذلؾ استنادًا إلى ما 
يفترضو الباحث مف أف لكؿ فئة خصائصيا التى تميزىا عف الفئة األخرى 

. 

إعداد قائمة مالحظة أنشطة المعب يمكف استخداميا مع األطفاؿ العادييف   -7
 .المتخمفيف عقميًا واألطفاؿ متعددى االعاقة  واألطفاؿ

التعرؼ عمى األنشطة الفارقو فى محتوى لعب األطفاؿ العادييف واألطفاؿ   -7
 .المتخمفيف عقميًا واألطفاؿ متعددى االعاقة 

التعرؼ عمى أى مف المجاالت النمائية المختمفة أكثر تأثرًا باالعاقة العقمية  -7
 .أو تعدد االعاقة 

 :رى لممفاىيم اإلطار النظ

 مفيوم المعب : أواًل 

المعب واحد مف أىـ األنشطة التمقائية اليومية فى حياة األطفاؿ تتعدد  
وظائفو وأىمياتو نظرًا لما لو مف بساطو وتمقائية تروى كؿ خبرات الطفؿ وقدراتو 

 .وانفعاالتو ومياراتو المتنامية، فالمعب داؿ عمى االرتقاء النمائى ودافع لو
ب ىو رحمة اكتشاؼ تدريجية ليذا العالـ المحيط، يعيشو بواقعو فالمع 

وبخيالو، يتوحد مع عناصره وأدواتو ويستجيب لرموزه ومعانيو، فإدراؾ العالـ المحيط 
والتمكف منو والتحكـ فيو كفيؿ بأف يجعؿ المعب نشاطًا يشبع حاجة طبيعية لدى كؿ 

ال يتطمب سوى الرغبة الطبيعية األطفاؿ ، ىذه الحاجة تولد معيـ، حيث أف المعب 
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عمى أف   (Bruner, 1972)" برونر"ويؤكد . فيو حتى تتحقؽ كؿ أىمياتو ووظائفو
المعب يتشابو فى كؿ المجتمعات ويتوقؼ تنوعو وثراءه عمى طبيعو المصادر 

 .المتاحة لو 

 ومحمد عماد الديف اسماعيؿ ( 1991)ويتفؽ  كؿ مف ىنرى ماير  
عمى أف جميع أنشطة المعب تتضمف تدريبًا ( 1991)وتينا بروس ( 1999)

لمميارات الحركية، فتعامؿ الطفؿ خالؿ انشطة المعب يجعمو يتحرؾ ويحس وينطؽ 
وىو كذلؾ يستطمع ويستكشؼ ىذا العالـ بكؿ حاسة مف حواسو، يرى ويممس 
ويسمع ويشـ ويتذوؽ ، فتناوؿ األشياء وتحريؾ االطراؼ واالنتقاؿ بالجسـ كؿ ىذا 

يتـ مجتمعًا إال فى أنشطة المعب، فالطفؿ فى موقؼ المعب فإنو يقوـ بعمميات ال 
معرفيو عمى نطاؽ واسع كاالدراؾ واالنتباه والتذكر والتصور واالستحضار لصور 
ذىنية وخبرات اجتماعية وانفعالية ويمعب أدوار ويتمثؿ أحداث ويتخيؿ خبرات كؿ 

 .ذلؾ فى قالب لغوى اجتماعى معرفى انفعالى 

 : (2)تعريفات المعب

مر المعب كغيره مف المفاىيـ بمرحمة أولية مف التأمالت والتصورات  
الفمسفية والتى كانت تعبر عف اتجاه عاـ لالىتماـ بالمفاىيـ التربوية وبالطفولة بوجو 
عاـ وعمى الرغـ مف أف ىذه التأمالت والتصورات والتى كانت تدور خالؿ أواخر 

القرف الحالى إال أنيا تعد اآلف بمثابة البدايات الحقيقية نحو القرف الماضى وأوائؿ 
تكويف وتشكيؿ االتجاه لمنظر إلى المعب بوصفو أحد المفاىيـ األساسية والتى 

 .يستحيؿ دراسة األطفاؿ بمعزؿ عنو 
  

                                           

تطػػور تػػاريخى لمتعريفػػات التػػى قػػدمت لميفػػـو المعػػب  1997قػػدـ الباحػػث فػػى رسػػالتو لمػػدكتوراه  (1)
وسوؼ يكتفى الباحث ىنا باستعراض التعريفػات التػى تمثػؿ المػدارس العمميػة وأحػدث التعريفػات 

 .خالؿ السنوات القميمة الماضية
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مؤداه  1971عاـ   Piaget, J" جاف بياجيو" ات تعريؼ تعريفومف اىـ ال 
التمثؿ عمى عممية المواءمة، فالمعب  ىو تمثؿ خالص اف المعب ىو سيادة لعممية 

يغير المعمومات القادمة لكى تالئـ متطمبات الفرد وكؿ مف المعب والمحاكاه ليما 
 (Piaget, J. 1951 : 211 ).  دور تكاممى فى تطور الذكاء

أحد التعريفات السموكية مؤداه   Bruner, J" برونر"قدـ  1931وفى عاـ  
سموؾ الذى يتيح لمكائف اف يكوف قادرًا عمى االكتشاؼ والتدريب أف المعب ىو ال

 عمى استراتيجيات سموكية جديدة 
( Bruner, J : 1972 : 23)    

مشيرًا إلى أف المعب   Vygotsky, L" فيجوتسكى" قدـ  1997عاـ وفى  
 ىو خمؽ الموقؼ متخيؿ وينشأ مف جممة العوامؿ االجتماعية واالنفعالية والمعرفية 

 
Vygotasky, L: 1983 : (120) 

تعريفًا لمعب مؤداه أنو  Kohlberg, L.  1993" كوىميبرج" كذلؾ قدـ   
تعبير عف شكؿ السيطرة والسيادة لالنشطة الدافعة لالستقالؿ والتحكـ فى 

 Kohlberg, L: 1987)الموضوعات الواقعية والتى تعبر عف مدى تكيؼ الطفؿ 

: 392)  . 
بوصفو أحد أىـ  1999عاـ  Wrinnicotte, Dنيكوتثـ تعريؼ دونالد وي 

المحمميف  النفسييف المعاصريف حيث أشار إلى أف المعب ىو الشكؿ الجوىرى 
لمتواصؿ بالنسبة لمطفؿ حيث أنو خبرة تمقائية مستمدة مف الحياة وتدور فى إطار 

 .زمانى ومكانى 
ى أف لمعب مكانًا المقصود باإلطار المكانى لمعب حيث يشير إل" وينيكوت"ويفسر 

خيالياً ، يعرفو بنفيو، فيو ليس بالمكاف الداخمى أى جسـ الطفؿ وكذلؾ ليس 
 ,Winnicotte, D). بالمكاف الخارجى اى الواقع، فيذا المكاف الخيالى ىو بينيما 

1988 : 60)  
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 & Fein, Gوفى تعريؼ مشترؾ قدماه كؿ مف جريتا فايف ونانسى ويمتز  

Wiltz, N 1999 عرفا المعب بأنو بناء شكمى تتـ مف خاللو عمميات التمثؿ  حيث
والتعرؼ والتعمـ والتفاعؿ مع االشياء والموضوعات فى العالـ الخارجى ويعتمد عمى 

 Fein, g & Wiltz, N, 1998). الممارسة مف خالؿ أدوات تمثؿ أنشطة المعب 

: 37)   
حيث عرفت  1555فى عاـ   Crafit, A" آف كرافت" وأخيرًا تعريؼ  

المعب عمى أنو النشاط الذى يقوـ فيو األطفاؿ باالستطالع واالستكشاؼ لالصوات 
وااللواف واالشكاؿ واحجاـ ومممس االشياء وذلؾ مف خالؿ بعديف أو ثالثة، حيث 
يظير األطفاؿ قدراتيـ المتنامية عمى التخيؿ واالنصات والمالحظة واالستخداـ 

المصادر وكؿ ذلؾ لمتعبير عف افكارىـ ولمتواصؿ الواسع لالدوات والخامات وباقى 
 (Craft, A. 2000:39). مع مشاعرىـ ومع االخريف 

والتأمؿ لكؿ ىذه التعريفات مجتمعو سيجد أنيا قد استطاعت أف تمـ بكؿ  
ف ظؿ االختالؼ وسيظؿ قائمًا ذلؾ ألف كؿ تعريؼ يرتبط باإلطار  جوانب المعب وا 

وكذلؾ الطبيعة االجرائية لكؿ دراسة بعينيا وىو المرجعى لمباحث وتوجيو النظرى 
 ,Schaefer, C & O. Connerما يجعمنا نتفؽ مع ما أشار إليو شيفر وأوكونر 

K. 1997  حيث أشارا إلى أنو لمف الصعب ألى ميتـ بدراسة المعب أف يحصؿ
 ,Schaefer, C & O’ conner, K).عمى تعريؼ محدد يشمؿ المعب بكؿ جوانبو

1983 : 3). 

 :النظريات المفسرة لمعب 

 Gezellلعؿ أوؿ ىذه االسيامات النظرية تمؾ التى قدميا أرنولد جيزيؿ  
فى دراسة المتتاليات النمائية وقدـ خالليا دراسات وافيو عف نمو وتطور حركات 
وميارات األطفاؿ منذ الميالد وحتى عشر سنوات ووضع ىذه المعايير النمائية فى 

)  .تواىا رصد وتسجيؿ لمتطور النمائى الستجابات المعبشكؿ قوائـ جاء فى مح
 (.77:  1997خالد عبد الرازؽ 
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 نظرية التحميل النفسى  -2

ىى مف أكثر النظريات اسياما فى دراسة وتفسير سموؾ المعب كما  
استخدمتو النظرية ووظفتو فى عمميات التشخيص والعالج لكافة أنواع االضطرابات 

طفاؿ وقد تمثؿ االىتماـ بالمعب فى نظرية التحميؿ النفسى واالمراض النفسية لال
وقد استخدـ   Feud, Aوانا فرويد   Klien, Mعمى يد كؿ مف ميالنى كاليف 

المعب بوصفو مكافئ بديؿ لتكنيؾ التداعى الطميؽ المستخدـ مع الراشديف، كما 
د انتيى عدد اعتبر نوع مف الصياغة الرمزية لتخييالت وخبرات األطفاؿ الواقعية وق

كبير مف المحمميف النفسييف إلى تصور عاـ لمراحؿ تطور المعب فى ضوء نظرية 
 :التحميؿ النفسى يوجزىا الباحث عمى النحو التالى 

 مرحمة المعب المتمركز حول الجسم  -أ

حيث  يمثؿ الجسـ األصوؿ األولى ألنشطة المعب وىو ما أطمؽ عميو  
  Auto cosmicplay . (Erikson, E, 1950: 220)المعب الذاتى " اريكسوف"

بينما تشير أنا فرويد إلى أف المعب خالؿ ىذه المرحمة يكوف عبارة عف نشاط يمنحو 
ثـ ينتقؿ . الشعور بالمتعة ويتضمف الفـ، االصابع وسطح الجمد لمطفؿ واألـ معاً 

(. الخ –دمى  –وساده )المعب مف الجسـ إلى بدائؿ ناعمو ليا نفس الخاصية 
(Freud, A: 1973 : 79-80). 

 :مرحمة المعب والعالقات قبل األوديبية  -ب

بأنيا مرحمة البيئة المصغرة لمعب " اريكسوف"والتى وصفيا  
Microsphere Play  وىى عالـ صغير مف االلعاب التى يمكف لمطفؿ التحكـ

ة فييا وأف يمجأ إلييا وقت حاجتو إلييا ومف أشير االلعاب فى ىذه المرحمة لعب
المعب فى ىذه   Peller, L" ليمى بيممر"وتصؼ ( االستغماية) الحضور والغياب 
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والتى ( األـ)المرحمة بأنو لعب تكرارى، المشاعر فيو مثبتو عمى موضوع واحد 
 .يحبيا ويخشاىا كما أف الثراء والتنوع فى ىذه المرحمة محدود لمغاية

(Erikson, E, 1950 : 221) (peller, L, 1954: 186) 

 مرحمة المعب والعالقات االوديبية  -جـ 

وىذه المرحمة يختمط فييا الواقع بالخياؿ وتفرض الفروؽ التشريحية نفسيا  
فتنمط المعب لتكسب الدور الجنسى ويتنوع المعب عمى نحو مطمؽ وخاصة لعب 

إننى اريد اف " االدوار والمعب الدرامى ويكوف الموضوع المحورى بالنسبة لمطفؿ 
حيث ينفتح عمى العالـ الخارجى مستطمعًا ومستكشفًا " فعؿ مثمما يفعؿ الكبارأكبر وا

ومقتحمًا لكؿ تفاصيمو وموضوعاتو وىذه المرحمة أطمؽ عمييا اريكسوف أسـ مرحمة 
 (Erikson, E, 1950 : 222).  العاب البيئة الممتدة

 :النظريات المعرفيو فى المعب  -1 

واحده   Piaget, Jنظرية جاف بياجيو  لعؿ أكثر ىذه النظريات أىمية ىى 
" بياجيو" مف أىـ النظريات النمائية المعرفيو التى اعتمدت عمى المالحظو وقد قاـ 

عاـ " المعب واألحالـ والتقميد" بتسجيؿ كثير مف المالحظات فى كتابو الرائع 
حيث صاغ بياجيو فى ىذا العمؿ رؤيتو حوؿ مفيوـ المعب وتطوره ومراحمو  1971

ورد عشرات المالحظات التى قاـ بتسجيميا عمى اطفالو، تمؾ المالحظات التى وأ
وقد قسـ بياجيو . أثرت ىذا العمؿ الرائد فى ميداف الدراسات المعرفيو والمعب معًا 

 :مراحؿ تطور المعب عمى النحو التالى 

  Functional playمرحمة المعب التدريبى أو الوظيفى  -أ

مح بالحركة لمعضالت الكبرى والصغرى واكتشاؼ وىو نوع  مف المعب يس 
الحركية وىو لعب  –الحواس وبالتالى تمكيف الجسـ مف ممارسة وظائفو الحاسية 
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 ,Piaget, J)خاؿ مف الرموز وااليياـ ويظير كأوؿ أنواع المعب لدى األطفاؿ 

1951 : 110)  

  Symbolic playمرحمة المعب الرمزى  -ب

المرحمة بأنيا مرحمة النشاط واالكتشاؼ المنظـ ىذه " بياجيو"وقد وصؼ   
وتحتؿ الصوره مكاف الشئ الغائب وتظر الرموز والعالمات وتندمج الكممات فى 
تفكير الطفؿ لتعبر عف اشياء مختمفة، فالمعب الرمزى يسمح بممارسة التصورات 

ـ ىذه والرموز ويحدث لعب التقميد كإعداد لمعب االدوار واعادة تمثيؿ االحداث وتتس
 .المرحمة فى مجمميا بالتمركز حوؿ الذات 

 (Piaget, j, 1951 : 122)  
 :وقسـ بياجيو مرحمو المعب الرمزى إلى األتى 

سنوات والتى تتضمف تتابعًا نمائيًا لمعب  7-1المعب الرمزى لمفئة العمرية مف 
- :كالتالى 
 .اسقاط االسكيما الرمزية  -أ
 .اءالتوحد مع االخريف ومع االشي -ب
 .التركيبات الرمزية البسيطة  -جػ
 .التركيبات الرمزية التوقعية  -د

 سنوات وتتضمف  3-7المعب الرمزى لمفئة العمرية مف  -

 .التركيبات الرمزية المرتبة  -أ 
   (Piaget, J, 1951 : 139). الرمزية الجماعية  -ب 
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 مرحمة المعب ذو القواعد  -جـ

ناقض الشديد لمرمزية مع زيادة االلعاب ذات والتى وصفيا بأنيا تتميز بالت 
القواعد، حيث تصبح القواعد ضرورة تيدؼ إلى المحافظة عمى التعاوف بيف 

 .القائميف بالمعب تمييدًا لمدخوؿ فى العاب اجتماعية جماعية تعاونية 

وبيمسكاى Smilansky, s  (1939 )وقد قدـ كؿ مف سميالنسكى  
اسيامات نظرية معرفية ترتبط فى جوىرىا Belsky & Most  (1991 )وموست 

عمى مفيـو المعب إال أف ىذه االسيامات اعتبرىا كثير مف الباحثيف ما ىى إال 
 :Pellegrini, A, 1988). تغيير فى المسميات لنفس المراحؿ التى قدميا بياجيو 

210 )  

 النظريات التربوية  -7

المعب يمكف اف يصبح استندت النظريات التربوية عمى تصور مؤداه اف   
وسيطًا تربويًا فعااًل وأداه ناجحة مف أدوات التعمـ الفعاؿ األمر الذى جعؿ كؿ 

ثـ منتسورى وفيجوتسكى  وكوىمبرج متفقة  1993االسيامات النظرية منذ فرويؿ 
 :عمى أف المعب 

 .يساعد الطفؿ عمى أف يستوعب ويجرب ما تعممو  -
 .ى الميارات المختمفة وسيمة لتعميـ وتدريب األطفاؿ عم -
مجاؿ يظير فيو خياؿ الطفؿ والذى ىو انطالؽ وتحرير لمطاقات  -

 .والقدرات الخالقة
تشير إلى اف كؿ ما يحتاجو األطفاؿ فى المعب ىو " تينابروس"وأخيرًا فإف   

 1991تينابروس ، . ) بيئة مستقرة ومتسقة تتيح فرصًا متنوعة إلثراء عالـ الطفؿ 
 :95.) 

 :كأداة تشخيصية المعب 
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كشؼ االستعراض السابؽ لمفيوـ المعب عف مساحات واسعة مف  
االختالؼ بيف المنظريف والباحثيف وكؿ مف تصدى لدراسة مفيوـ المعب ويمتد 

 .االختالؼ حتى رغـ االتفاؽ عمى استخداـ المعب كأداة تشخيصية 

المعب "ا يسمى والبداية ىنا بنقطة اتفاؽ غير معمنو مؤداىا، أنو ال وجود لم 
حيث لـ يحدث فى التراث الذى تـ الرجوع إليو اف قدـ باحث أو منظر " المعيارى

 (.إف جاز التعبير)توصيفًا ال سموب أو طريقة لعب معيارية أوسوية 

أف   (Cohen, D, 1993: 152)وعمى ىذا النحو يقرر ديفيد كوىيف  
إلى المعب السوى بنفس  النظريات التى تناولت لعب األطفاؿ قد فشمت فى النظر

 .العمؽ الذى تناولت بو اشكالو المضطربو 

عف المعب بوصفو أداة أو  (Erikson, E, 1950)وقد حدثنا إريكسوف  
وسيمة لمكشؼ عف الصراعات واالضطرابات النفسية وكذلؾ اتفؽ معو وينيكوف 

(Winnicotte, D, 1988)   وكوىيف(Cohen, D, 1993)   وىانا سيجاؿ
(Segal, H, 1991)   عمى أف االشكالية االساسية المتضمنة فى استخداـ المعب

 :كوسيمة تشخيص تكمف فى تصور مؤداة

أف المحتوى الظاىر ألنشطة المعب لدى األطفاؿ تتضمف بالضرورة فى كثير   -أ
مف االحياف تفريقًا وتفعياًل لمحتويات تمثؿ صراعات واضطرابات تخرج إما بشكؿ 

ى أو متخيؿ وىذا بدورة يعنى أف صراعات واضطرابات كؿ مباشر أو بشكؿ رمز 
مرحمة تنعكس بالضرورة عمى المحتوى الظاىر ألنشطة المعب والتى يمكف الحكـ 
عمييا فى بعض االحياف أنيا تتجاوز فى شدتيا الحد المقبوؿ لمسواء كما يمكف أف 

خداـ يظير فى أنشطة المعب وىذا جانب فقط مف االشكالية المطروحة فى است
 .المعب كأداة تشخيصية 
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أف الطفؿ حيف يمعب : أما الجانب األكثر أىمية فى ىذه اإلشكالية فمؤداه -ب
مرضو واضطراباتو وصراعاتو، فأنو بذلؾ يحافظ عمى سواءه، أى أف الطفؿ القادر 
عمى إخراج وتفعيؿ ىذه المحتويات عمى ىذا النحو ىو الطفؿ القادر عمى التحرر 

اجيا إلى حيز الواقع حيث يختمط ويستحضر فى المعب كؿ مف مف صراعاتو بإخر 
 .الواقع والخياؿ معًا 

ذا استطعنا أف نقبؿ ىذه الفكرة فتكوف بصدد استنتاج مؤداه أف السواء فى   وا 
المعب رىيف باضطراب محتوياتو ، بؿ ونذىب إلى ابعد مف ذلؾ حيث يقودنا ىذا 

