
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلستشهاد املرجعى: 

يف  امممتا ى  مممطل هلن مما   حسمما امتيممم  رشممادل مه همما  متإبممرج   (. 2020)قاسمم ر راا مما ي  نمم  
 رجا عمممحل بممم  سممممس   ر كن ممممحل ام ب مممحل من  سممممحل امل  ممممر جمنمممحل  ممممسا  دراسممما  ام  سممممحل.  رحنمممحل انةمممااحل

 1454 -1378د سمربر  -2رج(4)2

 إ طاد
 راا ا ي  ن  قاس 

 

كن حل ام ب حل من  سمحل امل  ر  جا عحل ام  سم  -هلستاذ  ن  ا س ام  ل املسا ط   
       

امتا ى  مطل هلن ا   حسا امتيم  رشادل مه ها  متإبرج     

يف  رحنحل انةااحل   
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 :ثحبلا صخلم

ٓلػػطرةاػػنروبنػػ سرصػػ رذاػػ نران ػػاطروػػموروهميػػ فرل ػػ رلىػػ رحػػْر و اػػطر تعتبػػنرحنةمػػطرولٍ 
ٓنرممػػ روػػمنرول نةمػػطرول ى ػػطرولتػػ رماتىػػلر كبيػػنفرصػػ رما ةػػهر  رصاػػمهرلػػموريذػػلرحػػْرتيػػماارولحػػ
ٓيطر ٓييْراػ ي يْرممػ ررم اػطروبٌ ػ ؿرصػ رتمػِرول نةمػطرولع نيػطرهمػلودران ػاطرنػ خاللى ركتنبػ

 م جحطرص رحات عى ،رولؼرولبحثرولحػ ل رللػ رتحيػيْرحىػ رفرولتاُػاّررتيع ربفرتكٓفرص ممط
ٓمػ رمياػطرر،تػلريب رلراػ دىرلهحىػ تىّولموت رللىر ٌ  ؿرولحح مهرحْرخالؿرتقػلاّررذنمػ ح ر تك

ٓمتيْررلةػلوو  رتانيباػطرر02ولبحثرولاى ياطرحْر ٌ الر رٌ مهر ر حى تىّرتّرتقيا ىّرللػ رحا ػ
ٓوـركػهرحاى ػ  ،رتن وةػ ر م ػ رروبحىػ )ررذػػيْر(ر ٌ ػ ؿ02 حىػػ )ر)(ر02)ر وبخػنىراػ ةٍط،راػ

ٓو).ر4ر-5م حً ،ر تنو ة ر م  رروبٌ  ؿرحْرر02-52 رنا

ٓردرذيااػػػػػػطرول ٓرنرولنػػػػػػ حورلمػػػػػػلودر ػػػػػػٓ)رونػػػػػػتنلـرولبحػػػػػػثرولحػػػػػػ ل رحكاػػػػػػ سرنػػػػػػت م   ػػػػػػ
ذنمػػ ح رتػػلريب رلراػػ دىررحػػْرلمػػلودرر، رحكاػػ سرولتاُػػاّرولػػموت رلمػػلودر)ولب ة ػػط(ر،(0200صػػن )

ٓواػػسر ػػال رجميػػ ر52)ولب ة ػػه(.رتكػػٓفرولبنمػػ ح رولتػػلريب رويراػػ دىررحػػْر )رجميػػطرتػػّرتٍباقػػهرذ
ٓعرمم رحلورراىنيْر مي دقاقػط.ر تاػينرر082لل رر02تنو ة رحلفرولامي )رحْرر.ص روبنب

ولات ي رلل روفرولبنم ح رولتلريب روهرا دىررول قلـرلهحىػ )رنػ ملرممػ رتحيػْرولتاُػاّرولػموت ر
رْررك  رونت نرصع لاطرولبنم ح رولتلريب روهرا دىرةعلرومتى نرولتٍبيق.للىر ٌ  لى

رحنةمطرولحح مطر–ولتاُاّرولموت ررر–ذنم ح رتلريب رلرا دىر  احية:الكلمات املفت
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Abstract: 

     The childhood stage is considered the main stone in building the 

human's character. The aim of this study was improving self – 

regulation skill in young children by using training counseling programs 

for their mothers. The sample of the current research consisted of (20 

toddlers (aged 3-4 years and 20 mothers), they were divided into two 

groups. The first one is the control group and the other one is the 

experimental group, each one consisted from 10 mothers and their 10 

children.  The research used some tools like: 

1) Stanford-Binet (Fifth version). 

2) The Self-regulation scale (prepared by the researcher). 

3) Training counseling program (prepared by the researcher). 

 The results indicated that the training counseling program that was 

given to the mothers helped a lot to improve the self-regulation skill in 

their children also the effectiveness of the program continued after the 

end of practicing. 

 
 

Keywords: toddlers, guiding programs, self-regulation 
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 املقدمة ر

ر ي نرروهمي فرص      رولحح رو)ر ول ات ع ). رذا ن ريتّ ر به رولحا ف ٓر روبرضروٓرحح ومن
ر ّر ٓلط رة لٍ  رصتبل  روبرض. رومن رةت رحغ درف ٓيدف رول رحام رص رةا ته رحنتم ط رة نوةه وهمي ف
ٓلطرةانروبن سرص رذا نران اطروموروهمي فرل  رلى ر ٓلط.ر تعتبنرحنةمطرولٍ  ول نووقطرص لكى

ٓنرمم رومنرول نةمطرول ى طررحْر و اطركبينفرص رما ةه   رصامهر،رلمورك فريذلرحْرتيماارولح
ٓييْرا ي يْرمم ررم اطروبٌ  ؿرص رتمِرول نةمطرولع نيطررول بكننرحْر ولت رماتىلرخاللى ركتنب
 جهرلملودرجيهريتيّرة ل حهرولا ياهرا دريْرمم رتحقيقرولاا حر ولاىٓضرة ات عىّر.ر حْر

لع نيطرول بكنفرلمت  درول غ ررمم رّوة يىّرص رواب عروةتا ج تىّروذنزرح رتتيّرومنرول نةمطرو
ر ولحعفر ر ٓر رة لق  رتتيّ ر رول تنو)رولت  رحْ رصتنف رصى  ر، ر وللص عرماه رةق يىّ رتأحيْ  ص 
ر تتأ نر ر الرو)رويمي ف رذك ن رحى رو)ر  رتتاكه رول نةمط رتمِ رص   ر ا ر وةل، رص  ولتك حه

ٓىرولحا ف ولت راعااى رص رتمِرول نةمطرول بكنف،رصىٓراكتيبرران يتهر حى روتهر خبنوتهرة يت
رول ن مطر راكتيب ر، رول خ رحنتمفرةنك ) رمم  رولع باط ر ولياٍنف رولع باط رول ن مط خاللى 
رص روكتي برولنبنو)ر ريبل  ٓله، رة رحْ رص روكتا ؼرولبيئط ٓونه رة فرونتنلوـ ريَٓ ر  ولحياط

رذو)رويّر رمْ رت يهو  ر  رذوته رلدروؾ رمم  رتي ملن رولت  ر راكتيبرولاح روهدركاط رك   خنيْ،
رولنغب ). ٓوٌفر ويم ع ي)ر تاُاّ رمم رولع رولياٍنف  حْر ّررويجت  م ر ويم ع ل ر يتعمّ

رص ر ر تا يتى  رولت راابرغننى  رول ى رو)رول ى ه رولموت رحْر ةلر ر وّ رولتاُاّ تعتبنرحى رف
رصإكتي بروبٌ   رص ران يته رحتالزحط رن ه رلتكٓف رص ر ا رحبكن رولٍ ه رلتمِران اط ؿ

ول ى رفرناي ملم مم ر فرماعهرم ل ا رولميرمعاىرفاهر صحهرحك مً ر  ك نر ح مً ،رصتا اطرحى رفر
ولتاُاّرولموت رللىروبٌ  ؿرص ر ا رحبكنرااعمىّرا تمكٓفرولقلرفرمم رابارولا ور ولياٍنفر

ر ٓوٌ ىّ رم روةتنوـرمم  ر  رويخنيْ رمُن ر جى ) ر تقبه ر، ٓر رول تى روليمٓؾ رمم   ولياٍنف
رمم رتح مىّرحيؤلاطرت نص تىّرتٓر رول ى رف رلكتي برومن راي ملوّ رك   ر، جيى )روّيخنيْرلىّ
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ٓعر ٓا  وتن ذرولقنور)روليما طرةعلرولت كينرص رمت ي رويختا رو)رول ٍن ةطر،رك  رااابىّرصنصرول
ٓكاطر، مم ر عيلرول ا ؿرويك دا  رناي ملرتا اطر ص رذنو ْروهاٍنوة )ر ول اكال)روليم

رول يتقبماطرتمِرول ى  ٓلطر يينرص رةا تىّ رةكهرنى ر رول ح رالح  رمم رولت ٓؽر وهما ز، رف
ر وّرحت تعيْرة ل حطرولا ياط.ر

روبننف      رد ر ريتام  ر  ل رر وا  ر و  رويجت  عاط، رلمحا ف روب ل  رولنماط رتعتبن ولت 
رولٍ ه رولميريتمق رفاه رولت  مه رحينح ر و رة   ةط رولٍ ه، حع لّررولا  م )رولت راحتِرذى 

