
 

 

 

  מוגבלות שכלית התפתחותית בקרב פגים: מחקר אורך בינקות לבדיקת גורמי סיכון,   :המחקרשם

 סימנים מוקדמים ומאפיינים אימהיים  )מחקר המשך(

 2017:  שנה 

 150:  מס' קטלוגי 

 :פרופ׳ נורית ירמיה שם החוקר 

 :המחלקה לפסיכולוגיה האוניברסיטה העברית בירושלים רשות המחקר 

 البحث الخّدج:    :موضوع  لدى  التطورية  الذهنية  عوامل  المحدودية  لفحص  الطفولة  مرحلة  في  طولّية    الخطر، دراسة 

 )دراسة مستمرة(   االم عواملعراض مبكرة و أ 

 2017: السنة 

 150: رقم النموذج 

 بروفيسور نوريت يرمياهو  :اسم الباحثة 

 لقدسا-الجامعة العبرية النفس،قسم علم  :الهيئة المسؤولة عن البحث 

 ص البحث ملخ  

 " صندوق شاليم" بدعم من اجريت هذه الدراسة 

الدراسة و   :هدف  الخّدج  مجموعة  في  اطفال  تطور  الدراسة  هذه  في  بالوقت  آتابعنا  ولدوا  حيث  المقارنة  مجموعة  في  خرين 

ج الخدبين    فحص نسبة الخطر للمحدودية الذهنية التطوريةالى  هدفت الدراسة    االولى.  الثالث  سنوات ال  على مدى   الطبيعي،

وتحديد عوامل الخطر المرتبطه بالحمل والوالدة. وكذلك هدفت الدراسة الى تحديد عوامل مبكرة ومسارات تطورية التي تميز بين  

 الخدج مع وبدون محدودية ذهنية تطورية.

الوالد واالبن    النهاية،وفي   المقارنةفحصنا االختالفات في تفاعالت  الخّدج وبين مجموعة    شهرُا،   36مر  في ع  بين مجموعة 

 وكذلك فحصنا العالقة بين التطور االدراكي وبين نوعية الوالدية. 



 

 

للحمل(    41-38ولدوا في الموعد )بين االسبوع    طفالا   39( و34  ≥)اسبوع الوالدة   اطفال خّدج   110شملت هذه الدراسة   : منهجّية ال 

 لعمر المصحح(. شهرا )ا 36ل ة من لحظة تسريحهم من المشفى وحتى جيحيث اشتركوا بمتابعة تطوريّ 

ة. حسيّ -ي وصعوبات سلوكيةصعوبات في التنظيم الحسّ   ري،تطوّ عرضةا لتأخر    أكثرتشير النتائج ان االطفال الخّدج    النتائج:

  بالحمل، شهرا الى وجود عوامل خطر مرتبطة    36اشار فحص العوامل المبكرة لالطفال الخّدج ذوي التأخر التطوري عند عمر  

 من التنفس اصطناعي.   أكثروعدد ايام  نتائج فحص ابغار متدنية خفيف،وزن  ر،بكّ موع والدة ك اسببما في ذل

فان نتائج اختبار التطور لدى االطفال الخّدج ذوي التأخر التطوري كانت اقل بشكل واضح وذات داللة بحثية   ، عالوة على ذلك

الخّدج   تأخر  من مجموعة  المجموعات    تطوري،دون  بين  الفجوة  ازدادت  الوقت.  حيث  ان حساسية    واخيرا،مع مرور  وجدنا 

اقل من مجموعة    والطفل،تم فحصها بتفاعالت االهل    ام ك  الخّدج،الوالدين في مجموعة   ،  الحيويةوالعالقات    المقارنة،كانت 

شهراا    36اعلى في اختبار مالين في جيل  جة  نتيأن    الخّدج،مجموعة    ايضا لدى كانت اقل تطوراا في مجموعة الخّدج. وجدنا  

انسحاب اقل    للطفل،استجابة اعلى    الوالدين،تقييد اقل في لعب    الوالدين،قل من قبل  أ  لطفّ ت   للوالدين،بحساسية اعلى    أتتنب

 واقل خصائص سلبية للثنائية. أكثرعالقات حيوية ثنائية متطورة  للطفل، مشاركة اعلى  للطفل،

   استنتاجات:

واعطاء العالج في    الموجودة،لدراسة اهمية المتابعة التطورية المستمرة وباالخص لدى االطفال مع عوامل الخطر  ه اتوضح هذ 

عوامل مرتبطة بوجد ان نتيجة االختبار التطوري ينبئ    ذلك،ذوي خطر التأخر التطوري. باالضافة الى    لألطفال  ةمرحلة مبكر 

ال  امم  والطفل، بالتفاعالت بين االهل   التأخر التطوري اى  يشير  تفاعل  عوامل    وجودظل    في  رتفاع الخطر بين االطفال ذوي 

اقل.    أكثر  سلبية ايجابية  اجراء   لذلك،وعوامل  الطفل كجزء من  االهل ولدى  لدى  التفاعالت  اهمية مراجعة خصائص  تظهر 

 الشخيص والعالج الطفال مع تأخيرات تطورية.



 

 

 
 للمحتوى الكامل  המלא  לפריט  •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  למאגר כלי המחקר של קרן  •

 
 

  

 

   `     

 

  

 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1655
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1655
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://www.kshalem.org.il/pages/page/29
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il