مف خالليا أماـ اضطراب ىذه  االستنتاج إلى تساؤؿ عف الكيفية التى يمكف
المحتويات أف نميز بيف الطفؿ السوى والطفؿ المضطرب، بمعنى أخر أنو إذا 
كانت المحتويات المتضمنة فى لعب الطفؿ السوى ىى بالضرورة تكوف مضطربو، 
فإف ما نميز بينو اآلف ىو محتويات مضطربو ومحتويات أشد اضطرابًا بالنسبة 

 .اؿ المضطربيفلالطفاؿ االسوياء واألطف

وىنا جاءت االجتيادات الحقيقية فى محاولة وضع محددات لمسواء  
 :واالضطراب فى المعب وىو ما سيتـ استعراضو فى إيجاز شديد

أف المعب يكؼ عمى اف يكوف لعبًا، حينما يفقد الطفؿ قدرتو عمى التوقؼ  -1
ف عف المعب حينما يريد ذلؾ، بعبارة اخرى حينما يكوف الطفؿ عاجزًا ع

 -peller, L, 1954). الدخوؿ فى المعب والخروج منو أى إنياؤه بسيولة 

Winnicotte, D, 1988- Segal, H, 1991- Cohen, D, 1993) 

حينما يكوف المعب ممتصقًا بمرحمة واحدة أو بحدث واحد ال يستطيع   -1
التحوؿ عنو، حيث يكوف المعب آنذاؾ دفاعًا ضد المخاوؼ المرضية 

ة بؿ أف المعب فى مثؿ ىذه الحاالت يكوف مؤشرًا لمدى والطقوس الحوازي
 (Peller, L, 1954). مقاومة األنا ضد ىذه المحتويات المرضية 

(Sweeney, D & Homeyer, L, 1999)  (Webb, N, 1999) .) 
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وىى حالة تبدو   Purely Repetative playحينما يكوف المعب تكراريًا   -7
ر قادر عمى أداء غيرىا أو التوقؼ كأنيا لعب ويكوف الطفؿ خالليا غي

عنيا، ويكوف ىذا المعب التكرارى بدوف ىدؼ أو تفكير أو نياية ويكوف 
 ,Freud, A). )التخييؿ ىنا ىو المفسر الوحيد ليذا النوع مف المعب

1973 – (Cohen, D, (1993- Frankiel, R,) 1993) ) 

يات جنسية حينما يكوف المعب ىو وسيمة مباشرة لتفريغ وتفعيؿ محتو  -7
وعدوانية حيث يكوف االشباع الفورى لمرغبات ىو القانوف المسيطر عمى 

 .لعب األطفاؿ

( Greenacre, P. 1959 - Klien, M. 1975)    

حينما يكوف الطفؿ عاجزًا تمامًا عف المعب أو الدخوؿ فيو باى حاؿ، كذلؾ  -7
انحصار المعب فى موضوعات قميمو، بحيث تكوف مادة المعب ىنا ىى 

  ( Segal, H. 1991). المؤشر والداؿ عمى طبيعة االضطرابات 
حينما يكوف المعب بمواده وانشطتو ال تتالئـ مع المرحمة العمرية لمطفؿ   -7

وىو ما يسمى بالمعب النكوصى، حيث يكوف وسيمة لالرتداد واشباع 
 .حاجات أكثر طفيمو

(David, B & Rapoport, J, 1993 – Bergen, D & Fromberg, D, 

1998) 

حينما تتعامؿ االـ اثناء لعبيا مع طفميا مع جزء مف اجزاء الجسـ أكثر  -3
مف التركيز عمى التواصؿ مع وجو الطفؿ ، كذلؾ حينما تتجنب األـ النظر 
إلى طفميا أثناء العب او تستخدـ مفردات غير مفيومة، او أف يكوف 

لمطفؿ فمعيا حضورىا باعثًا لمزيد مف التوتر والقمؽ واالنفعاؿ بالنسبة 
. يكوف المعب معبرًا عف اضطراب العالقة بالموضوع بيف االـ وطفميا 

(Michelle, A. 1993). 
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ىكذا يكوف العمؿ بكؿ ىذه المحكات والمحددات مجتمعو ومتصمة وغير 
منفصمة عف سياقيا ىو جوىر العممية التشخيصية الستخداـ المعب كأداة 

 .تشخيص فارقو 

  mental Retardationى التخمف العقم: ثانيًا 

تحظى تعريفات التخمؼ العقمى باتفاؽ عاـ بيف الباحثيف ، فمنذ تعريؼ  
بأنو حالة تتميز بمستوى أداء وظيفى عقمى عاـ  (Grossman 1973)جروسماف 

، توجد متالزمو مع أشكاؿ مف القصور فى  دوف المتوسط بداللو أو بشكؿ ممحوظ
 ,Grossman) . الفترة النمائية مف حياتو السموؾ التكيفى لمفرد وتظير خالؿ 

1973 : 11)  

ثـ عاد جروسماف فأعاد صياغة العريؼ األوؿ عمى نحو أكثر دقة فى عاـ  
، حتى أف الجمعية االمريكية لمتخمؼ العقمى قد جعمتو تعريفيا الخاص الذى 1997

يعبر عنيا ومؤدى ىذا التعريؼ بانو مستوى عقمى وظيفى عاـ دوف المتوسط 
 ,Grossman). صاحبو قصور فى السموؾ التكيفى ويحدث اثناء فترة النمو ي

1983,106) 

  AAMDى مأحدثت الجمعية االمريكية لمتخمؼ العق 1991وفى عاـ   
تعديال جوىريًا فى تعريفيا الفيدرالى لمتخمؼ العقمى فأصبح أكثر تحديدًا وتوصيفًا 

نقص جوىرى فى االداء  أف التخمؼ العقمى يشير إلى: ومؤدى ىذا التعريؼ
الوظيفى الحالى وىو يتسـ بأداء عقمى أقؿ مف المتوسط بشكؿ داؿ ويصاحبو 

التواصؿ : قصور فى االداء فى اثنيف أو اكثر مف مجاالت الميارات التكيفيو التالية
المفظى، الرعاية الشخصية، الحياة المنزلية، الميارات االجتماعية، ممارسة الحياة 

توجيو الذاتى، الصحة واالماف، الميارات األكاديمية الوظيفية، وقت فى المجتمع، ال
 & .Hunt, S ).الفراغ والعمؿ ويظير التخمؼ العقمى قبؿ سف الثامنة عشر

Marschall, D. 1994 : 130 )  
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قدمت منظمة الصحة العالمية تعريفًا لمتخمؼ العقمى  1997وفى عاـ  
 International ( I. C. d)وذلؾ ضمف دليؿ التصنيؼ الدولى لالمراض 

classification Diseases  وعرؼ التخمؼ العقمى بأنو حالة مف توقؼ أو عدـ
اكتماؿ النمو العقمى والذى يتسـ بشكؿ خاص بقصور فى الميارات التى تظير 
اثناء مرحمة النمو والتى تسيـ فى المستوى العاـ لمذكاء أى القدرات المعرفيو، 

 .جتماعية كما يكوف ىناؾ قصور فى السموؾ التكيفىالمغوية، الحركية واال
 ( Jacobson, W. & James, M. 1996 : 13)   . 

وأخيرًا نجد أحدث تعريؼ قدـ لمتخمؼ العقمى ضمف الدليؿ التشخيصى  
 The Diagnosis and Statistical (DSMIV) 1997واالحصائى لالمراض 

manual of mental Disorder. و لتشخيص الحالة عمى والذى يشير إلى أن
 :أنيا تخمؼ عقمى يشترط استيفاء المحكات االتية

أو اقؿ عمى  35أداء عقمى وظيفى دوف المتوسط، نسبة ذكاء حوالى  -1
 .اختبار ذكاء يطبؽ بشكؿ فردى 

أى )وجود عيوب أو جوانب قصور مصاحبة فى االداء التكيفى الراىف   -1
ممف ىـ فى عمره أو كفاءه الشخص فى الوفاء بالمستويات المتوقعة 

التواصؿ : فى أثنيف عمى األقؿ مف المجاالت األتية( جماعتو الثقافية
المفظى، استخداـ امكانات المجتمع، التوجيو الذاتى، الصحة واالماف، 

 .الميارات االكاديمية الوظيفية، وقؼ الفراغ والعمؿ

ويرى   (Barron, J. 1998 : 65- 66)يحدث قبؿ سف الثامنة عشر   -7
احث ىنا أف ىذا التعريؼ قد اعتمد كثيرًا وعمى نحو اجمالى عمى الب

وقد استند إلى  1991تعريؼ الجمعية االمريكية لمتخمؼ العقمى عاـ 
 .محكات محددة فى عمميات التشخيص 

 :تصنيف التخمف العقمى 

http://dr-banderalotaibi.com



 - 91  -

ف كانت حدود االختالؼ   تتبايف التصنيفات التى تناولت التخمؼ العقمى وا 
بؿ الباحثيف بمعنى اف التتبع التاريخى لتطور التصنيفات لف متفؽ عمييا مف ق

،  Heber  (1979يكشؼ سوى عف تصنيفات محددة ابتداء مف تصنيؼ ىيبر 
   Grossmanوتصنيؼ جروسماف  Kirk  1971ثـ تصنيؼ كيرؾ ( 1971

ثـ يأتى بعد ذلؾ تصنيفات قدمت مف قبؿ الجمعيات مثؿ ( 1997،  1937) 
وتاله تصنيؼ منظمة الصحة العالمية  1991لمتخمؼ العقمى  الجمعية االمريكية

وأخيرًا التصنيؼ  1997  (ICD)ضمف دليؿ التصنيؼ الدولى لالمراض والذى جاء 
 ). 1997  (DSMIV)الذى ورد فى الدليؿ التشخيصى واالحصائى لالمراض 

Durkin, M & Stien, Z, 1996: 86- 88) . 

تصنيفات المختمفة فى محاولة لدمجيا وفيما يمى سيوجز الباحث كؿ ىذه ال
فى تصور واحد حيث أف ىذه التصنيفات حدود االجتياد أو االضافة فييا محدود 
لمغاية اضافة إلى أف االتفاؽ عمييا جعميا متوارده فى جميع المراجع عمى نحو 

 .تفصيمى ال داعى لمخوض فييا عمى ىذا النحو 
 
 
 
 

 
 

http://dr-banderalotaibi.com



 - 97  -

 ختمفة لمتخمف العقمىيوضح التصنيفات الم( 2)جدول رقم 
 المحؾ              معامؿ الذكاء القدرة عمى التعمـ القدرة عمى التكيؼ

 نفسى تربوى اجتماعى الفئات

 Moronالموروف  Educable 75- 35قابؿ لمتعميـ  Mildقصور خفيؼ 

  Imbecileابمو  Trainable  77-75قابؿ لمتدريب   Moderateمتوسط 

  Trainable  17-77لمتدريب قابؿ   Severeشديد 

غير قابؿ لمتعميـ ولمتدريب   profoundعميؽ  
Custodial 

  Idiot(2)المعتوه   17أقؿ مف  

 :تقييم المتخمفين عقميًا 

تعتبر مشكمة تقييـ المتخمفيف عقميًا مف المشكالت الصعبة شديدة األىمية  
لتى إشارنا إلييا فيناؾ لما تحتويو مف مخاطر، فإضافو إلى التصنيفات المختمفة ا

بعض االجتيادات التى تحاوؿ اف تبحث عف التقييـ والتشخيص خارج عبارات 
التصنيفات البراقة والغامضة فيناؾ جوانب أغفمتيا التصنيفات  حاوؿ بعض 
الباحثيف اف يضعوىا إلى جوار التصنيفات العالمية لمتخمؼ العقمى أى أنيا ليس 

كمحؾ اضافى يتـ فى ضوءه تقييـ وتشخيص حاالت بدياًل عنيا وانما ىى أضافة 
تحت  Waren  1991التخمؼ العقمى ومف اشير ىذه االجتيادات ما قدمو واريف 

 & Heal, L )والتى قاـ كؿ مف ىيؿ وريتشارد " مؤشرات التخمؼ العقمى " عنواف  

Richard, S 1996)  بتطويره واعادة صياغتو ومؤدى ىذا المنحى التقييمى. 

                                           

فئػو اخػرى ىػى فئػة تخمػؼ   (DSM IV)اضػاؼ الػدليؿ التشخيصػى واالحصػائى لالمػراض  (1)
عقمػػى غيػػر محػػددة شػػدتو وذلػػؾ عنػػدما يكػػوف ىنػػاؾ افتػػراض بوجػػود تخمػػؼ عقمػػى ولكػػف ذكػػػاء 

كػػػاالفراد الػػػذيف لػػػدييـ قصػػػور شػػػديد أو غيػػػر ) الشػػػخص ال يمكػػػف قياسػػػو باالختبػػػارات المقننػػػو 
 (.متعاونيف واألطفاؿ الصغار
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  Speech delayخر الكالم تأ -2 
حيث ال يتفوه الطفؿ بكممة واحدة حتى بموغو الشير الثامف عشر وتظؿ  

 .حصيمتو مف المفردات اقؿ مف مائة كممة عند الشير الثالثيف 

 Motor development delayتأخر االرتقاء الحركى  -1
بعد إذ ال يتمكف الطفؿ مف الجموس بمفرده قبؿ الشير الثامف عشر ويمشى  

 .الشير الخامس والعشريف وال يستطيع القياـ بمفرده حتى بموغو عامو الرابع

  Psychomotor development delayتأخر االرتقاء النفسى حركى  -7

حيث ال يستطيع الطفؿ اإلمساؾ بالقمـ حتى سف سنتيف ويرسـ دائرة فى سف  
مو حتى بموغو أربع سنوات أو مربعًا فى سف ست سنوات وال يستطيع كتابة اس

 .عامو الثامف 

 تأخر ارتقاء االدراك العام  -4
حيث ال يستطيع الطفؿ تجنب المخاطر الشائعة فى المنزؿ مثؿ السكيف  

والكبريت حتى بموغو سف الرابعة وال يستطيع التعامؿ بقطع النقود الصغيرة 
 .حتى بموغو سف الثامنة 

  Academic Development Delayتأخر االرتقاء االكاديمى  -0
إذ ال يتمكف الطفؿ مف التعرؼ عمى الحروؼ األبجدية حتى بموغو عامو   

السابع وال يستطيع التعرؼ عمى كممات بسيطة بمفرده حتى بموغو عامة الثامف 
. 

 . (Heal, L & Richard, S. 1996 )( 1991عمر بف الخطاب، )  

النمائية كالنمو  باحث اف ىذا المنحى قد استند عمى بعض المساراتال ىوير  
الحركى، المغوى واالدراكى واالكاديمى فى الحيف الذى يمكف وفى ضوء قوائـ 

ليج  حيث أف التأخر الداؿ فى أى مف ( 1977)النمو التى قدميا جيزيؿ وا 
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المسارات النمائية ىو بمثابة مؤشر عمى حدوث تخمؼ وفقًا لطبيعة المسار 
الباحث المعب الحر بوصفو صيغة  الذى حدث فيو وفى الدراسة الحالية أختار

 (Vygotsky. L. 1983). مكثفة لكافة مسارات النمو 

 :التخمف العقمى فى ضوء بعض نظريات عمم النفس 

 :نظريات التعمم : أواًل 

يوجز الباحث توجو اصحاب نظريات التعمـ فى تفسيرىـ لمتخمؼ العقمى عمى النحو 
 :التالى 

أو مجموعات وفقا لمتصنيفات المتعارؼ يرفضوف التصنيؼ التقميدى لفئات  -1
 .عمييا 

 .يرفضوف كذلؾ معظـ اعتبارات التشخيص وتفسيرات االداء الضعيؼ   -1

يفسروف االداء الضعيؼ بوصفو خطأ فى التعمـ السابؽ أو نقص فى   -7
 .التعمـ 

يسعوف إلى استغالؿ العوامؿ البيئية وتطويعيا عمى نحو يساعد عممية   -7
 .التعمـ 

والتى تزيد مف احتمالية التعمـ   Cuesيـ العالمات الصحيحة يحاولوف تقد  -7
. 

 .بالنسبة ليذا الطفؿ بعينو  ةانتقاء النتائج الفعال  -7

 .ربط المثير باالستجابة المرغوبة   -3

 .تعزيز أى درجة مف التحسف ميما كانت بسيطة   -9

تحديد األنشطة التى يستمتع بيا األطفاؿ والتى تستخدـ كمعززات لمسموؾ   -9
 .رغوبالم

 .تقديـ التعزيز أو العقاب فور إصدار السموؾ أى فى حينو  -15

(197– 197:  1993محمد محروس، )     
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 :لمتعمم االجتماعى   Rotterنظرية روتر : ثانيًا 

أف المتخمؼ عقميًا غالبًا ما يفشؿ فى التوصؿ الىدافو بسبب قدرتو العقمية  -1
الفشؿ وقمياًل مف مواقؼ  المحدودة، وىو يقابؿ نتيجة لذلؾ كثيرًا مف مواقؼ

النجاح األمر الذى يجعؿ التوقع كعممية عقمية يكوف نصيب المتخمؼ 
 .عقميًا فييا ضئيؿ لمغاية 

أف المتخمفيف عقميًا لدييـ قصور فى القدرة عمى إدراؾ الوقوع فى الخطأ   -1
 .أو عمؿ الصواب 

ات أف دراسة السموؾ الحركى اكثر فاعمية مف أى دراسات تتـ لالستجاب  -7
 .المفظية لممتخمفيف عقميًا 

يميؿ المتخمؼ عقميًا إلى استخداـ لغتو لتحقيؽ الرغبة اكثر مما يستخدميا   -7
 .لمتواصؿ 

يتأخر الطفؿ المتخمؼ عقميًا فى تكويف النسؽ القيمى وتنظيـ الدوافع   -7
حيث يسيطر عمى افعالو المذه واأللـ  والتى تتحكـ فى كثير مف 

 (111:  1991 فاروؽ صادؽ،. )استجاباتو

  Piaget, Jنظرية جان بياجيو المعرفية : ثالثا
عمى أف   Inhelderوانييمدر   Woodwardأكد كؿ مف وودوارد  -1

المراحؿ التى قدميا بياجيو يمر بيا األطفاؿ المتخمفيف عقميًا ، حيث 
 .يمروف بنفس المراحؿ ولكف بمعدالت أبطأ 

تخمؼ العقمى يثبتوف عند اشار إلى أف حاالت األطفاؿ شديدى وعميقى ال -1
 . المرحمة الحس حركية 

حاالت متوسطى التخمؼ يثبتوف عند المرحمة الحدسية مف مرحمة ما قبؿ  -7
 .العمميات

محمد .) حاالت بسيطى التخمؼ يثبتوف عند مرحمة العمميات العيانية   -7
 (.199 – 193: 1993محروس، 
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 نظرية التحميل النفسي: رابعًا  

تأخر لديو تكويف الذات واألنا األعمى أو أنيما يفشالف أف المتخمؼ عقميًا ي -1
 .فى التكويف والنمو

أف المتخمؼ عقميًا يكوف غير قادر لدرجة كبيرة عمى التعامؿ مع المواقؼ   -1
 .يو لالتى تحتاج فييا لمسيطرة عمى رغبات ا

تسيطر عمى المتخمؼ عقميًا التصرفات الطفمية وميمو الستخداـ   -7
عية البدائية األولية واالنخراط فى أنماط سموكية تنيؾ الميكانيزمات الدفا

طاقة الفرد دوف السيطرة الواقعية ومف ثـ يتصؼ بالعنؼ واالندفاع 
 .والخشونة وعدـ الخضوع 

يحتاج الطفؿ المتخمؼ عقميًا فترة رضاعو أطوؿ كما أنو يتأخر فى التحكـ  -7
 . فى االخراجات

مدًا عمى والديو لفترة أطوؿ يظؿ فى المرحمة االوديبية وما بعدىا معت -7
 -Lewis, V. 1987. ) والتحرر واالستقالؿ منيـ يكوف عممية صعبو 

 (. ,Frankiel, R. 1993 1991فاروؽ صادؽ 

 دراسة الشخصية فى مجال التخمف العقمى : خامسًا 

واحدة مف أكثر االسيامات انتشارًا  Cromwell, R. 1976قدـ كرومويؿ  
إذا حاوؿ أف يقدـ نموذج لدراسة الشخصية فى مجاؿ  فى مجاؿ التخمؼ العقمى

التيديدات : التخمؼ العقمى استنادًا إلى بعديف ىاميف مف أبعاد الشخصية ىما 
Threats   ويمكانيزمات الدفاعDefence mechanism   ويوجز الباحث ىذا

 :التصور عمى النحو التالى 

 التيديدات   -أ -
يظير المتخمفوف عقميًا خوفًا أكبر أو سؤااًل مؤداه ىؿ " كرومويؿ" يطرح  -1

ذا وجدت ىذه  اقؿ مف بعض االشياء أو االحداث عف اقرانيـ العاديف ؟ وا 
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الفروؽ فيؿ ىى لكونيا جزء مف التخمؼ العقمى أـ أنيا تكوف نتيجة 
 .لمخبرات التى يواجييا المتخمفوف عقميا ً 