رولعٓفر رتقلاّ رص  ر ويجت  عاط ر ول حاط رولا ياط رولٍ ه رة ج ) ر إاب ع رويجت  عاط ولتاائط
ر(.42،ص.0200)ك حه،ربنروبح فبٌ  لىّرحْر جهرولٓ ٓؿرذىّرل

 حْرحاٍمقرولل ررولب رزرولت رتحتمهروبنننرص رتحقيقرولا ٓرولا حهرول تك حهرلمٍ هرخالؿرررر
ر روبننف رلل  ٓجىط رول  روهرا داط رولبنوح  ر  بح  رول نتم ه رولع نيه – Familyحنوةمه

Oriented Programsر رلمٍ ه رولا ياط رولنم اط رذنوح  ر كملِ ، Home Basic 
Program ٓكا )روٌ  لىّر تا اطرحى روتىّ،رذهرحْر وّرولبنوح رولت رتي ملروّية نرمم رصىّرنم

ٓلطر ٓكاهرلالٌ  ؿ،رص نةمطرولٍ  واحً رتمعبرتمِرولبنوح رد رًورحى ً رص رولحلرحْرول اكال)روليم
رولت راابر فراكٓفروّية نرمم ردرواطر رحْرولتغينو)رولا ياطر ولايلاه رولعليل رتاىل ر ول بكنف

ٓيطرولت راابروتب  مى رحسر ٌ  لىّرهنت   ررٌ اتىّر حى روتىّر إملودوّرلمتع حهرة لٍنؽرولتنب
حسرولع لّرولن رج رةإاا ذاطر  قهرة لا ور، حْر ّرة  ؿرولبحثرولح ل رت  اّرذنم ح رلرا دير
ٓورةأٌ  لىّر لهحى )رهكي بر ٌ  لىْرحى رفرولتاُاّرولموت رولت رنٓؼرتي ملوّرمم ر فرا م

ٓوصقر ول حط رولا ياطر إملودوّرل يتقبهرحهدخنرة لاا ة ).رررلل ر مم ردرج )رولت
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 مشكلة البحث

ٓكاطرذيْر ٌ  ؿرررررر لقلر متان)رص روب مطرويخينفرولعليلرحْرول اكال)ر وياٍنوة )روليم
روليبهرولت ر رولُ ونفر ح  ردصسرولب ة طرلمبحثر وهٌالعرمْرونب برومن رابهرول لرنطرح   ح 

ٓا اطر ٌ  لا رحْرت ٓكاطر،ص سراغٓطرولحا فر رولت رتعااى را كْروتن ذو رل مِرول اكال)روليم
وبحى )ر  بح رتنباطر تاائطروبٌ  ؿرحامرحنةمطرولنا مطرلل رصتنفرولحح مطرو بح رتتيّر
ةينمطروينتا ةطرل ٍ لبروٌ  لىْربمىّريريتح مٓفر نوخىّر رةك يىّرذهرويخٍنرحْرذلِر

رح رةاكه رولحلي ط ٓجا  ٓل رولتكا رولٓن يه رهلى نرونتنلوـ ر ولت ذم  رول ح ٓؿ رولى تف رح ه  نط
ٓرروبحى )ر ملـردرويتىّرةأو اطرتمِرول نةمطر ح رتتح اهرحْر وبٌ  ؿر تاابروزم جىّ،رصق 
ر ول عنفاطر ر ويجت  عاط رولا ياط ٓومب رولا رلتا اط رواتا  ى  رحْ ريذل رننيعه ر تغينو) صتنو)

ٓوحهرولت رالرتؤدى ٓيطرحْرول حت هروفراكٓفروةلرولع لل رت ا رول اكال)ر وياٍنوة )رر ولمغ
ٓكاطر ٓكاطرللىروبٌ  ؿر بإٌالعرولب ة هرمم رمت ي روللرون )رولت رتتعمقرة ل اكال)روليم روليم
ر جل)ر فرك ينرحْرمت ي رةعًر رحْرول اكمط رمم رولحل روينتنوتااا )رولت رتي مل رووّ  

 deBlois and Kubzansky(2015) Gerdi وللرون )ر مم رنبيهرول   ؿردرونطركهرحْ:
et al(2015) Aviva(2016)  ر وكتي بر ر رتا اط رص  رويٌ  ؿ ٓر را  ر ف رلل  تٓ م 

ٓكاطر وياٍنوة )رولا ياطرح هر حى رو)رولتاُاّرولموت رالريؤدىرلل رولعليلرحْرول اكال)روليم
روليمٓؾر روبكه،كملِ ر،واٍنوة ) رول يمِ رواٍنوب رولحنكط، ر صنط رمقيرويمتب ن لاٍنوب

رولتاُاّرولعل وم ر روا رتا اط رتمِروللرون )رةأو اط رر     رمت ي ر ر ولتحلى. ٍنوبرولعا د
ٓيهرول لىرايع ر رولموت رولؼرٌ رحبكننرحْرولع نرر وفراكٓفرتا اطرولتاُاّ ولموت رص رصتنن
ٓلطرول بكنفرذلنًورحْرحنةمطرولنا مطرةت ر ولق ي يْرمم رتنباطرولٍ هرلتحكاقطرخالؿرحنةمطرولٍ 

ٓلط ٓوصقرمى اطرحنةمطرولٍ  ،ر ذلِرلذوروردم رتاائطرجيهريتيّرةأمم ردرج )رول حطرولا ياطر رولت
رولا ي 
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ك ػػ ركاػػ  رمتػػ ي رةعػػًروللرونػػ )روبخػػنىرممػػ روفرتا اػػطرحىػػ رفرولتاُػػاّرولػػموت رتعػػلرحػػْررررر
ٓوحػػهرول ى ػػطرصػػ رولااػػ حر ولت ػػٓؽروبكػػ دا  رصػػ رحنةمػػطرحػػ رابػػهرول لرنػػطرك ػػ ر مىػػ رحػػْرووػػّر ولع

ٓلػػػطرول بكػػػنفر،ص بٌ ػػػ ؿرولػػػميْريررول ىػػػ رو)ررولتػػػ رااػػػب تا يتىػػػ رلػػػلىروبٌ ػػػ ؿرصػػػ رحنةمػػػطرولٍ 
ٓبطرصػ رويمتقػ ؿرللػ رحنةمػطردخػٓؿر رريػػ ضر يتعم ػٓفرولتاُػاّرولػموت رمػ دفرحػ راكػٓفرلػليىّر ػع
ٓوفر وبراػػ ـر،ر لكاػػهراعاػػ ر فراكػػٓفروبٌ ػػ ؿر وبٌ ػػ ؿ رر وػػموريريتعمػػقرة عنصػػطرولحػػن ؼر وبلػػ

ٓوصػقررلليىّرولقلرفررمم رولامٓس ذتنكيػهر ومتبػ نرخػالؿر اػ رر واػطرولق ػطر لػليىّرولقػلرفرممػ رولت
ر ((Allan and Lonigan,2014;Montroy et al,2016 حسروآلخنيْ

ٓح )رررررر رة ل عم رهحلودوْ رلهحى ) رلرا دى رذنم ح  روملود رولب ة ط رة  ل  رنبق  ح  
تا يتى ر تحيياى رللىر ٌ  لىْر ول ع رؼرمْر و اطرحى رفرولتاُاّرولموت رر تلريبىّرمم رٌنؽر

ٓكاطرولت رالرتُىنرص رحنةمطرح ر ٓا اطرحْرول اكال)روليم ص رحنةمطرولحح مطر ذلِرلمحلر لم
ٓلهر يينر. رابهرول لرنطر حي ملفر ٌ  لىْرلالمتق ؿرل نةمطرري ضروبٌ  ؿرةكهرنى

  -و تتحجد مذكمة البحث في اإلجابة عؼ التداؤل الخئيدى التالى:
ر ر رصع لاط رللىرح  ر رولموت  رولتاُاّ رحى رف رتحييْ رص  رلهحى ) رورا دى رذنم ح  ونتنلوـ

روٌ  لىْرص رحنةمطرولحح مط؟

 -ويتفخع مشو األسئمة التالية:

ر ٌ  ؿر -0 ر رذيْ رولموت  رولتاُاّ رل ى رف رولبعلى رولكا س رحتٓنٍ ) ررتب رتنتمف وه
ٓمطرولح ةٍط؟ر ٓمطرولتانيباطر  ٌ  ؿرول ا   ول ا 

وهرتنتمفررتبرحتٓنٍ )رولكا سرولقبم ر ولبعلىرل ى رفرولتاُاّرولموت رللىر ٌ  ؿر -0
ٓمطرولتانيباط؟ر  ول ا 

رةعلر -5 رولتانيباط ٓمط رول ا  رللىر ٌ  ؿ رولموت ر رولتاُاّ رولتحيْرص رحى رف رايت ن وه
 ومتى نرتٍبيقرولبنم ح ر؟
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 ثهدف البح

رص رلهٌ  ؿ رولموت  رولتاُاّ رتحييْ رلل : رولح ل  رولبحث رخالؿرولؼ رحْ رولحح مط رحنةمط  
رذنم ح رلرا دىرتلريب رحقلـربحى تىّ.

 أهمية البحث

رتحلد)ر و اطرولبحثررولح ل رص رولا مبرولميرت لىرللرونتهرمُنيً ر م ما ًر

 -فسؼ الشاحية الشعخية:

ٓلطرول بكنفررةاكهرم ـرر باكهرخ صر - ت  م ر و اطرومورولبحثرص رتا  لهرحنةمطرولٍ 
حنةمطرولحح مطرولت رتيبقردخٓؿرويٌ  ؿرولن اطرصتمِرول نةمطرتعتبنرحْرول نوةهر
رولٍ هرولحمرر  ا نر رولق ي يْرمم رتنباط ٓخ رصيى  ول ى طر ولحنجطر ولت راابر فريت

ىلنرومنرول نةمطرحْرولعليلرحْرولتغينو)رولا ياطر رتنبيتىّر تاائتىّرلهٌ  ؿرل  رتا
رفا  ر رحالححى  رتُىن رولت  ر  رولٍ ه ران اط رواحً خاللى  رتتاكه رك   ويجت  عاط،

 ةعل.ر

ص رر-تك ْروو اطرولبحثرص رملرفروللرون )رولعنباطرولت رتتا  ؿر ٌ  ؿرحنةمطرولحح مط -
 اطرحى رو)روبٌ  ؿرص رصك ينرحْروللرون )رووت  ررذلرونطر تار-ةل درممّرولب ة ط

ٓو)رد فروبوت  ـرة نةمطرولحح مطر.0-4حنةمطرح رابهرول لرنطرحْر)  (نا

ر، ولمير - رله رولاُني )رول  ينن رولموت ر  رولتاُاّ رحى رف ٓـ ريٓاحرح ى رمُنيً  رتنو ً  اقلـ
ٓوصقرولا ي ر ول حطر مم رولنغّرحْر و يتهرص رتا اطران اطرولٍ هر ص رتحقيقرولت

ويك دا  ر وملودنرلحا فرحيتقبماطرتتيّرة لاا حر وبزدو رإير فروا ؾرولا ياطر ولاا حر
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ر رص  رول حماط ٓجاط ٓل رولياك روبةح   رص  رللرونته رولب ة ط-ملرف رممّ رتمِرر-ةل د ص 
رول نةمطرولع نيطرول بكنف.

رلل ر و اط - ٓوحهر ايتم  رولبحثرويمتب ن رولع رولت رتعلرحْر وّ رويننى، ذنوح رويرا د
رول رمم رونتنوتااا )رولت رتي مل رونتا ذو رحى رو)ر ٌ  لىّر تنبيتىّ ٓولليْرمم رتا اط

  نورمم اطرنما طرح  راي ملرمم رونت   ررٌ ا )ر حى رو)ر ٌ  لىْرةاكهرواا ذ ر
رول اكال)ر ٓر رحْرَى رولبنوح رص رولحل رومن رحْرج مبر حْرج مبرّوخنرتي وّ ومو

ٓكاطرلهٌ  ؿرص رول نوةهرولع نيطرولت لاطركأةلر  ص رنْرحبكنفرٌنؽرولتلخهرول بكنوليم
ٓلطرول بكنفر خ  طرص رحنةمطرولحح مطر -  فرتا اطرحى رفرولتاُاّرولموت رص رحنةمطرولٍ 

ٓورة ل حطرولا ياط.  اي وّرص رزي دفرميبطررواليْريت تع
ريتعمقر - رفا   رولعم اط رول عنصط رلل رر يل رولعم اط رحْروها صط ٓمً  رولبحثرم ا  هرومو

 لتاُاّرولموت رلهٌ  ؿرص رحنةمطرولحح مطر.ذلرونطر تا اطرحى رفرو

ر-أما فيسا يتعمق بالشاحية العسمية ليحا البحث فإنيا تتسثل في :

 تب ينروبحى )رةأو اطرحنةمطرولحح مط.  -1

رص ر  -2 ر ٌ  لىْ رتي مل ر ف رولت را كْ ٓح )ر ول ع رؼر ولحمٓؿ روبحى )رة ل عم ته يل
 تا اطرر تحييْرحى رفرولتاُاّرولموت .

ر -3 رص  رلهحى ) روهرا دي رولبنم ح  رصع لاط رمم  رللىررتحييْولتعنؼ رولموت  ولتاُاّ
  ٌ  لىْ

رحح  لطر -4 راعل رول بكنن رولع نيه رول نةمط رتمِ رص  رلهٌ  ؿ رولموت  رحكا سرلمتاُاّ لملود
رولبحٓ ر رحْ رحهيل رلجنون رص  رول بكنن ٓلط رولٍ  رحا ؿ رص  رلمب ة يْ رولعٓف ريل لتقلاّ
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رتق رمم  رتي مل رولت  ر ولبنوح  رتقياّ ر  رولموت  رولتاُاّ ر تا اط رياّ ٓرن رحنةمطرتٍ ص 
ٓلطرول بكنف.  ولٍ 

 مصطلحات البحث

رري ضر: Toddlerطفل الحزانة  رحنةمط رتيبق رولت  رول نةمط رو  رولحح مط رةٍ ه اق ل
ٓو)ر لقلروات نرولبحثرولح ل رمم ر وبٌ  ؿر تتنو حروم  رروبٌ  ؿرحْرناتيْرلل ر ربسرنا

ٓو)(رر4-5وبٌ  ؿرحْر) ر.نا

رحاُ طر : Counseling Programبخنامج إرشادي  رولبحثرةأمهرم ماط  ُيعنَّؼرص رومو
ٓح )رمْر ن ليبر روبحى )رمم روكتي برةعًرولحق يقر ول عم حنٍٍطرتىلؼرلل رحي ملف
رححلدفر رلرا داط رجمي ) رتقلاّ رخالؿ رحْ رولموت  رولتاُاّ رحى رف رتا اط رمم  ر ٌ  لىْ تلريب

 تىلؼرلل رتحييْرحى رفرولتاُاّرولموت رللىر ٌ  لىْ.وبولوؼر وبماٍطر رول اا )ر
ٓوٌفر وليمٓؾر صًق رل تٍمب )رر: Self-regulationالتشعيػ الحاتى  وٓرولقلرفرمم رلدورفرولع

ٓاف.ر يتح ْرولقلرفرمم رحق  حطررد درول عهرولع ٌفاطرتا نرول  ينو)رول هماط، ولقلرفرمم ر ول 
ٓوافرتىليطرولا ورمالرويمهم  ، ولتكافرحسر ٓاع تىّ،ر ولتع حهرحسرول  ولتغيينو)رولت رتن لفرت

ر  (Mcclelland et al.,2011,p.355)ول حبٍطرة ليمٓؾرول ا نبر
رلجنوياً رر رتعنؼ رله ٓمه رحك روةع د ر ال  ر صق رولموت  رولتاُاّ ٓـ رح ى رولح ل  رولبحث  تا  ؿ

ر-ك لت ل :

ٓم )رول عنفاهر ولت رتت رتشعيػ االنتباه -0  هرص رالرنررولٍ هرمم ر:راعنؼرةأمهر ةلرول ك
ولح  ظرمم رويمتب نر تا وهرول ح هو)رول اتتهرغينرذو)رول مهرة لىلؼ،ر ولتاقظر

  ولتنكيهرو ا نرودونرول ى ـرول نتم ط.
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:ر راعنؼررةأمهرالرفرولٍ هرمم ررولتحكّر رولياٍننرمم روم ع ي)ررتشعيػ االنفعاالت -0
رولغحبر ولنٓؼر ولحهفر وليع دن.

 يعنؼرةأمهررالرفرولٍ هرمم رولت كينرابهرولكا ـرةع هرح ر،رر-: التشعيػ الدمؽكي -5
ٓخ رولحمررص رت نص تهر،ر ولتغمبرمم رخيب )روبحهر،ر  ولتنٍااربصع لهر،ر ت

  ولياٍنفرمم ررد درول عهر،ر ولتحم رة ل بن،ر ولقلرنرمم رورج نرواب عرولنغب ).

ٓـرولتاُاّرولموت رلجنوياً ررة للرجطرولكماه ولت راح هرمميى رولٍ هرمم ررر يعنؼرح ى
رحكا سرولتاُاّرولموت رر.