اد المتخمفيف االضطراب االنفعالى المشاىد لدى االفر " كرومويؿ" ويرجع  
عقميًا إلى ما يمقونو مف رفض متكرر أو مف واقع تعرضيـ المتكرر 

 .لإلحباط والفشؿ والسخرية 
تشير بعض البحوث التى اجريت عمى حاالت التخمؼ العقمى إلى اف ىذه  -1

الحاالت أكثر قمقًا مف األطفاؿ العادييف واألطفاؿ المتخمفوف عقميًا 
 . ممف يعيشوف مع ذوييـالمقيموف فى مؤسسات أكثر قمقًا 

توقع الفشؿ مف أىـ خصائص األطفاؿ المتخمفيف عقميًا ذلؾ ألنيـ ال   -7
يستطيعوف التنافس بشكؿ مناسب مع أقرانيـ العادييف وينتج عف ذلؾ كثير 
مف مواقؼ الفشؿ وقمياًل مف النجاح األمر الذى يدفع الطفؿ المتخمؼ إلى 

أف الخوؼ مف الفشؿ إظيار سموؾ دفاعى خاص لتجنب الفشؿ، حتى 
يصبح حمقو مفرغة ينتج عنيا تناقص مستمر فى أداء االشخاص 

 .المتخمفيف 

تتميز دور الرعاية التى يتمقى فييا المتخمفوف عقميًا تعاليميـ بأف ىناؾ   -7
قدر ضئيؿ مف الخصوصية ونقص فى تمبية الحاجات الخاصة بالرعاية 

و لمتواصؿ المفظى الشخصية وعجز فى التعبير عف حاجتيـ لالتصاؿ ا
 .كؿ ىذه العوامؿ تصبح مصادر مستمرة ودائمة لالحباط 

لعؿ اكثر الشواىد التى تدؿ عمى استخداـ المتخمفيف عقميًا لميكانيزمات   -7
الدفاع كانت تشير إلى ميكانيزمات بعينيا يمجأ إلييا األفراد المتخمفوف 

عدـ  ويرجع البعض ىذا التخصيص الستخداـ بعض الميكانيزمات إلى
قدرة المتخمؼ عقميًا عمى التعامؿ بشكؿ واقعى مع مصادر التيديد بحيث 

 .الكبت  –النكوص –يمجأ المتخمؼ عقميا إلى اإلنكار 

سمة مميزة لحاالت التخمؼ العمى حيث   Rigidityيعتبر الجمود  -7
 .ينخرطوا فى سموؾ متكرر ومقولب يتسـ بالجمود الشديد 
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 (.05-05)خمفين عقميًا الخصائص المميزة لالطفال المت 

يتأخر النمو الحركى لمطفؿ المتخمؼ عقميًا بالنسبة القرانو مف العادييف ،  -1
كما انو ال يبدأ المشى قبؿ ثالث أو اربع سنوات وال يتحكـ فى االخراج 
قبؿ سف الرابعة أو الخامسة، كما تتأثر حاستى الشـ والتذوؽ بدرجة كبيرة 

 .ولمراحؿ متقدمة 
متخمؼ بالبطئ العاـ فى كافة مجاالت النمو، حيث ينمو يتسـ الطفؿ ال -1

شيور أو اقؿ فى كؿ سنة ميالديو فضال عف  9الطفؿ المتخمؼ بمقدار 
ضعؼ مدة ومدى االنتباه مع وجود قصور فى عمميات األدراؾ كالتمييز 
والتعرؼ واالنتباه والتذكر وكذلؾ الضعؼ الشديد فى عمميات اكتساب 

 .الذىنية وضآلة الحصيمة المغوية المفاىيـ وتكويف الصور

يتصؼ المتخمؼ عقميًا باالنسحاب مف مواقؼ الجماعة والمشاركة فى   -7
 .األنشطة، كما يغمب عميو الشعور بالدونيو وتحقير النفس 

 .يتسـ بالبالده وعدـ االكتراث وعدـ التحكـ فى االنفعاالت   -7

عدـ تناسب يداوـ عمى أداء حركو أو فعؿ بصورة تكرارية بالرغـ مف   -7
 . االستجابة لمموقؼ

 .يتسـ ببطء االستجابة والتردد والقمؽ والوجوـ والسرحاف وسيولة اإلنقياد -7

يتسـ بعدـ االكتراث بالمعايير االجتماعية والنزعو العدوانية والسموؾ   -3
 .المضاد لممجتمع والحركة والنشاط الزائد بصورة مستمرة 

يف عقميًا كالسرقة والتخريب والتبوؿ افات السموكية بيف المتخمفتنتشر االنحر  -9
فاروؽ صادؽ . ) الإلرادى والعنؼ والتخريب واضطرابات المغة والجنسية المثمية

1991 Lewis, V 1987 ,  عبد  – 1997عادؿ األشوؿ  -1991ىالة فؤاد
 -  Stephen, G & Granfield, M 1996 – 1997المطمب القريطى 
 (.1999إيماف سعد   - 1993محمد محروس 

  Multi handicapped childrenاألطفال متعددى اإلعاقة : ثالثاً 
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مف ىـ ؟ وما ىى خصائصيـ؟ وىؿ ىناؾ .. األطفاؿ متعددى االعاقة 
 .تعريفات قدمت ليـ؟ أو أف ىناؾ تراث نظريا أو بحثيًا خاص بيـ ؟ 

ىذه ىى أكثر المناطؽ الشائكة فى الدراسة الحالية، تعثر الباحث فييا كثيرًا 
األطفاؿ متعددى اإلعاقة ليـ وجود حقيقى فى المجتمع بوصفيـ حاالت ذات ف

طبيعة خاصة تعرض عمى المؤسسات والجمعيات والمراكز الخاصة بالمعوقيف مف 
حيف ألخر، التعامؿ معيـ يخضع لالجتياد الشخصى وتعريفيـ أمر عسير لـ يرد 

ر يستدؿ عميو فى اى دليؿ لتوصيؼ األمراض أو االضطرابات ، وخصائصيـ أم
بالمالحظة المباشرة بعيدًا عف ساحة البحث العممى والدراسات المتخصصو، وحتى 

والدوريات   (Enstint -Internet)بالبحث فى شبكات المعمومات المتخصصة 
بحثًا أجرى عمى األطفاؿ  77العممية المتخصصة لـ يعثر الباحث سوى عف 

وحتى عاـ  1995ؾ فى الفترة مف متعددى اإلعاقة باختالؼ أنواع االعاقة وذل
 .وذلؾ فى حدود اطالع الباحث  1551

حيث مف بيف عشرات الكتب فى مختمؼ مجاؿ وأنواع االعاقات لـ يعثر 
ويقع فى " األطفاؿ متعددى االعاقة" الباحث سوى عف فصؿ واحد يحمؿ عنواف 

ميشاؿ أور الفصؿ االخير فى كتاب األطفاؿ غير العادييف مف تأليؼ ولياـ ىيوارد و 
 .النسكى

  (Heward, W& Orlansky. M 1992) 

 :تعريف متعددى االعاقة : اواًل 

ىناؾ تعريفات متعارؼ عمييا النواع االعاقات ودرجاتيا وشدتيا وذلؾ  
 –اعاقة سمعية  –اعاقة بصرية  –اعاقة عقمية ) بالنسبة لكؿ اعاقة عمى حدة 

جمعية االمريكية لمدراسات التربوية وقد عرفت ال( اعاقة انفعالية –اعاقة جسمية 
األطفاؿ غير العادييف بأنيـ أولئؾ الذيف ينحرفوف عف مستوى الخصائص الجسمية 
أو العقمية أو االنفعالية أو االجتماعية لالطفاؿ بصفة عامة إلى الحد الذى 
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يحتاجوف معو إلى خدمات تربوية تصؿ بيـ إلى أقصى درجة يمكف اف تصؿ إلييا 
 . قدراتيـ 

( Lynch, E & Lewis, R. 1988 : 7) 

وفى ضوء  التعريؼ السابؽ لالطفاؿ غير العادييف أمكف تحديد أو  
أولئؾ األطفاؿ الذيف تتعدد لدييـ جوانب " توصيؼ األطفاؿ متعددى االعاقة بأنيـ 

القصور واالعاقة بحيث أنيا قد تشمؿ إعاقتيف أو أكثر كأف يكوف الطفؿ مصاب 
لصمـ أو قد يكوف مصابًا بالتخمؼ العقمى والعمى أو الصمـ بالتخمؼ العقمى وا

 .والعمى وىكذا
 ( Heward, W & Orlansky, M. 1992 : 420) 

إال إف ما يجدر االشارة إليو فى ىذا التعريؼ ىو االعتماد عمى التوصيؼ  
العاـ استنادًا إلى حكمة تعدد االعاقة إال أف ىناؾ كثيرًا مف االمور التى تحتاج 

 .دًا مف االيضاح لمحاولة تعريؼ األطفاؿ متعددى االعاقة مزي

فقد اشار كؿ مف ىيوارد و أورالنسكى إلى اف فى حالة ما إذا كاف التخمؼ 
العقمى ىو أحد اطراؼ التعددية فى االعاقة فأف شدة االعاقة العقمية ونوعيا ىو 

كبيرًا بيف طفاًل الذى سيرسـ مسار وطبيعة االعاقة االخرى بمعنى أف ىناؾ اختالفًا 
متخمؼ عقميًا مف فئة القابميف لمتعميـ ومصاب بالصمـ وطفاًل أخر مصاب بتخمؼ 

 .ومصاب بالصمـ  Severe Or profoundعقمى شديد أو عميؽ 
مشيرًا إلى عدـ ( 1991)ويتحدث  فى ىذا األمر رشاد عمى عبد العزيز 

يترتب عمى االصابة  وجود عالقو مباشرة بيف الصمـ والذكاء حيث ال تتضمف وال
بالصمـ االصابة بالتخمؼ العقمى وىذا المنطؽ المغموط يرتكز عمى اقتراض مؤداه 
أف التعويؽ فى الكالـ يعنى تعويقًا فى القدرات المعرفية أو أف الطفؿ األصـ اقؿ 
قدرة عمى التفكير المجرد، ويدحض ىذا المنطؽ عديد مف الدراسات اجريت عمى 

الذكاء واشارت إلى عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف االفراد العالقة بيف الصمـ و 
 (.177:  1991رشاد عمى عبد العزيز، ) الصـ واالفراد العادييف 
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ذلؾ ألنو ( 1991)ويتفؽ  الباحث مع ما أشار إليو رشاد عمى عبد العزيز 
كشمؿ )ليس كؿ طفؿ كفيؼ متخمؼ عقميًا ، كما أنو ليس كؿ طفؿ معاؽ جسميًا 

متخمؼ عقميًا لذلؾ فنحف أماـ اختالفات وتباينات الحد ليا وليس مف ( اطفاؿ
السيؿ بأى حاؿ أف يجمعيا تعريؼ واحد ويبقى األمر فيما يرى الباحث مرىوف 

 .بالتعريؼ االجرائى لكؿ دراسة عمى حدة تستيدؼ دراسة فئة بعينيا دوف غيرىا 

عب فى الكشؼ عف فالدراسة الحالية تيدؼ إلى دراسة فاعمية استخداـ الم
االضطراب الناجـ عف االعاقة العقمية وتعدد االعاقة الطفاؿ مصابيف بالتخمؼ 
العقمى والصمـ فى دراسة تشخيصية األمر الذى دفع الباحث إلى تعريؼ األطفاؿ 

 :عمى النحو التالى ( صمـ –اعاقة عقمية ) متعددى االعاقة 

مف فئة مف   Mildالبسيط أنيـ أولئؾ األطفاؿ المصابيف بالتخمؼ العقمى  
نسبة ذكاء ومصابيف بالصمـ الكمى سواء منذ الميالد أو خالؿ العاميف  35 -75

سنوات وممتحقوف بأحدى  11 -3األوليف مف الحياة وتتراوح اعمارىـ ما بيف 
 .مؤسسات رعاية األطفاؿ متعددى االعاقة 

 (صمم  –اعاقة عقمية ) خصائص األطفال  متعددى االعاقة 

 :لعرض السابق يتبن لنا ان اىم خصائص األطفال متعددى االعاقة ما يمىمن ا

بوجود اضطرابات ( صمـ –اعاقة عقمية ) يتسـ األطفاؿ متعددى االعاقة  -1
دالة فى كثير القدرات والميارات والتى تؤثر عمى العمميات الحيوية فى 

 .اقامة عالقة باآلخريف
اضطرابات فى بعض  يتسـ األطفاؿ متعددى االعاقة كذلؾ بوجود  -1

مجاالت النمو وخاصة الحركية والحسية وعمميات التأزر وأدراؾ المعنى 
 .والتواصؿ االجتماعى مع االخريف 

يتأخر األطفاؿ متعددى االعاقة عف األطفاؿ العادييف بفارؽ كبير فى كافة   -7
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 .مجاالت النمو

انماط  يتميز األطفاؿ متعددى االعاقة باالنسحاب والعزلة واالنخراط فى  -7
 .حركية تكرارية كما يتميزوا بالعنؼ والحركة الزائدة 

عدـ قدرتيـ عمى رعاية انفسيـ عمى نحو مقبوؿ يتميز متعددى االعاقة ب  -7
وعدـ القدرة عمى التحكـ أو الضبط لالنفعاالت والتى يعبر عنيا بصورة 

 .طفمية حادة

  Heward, W & Orlansky. M. 1992 : 421- 422) 

 (سمعية –إعاقة عقمية ) األطفال متعددى االعاقة تشخيص حاالت 

أشار الباحث فى مطمع الدراسة الحالية إلى كـ التعثرات واالنتقادات التى  
فى   Psychologistتوجو إلى االدوات التى يعتمد عمييا االخصائى النفسى 

عممية التقييـ والتشخيص ، فمقاييس الذكاء والقدرات والشخصية عمى الرغـ مف 
عددىا إال أنيا فى كثير منيا يعتمد عمى مفيوـ العمر العقمى وقد نالو الكثير مف ت

االنتقادات اشار إلييا الباحث سابقًا كما أف المقاييس األخرى التى تستخدـ لـ 
تصمـ خصيصًا بؿ أف عددًا منيا لـ يتضمف فى عينة التقنيف تمثياًل لفئات 

 . المعوقيف عمى اختالؼ أنواع وشدة االعاقة

األمر الثانى الذى يشير إليو الباحث ىو اقتصار فكر التقييـ والتشخيص  
لدى البعض عمى مجرد تطبيؽ اختبار ذكاء بؿ أف األمر األكثر خطوره اآلف ىو 
أف عمؿ االخصائى النفسى اصبح مرادؼ لمقياس فقط وفى ذلؾ مصادرة كبيرة 

الحالية مف استخداـ أدوات ىى لمياـ العمؿ ومياراتو األمر الذى تؤكد عميو الدراسة 
فى جوىرىا ليست مقاييس مف النمط المألوؼ بقدر ما ىى موقؼ طبيعى يعيشو 
ويمارسو الطفؿ يتيح بدوره العمؿ الحقيقى لالخصائى النفسى مف عمميات مالحظة 
ورصد وتحميؿ وتفسير وتشخيص واقع حقيقى موضوعى واستنادًا إلى أداه مالحظة 

 .كبيرًا مف الدقة العممية موضوعية تكفؿ قدرًا 
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 :الدراسات السابقة 

يجدر االشارة قبؿ استعراض الدراسات السابقة فى مجاؿ التخمؼ العقمى   
اف الدراسات التى اجريت خاصة فى ( صمـ -اعاقة عقمية) ومجاؿ تعدد اإلعاقة 

 مجاؿ التخمؼ العقمى يستحيؿ حصرىا نظرًا لكثرتيا الشديد وتنوعيا وتناوليا لكافة
المتغيرات التى تحيط بالتخمؼ العقمى األمر الذى يجعمنا فى ىذا السياؽ االكتفاء 
واالقتصار عمى الدراسات التى رأى الباحث أنيا تتصؿ مباشرة بموضوع الدراسة 

وكذلؾ الدراسات التى يمكف أف تتصؿ بنتائج الدراسة ( متغير المعب) الحالية 
يا عممًا بأف الباحث سيكتفى بالدراسات الحالية األمر الذى يتطمب مناقشة نتائج

أما . وذلؾ بالنسبة لمتخمؼ العقمى 1551وحتى عاـ  1995التى اجريت مف عاـ 
بالنسبة لتعدد االعاقة فأف األمر يختمؼ نسبيًا حيث تتسع مساحة المتغيرات التى 
تتضمنيا الدراسات وذلؾ نظرًا لندرة ىذه الدراسات والغموض الذى يكتنؼ كثير مف 

 .تغيراتيا م

 :الدراسات التى تناولت التخمف العقمى وعالقتو بالمعب : اوالً 

" والتى استيدفت دراسة تدريب   ( Soto, M, 1994)نجد دراسة ماريا سوتو      
مف األطفاؿ المتخمفيف عقميًا القابميف لمتعميـ وذلؾ بيدؼ زيادة قدرتيـ " أربعة

أدوات لعب يدويو لتحسيف قدراتيـ فى  المعرفيو عمى استخداـ الكمبيوتر واستخداـ
النمو االجتماعى واالنفعالى وتقدير الذات وقد تـ اختيار مواد لعب تتناسب مع 
األطفاؿ المتخمفيف عقميًا وسنيـ وعمرىـ العقمى قدمت مف خالؿ اجيزة الكمبيوتر 
مثؿ التعرؼ عمى االشكاؿ، االلواف، األعداد، االسماء فى حيف تضمنت االلعاب 

دوية انشطة تعمؿ عمى استثارة حواس الطفؿ مثؿ التشكيؿ، المطابقة، التعرؼ، الي
التمويف، الرسـ وقد اشارت نتائج الدراسة إلى حدوث تحسف نوعى فى بعض ىذه 
القدرات سواء بالنسبة الستخداـ الكمبيوتر او استخداـ أدوات المعب اليدوية وأكدت 

ىو ىو الذى يؤدى إلى حدوث تحسف فى الدراسة عمى أف اثارة دافعية الطفؿ وانتبا
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 .االداء 

لفاعمية استخداـ المعب كأحد   (Piril, S, 1996)وفى دراسة سيمجا بابريؿ 
اشكاؿ التدخؿ المبكر لمحاالت مف األطفاؿ ذوى الحاجات الخاصة استنادًا  إلى أف 
 المعب ىو عممية حيوية ميسرة لكؿ جوانب النمو وىذه الدراسة واحدة مف مجموعة

لدى األطفاؿ مف الفئات    Early Interventionدراسات متعددة لمتدخؿ المبكر 
طفاًل ممف يعانوف مف اعاقة  71الخاصة واشتممت الدراسة عمى عينة مكونو مف 

سنوات وقد تـ تقييـ النمو المعرفى  3عقمية يتراوح اعمارىـ ما بيف شير إلى 
المعب البنائى وغير  البنائى  والحركى مف خالؿ مقاييس مقننو ومف خالؿ انشطة

 .وكذلؾ تـ تقييـ مستوى المعب ونوعو 

وأشارت النتائج إلى وجود تبايف بيف نتائج واستجابات األطفاؿ األمر الذى 
يرجع إلى الرعاية الوالديو، كما أشارت النتائج إلى وجود فقر شديد فى محتوى 

ة عمى الرغـ مف المعب، واقتصار المعب عمى الجانب الحركى حتى أف الحرك
سيطرتيا عمى أنشطة العب إال أنيا لـ تكف تخدـ حدوث ارتقاء وتطور فى عمميات 

 .التأزر والنمو الحركى 

حوؿ فاعمية برنامج حركى فى تنمية ( 1999)أما دراسة ايماف سعد زناتى 
مفيوـ الذات والسموؾ التكيفى لدى األطفاؿ المتخمفيف عقميًا القابميف لمتعمـ إشتممت 

سنة تـ تقسيميـ  17-9طفاًل متخمؼ عقميًا تتراوح اعمارىـ ما بيف  17لعينة عمى ا
إلى مجموعتيف احداىما ضابطة واالخرى تجريبية وقد اسفرت نتائج الدراسة عف أف 
ممارسة البرنامج الحركى مع األطفاؿ المتخمفيف عقميُا القابميف لمتعمـ لو تأثير 

بصورة ايجابية كما اظيرت تحسنا واضحًا فى  ايجابى فى تنمية مفيوـ الذات لدييـ
 .بعض جوانب سموكيـ التكيفى 

 :الدراسات التى تناولت األطفال متعددى االعاقة : ثانيًا 

 (Gold Fine, P, 1984)أوؿ  ىذه الدراسات ىى دراسة بيتر جولدفيف  
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سنة  17والتى تيدؼ إلى محاولة تقديـ خدمة عالجية لحالة واحدة ذكر عمره 
ب بتخمؼ عقمى وفقداف سمع كمى اضافة إلى اصابتو بفصاـ الشخصية وقد مصا