 أدوات البحث

ٓرنرولن حيهر.)  ٓ)رصن ، - ٓردرذيااهرلممك نررول   (0200حكا سرونت م 
رحنةمطر - رص  ر ٌ  لىْ رللى رولموت  رولتاُاّ رلتحييْ رلهحى ) ر رلرا دى رتلريب  ذنم ح 

 ولحح مط.ر)لملودرولب ة ط(
 ولحح مط.ر)لملودرولب ة ط(حكا سرولتاُاّرولموت ربٌ  ؿر -

 اإلطار النظرى ودراساته السابقة

 :مقجمة

ٓلطرص رولك يا )رولحاطرةيثرت تلررررر ٓلطرص روهمي فرحْروٌٓؿرحنوةهرولٍ  تعتبنرحنةمطرولٍ 
تمعبروبننفرولت راعاىرصيى رولٍ هرد رًورحى ً رص ر،  حْرلحُطرول االدر ةت رنْرول  ماطرمان

ولا ياطر،ر لقلر ب رللىرولب ة يْرةاكهرا ٌسر و اطر رتأ ينروليايْرذا نران يتهر  حتهر
وب ل رحْرولع نرص رةكاطرةا فروبمي ف،رصمقلر جلر مهروذورح رلبي رة ج )رولٍ هر رغب تهرص ر
وباىنروب ل رحْرولٍع ـرر رولنوةطر ول حبطرصياحُ رةحا فرحيتقبماطرنعيلفر ولعكور حاحر
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رلّريتّرواب عروةتا ج ت هرص رتمِرول نةمطرولع نيطرول بكنفرنتُىنروياٍنوة )رولان اطرلذو
 (25،رصر0200)رك حه،ررطرص رول نوةهرولت لاط ول اكال)رويجت  عاطر ولا يا

رةن  ييرويٌ  ؿر رررررر ٓولليْرمم ردرواط رول راكٓف ر ولحن رىر ف رول ىّ رحْ ر  بح  لمو
رول ى رر ر وّ ر  راابرواب مى  رولت  روةتا ج تىّ ر  رص رحتٍمب تىّ رلليىّ رتا يتى  رااب رولت  و)

ٓلطرول بكنفرةاكهرخ ص. ٓلطرةاكهرم ـر حنةمطرولٍ   ت  هرتا اطر رتحييْرحى رفر حنةمطرولٍ 
رةا تهر رص  رلمٍ ه رولالةق رولاا ح رص  رونت   ًرو رول بكنف ٓلط رولٍ  رحنةمط رص  رولموت  ولتاُاّ

مالا )ر صحهرحسروآلخنيْرول يتقبماطر،ربفرولتاُاّرولموت ريتابأرةأدونر صحهرص رول لرنطر،ر ر
ر ول ا منر روبصك ر رتاُاّ رمم  رولقلرف رتي مل ر، رذلِ رمم  رمال ف ر اه. ٓكاط ٓب )رنم ر  ع ،
ٓمى ، تعهيهر ٓوجى ري رولت  رولتحلا ) رحْ رولعليل رمم  رذاا ح رولت   ض رص  روبٌ  ؿ  وبصع ؿ

ٓوجىطرولالويلر ولحغٌٓ )رول نتم ط.ر  ;Kochanska and Knaack, 2003)ول ن مطرص رح
Koole et al., 2011)ر

 -:Early Childhoodسشؽات(  5 -2مخحمة الطفؽلة السبكخة مؼ )

ٓوـر صيى راكتيبرولٍ هرول ى رو)ررررر ٓلطرول بكنفرحْرم حيْرلل رخ يطر م ت تلررحنةمطرولٍ 
رحْرويمت  درمم رولا و، وا ؾرولعليلرحْر ركبينًو وبن ناطرح هرول ا ر ولمغطرح  راحققرالرًو

رتمِرول نةمطرولع نيطرول بكنفر،رةيثريت يهروبٌ  ؿرص رولي  )ر ولن   ييرولت رتتيّرذى 
ٓوبر رول  رذيْ رولت ييه رولعا د،ملـ رولتقميل، رالف روينتقنور، ر ملـ رولحنكط رةك نف ر رول نةمط تمِ
رول ى رو).ر ريكتي ب رول يه رولتاااس، رولنا ل ،ةب رولمعب،ولت كين روبنئمط،ةب رك نف  ولنٍأ،

Hurlock, 2006, P.90-95))ر

روبصع ؿرررر ررد د رحْرخالؿ رتلريابً  رول نةمط روم روليمٓؾرويم ع ل رلهٌ  ؿرخالؿ ريا ٓ ك  
رححمى ر ر تحه رولاي اط رويم ع لاط روينتا ة ) رتقه ر  رخ ص، روم ع ل  رنمٓؾ رمحٓ ولع حط
رةلفر ر تُىن ر ٓوزف  رولت رملـ ر حنةمط رونّ رول نةمط رومن رمم  ر يٍمق ر، رولم ُاط وينتا ة )
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رذلِررغبطررويم ع ي)رص  روليببرص  رولغينف، يكٓف ٓف رول ن  ؼر ا ر الف رول هو  رةلف ٓرف  
ٓوللوف. رول رمماه را ناى  رولت  ٓد رولقي رمم  ر ولت ند روينتقالؿ رص   ,Subur, 2017)ولٍ ه

P.137)  

 -مطالب الشسؽ في مخحمة الطفؽلة السبكخة:

تمِرول نةمطر،رصىّرص روا ؾرولعليلرحْرحٍ لبرولا ٓرولت راحت  روفريتعم ى روبٌ  ؿرص رررررر
ة جطرلل رتعمّرول ا ،رتعمّرتا  ؿرولٍع ـر،رتعمّرونتنلوـرولعحال)رول غينف،رتعمّرول ن ؽر
رح  رنطر رتعمّ ر، رول يؤلاط رص  رول ا ركط ر وليالحط،تعمّ روبحْ ٓومل را رتعمّ ر، رولااييْ ذيْ

ٓوبر ولنٍأر،رتعمّرونتكا ؼرولبيئطرو ل حاٍطرةه،روينتقالؿرولان  ،رتعمّرولت ييهرذيْرول 
ٓـر ٓيْرح ى ٓواسرويجت  م ،رتك ٓيْرح  لاّرةياٍطرمْرول ويةي سرة  قهرة لمو)ر ب ّيخنيْر،رتك

ر اباررلاا ذ رذو) رويم ع ي) رابا رتعمّ رولمو)، رمحٓ رنماّ روتا ن  وكتي ب
ركهرح40ْ-42،صر0200ولا و.)ولعهن، رلل رح نبقر كل رة ها صط ) McClelland &  

Tominey (2011)تا اطر رتلريبروبٌ  ؿرمم رحى رفرولتاُاّرولموت رص رحنةمطررمم ر و اط
روهاا ذ ر رويجت  م  روليمٓؾ رمم  رلاا ذاط رتأ ينو) رحْ رلى  رل   ر ذلِ ر، رول بكنف ٓلط ولٍ 
ر تا اطر روهما ز رمم  ر ولقلرف رلمتعمّ روللوصس ر تا اط روبك دا  ، ر وهما ز رلم لرنط  وينتعلود

ٓو هرويجت  م . رحى رو)رولت

ٓي )ررHerman & Polivy (2011ك  ر كل)رمت ي ردرونطر)رررر  فروبٌ  ؿرولميْرلليىّرحيت
ر ك نرمناطرلتع ٌ رول نلرو)رص رحنةمطرول نووقطر،ر ٓو ٓم راك رولموت ر رولتاُاّ حان حهرحْر
ٓكا )رحع داطرلم ات سر،ة با صطر ٓماطر،ر ي  رنٓفرنم  وبك نرلمننوًٌ رص روبم  ؿرغينرولق م

ٓم ر ا ٓلط رنى رتا  ؿرلل  رح ه ٓكاط روليم رول اكال) ر  رولا ياط رلبعًروياٍنوة ) رصنييط ىّ
رحق رمطر ر ر غينو  رول يمِ ر واٍنوب ر ويكتئ ب روبكه رواٍنوة ) ر  رول ح  رغين ولٍع ـ

ٓي )رم لاطرحْرولتاُاّرولموت . رةأانومىّرولميْرلليىّرحيت



بية للطفولة المبكرة  ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1392 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

 -مفيؽم التشعيػ الحاتى :

رولتاُاّرولموت     ٓـ ر  رص رولتنو رولاُنىر وللرون )رولي ةقطرصعنصهر لقلرتعلد)رتع ريفرح ى
Brown(1998)ٓاسرمت ي رر رت ٓن رص را را كْرولتابؤرذى  رصنداط ٓوم رهنتا ةط رول ر ول اس ةأمه

ٓونٍطر رذ ر  صع له ر رغب ته ٓوٌ ه رلع رول ند ركبح راعا  ر ومو روينتا ةط رلىمن رحالي ط غين
ر) رك حه ٓرف0222لرودته .ك  منصه ر  رتحلد رحنكبط ر الرف رةأمه ر  عاهرر( رلا يه رول ند  تقياّ

رولموت  . منصه ر ولعق ب رولموتاط رول ك صأف ر نمٓب ر ح  رنط ر ول اه رولاا ح  Bauerةُن ؼ
&Baumeister (2011,p70) ٓؿرر ر ول ي روليمٓؾ را س ر   رتأخين رمم  رول ند رالرف ر  ةأمه

ر ولتنر ر، ٓوٌفر تاُا ى  رص رولع ر ولتحكّ ر، رويجت  عاط ٓومل رة لق ر ويلتهوـ كيهرمم ر ولنغب )ر،
ٓجىطرمحٓرولىلؼر ولح  ظرمم رويمتب ن.ر منصهر رHermanر&رPolivyر(2011)ول ابى )رول 

ٓجاهر ةأمهر الرفررولٍ هرمم رولتحكّرص رولَٓ يفرولع ٌفاطر ولنغب )رولايلاطر،ر ولقلرفرمم رت
  ويمتب نر ولتنكيه .