تـ تقييـ حالتو قبؿ الحاقو بالجماعات العالجية واستمر العمؿ مع الحالة طواؿ 
سبعة سنوات كاممة حيث استخدمت معو برامج عالجية متعددة مع كثير مف 

لنياية إلى حدوث التعزيز والتدعيـ وبرامج تربوية وحركية واجتماعية أدت فى ا
تحسف شامؿ فى قدراتو ومياراتو فى التواصؿ اضافة إلى امكانية السيطرة عمى 
عدوانو والتعبير عف مشاعره األمر الذى يؤكد عمى اىمية وجود فريؽ مدرب لمثؿ 

 .ىذه الحاالت إلى جانب وجود امكانية التحسف فى كافة الجوانب 

بيا جاليف ماربورج  وفى دراسة  فريدة فى نوعيا ومضمونيا قاـ 
(Marburg, G, 1985)   بعنواف استجابة االب نحو ميالد وموت طفمو المتعدد

االعاقة وفى ىذه الدراسة كاف فييا الباحث ىو المبحوث حيث قاـ بدراسة وتحميؿ 
 –اعاقة عقمية زممة دواف ) خبرتو الشخصية تجاه طفمو الذى ولد متعدد االعاقة 

كأب وكمكتشؼ ومعايش ليذه الخبرة ومراحؿ تطور  إذ قاـ بوصؼ مشاعره( صمـ
العالقة بينو وبيف طفمو حتى مات ىذا الطفؿ ويصؼ االب أنيا  حالة وجدانية 
عنيفة تباينت فييا المشاعر واالنفعاالت وتنوعت بيف الصدمة واالنكار والتردد 

 .والتقبؿ والتوافؽ ثـ الحزف الشديد 

والتى   (Tobias, R, 1990)اس وفى دراسة اخرى قاـ بيا روبرت توبي 
استيدفت دراسة فاعمية استخداـ برامج فنية فى تحقيؽ تطور فى استجابات األطفاؿ 

وتحددت اىداؼ البرنامج فى مساعدة ( صمـ –اعاقة عقمية ) متعددى االعاقة 
األطفاؿ متعددى االعاقة عمى تجاوز االحساس بالعجز والعزلة ومحاولة التعبير 

ستقاللية، استثارة الحواس، االدراؾ التمييزى وميارات التواصؿ غير عف الذات ، اال
 .المفظى وتعمـ لغة االشارة 

اطفاؿ مف متعددى " خمسة"وقد  اجريت الدراسة عمى عدد مكوف مف  
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سنة واشارات  11 -7تتراوح اعمارىـ ما بيف ( صمـ –اعاقة عقمية )االعاقة 
فى ( التشكيؿ –الرسـ والتمويف )ب الفنية النتائج إلى فاعمية استخداـ كافة االسالي

 (.إحداث تحسف داؿ فى كافة االىداؼ المتضمنة فى برنامج الدراسة 

والتى  ( Markowitz, J, 1991 )كذلؾ نجد دراسة جيمس ماركوفتيش  
 Earlyتيدؼ إلى دراسة األثر قريب المدى لبرنامج التدخؿ المبكر 

Intervention  طفاًل ممف يتمقوف خدمات التربية  799بالنسبة لعدد مكوف مف
الخاصة تحت سف الخامسة وتقـو ىذه البرامج بمقارنة نتائج مالحظة النمو الحالى 

حصائى يسمى   Value- Addedبالنمو المتوقع وذلؾ باستخداـ أسموب وا 

analysis    واشارت نتائج الدراسة إلى أىمية وفاعمية التدخؿ المبكر الذى أدى
ممحوظ فى كافة مجاالت النمو اكثر مف المعدالت المتوقعة حتى إلى تحقيؽ تقدـ 

 (.الصمـ  -االعاقة العقمية  ) بالنسبة لمحاالت متعددى االعاقة 

والتى تيدؼ إلى   (Curtis, S, 1992 )بينما نجد دراسة سكوت كيرتس  
طفاًل مف متعددى  79دراسة التغيرات التى تحدث فى سموؾ عينة مكونة مف 

وذلؾ مف خالؿ تقييـ سموكيـ عمى فترات ( كافة اشكاؿ تعدد االعاقة )االعاقة 
زمنية حيث يتـ تصوير عينات سموكية مف انشطتيـ الطبيعية بكاميرا فيديو ثـ 
تعرض ىذه االشرطة عمى مجموعة مف المحكميف الخبراء فى التربية وعمـ النفس 

نى مرات وذلؾ دوف أف واستمرت مدة التقييـ عاميف كامميف تـ التقييـ خالليا ثما
تقدـ لالطفاؿ اى خدمات او انشطة أو برامج معينة واشتممت مجاالت التقييـ عمى 

السموؾ المتعمـ، التواصؿ، التكيؼ العاـ ، العدواف، توجيو الذات وقد اشارت نتائج : 
الدراسة إلى اف التواصؿ ىو المتغير الوحيد الذى ظؿ كما ىو دوف أى تغيير فى 

ا تدىورت جميع مجاالت التقييـ االخرى المالحظة لدى جميع األطفاؿ معدالتو بينم
 .مف افراد العينة 

 

http://dr-banderalotaibi.com



 - 159  -

والتى استيدفت   (Silverrain, A, 1992)وفى دراسة  آف سميفريف  
دراسة لعبة األرفؼ الرمزية فى تعميـ وتنمية ميارات التواصؿ لدى األطفاؿ متعددى 

ة تستخدـ كوسيط يميد الطريؽ لالطفاؿ وىذه المعب( صمـ –اعاقة عقمية ) االعاقة 
متعددى االعاقة القامة عالقات تواصؿ اجتماعية وىناؾ خمس خطوات يجب أف 

 :يتبعيا المشرؼ عند استخداـ ىذه المعبة وىى 

 .اكتشاؼ أكثر االنشطة التى يستمتع بيا الطفؿ متعدد االعاقة  -1
 .القياـ بيذه االنشطة أو االلعاب المفضمة داخؿ الفصؿ   -1

 .استخداـ اسماء واضحة كرموز ليذه األنشطة أو االلعاب   -7

 .وضع ىذه األنشطة أو االلعاب  فى ترتيب وتتابع عمى أحد األرفؼ  -7

استخداـ صندوؽ يستطيع كؿ طفؿ أف يضع فيو العابو أو انشطتو   -7
المفضمة بمجرد االنتياء منيا وقد استخدمت ىذه المعبة بنجاح وفاعمية مع 

واستمر استخداـ ( صمـ –اعاقة عقمية ) ى االعاقة اطفاؿ مف متعدد 15
ىذه الفكرة لمدة ثالثة اشير أدت إلى حدوث تحسف داؿ فى اقامة عالقات 

 .اجتماعية بيف األطفاؿ واقامت عديد مف صور التواصؿ 

والتى    ( Crawford, M. 1993 )كذلؾ نجد ايضًا دراسة ميشيؿ كروفورد 
اـ برنامج لالنشطة الرياضية التنافسية بيف استيدفت دراسة مدى فاعمية استخد

 17وتكونت عينة الدراسة مف ( صمـ –اعاقة عقمية ) األطفاؿ متعددى االعاقة 
سنة واشارت النتائج إلى عجز األطفاؿ متعددى  17-9طفاًل يتراوح اعمارىـ بيف 

 االعاقة عف تمثؿ مفيوـ المنافسة مع عدـ القدرة عمى السيطرة والتحكـ فى الجسـ
 .بكفاءة، فضاًل عف ضعؼ فى عمميات التآزر بيف الحواس المختمفة 

والتى تيدؼ إلى   (Shirleen, C, 1995 )ثـ نجد دراسة كمير شيرليف  
اعاقة ) تقييـ معدالت النمو واالداء الحركى لدى عينة مف األطفاؿ متعددى االعاقة 

 -7ارىـ ما بيف طفاًل يتراوح اعم 15وتكونت عينة الدراسة مف ( صمـ –عقمية 
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 Outdoor )طفاًل تـ اشاركيـ فى أنشطة خموية  11سنة وقسمت العينة إلى  11

Activity)   مع األطفاؿ مف اقرانيـ مف لدييـ اعاقة سمعية فقط ومجموعة اخرى
أطفاؿ تـ اشاركيـ مع اطفاؿ مف اقرانيـ لدييـ اعاقة سمعية فقط  9مكونة مف 

أسبوعيًا ثـ  11برنامج لممجموعة األولى لمدة ولكف داخؿ الفصؿ واستمر تقديـ ال
اجراء قياس قبمى ثـ بعد انتياء مدة البرنامج أجرى القياس البعدى واشارت النتائج 
إلى تفوؽ ىائؿ فى االداء الحركى لممجموعة األولى والتى أخذت البرنامج فى خارج 

 .حدود الفصؿ فى بيئة خموية 

والتى  (Mc Mullen, V, 1999 )واخيرًا دراسة فيكتوريا ماكموليف  
استيدفت تصميـ برنامج انشطة لتطور وتنمية الميارات المعرفية وميارات التواصؿ 

فى المرحمة ( صمـ –اعاقة عقمية ) وذلؾ لدى عينة مف األطفاؿ متعددى االعاقة 
شيرًا استنادًا إلى أف التواصؿ يبدأ منذ الميالد وىذا  17العمرية مف الميالد وحتى 

نامج قد صمـ لكى يبدأ مف النقطة التى بدأ عندىا نمو األطفاؿ الجسمى البر 
والحاسى والحركى والمعرفى والمغوى فى االنحراؼ عف مداره السوى وتضمف 
البرنامج عدد مف الميارات مف بينيا السببيو، العالقات، دواـ الموضوع، التقميد 

ئج تطبيؽ البرنامج إلى حدوث والمحاكاه، الميارات المغوية، التتالى وقد أشارت نتا
تحسف كبير فى كافة مجاالت النمو بؿ قد حدث تطور داؿ فى وعى وانتباه وسموؾ 

 . Early Interventionاألطفاؿ وذلؾ نتيجة لفاعمية مبدأ التدخؿ المبكر 

 :تعقيب عام عمى الدراسات 

 :يوجزه الباحث فى النقاط االتية 

التخمؼ العقمى استخدمت  أف جميع الدراسات المستعرضة فى مجاؿ -1
 .برامج متنوعو 

أف معظـ الدراسات التى تناولت األطفاؿ متعددى االعاقة قد اعتمدت   -1
 ,Marburg, G )عمى البرامج باستثناء دراستيف فقط ىما ماربورج 
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 .(Curtis, S, 1992)وكيرتس   (1985

أف حجـ العينة المستخدـ فى معظـ الدراسات كانت اعداد صغيرة   -7
 .بالنسبة لمدراسات التى اجريت فى مجاؿ تعدد االعاقات  وخاصة

أف ىناؾ تشابو كبير فى معظـ المتغيرات التى تناولتيا الدراسات السابقة   -7
وخاصة الدراسات التى تناولت األطفاؿ متعددى االعاقة وخاصة متغيرات 

 .السموؾ التكيفى وميارات التواصؿ

دد كبير مف ىذه الدراسات أف ىناؾ دور كبير لمبرامج الحركية فى ع  -7
األمر الذى يؤكد عمى أىمية وفاعمية الحركة فى إحداث نتائج عمى كافة 

 .قطاعات السموؾ 

أف الدراسات التى تناولت مفيوـ المعب لـ تستخدـ المعب الحر وجاء   -7
المعب فى جميع الدراسات ضمف برنامج أنشطة موضوع مسبقًا أى ال 

 . يعبر عف حرية وتمقائية األطفاؿ

لـ تمتفت الدراسات باستثناء القميؿ فييا إلى أىمية ايجاد سبؿ لتقييـ   -3
حاالت التخمؼ العقمى وحاالت تعدد االعاقة وىذا يؤكد عمى  أىمية 

 .الدراسة الحالية 

 :مشكمة الدراسة والتساؤالت 

كشؼ البحث فى االطار النظرى والدراسات السابقة عف أف ىناؾ تعثرات  
صابة بالتخمؼ العقمى وتعدد االعاقة األمر الذى يجعؿ عمـ النفس نمائية تحدثيا اال

يولى أىمية أكبر الختبارات الذكاء كمحؾ أساسى فى تقييـ وتشخيص التخمؼ 
العقمى استنادًا إلى معيار العمر العقمى وقد أشار الباحث فى متف الحديث عف 

عف أف ىناؾ بعض مبررات اختيار موضوع الدراسة الحالية وكذلؾ أىمية الدراسة 
االنتقادات التى توجو إلى مقاييس الذكاء بشكؿ عاـ وعمى معيار العمر العقمى 
بشكؿ خاص األمر الذى يجعؿ الدراسة الحالية تفترض بدياًل ال يحؿ محؿ مقاييس 

يمكف مف القياـ بعممية تقييـ " المعب"الذكاء وانما يكوف محكًا اضافيًا وىو 
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ى وتعدد االعاقة ومف ثـ فأف الدراسة الحالية تبحث وتشخيص حاالت التخمؼ العقم
 -75)مدى فاعمية استخداـ  المعب فى تقييـ وتشخيص حاالت التخمؼ العقمى 

 .وذلؾ عمى نحو فارؽ وداؿ ( صمـ –اعاقة عقمية ) وحاالت تعدد االعاقة ( 35

 :وقد تـ تحديد تساؤالت الدراسة الحالية عمى النحو التالى 

بالتخمؼ العقمى إلى احداث فروؽ كمية ذات داللة  ىؿ تؤدى االصابة -1
إحصائية بيف األطفاؿ المتخمفيف عقميًا واألطفاؿ العادييف وذلؾ وفقًا لبنود 

 قائمة مالحظة انشطة المعب كما حددىا الباحث ؟
إلى احداث ( صمـ –اعاقة عقمية ) ىؿ تؤدى االصابة بتعدد االعاقة   -1

 –اعاقة عقمية ) اؿ متعددى االعاقة فروؽ ذات داللة احصائية بيف األطف
واألطفاؿ العادييف وذلؾ وفقًا لبنود قائمة مالحظة انشطة المعب ( صمـ

 كما حددىا الباحث ؟

ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللو احصائية بيف األطفاؿ المتخمفيف عقميًا   -7
وذلؾ بالنسبة لبنود ( صمـ –اعاقة عقمية ) واألطفاؿ متعددى االعاقة 

 .انشطة المعب كما حددىا الباحث قائمة مالحظة 

ما ىى الخصائص المميزة لمعب األطفاؿ المتخمفيف عقميًا واألطفاؿ   -7
متعددى االعاقة وذلؾ وفقًا لبنود قائمة مالحظة انشطة المعب كما حددىا 

 الباحث ؟

 :فروض الدراسة 

 .بالنسبة لالستجابات الحركية فى المعب الفرض األول  -2
 :لى فرضيف اساسييف ىما وينقسـ ىذا الفرض إ 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف لعب كؿ مف األطفاؿ المتخمفيف  -أ  
( صمـ –إعاقة عقمية ) واألطفاؿ متعددى االعاقة ( 35 -75) عقميًا 

واألطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لمجموع تكرارات االستجابات الحركية 
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 .خدمة كما تقيسيا االداة المستالمتضمنة فى المعب 
توجد خصائص دالة ومميزة فى المعب لكؿ مف مجموعة األطفاؿ  -ب

إعاقة ) ومجموعة األطفاؿ متعددى االعاقة ( 35-75)المتخمفيف عقميًا 
ومجموعة األطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لتكرارات البنود ( صمـ -عقمية

ة كما تقيسيا االدا  الفرعية لالستجابات الحركية المتضمنة فى المعب
 .المستخدمة 

المتضمنة فى ( المعب الفردى)بالنسبة لالستجابات االجتماعية  الفرض الثانى -1
 :المعب وينقسـ ىذا الفرض إلى فرضيف أساسييف ىما 

توجد فروؽ  ذات داللة احصائية بيف لعب كؿ مف األطفاؿ المتخمفيف  -أ
( صمـ –إعاقة عقمية ) واألطفاؿ متعددى االعاقة ( 35-75)عقميًا 

) واألطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لمجموع تكرارات االستجابات االجتماعية 
 .كما تقيسيا االداة المستخدمة المتضمنة فى المعب  ( المعب الفردى 

توجد خصائص دالة ومميزة فى المعب لكؿ مف مجموعة األطفاؿ  -ب
 إعاقة) ومجموعة األطفاؿ متعددى االعاقة ( 35-75)المتخمفيف عقميًا 

ومجموعة األطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لتكرارات البنود ( صمـ –عقمية 
 .المتضمنة فى المعب ( المعب الفردى)الفرعية لالستجابات االجتماعية 

المتضمنة ( المعب الجماعى)بالنسبة لالستجابات االجتماعية  :الفرض الثالث  -7
 :وينقسـ ىذا الفرض إلى فرضيف أساسييف ىما . فى المعب

توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف لعب كؿ مف األطفاؿ المتخمفيف عقميًا   -أ  
واألطفاؿ ( صمـ –اعاقة عقمية ) واألطفاؿ متعددى االعاقة ( 75-35)

المعب ) العادييف وذلؾ بالنسبة لمجموع تكرارات االستجابات االجتماعية 
 .المتضمنة فى المعب ( الجماعى 

 مميزة فى المعب لكؿ مف مجموعة األطفاؿ المتخمفيفتوجد خصائص دالة و   -ب  
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( صمـ –إعاقة عقمية ) ومجموعة األطفاؿ متعددى االعاقة ( 35-75)عقميًا 
ومجموعة األطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لتكرارات البنود الفرعية لالستجابات 

 .المتضمنة فى المعب ( المعب الجماعى)االجتماعية 

 بة لالستجابات االنفعالية االيجابية المتضمنة فى المعببالنس الفرض الرابع  -4
 :وينقسـ ىذا الفرض إلى فرضيف اساسييف ىما  

توجد فروؽ  ذات داللو احصائية بيف لعب كؿ مف األطفاؿ المتخمفيف عقميًا  -أ   
واألطفاؿ ( صمـ –اعاقة عقمية ) واألطفاؿ متعددى االعاقة (  75-35)

( االيجابية) جموع تكرارات االستجابات االنفعالية العادييف وذلؾ بالنسبة لم
 .المتضمنة فى المعب 

توجد خصائص  دالة ومميزة فى المعب لكؿ مف مجموعة األطفاؿ   -ب  
اعاقة عقمية ) ومجموعة األطفاؿ متعددى االعاقة ( 35-75)المتخمفيف عقميًا 

نود الفرعية ومجموعة األطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لتكرارات الب( صمـ –
 .لالستجابات االنفعالية االيجابية المتضمنة فى المعب 

 بالنسبة لالستجابات االنفعالية السمبية المتضمنة فى المعب الفرض الخامس  -0
 :ونقسـ ىذا الفرض إلى فرضيف اساسييف ىما  

يوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف لعب لكؿ مف األطفاؿ المتخمفيف   -أ 
واألطفاؿ ( صمـ –اعاقة عقمية ) واألطفاؿ متعددى االعاقة ( 35-75)عقميًا 

( السمبية ) العادييف وذلؾ بالنسبة لمجموع تكرارات االستجابات االنفعالية 
 .المتضمنة فى المعب 

لة ومميزة فى المعب لكؿ مف مجموعة األطفاؿ المتخمفيف توجد خصائص دا -ب   
( صمـ –اعاقة عقمية ) اإلعاقة ومجموعة األطفاؿ متعددى ( 35-75)عقميًا 

تكرارات البنود الفرعية لالستجابات ومجموعة األطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة ؿ
 .االنفعالية السمبية المتضمنة فى المعب 
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 :التعريف االجرائى لممفاىيم 

 :تعريف المعب  -2
يا يعرفو الباحث بأنو  أنشطة تمقائية مصاحبة لمراحؿ النمو المختمفة بمجاالت 

االنفعالية، الحركية، المعرفية، المغوية واالجتماعية وتيدؼ : النمائية المتعددة
إلى تحقيؽ حالة مف االشباع التعويضى المتخيؿ ويكوف لمجانب االنفعالى 

 .الدور األكبر فى تشكيؿ موقؼ المعب

 التخمف العقمى  -1
( 1997) يتبنى الباحث فى الدراسة الحالية تعريؼ منظمة الصحة العالمية 

والذى يشير إلى أف التخمؼ   (ICD)وذلؾ ضمف الدليؿ الدولى لالمراض 
العقمى حالة مف توقؼ او عدـ اكتماؿ النمو العقمى والذى يتسـ بشكؿ خاص 
بقصور فى الميارات التى تظير اثناء مراحؿ النمو والتى تسيـ فى المستوى 

ة، االجتماعية كما يكوف العاـ لمذكاء أى القدرات المعرفية، المغوية ، الحركي
 . ىناؾ قصور فى السموؾ التكيفى 