تاطرلميمٓؾر يمعبرتا يتهرنبقرمالر فرولتاُاّرولموت روٓرالرفرولٍ هرمم روهدورفرولمورومسا  
رص ر رولن  يير ولقلرو)رتت  ه رحْ ٓمط رص رلكي بروبٌ  ؿرحا  رحى ً  رد رًو  ولتلريبرمماه
ٓرفرلاا ذاطر ٓكا تىّر حا منوّرة  ٓوٌ ىّر،ر تنكيهرومتب وىّر،ر إدورفر صك روّر نم ولتحكّرص رم

ط.رر،رص لٍ هرول اُّر،رك  رتؤكلرولب ة هررمم ر و اطرملـرولنمارذيْرولتاُاّرولموت رر ولٍ م
ذوتًا رنٓؼريت نؼرةاكهرحا نبرةت رلٓرلّراكْروا ؾرحْرينوقبه.رص لتاُاّرولموت رراي ملر
وبٌ  ؿرمم رلكتي ذىّرولقلرفرمم رولتحكّرص رررغب تىّر رد وصعىّر،رص بٌ  ؿرولميْريتعم ٓفر

ٓورمْرح  رنطروليمٓؾرغينرول اليّرةت رلٓر ٓا  ك فرلليىّررغب )رولتاُاّرولموت را كاىّر فريت
  رد وصسرلالنت نوررفاهر،ر  احً را كاىّرحْرذلنرنمٓؾرح رةت رلٓرك فرالررغبتىّ.ر يؤكلر

Leong(2007)رandرBodrova مم ر فرولتاُاّرولموت روٓرالرفرولٍ هرمم رولتحكّرص ررر
ٓومبرولا ٓرويجت  م ر ٓا ر،ر تتح ْرولعليلرحْرج ٓررة ن ررول ٓكه.ر  فرومنرول ى رفررتتٍ نم
 ولع ٌ  ر ول عنص ر،رك  را كْرومتب رر فرحى رفرولتاُاّرولموت رة   ةطرويملح  ررو رولتك حهر
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 وهدروؾر)ح راعنصهرولٍ هر  را كْر فرا عمه(رح  ريؤديررولا جحرلمع ٌ طر)ح رااعنرةهرولٍ ه(
رولكا ـرة لىيمٓؾرول ا نب.ر  ا رركهرحْر لل ر فررPosner and Rothbart(2009)لل ر

رحلىرالرفر رتحليل ٓوحهرولت رتي مل رولع ر  فرحْر وّ رولموت ريرتنتبارة لمك نر، رولتاُاّ حى رف
رولٍ هرمم رولتاُاّرولموت رو :

ٓوّر.:ررةيالعسخ (رر ٓررم  ٓررولتاُاّرولموت ررلهٌ  ؿرحسرتٍ رثريتٍ

ٓوافرررالعامل البيؽلؽجى:ب(  وٓراعت لرمم رولح لطرول هوجاطرلمٍ هر كافرايتايبرلل رول 
رولح غٍطر  رولع يبط.

ر رولموت رلمٍ هرةعالا تهر ت  م يتهرحسر وللاطرص رتمِرالعالقات األسخية  ( ريتأ نرولتاُاّ ر :
رصيتأ رولع نيط ركافاطرول نةمط رمم  ر، ريةتا ج ته ر وهنتا ةه رونتاع برحهوجه رةكافاط رولٍ ه  ن

رتعم هرلمتاُاّرولموت .ر

ٓينرولتاُاّرولموت ر ي ىلرراإلدراك:د(ر ٓوٌف(رمم رتٍ اي ملرونتنلوـرولمغطر)خ  طرتي اطرولع
رولٍنيقرلتعمّرولٍ هرونتنوتااا )رولتأامّرر ولاا حروبك دا  ر ويجت  م رص رول يتقبهرر.

 -مخاحل تطؽر التشعيػ الحاتى في مخحمة الطفؽلة السبكخة:

ر4ااينرولتنو رولاُنىرلل ر فرويمتُ ررلتعهيهر تا اطرولتاُاّرولموت رةت ريبمغرولٍ هرررررر
ر رتعمّرر2   روبٌ  ؿرول غ ررا كاىّ رص بٌ  ؿرولناسر  رجلو. راكٓفرذلِرحتأخنو ٓو)رال نا

ر رخالؿ رحْ ر ر حا منوّ رت كينوّ رمم  رحْرخالؿرولياٍنف ر  رون ليبررم اط رحْ رلىّ راقلـ ح 
 ,Bodrova, and Leong, 2007; Posner) مالاتىّرةأحى تىّرحامرحنةمطرولنا مط.ر

and Rothbart, 2009)رممكنرر رول نوةه رحْ ٓمط رحا  رخالؿ رحْ رولموت  رولتاُاّ ٓر  يتٍ
ر-حاى :

ر
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 -:enfants Stage التشعيػ الحاتى في مخحمة الخضاعة

رٌنيقرررررر رمْ ٓجاه ٓل رولبي روةتا ج تىّ ر،ياب ع رولب لغيْ ررم اط رمم  رولنّاس روبٌ  ؿ اعت ل
ٓـر،ر يت تسر ٓورص رولمعبرو رص رولا ولبك نرصىّراعبن فرمْروةتا ج تىّرة لبك نرةت رمالح رينغب
رولمو)رحْرخالؿرحيروب  ةسر رتىليط رحْ رت كاىّ رصٍنيط ٓجاط ٓل رفايي رةقلرو)رّولاط وبٌ  ؿ

رولعيايْ رولع ب رر غمق رجى زوّ رخالؿ رحْ رويا رو)رت لر رصتمِ ر رولي ٌعط، ٓون روبا ص 
ٓورواحً رص رة جهرلملمّرولن رج رلمح ٓؿرمم رحهيلر ٓم ول نكهىر، مم رولنغّرحْرذلِرصىّراك
حْرولنوةط،ركأفرتم وروبـرٌ مى رذنصقرو رتغا رلهرة ٓ)رو دئر،رصعم رولنغّرحْرولقلرو)ر

رلم رهللارلىّ رولت رحاحى  رحي ملو)رول ٍنيط رول رتقلاّ رص رة جط ٓو ٓم راك رومىّ رولموت روي تاُاّ
ٓؿر ر، بحم رولنا مط رولت رتم رحنجمط رولع نيط ر ص رول نةمط رولموت . رولتاُاّ رللمّ رلىّ خ رجاط
ٓغىّرولياطرول  ماطر مى اطرولياطروب ل ر،را كْرلهٌ  ؿروينتا ةهرلبعًروب وحنرولبياٍهر رذبم

منررر ك نرتعقيًلور،رصتات ذىّرولعليلرحْرول ا منرول نتمٍهر،را بحرولاهنرولن صرذا ٓرول ا 
ٓم رولموت .  deBlois etح هرول ننر ولكبني نر ولنمير،ر و رمالح )رتلؿرمم ررذلواهرم ٓرول

al.,2015)ر ٓب )رص رتأخينر(. رحْر ع رول بكنن رولع نيه  يع م روبٌ  ؿرخالؿرتمِرول نةمط
ٓوافرولت ر رص رول  روهةب طرولت رتات ذىّ ٓب )رص رحا من رول ع رولموت ر تُىنرومن وهاب ع

ٓتن   روه  رفرولع ٌفاطر،رصاالوّريبكٓفرةالنر  رينحٓفر م يىّرمم روبرضر تات ذىّررتتيّرة لت
ٓرنرم رحهر ر((Bauer and Baumeister,2011,p.61-73رول نوخر ولنكه ررحْرولغحب 

 : Toddlers Stageمخحمة الحزانة

رحْ)ررررر رول بكنن رولع نيه رول نةمط رتمِ رت تل رولقلرو)رر0:ر5  رخاللى  رتتهويل ر ر، ٓو) رنا ر )
ريهدودر رك   ٓوٌف، رص رول ا منر ولع رولتحكّ ر، رص روكتي برولمغط رحت  مه ر، رلهٌ  ؿ ول عنفاه

ر ر احً  ٓكىّرر ميىّ رنم رحنوقبط رحْ رول نةمط رتمِ رخالؿ رويٌ  ؿ ريت كْ رويجت  عاط، ة ل ع يين
ٓو)رولتاُاّرولموت رحْر0:ر5 وهنتا ةهر صًق رلم تٍمب )رولن رجاطر.ر يتعمّروبٌ  ؿرحْر) (رنا
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ٓصطرص رولبيئطرول حاٍطرذىّ،رصعم رنبيهرول   ؿر ٓوافرولح غٍطرول أل خالؿرولياٍنفرمم رول 
ٓعرر ويمتُ ررامااًلرا كاىّرتعمّرولتا ُاّرولموت رحْرخالؿرتلريبىّرمم رولتحكّرص ررغبطرولا

ٓور جبطرخفا طر  رغلونرانيًب .رفب اندرلتق فرلا رو)رولياٍنفرمم ررغب تىّرولايلاط،ر ةت رريا ل
ٓوافرولح غٍطروبخنىرر) ر.(Florez, 2011ا بحٓفر ك نرالرفرمم رولتع حهرحسرول 

ٓررررررر  تت يهرومنرول تنفررة لتٍنؼرولع ٌ  رةيثرتتنو حرحْروه  رفرلل روهةب ط،ر رحسرتٍ
ٓب )ر ٓيط،را بحرويٌ  ؿر ك نرالرنرمم رولتحكّرص رم ولتاُاّرولموت رلهٌ  ؿر ول ى رو)رولمغ