( Jacobson, W & James, M, 1996 : 13) 

جدير باالشارة إليو ىنا ىو ذلؾ االتفاؽ بيف مجاالت النمو التى يعكسيا المعب  
والتى نحاوؿ تقييميا وتشخيصيا فى حاالت التخمؼ العقمى، ومحتوى التعريؼ 

ث ىنا إلى أف عينة البحث الحالى ستكوف فقط مف السابؽ، كذلؾ يشير الباح
 .وفقا لمتصنيؼ السيكولوجى 35 -75الفئة التى تقع فى المدى مف 

 (صمم –اعاقة عقمية ) األطفال متعددى االعاقة  -7
فى المدى مف   Mildأنيـ اولئؾ األطفاؿ المصابيف بالتخمؼ العقمى البسيط  

سواء منذ الميالد أو خالؿ  نسبة ذكاء ومصابيف بالصمـ الكمى 35 -75
سنة وممتحقوف  11-3العاميف األوليف مف الحياة وتتراوح اعمارىـ ما بيف 

 .بإحدى مراكز رعاية األطفاؿ متعددى االعاقة 
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 :االجراءات المنيجية لمدراسة 

 :العينــــة 

طفاًل مقسميف إلى ثالث مجموعات عمى  75تتكوف عينة الدراسة مف  
 :النحو التالى 

اطفاؿ مف المتخمفيف عقميًا فى المدى بيف  15مجموعة األولى مكونة مف ال -
سنة وممتحقيف  11-3نسبة ذكاء وتتراوح اعمارىـ ما بيف  35 – 75

 .بمدرسة التربية الفكرية بالدقى

المتخمفيف ) (1)أطفاؿ مف متعددى االعاقة 15المجموعة الثانية مكونو مف  -
نسبة ذكاء  35-75المدى مف فى ( عقميًا والمصابيف بالصمـ الكمى

سنة وممتحقيف بمركز متعددى اإلعاقة  11-3وتتراوح أعمارىـ ما بيف 
 .اليـر  –بالطالبية 

أطفاؿ مف االطفاؿ العادييف الممتحقيف  15المجموعة الثالثة مكونة مف  -
 .سنوات 7-7بروضة الفاروؽ الخاصة باليـر وتتراوح اعمارىـ ما بيف 

ستند إلى معيار العمر العقمى بوصفو المحؾ عممًا بأف الباحث قد ا 
السيكولوجى الذى يقوـ عميو تصنيؼ التخمؼ العقمى والذى يتراوح فى الدراسة 

سنوات عمر عقمى بالنسبة لالطفاؿ العادييف وىو نفس العمر  3-7الحالية ما بيف 
 نسبة ذكاء بالنسبة لمجموعة االطفاؿ المتخمفيف 35-75العقمى المقابؿ لممدى مف 

 .عقميًا ومجموعة االطفاؿ متعددى اإلعاقة 

                                           
وخمسيف حالة مف الممتحقيف بمركز متعددى االعاقة وفحص  تتطمب اختيار ىذه العينة فحص أكثر مف مائة (1)

 .السجالت الخاصة بيـ وىذه كانت أصعب الخطوات اإلجرائية فى الدراسة الحالية
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 :األدوات 

 .اختبار لوحة جودارد لالشكال لقياس الذكاء  -2
وىو االختبار الذى تستخدمو مدرسة التربية الفكرية ومركز متعددى اإلعاقة فى  

قياس نسبة الذكاء والعمر العقمى وقد استخدمو الباحث لمتأكد مف درجة العمر 
 .ذكاء بالنسبة لممجموعات الثالثة العقمى ونسبة ال

 بينيو لقياس الذكاء الصورة الرابعة  –اختبار ستانفورد  -1
وقد استخدمو الباحث كمعيار ثانى لمتأكد مف درجة العمر العقمى ونسبة الذكاء  

وقد استخدـ الباحث الصورة المختصره فى التطبيؽ عمى االطفاؿ المعاقيف كما 
 .1999قاـ بو لويس مميكو  ورد فى دليؿ التقنيف الذى

 مجموعة من أدوات المعب  -7
وتخصيص مساحة مكانية ( الفصؿ)حيث قاـ الباحث بإعداد حجرة المعب  

كمساحة لمحجرة ثـ تجييزىا  1ـ 7× 7واحدة بالنسبة لممجموعات الثالثة 
بمجموعة مف الترابيزات وضعت عمييا أدوات المعب بحيث تشغؿ كؿ ركف وكؿ 

: كاف المخصص لمعب وتضمنت أدوات المعب االلعاب االتيةمساحة مف الم
عدد كبير مف الدمى المختمفة االشكاؿ واالحجاـ وااللواف أثاثاث منزلية خشبية 

أدوات  –أدوات مطبخ  –صالوف  –حجرة سفره  –وبالستيكية تمثؿ حجرة نوـ 
أدوات ( غيرىا –حمؽ  –عقد  -مرآة –فرشاة  –مشط )الزينة واالكسسوارات 

طرحة )بعض المالبس  -خباز –جزار  –نجار  –طبيب )ميف مختمفة 
نماذج صغيرة ( صياد –مالبس شرطى  -بالطوطبيب –بدلة عريس  –عروسة 

عمب  -عمب بالستيؾ فارغة  -لحديقة حيوانات كاممة تضـ مختمؼ الحيوانات
لمختمفة عدد كبير مف الكرات ا –بالستيؾ بيا أنواع مختمفة مف الحبوب 

عدد كبير مف أدوات  –أدوات موسيقية كاممة  -االشكاؿ واالحجاـ وااللواف
وقد  .مجموعة أوراؽ والواف مختمفة  –الفؾ والتركيب والمكعبات والبازؿ 
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راعى الباحث تعريؼ االطفاؿ فى المجموعات الثالثة بيذه االلعاب وأف ليـ 
كونوا متحرريف تمامًا فى مطمؽ الحرية فى أف يمعبوا بيا كيفما شاءوا وأف ي

اسموب وكيفية المعب وذلؾ دوف أى تدخؿ حفاظًا عمى تمقائية وحرية اختيار 
 .المعبة وأسموب وطريقة المعب بيا 

 من إعداد الباحث : قائمة مالحظة أنشطة المعب  -4
باعتبارىا أكثر   observationجاء اختيار الباحث السموب المالحظة  

إمكانية الحفاظ عمى تمقائية السموؾ فى المواقؼ الطبيعية االساليب التى تتميز ب
  (Johnson & medennus, 1974)وقد اتفؽ كؿ مف جونسوف وميدينوس 

عمى أف ىناؾ   (Beaty, J, 1994)وجانيس بياتى ( 1995)وفاف داليف 
 :نوعيف رئيسييف مف المالحظة يمكف استخداميما ىما

  Event Samplingالعينة الموقفية أو السموكية  -1
حيث يكوف المالحظ فى حالة ترقب وانتظار لحدوث موقؼ محدد مف السموؾ 

 .تـ تحديده مسبقًا حتى يتسنى لو القياـ برصده وتسجيمو 
  Time Samplingالعينة الزمنية  -1
وتتضمف مالحظة سموؾ معيف لفرد واحد أو لجماعة عمى أف يكوف السموؾ  

ف مشاىدتو بوضوح ويتـ تسجيؿ السموؾ متكررًا وظاىرًا وقاباًل لمتكرار ويمك
عمى فترات قصيرة محددة بفاصؿ زمنى واحد بحيث يقـو الباحث بإعداد 
فترات المالحظة وتحديد السموؾ المالحظ ومف ثـ فإف العينة الزمنية تفيد فى 

 .معرفة كـ مف المرات يتكرر سموؾ بعينو اعتمادًا عمى متغير الزمف 
مالحظة مف خالؿ العينة الزمنية لما تتميز بو وقد استخدـ الباحث أسموب ال

مف عوامؿ الدقة العممية والضبط فى عمميات رصد االستجابات والتأكد مف 
 .صحتيا وثباتيا 
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 :مراحل إعداد القائمة 

 :يوجزىا الباحث فى الخطوات التالية  
 .تحديد السموؾ المراد مالحظتو بما يتفؽ وىدؼ الدراسة  -1
يارات ميدانية إلى مدارس التربية الفكرية ومركز قاـ الباحث باجراء ز   -1

متعددى اإلعاقة وتسجيؿ مالحظات عف كؿ ما يقوـ بو االطفاؿ خالؿ 
تواجدىـ فى مراكزىـ التربوية إضافة إلى مشاىدات واقعية لنوعية وكيفية 

 .المعب التى يقوـ بيا االطفاؿ المتخمفيف عقميًا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة 

 .الرجوع إلى قوائـ مالحظة  فى دراسات سابقة قاـ الباحث ب -7

بالحصوؿ عمى عينة سموكية مف لعب االطفاؿ المتخمفيف عقميًا  حثقاـ البا  -7
واالطفاؿ متعددى اإلعاقة وذلؾ مف خالؿ التصوير بالفيديو لمدة ال تقؿ عف 

 .ساعتيف لكؿ مجموعة عمى حدة 

ديو بالنسبة لكؿ تـ تفريغ محتويات أنشطة المعب مف خالؿ اشرطة الفي  -7
 .مجموعة عمى حدة 

 .تـ حذؼ التكرارات بحيث تـ تثبيت بنود المالحظة فى انشطة محددة   -7

 :التعريؼ االجرائى النشطة المعب المراد مالحظتيا   -3

فى المعب وتتضمف كؿ الحركات التى تصدر مف  االستجابات الحركية -أ
المعب وأشتممت والصغرى والتى تكوف موجيو فى أنشطة العضالت الكبرى 

استجابة حركية تـ تسجيميا عمى نحو تتابعى مف العضالت الكبرى  17عمى 
المشى، الجرى ، الجموس، الوقوؼ، الرقص ، : إلى العضالت الصغرى وىى 

القفز، االىتزاز، رمى االشياء، تناوؿ االشياء، تجميع االشياء، استطالع 
 .بط عمى االشياء االشياء، البحث عف االشياء، الفؾ والتركيب، الخ

 االستجابات االجتماعية  -ب
ويقصد بيا كؿ االستجابات التى تعبر عف كؿ اشكاؿ التفاعؿ بيف االطفاؿ 
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وبيف الطفؿ وأدوات المعب سواء كاف ذلؾ عمى نحو فردى أو متوازى أو 
جماعى أو تعاونى وقد قسـ الباحث االستجابات االجتماعية إلى قسميف 

 :رئيسييف متصميف ىما
طمب  –لعب فردى بأدوات  –ويتضمف لعب بدوف أدوات : لمعب الفردىا -

 .المعب المتوازى  –الشكوى لممعممة  –اشياء مف المعممة 
ويتضمف المعب مع طفؿ أو اكثر، التظاىر بالقياـ : المعب الجماعى  -

 .بافعاؿ ، لعب االدوار االشتراؾ فى العاب جماعية 

 االستجابات االنفعالية  -جـ
ا كؿ االستجابات التى تكوف مصحوبة بمشاعر ايجابية أو سمبية ويقصد بي

والتى تكوف موجيو نحو الذات أو نحو االخريف أو نحو أدوات المعب وتـ تقسيـ 
 :االستجابات االنفعالية إلى قسميف رئيسييف ىما 

وتتضمف استجابات معبرة عف حالة  االستجابات االنفعالية االيجابية -
والتى تعبر كذلؾ عف مناسبتيا ( االستمتاع  –الشباع كا)انفعالية ايجابية 

استطالع االشياء، : لممرحمة العمرية لالطفاؿ الذيف يتـ مالحظتيـ وىى 
احتضاف االشياء، لعب االدوار، التصفيؽ، الضحؾ واالبتساـ، الرقص، 
التظاىر بالقياـ بافعاؿ، التعاوف مع اآلخريف، االشتراؾ فى االلعاب 

 .الجماعية
وتتضمف استجابات معبرة عف حالة :  تجابات االنفعالية السمبيةاالس  -

 –انفعالية مصحوبة بمشاعر سمبية كعدواف موجو نحو الذات نحو اآلخريف 
نحو االلعاب كذلؾ االستجابات التى تعبر عف نكوص يجعؿ المعب غير 
مناسب لممرحمة العمرية مثؿ رفض المعب، الصمت والسكوف، التجمد 

الذات، توقع العقاب، تحطيـ االشياء، االىتزاز، مص  الحركى، ايذاء
االصبع، البعد عف الجماعة، عض أو ضرب االشياء، ضرب االطفاؿ، 
تجميع االشياء، التشبث باالشياء، مالمسة االشياء بالفـ، قضـ االضافر، 
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 .االستطالع الجنسى، تفضيؿ المعب مع الجنس اآلخر، الخبط عمى الرأس 

عداد الصورة النيائية لقائمة مالحظة أنشطة المعب عمى انتيى الباحث إلى إ
  :النحو التالى 

 استجابات اجتماعية استجابات حركية
 استجابات انفعالية

 سمبية ايجابية

 رفض المعب استطالع االشياء  :لعب فردى  المشى 
 الصمت والسكوف احتضاف االشياء  لعب فردى بدوف أدوات الجرى

 التجمد الحركى لعب االدوار بأدوات لعب فردى  الجموس 
 ايذاء الذات  التصفيؽ  طمب اشياء مف المعممة  الوقوؼ 

 توقع العقاب  الضحؾ واالبتساـ  الشكوى لممعممة  الرقص  
 تحطيـ االشياء  الرقص  المعب المتوازى  القفز

 االىتزاز التظاىر بالقياـ باالفعاؿ  االىتزاز
 مص االصابع التعاوف مع االخريف :لعب جماعى  رمى االشياء 
 البعد عف الجماعة  االلعاب الجماعية  المعب مع طفؿ أو اكثر تناوؿ االشياء 

 عض أو ضرب االشياء   التظاىر بالقياـ باالشياء  استطالع االشياء 
 تجميع االشياء   لعب االدوار  البحث عف االشياء 

 التشبث باالشياء   ية االشتراؾ فى العاب جماع الفؾ والتركيب  
 مالمسة االشياء بالفـ    تجميع االشياء 

 العناد   الخبط عمى الراس 
 قضـ االضافر    

 االستطالع الجنسى
تفضيؿ المعب مع الجنس 

 األخر 
 الخبط عمى الرأس

 :تحديد وحدة المالحظة  -9
 7ى دقيقة موزعة عم 75حدد  الباحث مدة زمنية كمية لممالحظة عبارة عف  

دقائؽ بمعدؿ ثالث فترات مالحظة فى  7فترات مالحظة مدة كؿ واحدة منيا 
 .اليـو الواحد

 :طريقة رصد تكرار حدوث االستجابة  -15
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أماـ االستجابة التى تـ مالحظتيا داخؿ ( )حيث كاف يتـ تسجيؿ عالمة  
 القائمة سواء كانت ىذه االستجابة حركية أو اجتماعية أو انفعالية وقد خصص
الباحث لكؿ فترة مالحظة استمارة مستقمة أى أف لكؿ طفؿ مف أطفاؿ العينة 

استمارات مستقمة وذلؾ حتى يتاح بسيولة حساب معامالت  7خصص لو عدد 
االرتباط بالنسبة لكؿ فترة زمنية عمى حدة وقد اجريت المالحظة عف طريؽ 

اؾ مع المالحظة غير المشاركة، حيث لـ يكف مسموح لممالحظيف باالشتر 
االطفاؿ فى أنشطة المعب حيث كانت المعممة ىى التى تقؼ إلى جوار 

 .االطفاؿ تشترؾ وتستجيب لالطفاؿ فى أضيؽ الحدود

استعاف الباحث بإثناف مف خريجات كمية رياض االطفاؿ وقد تـ تخصيص  -11
مدة ثالثة اياـ كاممة لمتدريب عمى تطبيؽ القائمة وقياميـ بعمميات المالحظة 

بدأ اجراءات الدراسة إال بعد أف تـ الحصوؿ عمى معامالت ارتباط التقؿ ولـ ت
بيف كاًل المالحظيف والتى تتـ عممية رصد االستجابة وتسجيميا كؿ  5.9عف 

 .عمى حدة 

إلى واحد صحيح  5.97تراوحت معامالت االرتباط بيف كال المالحظيف   -11
ى عممية رصد وتسجيؿ تعبيرًا عف قدر مقبوؿ مف الدقة العممية والضبط ف

 .االستجابة ومؤشرًا ىامًا فى ثبات المالحظة 

 أسموب معالجة  البيانات 

  Analysis  of varianceتحميل التباين  -2
 .وذلؾ بيدؼ الكشؼ عف مدى الفروؽ بيف أكثر مف مجموعتيف  

  Mann Whitney Testوتنى  مان اختبار -1
لة الفروؽ بيف المجموعات ذات ويستخدـ اختبار ماف وتنى  لمكشؼ عف دال 

االعداد الصغيره غير الموزعو توزيعا إعتداليا وذلؾ بوصفو أحد االختبارات 
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 .الالبارامتريو

  1استخدام كا -7
وذلؾ إليجاد داللة الفروؽ بيف كؿ بند عمى حده مف بنود قائمة مالحظة  

 أنشطة المعب لمتعرؼ عمى الخصائص المميزة لمعب كؿ مجموعة عمى حدة
 .مف مجموعات الدراسة 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا
 نتائج الفرض األول الخاص باالستجابات الحركية فى المعب : أواًل 

عمى أف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف لعب كؿ مف ( أ-1)وينص الفرض 
ومجموعة االطفاؿ متعددى اإلعاقة ( 35-75)مجموعة االطفاؿ المتخمفيف عقميًا 

ومجموعة االطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لمجموع تكرارات ( صمـ -ةإعاقة عقمي)
 .االستجابات الحركية المتضمنة فى المعب 

 يوضح نتائج تحميل التباين البسيط بين( 1)جدول رقم 

 مجموعة االطفال المتخمفين عقميا واالطفال متعددى اإلعاقات

 الحركية فى المعب واالطفال العاديين بالنسبة لمجموع تكرارات االستجابات

 الداللة ف  متوسط المربعات  ح.د مجموع المربعات  مصدر التباين

 بيف المجموعات 

 داخؿ المجموعات 

179.97 

73.71 

1 

3 

39.71 

7.77 

 

17.9 

دالة عند مستوى 

5.51 

    9 197.17 المجموع الكمى 

  5.51عند مستوى  9.77= ؼ الجدولية  

 5.57عند مستوى  7.37=     

تضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف ي 
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مجموعة االطفاؿ المتخمفيف عقميًا ومجموعة االطفاؿ ) مجموعات الدراسة الثالثة 
متعددى اإلعاقة ومجموعة االطفاؿ العادييف األمر الذى يدفعنا إلى استخداـ أحد 

 .ؿ المجموعات الثالثة مقاييس الداللة االحصائية لمكشؼ عف موقع الفروؽ داخ
 

 يوضح داللة الفروق بين المجموعات الثالثة( 7)جدول رقم 

 مجموعة االطفال المتخمفين عقميًا ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة ومجموعة

 االطفال العاديين بالنسبة لالستجابات الحركية فى المعب

 "باستخدام اختبار مان وتنى 

 إتجاه الداللو قيمة ى مج الرتب ثانيوالمجموعو ال المجموعو االولى م

 غير داؿ 71 153/157 المتخمفيف عقمياً  متعددى اإلعاقة 1

 االطفاؿ العادييف **17 179/31 االطفاؿ العادييف متعددى اإلعاقة 1

 االطفاؿ العادييف **17 179/31 المتخمفيف عقمياً  االطفاؿ العادييف  7

 5.51عند مستوى  15= ى الجدولية **5.551عند مستوى  11= ى الجدولية ***

 5.57عند مستوى   19= ى الجدوليو * 

تتحقؽ الداللو حينما تتساوى أو تقؿ قيمة ى المحسوبو عف قيمة ى الجدوليو بحيث إذا زادت 

 . فال تكوف ىناؾ داللو إحصائيو بيف المجموعتيف  19قيمة ى المحسوبو عف 

فروؽ دالة احصائيًا بيف تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى عدـ وجود 
االطفاؿ المتخمفيف عقميا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة بالنسبة لالستجابات الحركية 
المتضمنة فى المعب األمر الذى يعنى أف ىناؾ تشابو نسبى فى شكؿ االستجابات 
الحركية بيف االطفاؿ المتخمفيف عقميا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة، كذلؾ اشارت 

دالة وجوىرية وكبيره بيف االطفاؿ  ةد فروؽ ذات داللو إحصائيالنتائج إلى وجو 
العادييف وبيف االطفاؿ المتخمفيف عقميًا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة حيث أف ىناؾ 
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تمايز كبير فى نوعية االستجابات الحركية إذ تتميز حركة االطفاؿ العادييف فى 
تحقؽ الفرض مف حيث  المعب بالتنوع والثراء وىو األمر الذى يؤكد ويشير إلى