ر رليْ رويٌ  ؿ ر  ٓؿ ر حس رتلريااً . رةل  ى  راقه ر تبلن رولع ٌفاط ر ويم ا رو) ر5ولغحب
ٓو)،ريبل روب ٓكىّ، وا ريمعبروّية نر ولق ي يْرمم رنا ٌ  ؿرص رصىّرولعالاطرذيْرحا منوّر نم

رولموت ،ر رونتنوتااا )رولتاُاّ ر تا يم ر ٌ  لىّرمم رتحليل رص رحي ملف رحى ً  رولٍ هرد رًو تنباط
ٓوٌفر ولتعبينرمْر رولع رولح ٓؿرمم رولنغب )، تي اط ر تأجيه رولتلريبرمم رويمتُ ر ح ه

ر كملِر اس ر ررول ا من، رحاُ ط ٓحاط ري رجلو ؿ ر اس رحْرخالؿ ٓاع )رلميمٓؾ، ر ت ةل د
ٓا ر ٓنرولن ص ر تاغيهرول ٓناق رولى ديطراعا ر فرول ٓوملرر تيااطر،رصيتعمّرويٌ  ؿرر فرولح ا
ر،ر رولن ر  رص  رممعب ر   رة بلع ب رلمعب ر رنايتاقظ ر، رولنوةط ر ا  رةعل رلمنوةط،  ف رة ف ال

رمم رولٍ ه راي مل رولن تيا  رولهحا  ٓـ.ص لال ؿ رحلورولي رمم  ٓاعه رت را كْ رح  رتعمّ    
(Montoryet al.,2016;Rosanbalm and Murray,2017) 

  -الؽظائف التشفيحية وعالقتيا بالتشعيػ الحاتى:

مم رروفرتاُاّرولمو)رحْرولع ما )رولت رتُىنرص رحنةمطر Peter et al. (2004)أكج      
ر رول بكنف ٓلط رةا تىّ،ولٍ  رخالؿ روبٌ  ؿ رحس ٓر ٓكا )رر تتٍ ر وليم روبصك ر رتاُاّ  تتح ْ

رحْر رولعليل رحْ رتتكٓف رولت  رلليىّ رولتا يماط رولَٓ يف رم ٓ رمم  ٓرو  رتٍ ر يعت ل  ول ا من
ر حى رو)ر رول اكال) ر ةه ٓيط رولمغ رولقلرو) رتا ه ٓكاطصى  روليم ر ولك  ا ) رول عنفاط ولع ما )

ٓصط.رولتنٍاار ولتت ةسر ولقلرفرمم رويمتب نر ول ن مهرول عنفاطر ولتع  ٓوافرغينرول أل حهرحسرول 
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ٓوملررر(Cold) لقلرايّرولعم  نرومنرولَٓ يفرلل رول كٓفرولب ردر  و رتمِررتعت لررمم رولق
ر) رولي خْ ر ول كٓف ر روهم ع لاط روه  رف رتتح ْ ر ي رول اك ماكاط ٓومل رولق ر   وٓررhot)ول اٍكاط

رول كٓفرويم ع ي)ررولميريتح ْرتاُاّروليمٓؾرويجت  م ر وتن ذرولقنورو)روىرييتح ْ ومو
مم ر و اطر د رررDebra and Allison(2017) ولنغب )ر رول عتقلو)ر، لقلروكلركهرحْر

روىر ر ف ر رمم  ر كلو رك   رلهٌ  ؿ رولموت  رولتاُاّ رحى رف رتا اط رص  رلملح غ ولَٓ يفرولتا يماط
ٓم )رولَٓ يفرولتا يماطرنيؤدىرلل رولعليلرحْرولتأ ينو)روليمباطرمم  رص رحك ٓر وماٍطررا 

ٓوصقرويجت  م ر رولقلرفرمم ر ٓونرص رحا ؿرولع هر  روللرونطر واح رمم ر عيلرولت ول ندرن
رولَٓ يفر رذتا اط رويوت  ـ رحْ ريذل ر ّ ر حْ رزحالؤن. رحس رم جحه روجت  عاط رمالا ) ٓيْ تك
ٓوحهروبن ناطرلتا اطرولتاُاّرولموت رلالٌ  ؿ.    ولتا يماهرللىروبٌ  ؿرص ر ا رحبكنركأةلرولع

مم رد ررول يروبح ح رص رويم ع ي)ر وليمٓؾرويجت  م ، تا  ؿر "Damasio "كسا أكج 
ٓذ  تأ ينرول كٓفرولي خْرلمَٓ يفرولتا يماطرمم رول كٓفرولب رد،ر كملِرمم ر"Damasio "م 

ٓررولَٓ يفرولتا يماطر ٓحاطر ولعالا )رذيْروبان ص،ر  كلرمم ر فرتٍ م ماطروتن ذرولقنورو)رولي
ولتاُاّرولموت رلالم ع ي)ر وليمٓؾرص رحنةمطرولنا مطر ييت نرخالؿرحنةمطرح رابهرريبل رح ه

ٓررولَٓ يفرولتا يماطرة لتا نقرحسرولاح ر ول لرنطر خالؿرول نووقطر حنةمطرولنالرول بكن.ر تتٍ
رتيت نرص ر ٓلطر لكاى  رولٍ  رص رذلواط رغينرم ااط رولت رتكٓفرميبا  رابهروبح حاط ص رولقانف

ٓررص ر . مم رج مبرّوخنرر(ZelazoandCunningham,2007)ذلواطرول نووقطر ولنال.رولتٍ
ٓررص رحنةمطرولنا مط،ر وفرحْر  ل ر وصتنضرةعًرولب ة يْروفرولَٓ يفرولتا يماطرتبل رة لتٍ

ر رولكف رمم  روين ناط رولقلرف رتا ه رة لا ٓ رتبل  رولت  راح  ؿرInhibition ولقلرو) ري مالح 
رل رح  رجيّ رلل  رولٓ ٓؿ رة جه.ولنااس روا ؾ رك ف ك  ر(McCloskey et al.,2009) ذو

ٓررحْرخالؿر ال رد رو)رك لت ل ر: روصتنضرة ة ٓفرّوخن فر فرولَٓ يفرولتا يماطرتتٍ

ٓو)ر يُىنرصيى رولكفر ولموكنفرولع حمطر ول ن مطرر2واىنرةت رر8حْرر-:رالجورة االولىر نا
رولبياٍطرولت رتُىنر ك نرة ل ى رو)رولحنكاطر.
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رر-:انيةالجورة الث رر2حْ ٓو)رةت  رحى رو)رر02نا ر رص  ركبين ٓر رتٍ رخاللى  ٓو)راُىن نا
رولتنٍاار ولموكنفرولع حمطر،رولكفر ركملِرحى رو)رابارولمو).

رحْرم نرر-الجورة الثالثة:ر ٓو)رةت رر02تبل  رص رر04نا ه رحمحَٓ راكٓفروا ؾرزي دف ناط
ٓررول ى رو)ر ولتا نقرص ر دونرحى رو)رولَٓ يفرولتا يماطر.  (Steinunn et al.,2014) تٍ

ٓرر  مم رولنغّرحْرومنرولاُني )رول نتم طرصىا ؾروت  ؽرمم ر فرحعُّرولَٓ يفرولتا يماطرتتٍ
ر فروا ؾر رك   رةت رنْرولنال. رص رول نووقط ر  ب ت  ر ت بحر ك نر الةط رول لرنط حْرم ن

 رحى رفرولموكنفروت  ؽرواحً رمم ر فرتا اطرولتاُاّرولموت ريتٍمبرولبلنرص رتلريبروبٌ  ؿرمم
رحْر ٓيطرص ر ا رحبكنرذلنًو ولع حمطر حى رو)رويمتب نر تا اطرول ى رو)رولحنكاطر ول ى رو)رولمغ
ٓوجىٓفر ٓو)ري رمْر ال رنا ر م  روّ رتقه رولميْ روبٌ  ؿ رةيثر ف ر رولع ن رحْ رول  ل ط ولياه

ٓبطرص رتاييقر ونتنلوـرحى رو)رولَٓ يفرولتا يماطرول تعلدفررص ر ا ر وةلرلن مقرونتا ةطر ع
ٓيط. ٓكاطرولت رتتٍمبرةعًرحْرول ى رو)رولحنكاطر ولمغ رنم

(Zelazo and Cunningham, 2007; McCloskey et al.,2009; Eisenberg et 
al.,2011; Steinunn et al.,2014.; Debra and Allison,2017) 

 -أبعاد التشعيػ الحاتى:

رحْرولا ةاط رويةع د رحتعلدف رولموت رم ماط ر ر تك هررولتاُاّ رويةع د ر تتنوةارومن افاه ر ولَٓ ولىاكماط
 ةعحى رولبعًر،ر لقلروختم  رولعليلرحْروبٌنرولاُنيهرةٓؿرٌباعطر ةع درولتاُاّرولموت رصتا  ؿ:ر

Boekaerts et al.,(2005) and Plonariev(2006)رولقلرفررر ٓن  ةع درولتاُاّرولموت رص را
رZimmerman (2010)تحكّرص رويمتب ن.ر ّروا ؼرمم رولتحكّرولحنك ر ولتحكّرص روباب عر ول