فاعمية المعب فى الكشؼ عف وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االطفاؿ 
العادييف وغيرىـ مف االطفاؿ المتخمفيف عقميًا ومتعددى اإلعاقة وذلؾ بالنسبة إلى 

 .االستجابات الحركية المتضمنة فى المعب 

ب عمى أنو توجد خصائص دالة ومميزة فى المع (ب -2)وينص الفرض 
لكؿ مف االطفاؿ المتخمفيف عقميًا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة واالطفاؿ العادييف وذلؾ 

 .بالنسبة لتكرارات البنود الفرعية لالستجابات الحركية المتضمنة فى المعب
 

http://dr-banderalotaibi.com



 - 117  -

 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 4)جدول رقم 

 بة لتكراراتالعاديين ومجموعة االطفال المتخمفين عقميًا بالنس

 البنود الفرعية لالستجابات الحركية المتضمنة فى المعب

 المجموعات            
 االستجابات الحركية 

عادييف 

 ؾ

متخمفيف 

 عقميًا ؾ

 اتجاه الداللة مستوى الدالة 1قيمة كا

 - غير داؿ 1.39 171 119 المشى  -1

 االطفاؿ العادييف 5.551 15.57 77 13 الجرى  -1

 "        " 5.551 71.99 95 11 موس الج -7

 "        " 5.551 79.1 175 73 الوقوؼ  -7

 االطفاؿ المتخمفيف عقمياً  5.51 9.1 15 19 القفز  -7

 "        "     " 5.57 7.7 7 11 الرقص  -7

 "        "     " 5.551 17.19 19 77 االىتزاز  -3

 - غير داؿ 1.17 79 73 رمى االشياء  -9

 االطفاؿ العادييف 5.551 77.77 195 175 تناوؿ االشياء  -9

 - غير داؿ 5.77 155 111 استطالع االشياء  -15

 االطفاؿ العادييف 5.57 7.7 73 77 البحث عف االشياء  -11

 االطفاؿ العادييف 5.51 3.7 75 17 الفؾ والتركيب  -11

-  غير داؿ 1.99 19 71 تجميع االشياء  -17

 االطفاؿ المتخمفيف عقمياً  5.551 17.1 15 79 بط عمى الرأس الخ -17

يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية فى 
البنود الفرعية لالستجابات الحركية بيف االطفاؿ العادييف واالطفاؿ المتخمفيف عقميًا 

الدالة والمميزة لكؿ  األمر الذى يؤكد عمى قدرة المعب فى التمييز بيف االستجابات
مف االطفاؿ العادييف واالطفاؿ المتخمفيف عقميا ففى الجدوؿ السابؽ نجد أف 
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الخصائص المميزة والدالة لمعب االطفاؿ العادييف ينعكس فى الجرى، الجموس، 
الوقوؼ، تناوؿ االشياء، استطالع االشياء والبحث عف االشياء و الفؾ والتركيب 

ؿ المتخمفيف عقميًا عمى نحو داؿ وفارؽ عف االطفاؿ فى حيف تميز لعب االطفا
 .العادييف فى القفز، الرقص ، االىتزاز والخبط عمى الرأس 

 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 0)جدول رقم 

 العاديين ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة بالنسبة لتكرارات

 نة فى المعبالبنود الفرعية لالستجابات الحركية المتضم

 المجموعات          
 االستجابات الحركية 

عادييف 
 ؾ

متعددى 
 اإلعاقة ؾ

 إتجاه الداللة مستوى الدالة 1قيمة كا

 االطفاؿ العادييف 5.551 17.77 37 171 المشى  -1
 "        " 5.57 7.7 77 77 الجرى  -1
 "        " 5.51 15.39 71 95 الجموس  -7
 "        " 5.551 17.17 91 175 الوقوؼ  -7
 متعددى اإلعاقة 5.551 19.77 77 15 القفز  -7
 "        "      5.551 13.19 17 7 الرقص  -7
 "        "      5.551 71.77 93 19 االىتزاز  -3
-  غير داؿ 7.1 75 79 رمى االشياء  -9
 االطفاؿ العادييف 5.551 97.59 151 195 تناوؿ االشياء  -9
-  غير داؿ 5.19 97 155 استطالع االشياء  -15
 االطفاؿ العادييف 5.551 17.57 17 73 البحث عف االشياء  -11
 "        "      5.551 71.71 3 75 الفؾ والتركيب  -11
 متعددى اإلعاقة 5.551 17.39 77 19 تجميع االشياء  -17
     "        "  5.551 13.19 17 7 الخبط عمى الرأس  -17

يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية فى 
البنود الفرعية لالستجابات الحركية بيف االطفاؿ العادييف واالطفاؿ متعددى اإلعاقة 
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األمر الذى يؤكد عمى فاعمية المعب فى التمييز بيف االستجابات الدالة والمميزة لكؿ 
تعددى اإلعاقة ففى الجدوؿ السابؽ نجد أف مف االطفاؿ العادييف واالطفاؿ م

، الجرى، الجموس، االستجابات الحركية المميزة لالطفاؿ العادييف كانت فى المشى 
الوقوؼ، تناوؿ االشياء، البحث عف االشياء والفؾ والتركيب فى حيف نجد أف 
، االستجابات المميزة لالطفاؿ متعددى اإلعاقة تمثمت فى القفز، الرقص، االىتزاز

تجميع االشياء والخبط عمى الرأس وىى تمامًا نفس االستجابات الفارقو بيف االطفاؿ 
 .العادييف واالطفاؿ المتخمفيف عقميًا 

 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 6)جدول رقم 

 المتخمفين عقميًا ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة بالنسبة لتكرارات

 تجابات الحركية المتضمنة فى المعبالبنود الفرعية لالس

 المجموعات          
 االستجابات الحركية 

متعددى 
 االعاقة ؾ

متخمفيف 
 عقميًا ؾ

 اتجاه الداللة مستوى الداللة 1قيمة كا

 المتخمفيف عقميًا  5.551 17.91 37 119 المشى  -1
 متعددى اإلعاقة 5.57 7.11 77 13 الجرى  -1
 "        " 5.551 11.7 71 11 الجموس  -7
-  غير دالة  1.7 91 73 الوقوؼ  -7
 متعددى اإلعاقة 5.51 3.51 77 19 القفز  -7
 "        "      5.57 7.77 17 11 الرقص  -7
 "        "      5.51 3.71 93 77 االىتزاز  -3
 - غير دالة  5.77 75 73 رمى االشياء  -9
 المتخمفيف عقميًا  5.57 7.1 151 175 تناوؿ االشياء  -9
-  غير دالة  1.7 97 111 استطالع االشياء  -15
 المتخمفيف عقميًا  5.51 3.79 17 77 البحث عف االشياء  -11
 "        "      5.551 15.91 3 17 الفؾ والتركيب  -11
 متعددى اإلعاقة 5.57 7.11 77 71 تجميع االشياء  -17
 "        "      5.57 7.77 79 79 الخبط عمى الرأس  -17
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تشير نتائج الجدوؿ السابؽ  بما ال يدع مجااًل لمشؾ إلى فاعمية المعب فى 
الكشؼ عف االضطراب الناجـ عف اإلعاقة العقمية وتعدد اإلعاقة األمر الذى تمثؿ 
فى وجود فروؽ ذات داللة احصائية فى البنود الفرعية لالستجابات الحركية بيف 

خمفيف عقميًا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة وقد تمثمت ىذه الفروؽ فى عدد االطفاؿ المت
مف الخصائص التى تميز لعب االطفاؿ المتخمفيف عقميا مثؿ المشى، تناوؿ 
االشياء، البحث عف االشياء، الفؾ والتركيب والمتأمؿ ليذه االستجابات سيجد انيا 

اتجاه المشى والتى تدفع بدورىا تتطمب قدرًا مف القدرات العقمية التى توجو حركة أو 
إلى عمميات تناوؿ االشياء والبحث عنيا والفؾ والتركيب بينما انحصرت 
االستجابات المميزة لمعب االطفاؿ متعددى اإلعاقة فى الجرى، الجموس ، القفز ، 
الرقص، االىتزاز، تجميع االشياء والخبط عمى الرأس وىذه كميا استجابات يغمب 

ضالت الكبرى كما أنيا تحدث بشكؿ ايقاعى تكرارى نمطى ال عمييا سيطرة الع
قد يراىا البعض أنيا " الرقص"يتغير بؿ أف األمر أكثر مف ىذا ففى استجابة 

استجابة دالة عمى المرح والسعادة بينما ىى ىنا ىى استجابة دالة وفارقة ومميزة 
أف االىتزاز لمعب االطفاؿ متعددى اإلعاقة أى أنيـ متخمفوف عقميًا وصـ أى 

وحركة الجسـ لمرقص ليست رد فعؿ ايجابى تجاه العالـ الخارجى بؿ ىى حركات 
تيدؼ إلى ابقاء الجسـ فى حالة حركة، ذلؾ ألف منطؽ الوجود ولساف حاؿ الطفؿ 

، فالطاقة المطموبة لتحريؾ الجسـ ككؿ أكثر " أنا اتحرؾ إذف أنا موجود"ىنا يقوؿ 
ريؾ اصابع اليد، بحيث أف تفريغ الطاقة ىنا أصبح بكثير مف الطاقة المطموبة لتح

 .رىيف بحركة الجسـ ككؿ

وتاتى ىذه النتائج والتفسيرات متفقة مع ما أشارت إليو نظرية التحميؿ 
النفسى بإنحصار لعب االطفاؿ المتخمفيف عقميًا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة فى 

ى مرحمة المعب وى ( Freud, A, 1973)مرحمة المعب المتمركز حوؿ الجسـ 
، كما جاءت ( Piaget, J. 1951) التدريبى او الوظيفى فى نظرية جاف بياجيو 
والتى وصفت  ( Pirilo,S, 1996) ىذه النتائج متفقة مع دراسة سيمجا بايريؿ 
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لعب االطفاؿ المتخمفيف عقميًا بانو لعب فقير فى محتواه وقاصر عمى االنشطة 
االطفاؿ متعددى اإلعاقة أشد فقرًا وأكثر  الحركية والباحث ىنا يضيؼ أف لعب

اتقصارًا عمى االنشطة الحركية التى تستثير الجسـ ككؿ وتدخمو فى حركة ايقاعية 
 .متكررة وروتينية 

المعب ) نتائج الفرض الثانى الخاص باالستجابات االجتماعية : ثانيًا 
 : المتضمنة فى المعب( الفردى

فروؽ ذات داللة احصائية بيف لعب  عمى أنو توجد( أ -1)وينص الفرض  
ومجموعة االطفاؿ متعددى ( 35 -75)كؿ مف مجموعة االطفاؿ المتخمفيف عقميًا 

ومجموعة االطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لمجموع ( صمـ –إعاقة عقمية ) اإلعاقة 
 .المتضمنة فى المعب ( المعب الفردى) تكرارات االستجابات االجتماعية 

 وضح نتائج تحميل التباين السبط بين مجموعة االطفالي( 0)جدول رقم 

 المتخمفين عقميا واالطفال متعددى اإلعاقة واالطفال العاديين بالنسبة 

 فى المعب( العب الفردى)لمجموع تكرارات االستجابات االجتماعية  

 الداللة ؼ متوسط المربعات ح.د مجموعة المربعات مصدر التبايف

 بيف المجموعات 

 المجموعات داخؿ 

77.77 

15.7 

1 

3 

71.33 

1.9 

دالة عند  11.7

 5.1مستوى 

    9 97.97 المجموع الكمى 

يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
المجموعات الثالث مجموعة االطفاؿ العادييف واالطفاؿ المتخمفيف عقميًا واالطفاؿ 

دالة تتكشؼ ىذه الفروؽ عمى نحو أدؽ فى متعددى اإلعاقة وىى فروؽ جوىرية و 
 .الجدوؿ التالى 
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 يوضح داللة الفروق بين المجموعات الثالثة( 8)جدول رقم 

 مجموعة االطفال المتخمفين عقميًا ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة ومجموعة

 فى المعب( المعب الفردى)االطفال العاديين بالنسبة لالستجابات االجتماعية

 "م اختبار مان وتنى باستخدا

 إتجاه الداللو قيمة ى مج الرتب المجموعو الثانيو المجموعو االولى م

 المتخمفيف عقمياً  **13 31/179 المتخمفيف عقمياً  متعددى اإلعاقة 1

االطفاؿ  متعددى اإلعاقة 1

 العادييف

 متعددى اإلعاقة ***1.7 77.7/177.7

 المتخمفيف عقمياً  *11.7 177.7/37.7 المتخمفيف عقمياً  االطفاؿ العادييف  7

 5.51عند مستوى  15= ى الجدولية **5.551عند مستوى  11= ى الجدولية ***

 5.57عند مستوى   19= ى الجدوليو * 

تتحقؽ الداللو حينما تتساوى أو تقؿ قيمة ى المحسوبو عف قيمة ى الجدوليو بحيث إذا زادت 

 . لو إحصائيو بيف المجموعتيف فال تكوف ىناؾ دال 19قيمة ى المحسوبو عف 

كشفت نتائج الجدوؿ السابؽ عف وجود فروؽ دالة وجوىرية ذات داللة  
احصائية بيف االطفاؿ العادييف واالطفاؿ المتخمفيف عقميا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة 

تحقيؽ الفرض ويؤكد عمى فاعمية استخداـ المعب عمى نحو األمر الذى يشير إلى 
عف الفروؽ الجوىرية بالنسبة لكؿ مجموعة عمى حدة مف  تشخيص فارؽ يكشؼ

- :مجموعات الدراسة الحالية وذلؾ عمى النحو التالى 
اشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية فى االستجابات  -

بيف االطفاؿ العادييف واالطفاؿ المتخمفيف ( المعب الفردى) االجتماعية 
 .عقميًا عقميا لصالح االطفاؿ المتخمفيف 
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اشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االطفاؿ العادييف   -
 .واالطفاؿ متعددى اإلعاقة لصالح االطفاؿ متعددى اإلعاقة 

اشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االطفاؿ   -
المتخمفيف عقميًا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة لصالح االطفاؿ متعددى 

 .عاقةاإل

معنى ىذا أف المعب الفردى يزداد كمما زادت اإلعاقة وتعددت وىو تعبير  
عف االنسحاب واالستغراؽ والعزلة واالنطواء عف العالـ واالنخراط فى أنشطة حركية 

 .تزيد المسافة بيف الطفؿ والعالـ الخارجى 

عمػػى انػػو توجػػد خصػػائص دالػػة ومميػػزة فػػى المعػػب ( ب-1)ويــنص الفــرض  

جموعػػػة االطفػػػاؿ المتخمفػػػيف عقميػػػًا ومجموعػػػة االطفػػػاؿ متعػػػددى اإلعاقػػػة لكػػػؿ مػػػف م

ومجموعػػػػة االطفػػػػاؿ العػػػػادييف وذلػػػػؾ بالنسػػػػبة لتكػػػػرارات البنػػػػود الفرعيػػػػة لالسػػػػتجابات 

 .المتضمنة فى المعب( المعب الفردى) االجتماعية 
 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 9)جدول رقم 

 الطفال المتخمفين عقميًا بالنسبة لتكراراتالعاديين ومجموعة ا 

 المتضمنة فى المعب( المعب الفردى)البنود الفرعية لالستجابات االجتماعية 

 المجموعات                  

 االستجابات االجتماعية
 ( المعب الفردى)

عادييف 
 ؾ

متخمفيف 
 عقميًا ؾ

مستوى  1قيمة كا
 الدالة

 اتجاه الداللة

-  غير داؿ  1.19 7 1 أدوات  لعب فردى بدوف -1

-  غير داؿ 1.71 75 71 لعب فردى بأدوات  -1

 المتخمفيف عقميا 5.51 9.97 11 7 طمب أشياء مف المعممة  -7
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 "     " 5.551 17.1 19 1 الشكوى لممعممة  -7

 "        " 5.57 7.7 19 11 المعب المتوازى  -7

فروؽ ذات داللة احصائية فى تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى عدـ وجود 
بعض بنود المعب الفردى مثؿ المعب الفردى بدوف أدوات والمعب الفردى بأدوات 
وىو األمر الذى يفسره الباحث بأف االطفاؿ العادييف ال يزالوف فى مرحمة التمركز 

أما باقى االستجابات فقد اشارت النتائج إلى وجود  Ego Centricحوؿ الذات 
ح االطفاؿ المتخمفيف عقميًا األمر الذى يشير إلى ميؿ االطفاؿ فروؽ دالة لصال

المتخمفيف عقميًا إلى المعب الفردى واف أكثرىـ يتسـ حتى فى لعبة باالعتمادية عمى 
 .اآلخريف وطمب المساعدة منيـ والشكوى إلييـ 

 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 25)جدول رقم 

 الطفال متعددى اإلعاقة بالنسبة لتكراراتالعاديين ومجموعة ا 

 المتضمنة فى المعب( المعب الفردى)البنود الفرعية لالستجابات االجتماعية 

 

 المجموعات                  
 االستجابات االجتماعية

 ( المعب الفردى)

عادييف 
 ؾ

متخمفيف 
 عقميًا ؾ

مستوى  1قيمة كا
 الدالة

 اتجاه الداللة

 متعددى اإلعاقة  5.57 7.31 15 1 أدوات  لعب فردى بدوف -1

-  غير داؿ 1.17 73 71 لعب فردى بأدوات  -1

 متعددى اإلعاقة 5.551 17.17 73 7 طمب أشياء مف المعممة  -7

 "     " 5.51 3.77 15 1 الشكوى لممعممة  -7

 "        " 5.551 17.17 71 11 المعب المتوازى  -7

بؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية فى تشير نتائج الجدوؿ السا  
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بيف االطفاؿ العادييف واالطفاؿ متعددى ( المعب الفردى) االستجابات االجتماعية 
اإلعاقة لصالح االطفاؿ متعددى اإلعاقة اى أف االطفاؿ متعددى اإلعاقة يميموف 
و عمى نحو جوىرى وداؿ إلى المعب الفردى واالعتمادية المطمقة عمى االخريف وى

األمر الذى يؤكد تحقؽ الفرض الذى ذىب إليو الباحث اضافة إلى أف ىذه الفروؽ 
الدالة والجوىرية فى االستجابات قد كشفت قدرة المعب عمى التمييز الفارؽ بيف 

 .المجموعات المختمفة 

 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 22)جدول رقم 

 ل متعددى اإلعاقة بالنسبة لتكراراتالمتخمفين عقميًا ومجموعة االطفا

 المتضمنة فى المعب( المعب الفردى)البنود الفرعية لالستجابات االجتماعية 

 المجموعات               
 االستجابات االجتماعية

 ( المعب الفردى)

متخمفيف 
 عقميًا ؾ

متعددى 
 االعاقة ؾ

 اتجاه الداللة مستوى الدالة 1قيمة كا

-  غير داؿ  1.77 15 7 أدوات لعب فردى بدوف  -1

 متعددى اإلعاقة  5.51 7.9 73 75 لعب فردى بأدوات  -1

 متعددى اإلعاقة  5.57 7.7 73 11 طمب أشياء مف المعممة  -7

-  غير داؿ  1.19 15 19 الشكوى لممعممة  -7

 متعددى اإلعاقة 5.51 7.79 71 19 المعب المتوازى  -7

إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف معظـ  تشير نتائج الجدوؿ السابؽ 
لصالح االطفاؿ متعددى اإلعاقة ( المعب الفردى)بنود االستجابات االجتماعية 

األمر الذى يعنى أف إذا كاف االطفاؿ العادييف قد يتسـ لعبيـ بالميؿ إلى الفردية 
ال عمى نحو نتيجة التمركز حوؿ الذات فأف االطفاؿ المتخمفيف عقميًا جاءوا أكثر مي

داؿ احصائى نحو المعب الفردى بينما جاءت مجموعة االطفاؿ متعددى اإلعاقة 
وقد انحصر لعبيـ فى المعب الفردى مع ميؿ إلى االعتماد عمى اآلخريف ومف ىنا 
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فأف الفرض قد تحقؽ واف نتائج تشير إلى فاعمية المعب كأداة فاعمية فى التقييـ 
 . والتشخيص بيف المجموعات الثالثة
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المعب )نتائج الفرض الثالث الخاص باالستجابات االجتماعية : ثالثاً 
 .المتضمنة فى المعب( الجماعى

عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف لعب ( أ -7)وينص الفرض  
ومجموعة االطفاؿ متعددى ( 35-75)كؿ مف مجموعة االطفاؿ المتخمفيف عقميًا 

جموعة االطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لمجموعة وم( إعاقة عقمية صمـ) اإلعاقة 
 .المتضمنة فى المعب( المعب الجماعى)تكرارات االستجابات االجتماعية 