رتا  ل رروليمٓؾ ر، مم رج مبرّوخن رولموت  رلمتاُاّ رول نعاط رويةع د رحْ رولىلؼركبعل رمحٓ ٓجه ول 
 ,.Calkins and Fox( 2002)  Smith-Donald et alح هردرونطركهرحْررةعًروللرون )ر
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رلى رر(2007 ر وا ؼ ر ولع ٌفاه ر ول عنفاه ٓكاه روليم ٓومب رولا ٓن را رص  رولموت  رولتاُاّ وةع د
Grolnick and Farkas(2011)رةعلروللوصعاهر.رر

رولتاُاّرولموت رمتااطرررط  تنجسرولب ةررررر ٓـ ومورولت  يهر وهختالؼرمم رويةع درول نعاهرل  ى
رينىرولبحثر روبٌنرولاُنيهر وللرون )رولي ةقهر،رك   هختالؼرولنمفاهرولاُنيهرولت رتا  لتى 
ولح ل ر مهررمم رولنغّرحْرومورولت  يهر وفركهرةعلراع هرةاكهرحا  هرلير فرج اسروبةع در

رمم  رةعحى  رولموت .رتؤ ن رولتاُاّ ر وٓ ر ي ر وةل رمُ ـ رصإفررةعًر، تاكه ر خنى  بعب رف
ولتاُاّرولع ٌ  روٓر دوفرتيىهرتاُاّرويمتب نر وليمٓؾ،رص لتاُاّرولع ٌ  رنانمقرلليىّروللوصسر
ٓو هرحسروبخنيْر ولنبار لل رولتعمّر وينتكا ؼر رةهرول اكال)رر ولتع حهرحسرولعكب )ر ولت

يت كْروبٌ  ؿرحْرونتنلوـر حْرج مبرّوخنرلك ر(Cole et al.,2004).ذيْروليببر ولاتااه
رولقلرنر رلليىّ رتا اط راابر اًح  ر، ٓاً  را غًٍ  ٓوجىٓفرح ري رولع ٌ طرمالح  ونتنوتااا )رتاُاّ
مم رويمتب نرصتمِرولقلرنرنتي ملوّرمم رتاُاّرول ا منرولن  طرذىّرلل روللرجطرولت رت كاىّر

ر رةعيًلو رومتب وىّ ٓيه رتح روليمباط.حْ ٓواف رول   Ochsner and Gross, 2007 )مْ
Eisenberg et al., 2011)ر

ر تاُاّررررر روليمٓؾ رتاُاّ روةع د ٓن را رص  رولموت  رولتاُاّ رتا  ؿ رمم  رولح ل  رولبحث ومت ل
رومور رتا  ل ردرونط رولت  رولي ةقه ر وللرون ) رلالٌنولاُنيه ر صق ر ذلِ رويمتب ن رتاُاّ ويم ع ي)ر 

رحنةمط رص  ٓـ ر حاى :رول  ى ر رول بكنن ٓلط  ;Eisenberg et al., 2011;Tulin,2014) -ولٍ 
Aviva,2016)             ر

ر-معاىخ صعؽبات التشعيػ الحاتى لجى األطفال في مخحمة الطفؽلة السبكخة:

ٓب )رولتاُاّر ر ع رمم رصىّ رولت رتي مل رولٍنؽ ر وّ رحْ راعتبن رنمٓؾروبٌ  ؿ  فرحالةُط
ٓكا )رر روليم ر ي كْرتقياّ ر، رابهرول لرنط ر وبٌ  ؿرص رنْرح  ولموت رللىروبٌ  ؿرولناسر

ٓميْر ٓب )رولتاُاّرلل رم ر-:وللولطرمم ر ع



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1399 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

ر تت : سمؽكيات خارجية -0 رحالةُتى  ٓلط رةيى رولن رجاط ٓكا ) روليم ٓب )رتتيّ رم رص   ه
ٓوملر،رولعل وفرولم ُ ر،رولعل وفرول  دىر ٓو)،رملـرويلتهوـرة لق ولغحب،رول ع رؾرحسروبخ
راال فر ٓكا )رولن رجاط ٓفرص روليم رولميْريانٌن ر وبٌ  ؿ ررح رولا ورمم روبرض، ،
ر ي يمٓفرلل رر ٓكا تىّ ر نم ر حا منوّ ر م يىّ رمم رتاُاّ رص رولح  ظرمم رولقلرف ٓبط  ع

ٓررص رولتاُاّرولموت رة لكا ـرةأاا نرح هرولحنبر  رول نوخر  رولبك نررولتعبينرمْ ولق 
رلمٍ هر رول ي ملف روللمّ رتقلاّ ران رف ر روّية ن ريتٍمبرحْ رح   ر ررايب، د فرةييبر ي

ٓوزفر ٓدفرلل رولت ٓكا تهر ولع ر. ينتع دفرولياٍنفرمم رحا مننر نم
ٓكا )روللوخماطرص رحا منرولقمقر رولحهفر رويمهم  رروتتسثل : الدمؽكيات الجاخمية  -0 وليم

ٓوافرويجت  عاطرةيثراكٓفرحْرول عبرويمتب نرلل رتمِر ٓلطر،ر ويميح برحْرول  ةيى
رحْر رذلًي روللوخه رص  ر إةق يى  رذى  رويةت  ظ رولٍ ه ر يتع ل ردوخماط رتكٓف ريمى  ول ا من

رايقارولٍ هر ر،ر ح  ؿرمم رذلِرمالح   يؤذيرم يهرةاكهرن ن،رلكاهريرولتعبينرماى 
يبك ر  راٍمبرول ي ملف،ر ص رومنرولح لطراحت  رولٍ هرلل رحي ملفروآلخنيْرلهرلمتعبينر

ر خبنوته رحا منن  ;Boekaerts et al.,2005; Eisenberg et al.,2011)رمْ
Florez, 2011)ر

ر-فدخه لو:دور ااّلباء في تشسيتو التشعيػ الحاتى لجى أطفاليػ في ضؽء الشعخيات الس
رحي ملفرررررر رص  رحىً   رد ًرو رول بكنف ٓلط رولٍ  رحنةمط رص  رويٌ  ؿ رتنباط رمم  رولق ي يْ يمعب

رولموت ر رولت كينر وليمٓؾ.ر يتٍمبرتلريبرويٌ  ؿرمم رولتاُاّ وبٌ  ؿرول غ ررمم رتاُاّ
ٓمطرحْروينتنوتااب )ر:  -وتب عرحا 

رة:التعمػ بالشسحج)أ( رة لا مجطروٓرر رولٍ هر م  طروليمٓؾر فرولتعمّ رولت راالةظرصيى  ولع ماط
رولتعمّر ط،ر  صقرلاُنيط رول محَٓ ٓكاط رمْروبدونر ويم  طروليم وّيخنيْر،ر حْر ّراكٓفرصكنف
ر يتعمّر رولٍ هرصىٓراالةُىّ راقتلىرذى  رال ف رة   ةط راكٓفرنمٓؾروّية ن ويجت  م رلػ ة مل رو 
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رةاك رلمٍ ه رول تعمّ روليمٓؾ راُىن ري ر ال روحاىّ رص ْ ٓرى رص ٓوافره رح رص  راُىن ر ف ل  كْ
ر.(60،ص.ر0200)ك حه،حيتقبماط

ٓكا تىّرةت ريرررررر ٓخ روّية نرولحمررص ررد دروصع لىّر نم   صقرلاُنيطر ة مل رو راابروفريت
ٓكا )روليمباطرولت رالرتعٓؽرحْرتا اطرولتاُاّرولموت رلليىّ.رفاابر اكتيبرحاىّرولٍ هروليم

ر رينكه و ر ف روّية ن رولميْرمم  ر،ص ّية ن ر رلليىّ رولموت  رولتاُاّ رذا ن ر رحى رو) رتحييْ مم 
ر  ا نر رلهٌ  ؿ رم يى  رول ى رو) رومن رتعماّ رمم  رالرف ر ك ن ٓمٓف رناك رول ى رف رومن نا تمكٓف

ٓوّ. رم 

ر تعمّررر:الدقاالت التعميسية)ب(  رتعماّ رص  رويجت  عاط رولبيئط روو اط رمم  ٓتيك   رفاا  كل 
ٓولليْرولعليلرحْرول نصرولت رتي ملرولٍ هرمم رويمتق ؿرحْرويٌ  ؿر حْرول ىّروفر يىئنول

ريتٍمبروفراكٓفروّية نرمم ردرواطرذتحليلر ٓىرّوخنرحْرول ىّر ول عنصطر ومو رلل رحيت ٓى حيت
ٓىروبدونرول  كْر ٓـرٌ مىّرةهرة  ندنر،ر حيت ٓور فراق ٓىرودونر ٌ  لىّرولح ل ر ح رايتٍاع حيت

راحت ج ر ح  ر رولٍ ه راحققه ٓا رولميرايحبروللمّر ف رول ركملِ ر  رول ى ـ رهمى ن ردمّ رحْ ه
ررةت رياى رولٍ هرول ى ـرول كمفرذى رد فررولح ٓؿرمم رحي ملن.رصالذلروفريتاحر تلريااً 
رول اكال)ر ر ر ةه رلالنتكا ؼر ولتعمّ روللوصعاط ٓوافرولت رتٍمبرو  رف رول  رحْ رولعليل وّية ن