 يوضح نتائج تحميل التباين البسيط بين مجموعة االطفال( 21)جدول رقم 

 المتخمفين عقميا واالطفال متعددى اإلعاقة واالطفال العاديين بالنسبة 

 فى المعب( المعب الجماعى)االستجابات االجتماعية  لمجموع تكرارات 

مجموعة  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  ح.د

 المربعات

 الداللة ف

 بيف المجموعات 

 داخؿ المجموعات 

77.39 

17.3 

1 

3 

11.99 

1.7 

دالة عند مستوى  15.9

5.1 

    9 75.79 المجموع الكمى 

داللة احصائيا وجوىرية  يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات
بيف المجموعات الثالثة مجموعة االطفاؿ المتخمفيف عقميًا ومجموعة االطفاؿ 
متعددى اإلعاقة ومجموعة االطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لمجموعة تكرارات 

 .المتضمنة فى المعب ( المعب الجماعى) االستجابات االجتماعية 
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 ين المجموعات الثالثةيوضح داللة الفروق ب( 27)جدول رقم 

 مجموعة االطفال المتخمفين عقميًا ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة ومجموعة

 فى المعب( المعب الجماعى)االطفال العاديين بالنسبة لالستجابات االجتماعية

 "باستخدام اختبار مان وتنى 

 إتجاه الداللو قيمة ى مج الرتب المجموعو الثانيو المجموعو االولى م

 المتخمفيف عقمياً  **17.7 171.7/79.7 المتخمفيف عقمياً  متعددى اإلعاقة 1

االطفاؿ  متعددى اإلعاقة 1

 العادييف

 االطفاؿ العادييف ***صفر 177/77

 االطفاؿ العادييف ***صفر 177/77 المتخمفيف عقمياً  االطفاؿ العادييف  7

 5.51عند مستوى  15= ى الجدولية **5.551عند مستوى  11= ى الجدولية ***
 5.57عند مستوى   19= ى الجدوليو * 

تتحقؽ الداللو حينما تتساوى أو تقؿ قيمة ى المحسوبو عف قيمة ى الجدوليو بحيث إذا زادت 
 . فال تكوف ىناؾ داللو إحصائيو بيف المجموعتيف  19قيمة ى المحسوبو عف 

ئية بيف وتشير  نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة احصا
االطفاؿ العادييف واالطفاؿ المتخمفيف عقميًا بالنسبة لمعب الجماعى لصالح االطفاؿ 
العادييف وذلؾ عمى نحو فارؽ وجوىرى بدرجة كبيرة، كما اشارت النتائج إلى وجود 
فروؽ ذات داللة احصائية بيف االطفاؿ العادييف واالطفاؿ متعددى اإلعاقة بالنسبة 

ألطفاؿ العادييف وذلؾ عمى نحو فارؽ وجوىرى بدرجة لمعب الجماعى لصالح ا
كبيرة جدًا، كذلؾ نجد اف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف االطفاؿ المتخمفيف 
عقميًا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة لصالح االطفاؿ المتخمفيف عقميًا األمر الذى يعنى 

قؿ استجابات المعب عمى نحو صريح ومباشر انو كمما اتجينا نحو اإلعاقة العقمية ت
الجماعى وفى حالة االطفاؿ متعددى اإلعاقة فاف المعب الجماعى ينحصر وجوده 
بدرجة كبيرة، وىذا يعنى تحقؽ الفرض وتأكيد عمى فاعمية المعب فى القياـ 
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 .واالطالع بالدور التشخيصى الفارؽ 

عمى أنو توجد خصائص دالة ومميزة فى المعب  (ب-7)وينص الفرض 
ومجموعة االطفاؿ متعددى ( 35-75)موعة االطفاؿ المتخمفيف عقميًا لكؿ مف مج

ومجموعة االطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لتكرارات ( صمـ –إعاقة عقمية ) اإلعاقة 
 .المتضمنة فى المعب ( المعب الجماعى)البنود الفرعية لالستجابات االجتماعية 

 عة االطفاليوضح نتائج داللة الفروق بين مجمو ( 24)جدول رقم 
 العاديين ومجموعة االطفال المتخمفين عقميًا بالنسبة لتكرارات

 المتضمنة فى المعب( المعب الجماعى)البنود الفرعية لالستجابات االجتماعية 
 المجموعات                  

 االستجابات االجتماعية
 ( المعب الجماعى)

عادييف 
 ؾ

متخمفيف 
 عقميًا ؾ

 اتجاه الداللة مستوى الدالة 1قيمة كا

 االطفاؿ العادييف  5.51 15.77 19 79 لعب مع طفؿ أو أكثر  -1

 االطفاؿ العادييف  5.551 11.97 17 77 التظاىر بالقياـ بافعاؿ  -1

 االطفاؿ العادييف  5.551 79.31 7 73 لعب االدوار  -7

 االطفاؿ العادييف  5.551 13-  13 االشتراؾ فى العاب جماعية  -7

 

ير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف  تش
االطفاؿ العادييف واالطفاؿ المتخمفيف عقميا بالنسبة الستجابات المعب الجماعى 
وذلؾ فى جميع البنود الفرعية عمى نحو داؿ وجوىرى بدرجة كبيرة، فالمعب لدى 

المعب أكثر مما يعتمد  االطفاؿ العادييف يعتمد فى محتواه عمى الجماعة وأدوات
عمى الطفؿ فقط األمر الذى يجعؿ طاقة الطفؿ موجية نحو الخارج عمى نحو 

 .جماعى وتعاونى يتناسب مع المرحمة العمرية لالطفاؿ ومع طبيعة خصائصيا
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 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 20)جدول رقم 

 نسبة لتكراراتالعاديين ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة بال

 المتضمنة فى المعب( المعب الجماعى)البنود الفرعية لالستجابات االجتماعية 

 المجموعات                  

 االستجابات االجتماعية
 ( المعب الفردى)

عادييف 
 ؾ

متعددى 
 االعاقًة ؾ

مستوى  1قيمة كا
 الدالة

 اتجاه الداللة

 الطفاؿ العادييف ا 5.51 77.99 15 79 لعب مع طفؿ أو أكثر  -1
 االطفاؿ العادييف  5.551 77.99 9 77 التظاىر بالقياـ بافعاؿ  -1
 االطفاؿ العادييف  5.551 73-  73 لعب االدوار  -7
 االطفاؿ العادييف  5.551 13-  13 االشتراؾ فى العاب جماعية  -7

تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية  كبيرة 
جدًا بػيف االطفػاؿ العػادييف واالطفػاؿ متعػددى اإلعاقػة لصػالح االطفػاؿ العػادييف 
بالنسػػبة لجميػػع البنػػود الفرعيػػة عمػػى نحػػو داؿ وجػػوىرى كبيػػر لمغايػػة األمػػر الػػذى 

 .يشير اف الفارؽ قد زاد مع تعدد اإلعاقة 

 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 26)جدول رقم 

 ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة بالنسبة لتكرارات المتخمفين عقمياً 

 المتضمنة فى المعب( المعب الجماعى)البنود الفرعية لالستجابات االجتماعية 

 المجموعات                  

 االستجابات االجتماعية
 ( المعب الجماعى)

متخمفيف 
 عقميًا ؾ

متعددى 
االعاقًة 

 ؾ

مستوى  1قيمة كا
 الدالة

 لةاتجاه الدال

 متخمفيف عقميًا  5.51 9.71 15 19 لعب مع طفؿ أو أكثر  -1
 متخمفيف عقميًا  5.51 3.71 9 17 التظاىر بالقياـ بافعاؿ  -1
-  غير داؿ  7-  7 لعب االدوار  -7
-  غير داؿ - - -  االشتراؾ فى العاب جماعية  -7
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ة بيف  تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائي
مجموعة االطفاؿ المتخمفيف عقميًا ومجموعة االطفاؿ متعددى اإلعاقة بالنسبة 

لصالح االطفاؿ ( المعب الجماعى)لتكرارات البنود الفرعية لالستجابات االجتماعية 
المتخمفيف عقميًا وذلؾ فى بعديف فقط ولـ تشر النتائج إلى وجود فروؽ دالة بالنسبة 

 .راؾ فى العاب جماعيةلبعدى لعب االدوار واالشت

وتشير نتائج الفرض الثالث فى مجمميا إلى قدرة االطفاؿ العادييف بصورة 
قاطعة عمى التوحد وتمثؿ االدوار المختمفة والتنقؿ بيف ىذه االدوار تعبيرًا عف 
اتساع دائرة العالقات االجتماعية والتفاعالت سواء داخؿ االسرة او خارجيا أضافة 

" لمموضوع" فاؿ العادييف مف قدرة عمى االمتالؾ السحرى المتخيؿ إلى ما ابداه االط
فقد عكست نتائجيـ قدرًا ضئياًل مف ( 35-75)أما االطفاؿ المتخمفيف عقميًا 

العمميات العقمية العميا كالتخيؿ والتمثؿ واالستحضار األمر الذى انعكس بدوره عمى 
موف فيو كما اتسـ بعضيـ لعب الدوار محددة فى نطاؽ الحيز المكانى الذى يتنق

بدرجة دالة وفارقة عف االطفاؿ متعددى اإلعاقة فى المعب مع طفؿ أو أكثر 
والتظاىر بالقياـ بافعاؿ وىو ما يؤكد عمى أف االضطراب الناجـ عف حدوث 
اإلعاقة يؤثر بصورة دالة عمى ميارات التواصؿ االجتماعى والعالقة مع اآلخريف 

مغوى الذى يعبر عف تفاعؿ عميؽ يحقؽ أىداؼ المغة فى وتمثؿ االدوار والتواصؿ ال
حد ذاتيا وىو ما لـ نجده إال عمى نحو ضئيؿ فى األطفاؿ المتخمفيف عقميًا ولـ 

 .نجده بالنسبة لالطفاؿ متعددى اإلعاقة 
  (Piaget , J 1951)وتأتى  ىذه النتائج متفقة مع ما ذىب إليو بياجيو 

المتخمفيف عقميًا ىو الدخوؿ فى بدايات مرحمة  مف أف اقصى ما يصؿ إليو االطفاؿ
أما ( التوحد مع االخريف ومع االشياء –اسقاط االسكيما الرمزية ) المعب الرمزى 

الدخوؿ إلى عالـ التركيبات الرمزية البسيطة والتوقعية والمرتبة والجماعية نحو أمر 
فاؿ المتخمفيف يتطمب نموًا ونضجًا عقميًا كافيًا يصعب أف يتحقؽ فى لعب االط

فى حالة االطفاؿ ) عقميًا ويندر اف نجده كمما زادت شدة اإلعاقة العقمية أو تعددت 
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 (.متعددى اإلعاقة 

ويأتى التفسير السابؽ متفقًا كذلؾ مع دراسة كؿ مف سيير ابراىيـ مييوب 
 ,Silverrian, A)ودراسة آسيمفريف  ( Piril,S, 1996) وسيمجا بايريؿ ( 1997)

ف امكانية توظيؼ ىذا القدر الضئيؿ مف قدرة عمى استخداـ الرمز م ( 1992
واعداد برامج تساعد عمى ادخاؿ االطفاؿ المتخمفيف عقميًا ومتعددى اإلعاقة إلى 

يجابية   .عالـ العالقات االجتماعية والتفاعالت االنسانية عمى نحو أكثر فاعمية وا 

 :االنفعالية االيجابية نتائج الفرض الرابع الخاص باالستجابات : رابعًا 

عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف لعب ( أ-7)وينص الفرض  
ومجموعة االطفاؿ متعددى ( 35 -75)كؿ مف مجموعة االطفاؿ المتخمفيف عقميًا 

ومجموعة االطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لمجموع ( صمـ –إعاقة عقمية ) اإلعاقة 
 .ية االيجابية المتضمنة فى المعب تكرارات االستجابات االنفعال

 يوضح نتائج تحميل التباين السبط بين مجموعة االطفال( 20)جدول رقم 

 المتخمفين عقميا واالطفال متعددى اإلعاقة واالطفال العاديين بالنسبة 

 لمجموع تكرارات االستجابات االنفعالية االيجابية فى المعب 

 الداللة ؼ وسط المربعاتمت ح.د مجموعة المربعات مصدر التبايف
 بيف المجموعات 

داخؿ 
 المجموعات 

171.77 
77.99 

1 
3 

77.91 
7.97 
 

دالة عند  17.7
 5.51مستوى 

    9 177.71 المجموع الكمى 
 5.51عند مستوى  9.77= ؼ الجدولية 
 5.57عند مستوى  7.37= ؼ الجدولية 

صائية بيف أشارت نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة اح

http://dr-banderalotaibi.com



 - 171  -

مجموعة االطفاؿ المتخمفيف عقميًا ومجموعة االطفاؿ ) مجموعات الدراسة الثالثة 
وذلؾ بالنسبة لمجموعة تكرارات ( متعددى اإلعاقة ومجموعة االطفاؿ العادييف

االستجابات االنفعالية االيجابية فى المعب وىذا مؤشر عمى تحقؽ الفرض وفاعمية 
 .ة وتعدد اإلعاقةالمعب فى تقييـ وتشخيص اإلعاق

 يوضح داللة الفروق بين المجموعات الثالثة( 28)جدول رقم 

 مجموعة االطفال المتخمفين عقميًا ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة ومجموعة

 االطفال العاديين بالنسبة لالستجابات االنفعالية االيجابية فى المعب

 "باستخدام اختبار مان وتنى 

 إتجاه الداللو قيمة ى مج الرتب جموعو الثانيوالم المجموعو االولى م

 غير داؿ 79 157/157 المتخمفيف عقمياً  متعددى اإلعاقة 1

 االطفاؿ العادييف ***3 179/71 االطفاؿ العادييف متعددى اإلعاقة 1

 االطفاؿ العادييف ***9 77/177 المتخمفيف عقمياً  االطفاؿ العادييف  7

 5.51عند مستوى  15= ى الجدولية **5.551وى عند مست 11= ى الجدولية ***

 5.57عند مستوى   19= ى الجدوليو * 

تتحقؽ الداللو حينما تتساوى أو تقؿ قيمة ى المحسوبو عف قيمة ى الجدوليو بحيث إذا زادت 

 . فال تكوف ىناؾ داللو إحصائيو بيف المجموعتيف  19قيمة ى المحسوبو عف 

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف  دـتشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى ع
االطفاؿ المتخمفيف عقميًا ومجموعة االطفاؿ متعددى اإلعاقة بالنسبة لالستجابات 
االنفعالية االيجابية فى المعب األمر الذى يشير إلى التشابو النسبى فى شكؿ 
 االستجابات االنفعالية لكال المجموعتيف وىو األمر الذى يرجعو الباحث إلى وجود
تعثرات فى طبيعة التعبير عف االنفعاالت بشكؿ عاـ لدى المعاقيف عقميًا وكذلؾ 
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لدى االطفاؿ متعددى اإلعاقة وىو األمر الذى سنتناولو بمزيد مف التفصيؿ 
والمناقشة عند استعراض البنود الفرعية لالستجابات االنفعالية ، كذلؾ اشارت نتائج 

ة احصائية جوىرية وفارقة بيف االطفاؿ الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات دالل
العادييف واالطفاؿ المتخمفيف عقميًا لصالح االطفاؿ العادييف كما اشارت النتائج 
كذلؾ لوجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االطفاؿ العادييف واالطفاؿ متعددى 
اإلعاقة لصالح االطفاؿ العادييف وىذا يشير إلى تحقؽ الفرض وفاعمية المعب فى 

 .استخدامو كأحد محكات التشخيص الفارؽ بالنسبة لالعاقات 

عمى أنو توجد خصائص دالة ومميزة فى المعب  (ب-4)وينص الفرض 
لكؿ مف مجموعة االطفاؿ المتخمفيف عقميًا ومجموعة االطفاؿ متعددى اإلعاقة 

ومجموعة االطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لتكرارات البنود ( صمـ –إعاقة عقمية )
 .لفرعية لالستجابات االنفعالية االيجابية المتضمنة فى المعب ا

 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 29)جدول رقم 

 ن ومجموعة االطفال المتخمفين عقميًا بالنسبة لتكراراتيالعادي

 البنود الفرعية لالستجابات االنفعالية االيجابية المتضمنة فى المعب

 عات المجمو           
 االستجابات االنفعالية

 االيجابية 

متخمفيف  عادييف ؾ
 عقميًا ؾ

 اتجاه الداللة مستوى الدالة 1قيمة كا

 االطفاؿ العادييف  5.51 3.59 99 179 استطالع االشياء  -1
-  غير داؿ  5.97 13 11 احتضاف االشياء  -1
 االطفاؿ العادييف  5.551 79.31 7 73 لعب األدوار  -7
 المتخمفيف عقميًا  5.551 17.79 11 1 تصفيؽ ال -7
 االطفاؿ العادييف  5.51 9.97 155 173 الضحؾ  -7
 المتخمفيف عقميًا  5.551 17.3 77 9 الرقص  -7
 االطفاؿ العادييف  5.551 11.97 17 77 التظاىر بالقياـ بأفعاؿ  -3
-  غير داؿ  1 7 11 التعاوف  -9
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 االطفاؿ العادييف  5.57 7-  7 االلعاب الجماعية  -9

تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
االطفاؿ العادييف واألطفاؿ المتخمفيف عقميًا فى معظـ البنود الفرعية لالستجابات 
االنفعالية االيجابية األمر الذى يؤكد عمى تحقؽ الفرض مف جانب ومف جانب أخر 

فى التشخيص الفارؽ وقد تمثمت البنود الفرعية التى تعكس  فاعمية استخداـ المعب
الخصائص المميزة لمعب االطفاؿ العادييف فى عمميات االستطالع لالشياء 
وااللعاب، لعب األدوار ، الضحؾ، التظاىر بالقياـ بأفعاؿ وااللعاب الجماعية بينما 

خمفيف عقميا، فى تمثمت االستجابات االنفعالية االيجابية المميزة لالطفاؿ المت
 .التصفيؽ ، الرقص 

 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 15)جدول رقم 

 العادين ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة بالنسبة لتكرارات

 البنود الفرعية لالستجابات االنفعالية االيجابية المتضمنة فى المعب

 المجموعات          
 االستجابات االنفعالية

 يجابية اال

متعددى  عادييف ؾ
 االعاقًة ؾ

مستوى  1قيمة كا
 الدالة

 اتجاه الداللة

 االطفاؿ العادييف  5.551 13.39 33 179 استطالع االشياء  -1
-  غير داؿ  5.7 17 11 احتضاف االشياء  -1
 االطفاؿ العادييف  5.551 73-  73 لعب األدوار  -7
 اإلعاقة  متعددى 5.551 73.77 77 1 التصفيؽ  -7
 االطفاؿ العادييف  5.551 11.97 33 173 الضحؾ  -7
 متعددى اإلعاقة 5.551 77.99 77 9 الرقص  -7
 االطفاؿ العادييف  5.551 77.99 9 77 التظاىر بالقياـ بأفعاؿ  -3
 االطفاؿ العادييف  5.7 7.7 7 11 التعاوف  -9
 ف االطفاؿ العاديي 5.57 7-  7 االلعاب الجماعية  -9

تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
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االطفاؿ العادييف واالطفاؿ متعددى اإلعاقة فى معظـ البنود الفرعية لالستجابات 
االنفعالية االيجابية فى المعب والمتأمؿ لنتائج الجدوؿ السابؽ سيجد تماثؿ فى نتائج 

لة لصالح االطفاؿ متعددى اإلعاقة مع نفس البنود الفرعية التى تحققت فييا الدال
البنود الفرعية لالطفاؿ المتخمفيف عقميًا  وىذا يعنى اف االبعاد التى تتمايز فييا 
االستجابات االنفعالية لالطفاؿ العادييف تتسـ بالثبات بينما عكس التماثؿ بيف أبعاد 

اإلعاقة بأنيا ذات  االستجابات التى اختصت بيا االطفاؿ المتخمفيف عقميًا ومتعددى
طبيعة واحدة ايقاعية نمطية تكرارية تحدث بغض النظر عف السياؽ التى تتـ فييا 
وىى استجابة التصفيؽ والرقص فيى استجابات ال تعبر عف مدلوليا ألنيا تتسـ 

 .بايقاعية تكرارية تحدث فى أى وقت وفى كؿ وقت بعيدًا عف أى سباؽ لحدوثيا 
 ج داللة الفروق بين مجموعة االطفاليوضح نتائ( 12)جدول رقم 

 المتخمفين عقميًا  ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة بالنسبة لتكرارات

 البنود الفرعية لالستجابات االنفعالية االيجابية المتضمنة فى المعب

 المجموعات             
 االستجابات االنفعالية

 االيجابية 

متخمفيف 
 عقميًا ؾ

متعددى 
 االعاقة ؾ

 اتجاه الداللة مستوى الدالة 1يمة كاق

-  غير داؿ  1.71 33 99 استطالع االشياء  -1
-  غير داؿ  5.71 17 13 احتضاف االشياء  -1
-  غير داؿ  7-  7 لعب األدوار  -7
 متعددى اإلعاقة  5.51 3.77 77 11 التصفيؽ  -7
-  غير داؿ  1.99 33 155 الضحؾ  -7
 متعددى اإلعاقة 5.57 7.97 77 77 الرقص  -7
 المتخمفيف عقمياً  5.51 3.71 9 17 التظاىر بالقياـ بأفعاؿ  -3
-  غير داؿ 1 7 7 التعاوف  -9
-  غير داؿ صفر- -  االلعاب الجماعية  -9

اشارت نتائج الجدوؿ السابؽ إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
ؿ متعددى اإلعاقة بالنسبة لالستجابات المجموعة االطفاؿ المتخمفيف عقميًا واالطفا
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االنفعالية االيجابية عمى معظـ البنود الفرعية وذلؾ تعبيرًا عمى تماثؿ وتشابو نسبى 
بيف المجموعتيف، كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية لصالح 
ى مجموعة االطفاؿ متعددى اإلعاقة فى استجابات التصفيؽ والرقص وىى تدعو إل

التأمؿ وتحتاج إلى تفسير وخاصة بالنسبة لالطفاؿ متعددى اإلعاقة ذلؾ ألف 
التصفيؽ سموؾ يحدث صوتًا ال يسمعو الطفؿ ألنو اصـ مف ثـ فاليدؼ مف إحداث 

ف بقت االستجابة متمثمة فى صورة  ىى فى " حركة" الصوت غائب تمامًا وا 
ة األكثر غرابة وىى استجابة جوىرىا، حركة روتنية ايقاعية نمطية متكررة واالستجاب

الرقص والتى تكوف دومًا فى سياقيا الطبيعى استجابة لموسيقى ايقاعية يتفاعؿ 
الفرد معيا ويستجيب ليا بحركات إيقاعية مقابمة، ولكف فى الموقؼ الراىف لمطفؿ 

فإنو يأتى بحركات راقصة دوف وجود ( صمـ –إعاقة عقمية ) المتعدد اإلعاقة 
إف كانت ىناؾ موسيقى فإنو ال يسمعيا ألنو اصـ األمر الذى موسيقى ، وحتى 

يبقى ىذه االستجابة فى إطار حركى فقط يتيح اىتزاز لمجسـ ككؿ بعيدًا عف السياؽ 
 .ودوف معنى

نتائج الفرض الخامس الخاص باالستجابات االنفعالية السمبية : خامساً 
 فى المعب 

اللة احصائية بيف لعب عمى أنو توجد فروؽ ذات د( أ-7)وينص الفرض  
ومجموعة االطفاؿ متعددى ( 35 -75) المتخمفيف عقميًا كؿ مف مجموعة االطفاؿ 

ومجموعة مف االطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لمجموع ( صمـ –إعاقة عقمية ) اإلعاقة 
 .تكرارات االستجابات االنفعالية السمبية المتضمنة فى المعب 
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 يل التباين البسيط بين مجموعة االطفاليوضح نتائج تحم( 11)جدول رقم 

 المتخمفين عقميا واالطفال متعددى اإلعاقة واالطفال العاديين بالنسبة 

 لمجموع تكرارات االستجابات االنفعالية السمبية المتضمنة فى المعب 

 الداللة ف متوسط المربعات ح.د مجموعة المربعات مصدر التباين

 بيف المجموعات 
  داخؿ المجموعات

117.11 
77.71 

1 
3 

77.1 
7.97 
 

دالة عند  11.9
 5.1مستوى 

    9 175.31 المجموع الكمى 
 5.51عند مستوى  9.77= ؼ الجدولية 
 5.57عند مستوى  7.37= ؼ الجدولية 

وتشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
عقميًا ومجموعة االطفاؿ متعددى مجموعة االطفاؿ المتخمفيف ) المجموعات الثالثة 

وذلؾ عمى نحو جوىرى وداؿ وصؿ إلى ( اإلعاقة ومجموعة االطفاؿ العادييف
 .5.51مستوى داللة 

 يوضح داللة الفروق بين المجموعات الثالثة( 17)جدول رقم 

 مجموعة االطفال المتخمفين عقميًا ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة ومجموعة

 "باستخدام اختبار مان وتنى  بالنسبة لالستجابات االنفعالية السمبية فى المعباالطفال العاديين 

 إتجاه الداللو قيمة ى مج الرتب المجموعو الثانيو المجموعو االولى م

 متعددى اإلعاقة *19.7 37.7/177.7 المتخمفيف عقمياً  متعددى اإلعاقة 1

االطفاؿ  متعددى اإلعاقة 1
 العادييف

 تعددى اإلعاقةم ***صفر 77/177

 المتخمفيف عقمياً  ***صفر 77/177 المتخمفيف عقمياً  االطفاؿ العادييف  7

 5.51عند مستوى  15= ى الجدولية **5.551عند مستوى  11= ى الجدولية ***
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 5.57عند مستوى   19= ى الجدوليو * 
يث إذا زادت قيمة ى المحسوبو تتحقؽ الداللو حينما تتساوى أو تقؿ قيمة ى المحسوبو عف قيمة ى الجدوليو بح

 . فال تكوف ىناؾ داللو إحصائيو بيف المجموعتيف  19عف 

تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية جوىرية 
بيف جميع مجموعات الدراسة، فيناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف االطفاؿ 

فاؿ المتخمفيف عقميا وكذلؾ توجد العادييف واالطفاؿ المتخمفيف عقميًا لصالح االط
فروؽ ذات داللة احصائية بيف االطفاؿ العادييف واالطفاؿ متعددى اإلعاقة لصالح 
االطفاؿ متعددى اإلعاقة بينما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية 
بيف االطفاؿ المتخمفيف عقميًا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة لصالح االطفاؿ متعددى 

( مضطربة)عاقة األمر الذى يشير إلى اف ىناؾ استجابات انفعالية سمبية اإل
لالطفاؿ العادييف تخرج فى المعب بينما تزداد حدة وقوة ىذه االستجابات االنفعالية 
السمبية فى المعب لدى االطفاؿ المتخمفيف عقميًا وتزداد عمى نحو أكثر شدة بالنسبة 

يؤكد عمى تحقؽ الفرض الى طرحو الباحث  لالطفاؿ متعددى اإلعاقة األمر الذى
ويؤكد عمى أىمية وفاعمية المعب كأداة تقييـ وتشخيص اإلعاقة العقمية وتعدد 

 .اإلعاقة 

عمى انو توجد خصائص دالة ومميزة فى المعب ( ب -0) وينص الفرض 
ومجموعة االطفاؿ متعددى ( 35-75)لكؿ مف مجموعة االطفاؿ المتخمفيف عقميًا 

ومجموعة االطفاؿ العادييف وذلؾ بالنسبة لتكرارات ( صمـ –إعاقة عقمية  )اإلعاقة 
 .البنود الفرعية لالستجابات االنفعالية السمبية المتضمنة فى المعب 
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 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 14)جدول رقم 
 العاديين ومجموعة االطفال المتخمفين عقميًا بالنسبة لتكرارات 

 الفرعية لالستجابات االنفعالية السمبية المتضمنة فى المعب البنود
 المجموعات                  

 االستجابات االنفعالية
 السمبية  

عادييف 
 ؾ

متخمفيف 
 عقميًا ؾ

مستوى  1قيمة كا
 الدالة

 اتجاه الداللة

-  غير داؿ  7 7-  رفض المعب  -1
 عقميًا المتخمفيف  5.51 9.97 71 19 الصمت والسكوت  -1
 "      " 5.57 7 7-  التجمد الحركى  -7
 "      " 5.57 7.7 3 1 إيذاء الذات  -7
 "      " 5.57 7.71 15 1 توقع العقاب  -7
 "      " 5.57 7 7-  تحطيـ االشياء  -7
 "      " 5.551 17.19 77 19 االىتزاز  -3
 "      " 5.551 75.97 79 7 مص االصابع  -9
 "      " 5.551 71.1 77 1 عد عف الجماعة الب -9
 "      " 5.551 77.17 77 3 عض االشياء  -15
 االطفاؿ العادييف  5.551 17.1 1 19 ضرب االطفاؿ  -11
 المتخمفيف عقميًا  5.551 7.71 15 1 تجميع االشياء  -11
-  غير داؿ  7.77 17 11 التشبث باالشياء  -17
 المتخمفيف عقميًا  5.551 19.79 75 9 فـ مالمسة االشياء بال -17
 "      " 5.7 7.11 11 1 العناد  -17
 "      " 5.57 7.7 9 1 قضـ االضافر  -17
 االطفاؿ العادييف  5.57 7.71 1 15 االستطالع الجنسى  -13
 "      " 5.51 3-  3 تفضيؿ المعب مع الجنس األخر  -19
 متخمفيف عقميًا ال 5.551 11 11-  خبط الرأس  -19

أشارت نتائج الجدوؿ السابؽ إلى أف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
االطفاؿ العادييف واالطفاؿ المتخمفيف عقميًا لصالح االطفاؿ المتخمفيف عقميًا فى 

االستجابات االنفعالية السمبية فى المعب بالصمت معظـ البنود الفرعية إذ تميزت 
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، ايذاء الذات، توقع العقاب ، تحطيـ االشياء، االىتزاز، مص والسكوف، التجمد الحركى
االصابع، البعد عف الجماعة، عض االشياء، تجميع االشياء، مالمسة االشياء بالفـ، 

بينما تميز لعب االطفاؿ العادييف باستجابات . العناد، قضـ االضافر، وخبط الراس 
جنس األخر وىذا يؤكد أف لكؿ ضرب االطفاؿ االستطالع الجنسى وتفضيؿ المعب مع ال

مجموعة خصائصيا التى تميزىا فى المعب األمر الذى يؤكد عمى تحقؽ الفرض الذى 
 .يقـو عميو البحث 
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 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 10)جدول رقم 

 العاديين ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة بالنسبة لتكرارات
 ت االنفعالية السمبية المتضمنة فى المعبالبنود الفرعية لالستجابا

 المجموعات                  
 االستجابات االنفعالية

 السمبية    

عادييف 
 ؾ

متعددى 
 االعاقة ؾ

مستوى  1قيمة كا
 الدالة

 اتجاه الداللة

 متعدد اإلعاقة  5.551 11 11-  رفض المعب  -1
-  غير داؿ  1.77 17 19 الصمت والسكوت  -1
 متعددى اإلعاقة  5.551 17 17-  مد الحركى التج -7
 "     " 5.51 15.19 17 1 إيذاء الذات  -7
 "     " 5.551 17.37 19 1 توقع العقاب  -7
 "     " 5.551 17 17-  تحطيـ االشياء  -7
 "     " 5.551 71.77 93 19 االىتزاز  -3
 "     " 5.551 77.39 77 7 مص االصابع  -9
 "     " 5.551 77.59 77 1 عف الجماعة البعد  -9
 "     " 5.551 79.71 33 3 عض االشياء  -15
 االطفاؿ العادييف      5.51 15.3 7 19 ضرب االطفاؿ  -11
 متعددى اإلعاقة  5.551 11.9 19 1 تجميع االشياء  -11
-  غير داؿ  5.19 15 11 التشبث باالشياء  -17
 متعددى اإلعاقة  5.551 17.77 77 9 مالمسة االشياء بالفـ  -17
 "     " 5.551 11.97 13 1 العناد  -17
 "     " 5.57 7.7 3 1 قضـ االضافر  -17
 االطفاؿ العادييف 5.51 15-  15 االستطالع الجنسى  -13
 االطفاؿ العادييف 5.51 3-  3 تفضيؿ المعب مع الجنس األخر  -19
 تعددى اإلعاقةم 5.551 11 11-  خبط الرأس  -19

تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية كبيرة  
وجوىرية بيف االطفاؿ العادييف واالطفاؿ متعددى اإلعاقة وذلؾ فى معظـ 
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االستجابات االنفعالية السمبية بينما انحصرت االستجابات الدالة لصالح االطفاؿ 
لجنسى وتفضيؿ المعب مع الجنس األخر العادييف فى ضرب االطفاؿ، االستطالع ا

وىذه الدالالت تؤكد عمى تحقؽ الفرض مف جانب وفاعمية استخداـ المعب فى تقييـ 
 .وتشخيص اإلعاقة العقمية وتعدد اإلعاقة 

 يوضح نتائج داللة الفروق بين مجموعة االطفال( 16)جدول رقم 
 بة لتكراراتالمتخمفين عقميًا ومجموعة االطفال متعددى اإلعاقة بالنس

 البنود الفرعية لالستجابات االنفعالية السمبية المتضمنة فى المعب
 المجموعات                  

 االستجابات االنفعالية
 السمبية    

متخمفيف 
 عقميا ؾ

متعددى 
 اإلعاقًة ؾ

مستوى  1قيمة كا
 الدالة

 اتجاه الداللة

 متعددى اإلعاقة  5.57 7.7 11 7 رفض المعب  -1
-  غير داؿ  7.77 17 71 الصمت والسكوت  -1
-  غير داؿ  7.1 17 7 التجمد الحركى  -7
-  غير داؿ  1.9 17 3 إيذاء الذات  -7
-  غير داؿ  1.39 19 15 توقع العقاب  -7
 متعددى اإلعاقة  5.57 7.97 17 7 تحطيـ االشياء  -7
 متعددى اإلعاقة  5.57 7.71 93 77 االىتزاز  -3
-  غير داؿ  5.19 77 79 الصابع مص ا -9
-  غير داؿ  1.79 77 77 البعد عف الجماعة  -9
 متعددى اإلعاقة  5.57 1.71 33 77 عض االشياء  -15
-  غير داؿ  1 7 1 ضرب االطفاؿ  -11
-  غير داؿ  1.19 19 15 تجميع االشياء  -11
 متخمفيف عقميًا  5.57 7.11 15 17 التشبث باالشياء  -17
-  غير داؿ  1.77 77 75 مالمسة االشياء بالفـ  -17
-  غير داؿ  1.19 13 11 العناد  -17
-  غير داؿ  5.17 3 9 قضـ االضافر  -17
-  غير داؿ  1-  1 االستطالع الجنسى  -13
-  غير داؿ  صفر- -  تفضيؿ المعب مع الجنس األخر  -19
-  غير داؿ  1.77 11 11 خبط الرأس  -19
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ر نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف تشي
االطفاؿ المتخمفيف عقميًا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة بالنسبة لمعظـ االستجابات 
االنفعالية السمبية فى المعب، مما يعكس تماثؿ فى أسموب التعبير عف االنفعاالت 

فروقًا لـ ترتقى لمستوى الداللة بيف المتخمفيف عقميًا ومتعدى اإلعاقة وأف كاف ىناؾ 
فى كؿ االستجابات ألنيا تؤكد عمى وجود ىذه الفروؽ ويبقى أف تؤكد عمى أف 
الفارؽ دائمًا يكوف فى الدرجة أو فى شدة االستجابة ومف ثـ مرات تكرارىا، لذلؾ 
فإننا نشير ىنا إلى أف االطفاؿ متعددى اإلعاقة كانوا أكثر ميال فى شدة التعبير 

نفعاالت السمبية فى المعب وىو األمر الذى سوؼ يقوـ الباحث بمناقشتو عف اال
 .وتفسيره عمى نحو أكثر عمقًا 

 :مناقشة تفسيرية 

فى ( الحركية واالجتماعية واالنفعالية) جاءت نتائج االستجابات المختمفة  -
المعب بالنسبة لالطفاؿ المتخمفيف عقميًا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة تتسـ 

ـ بتماثؿ وتشابو كبير حيث اف الخصائص التى تميز المعب لدييـ بشكؿ عا
القفز، االىتزاز، تجميع االشياء، خبط الرأس، التصفيؽ، الرقص، واالىتزاز 
وجميعيا استجابات حركية  تبدو بغير ىدؼ أو مضموف فضال عف كونيا 
استجابات انفعالية نظرًا لـ تتسـ بو مف حدة فى االداء وعجز االطفاؿ عف 
عدـ القياـ بيا حيث يكوف االيقاع الحركى التكرارى النمطى لفترة طويمة مف 

 Repetativeالزمف وىذا ما يتفؽ تمامًا مع ما يسمى بالمعب التكرارى 

play   وىى حالة تبدو كأنيا لعب ويكوف الطفؿ خالليا غير قادر عمى
 .أداء غيرىا أو التوقؼ عنيا

 ( Cohen, D, 1993- Frankiel, R,1993) . 

إضافة إلى أف اسموب المعب ىو فى جوىرة ممتصؽ بطريقة لعب واحد   
وبمرحمو عمرية واحدة وبعض االطفاؿ عجز عف المعب وبعضيـ كاف يصعب عميو 

http://dr-banderalotaibi.com



 - 177  -

الدخوؿ فى المعب ثـ انياؤه وىى محددات السواء االضطراب التى أشار إلييا 
 (. Segal, H, 1991 – 1997صالح حزيف )    .الباحث

لدى االطفاؿ المتخمفيف عقميًا يتسـ بالنمطية والتكرارية والتوقؼ عند  فالمعب -
 - A, 1973)  (Peller, L, 1954مرحمة المعب المتمركز حوؿ الجسـ 

Freud,  وىو يتسـ بنفس السمات والخصائص لدى االطفاؿ متعددى
ف إتسـ بشدة أكثر وحدة ويرى الباحث أننا ال نستطيع أف  أكثر اإلعاقة وا 

طفاؿ فى كال المجموعتيف بأنيـ فى مواقؼ المعب يقوموف الء االنصؼ ىؤ 
بالمعب ذلؾ ألنيـ فى حالة حركة، دائمة، ال تتوقؼ ، ال ترتبط بمواقؼ 
المعب وأدواتو، حالة سابقة عميو وال حقو لو أى انيا ترتبط أكثر باإلعاقة 

 .فى حد ذاتيا أكثر مما ترتبط بمواقؼ المعب 

ى أف االستجابات االجتماعية واالنفعالية تعبر عمى أشارت النتائج كذلؾ إل -
نحو عاـ عف انسحاب لمذات وابتعادىا عف الجماعة واالستغراؽ فى أنشطة 
حركية ترتبط بالجسـ ككؿ تؤكد وتدعـ عزلة الذات وسمبيتيا األمر الذى 
يبدو لعب االطفاؿ المتخمفيف عقميًا ومتعددى اإلعاقة فرديًا اعتماديًا يعبر 

ة الطفؿ عف الدخوؿ فى عالـ االدوار واكتساب المفاىيـ ، يضاؼ عف عزل
إلى ىذا خمو لعب االطفاؿ المتخمفيف عقميًا ومتعددى اإلعاقة مف كثير مف 
العمميات العقمية العميا والتقميد، المحاكاه، االحيائية والقدرة المطمقة ولعب 

 .االدوار، المعب الخيالى أو اإلييامى والمعب الرمزى 

الباحث مع اصحاب نظريات التعمـ عمى اعتبار أف كثير مف  يتفؽ -
التعثرات التى بدت فى مواقؼ المعب ىى فى جوىرىا تعبيرًا عف نقص فى 
التعمـ وذلؾ ألف العب ىو تعبير عف موقؼ ما أسماه وينيكوت 

(Winnicatte)  أو الساحة التى تقدـ لمطفؿ لكى يطور " بالبيئة الميسرة
فى " روتر"اتو وقدراتو األمر الذى يؤدى وكما يذىب مف خالليا كؿ امكان
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نظريتو لمعمـ االجتماعى إلى حدوث متكرر ومتتالى لخبرات الفشؿ فى 
واتفؽ " كرومويؿ" وىو كذلؾ ما أكد عميو . الوصوؿ لمنجاح وتحقيؽ اىدافو

مع الدراسة الحالية مف أف كـ التيديدات وخبرات ومواقؼ العقاب أدت إلى 
مة مف توقع العقاب وانتظاره وىو ما يدفعيـ إلى حؿ وسط خمؽ حالة دائ

ىو االنخراط واالستغراؽ فى سموؾ حركى نمطى يتسـ فى شكمو ومظيره 
 .بالجمود الشديد

وىكذا تتبدى امكانية تقييـ وتشخيص ورسـ خصائص مميزة لكؿ مف  -
( صمـ -إعاقة عقمية) االطفاؿ المتخمفيف عقميًا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة 

استخداـ المعب والذى بدوره يكفؿ القدر االكبر مف التمقائية والتفعيؿ األكبر ب
لمطاقات االيجابية التى يمكف أف تقوـ عمييا البرامج التربوية فى تعميـ 
االطفاؿ المتخمفيف عقميًا واالطفاؿ متعددى اإلعاقة وكذلؾ تكشؼ عف 

ديدى لنوعية مواطف القوة والضعؼ فى استجاباتيـ وىو بمثابة تشخيص تح
عداد برامج ليا   .الميارات الالـز التدريب عمييا وا 
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