وافرو رولت رنٓؼرتي ملرمم رومتق ؿروبٌ  ؿرول   رنطر ولتانيبر ول الةُطر،رصتمِرول ٓر
رولموت روكتي برولتاُاّ رمم  رناي ملوّ ر  رول  كْ ٓى رول يت رلل  رولح ل  رولا ٓ ٓى رحيت  رحْ

 .(Vygotosky,1986; Galinsky,2010)ةاكهرر تيا رد فرحي ملفرولكب ر

رررررر رٌنؽ رحس رولموت  رولتاُاّ رتا اط رحى رف ر ونتنوتااا ) رٌنؽ رتا اطر تتا ةه  ونتنوتااا )
ٓمهرتكٓفرة   ةطر ٓمهرحْروينتنوتااا )رول تا حى رو)رولقنونفر ولكت ةطر ولعل،رصى رتتٍمبرحا 
ٓمى رول رحى رو)رجليلنرتكٓفروك نر جينراي ملرويٌ  ؿرمم رويمتق ؿرحْرول ى رو)رولت راعنص
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رر تعقيلو. روليق ي)رولتعم اط رص  رونتنوتااا )روللمّ ر و اط رتبنز روا  رولتاُاّر حْ رتا اط ص 
رولموت 

 استخاتيجيات الجعػ فى الدقاالت التعميسية

ٓييْ:رونتنوتااا )روللمّرص روليق ي)رولتعما اطتاقيّرر ر-لل رحيت

 High Support Strategiesأواًل: استخاتيجيات الحج األعمى مؼ الجعػ 

ٓبطرص رررررر ٓوجهرولٍ هر ع  دويى رة  ندفر  رحسرتيتنلـرتمِروينتنوتااا )رحسرول ى ـرولت ري
ٓصط. رول ى ـرولاليلفرغينرول أل

 Low Support Strategiesثانيًا : استخاتيجيات الحج األدنى مؼ الجعػ 

رلهرررررر رة لايبط رنىمط رولٍ ه رحْ ٓبط رول ٍم رول ى ـ رت بح رمالح  رونتنوتااا )رتيتنلـ  و 
ولميرا كاهرحْرودويى رة ى رفرر يكٓفرا درًورلل رةلرح رتا يمو رة  ندنر.ر لكاهرلّريتقاى رة لقلر

 (McGee et al., 2009 )ة  ندفرفاقلـروية نرةعًروللمّرولبياا.

 -ىشاك ست استخاتيجيات لمدقاالت تتجرج مؼ الحج االدنى إلى الحج األعمى وىى :

ٓجلروج ةطر وةلفر-:األسئمة ذات الشيايات السفتؽحة ٓمطرصالرت  و رتي ؤي)رذو)رواا ة )رحتا
ٓجهروبـرتي ؤي)رلهٌ  ؿريٓ فروباا نر ولكا ـرة لتنٍاارلم ى ـر ولتابؤرر حاحط،ر صيى  ت

رة بةلو ر تقلاّرولت يينو)رولالزحطر ربارول عنصطرولاليلفرة لنبنفرولي ةقط.

ٓح )رمْرتقياّر دونرولٍ هرحْرخالؿرولتاااسر ول لحر و رر-التغحية الخاجعة: تقلـروبـرول عم
رمٓؾ.ولقلرفرمم رولحبار تاُاّرولي
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تقلـروبـرولبا نرول عنص رولميراي ملررص رةهررStructuring Cognitiveالبشاء السعخفى :
رذيْر رولعالا ) رلدروؾ رمم  روبٌ  ؿ ر حي ملف ٓومل رولق رتعماّ رخالؿ رحْ ر ولت كين ول اكال)

 وباا ن تيميهروبةلو ر تحليلروبخٍ ن.

ٓل ررصيى روبـرولقلرروبكبنرحْرول :memoryالحاكخة   يؤلاطرلمح  ظرمم رتنكيهرولٍ هر تت
رمْر ٓح ) رحعم رحمنير تقلاّ ر إمٍ ن روبولوؼ رمم  رولتنكيه رلم دف رخالؿ رحْ رول ى ـ ص 

رولاا ط.

ٓومبرول ى ـرلتيىيهروتق فرولٍ هرلى ر Task Relationتشعيػ السيام  روبـرذتاُاّرج ٓـ :رتق
ؿرتبياارول ى ـر  رلم دفرةإختا ررحى ـرااقطر ح ينفريوت  ـرولٍ هر تنتبارةنبنوتهر  رحْرخال

 تنتيبرولاا طرلاعمهروك نرةي ٌه.

رحْر:  Instructionلتعميسات و رحب ان رةاكه ٓحط رةعنضرول عم ٓـ رولتعما  )ر تق روبـ تقلـ
 خالؿرولا مجهرة ها صطرٌنحروبنئمطرول ب انفر ول ا ركطرص رلمى نرولاا ط.

McGee et al., 2009; Taylor, 2011; Florez, 2011; Zurek et al., 2014)) 

مم رومهرلك رSmith et al,(2007) ر ;ر Harries et al, (2007)ك  ر كلركهرحْرررررر
ر،ر ٓاً  را غًٍ  ٓوجىٓفرح يت كْروبٌ  ؿررحْرونتنلوـرونتنوتااا )رتاُاّرحا منوّرمالح ري

تاُاّراابر اًح رتا اطر تحييْر ررتاُاّرومتب وىّ.ررصتاُاّروبمتب نراي ملرروبٌ  ؿرمم ر
ٓوافروليمباطر،ر ٓيهرومتب وىّرةعيًلورمْرول  حا منوّرولن  طرلل روللرجطرولت رت كاىّرحْررتح
ٓم )ر صتا اطررتاُاّرولمو)راعت لرمم رتا اطرويمتب نرلليىّر،ص ى رفرتاُاّروبمتب نرتعتبنر ةلرحك

ح هو)رول اتتطرولَٓ يفرول عنفاطرولت رتاينرلل رولقلرفرمم رولح  ظرمم رويمتب نر،ر تا وهرول 
 Steinunn et غينرذو)رول مطر  ا نر دونرول ى ـ.ر يت قرذلِرحسررمت ي ردرون )ركهرحْ

al.,(2014) رEisenberg et al.,(2011)رتاُاّرر رذاُ ـ ر رينتبا روليمٓؾ رتاُاّ ر ف ص 
رولٍ هرص ر رذى  ر ب لنبنو)رولت را ن رويجت  عاط رة لتاائط ركبين رةاكه ريتأ ن ر كالو   ويمتب ن
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رمُنيطروليآر ٓر رحاُ رحْ رولموت  رولتاُاّ ٓـ رح ى رت يين رتا  ؿ ر ي كْ رةا ته.، رحْ و)روب ل 
ٓنرةعًرول يم  )رول ى هر ير و : ر- ولتلوصس ررص را

ر ولت ررررررر رول االد رحامرلحُط رو رولحمقطروب ل رحْرةمق )رولتلوصسرولت رتبل  تعتبنروبننف
ٓمهرحْرولق ٓليلرخالؿررةمتهرةت رولنالرحا  ٓوميْرةت راح صظرمم رحي رنراحت  رول ٓوملر ولق

ٓوميْر و رةمقطرولٓ هر ٓوملر ولق ٓونر رتعتبنروبننفرو رولح ااهروب ل رلتمِرولق ص روتا نرولي
ر  ؿر رمٍ اى  رص  رولٍ ه راكتيب رولمي روب ل   ر  روهمي م  رولٓنا ر و  ر ول ات س رول ند ذيْ

ٓوصقرحسرول ات س. ٓكاهرولت رت كاهرحْرولت   ن ليبهروليم

(ولمىر كلرمم ر و يتهر(Zone of Proximal Developmentوفرةيهرولا ٓرول  كْرررررر
ٓينرنمٓؾروبٌ  ؿريرا كْر فريتحققرليرةأدخ ؿراكهرحنتمفرحْروللوصسر ٓتيك رلتٍ فاا

 ا كْرحْرخاللهرتحقيقرولحلروبا  رحْروبدون.

ٓررولع ما )رولعقماهر ومورانحسرذل رنرلل  را مٓفرولتلوصسرولعقم راعت لرولتاُاّرولموت رمم رتٍ
ٓومبرولا ٓر  ول عنص ر لقلروكل)رولاُنيهرمم ران رفرتا  ؿرولع ما )رولعقماهر ربٍى رذب ا رج

 (052-82،صر.رر0208 ححلدو)رولان اط.ر)ولاا ر،

ررررر ر: رح ه ٓع رول ٓا رومو رصمِ رص  ردور) رولت  رولاُنيط روبٌن ٓن را   ص 
Annemiek(2006);Walker(2016);Rosanbalm and Murray(2017)ر

ر-ا كْرتمنايرد رروّية نرص رتا اطرولتاُاّرولموت رللىر ٌ  ؿرولحح مطرص رولاق طرولت لاط:ر

رصتمِر - ر ولغا ياط ر وهاق عاط ر ولحنكاط رولحياط روبماٍط رل   رنط رلالٌ  ؿ رصنص ٓصين ت
وبماٍطرنت كاىّرحْررؤيطروباا نر ل يى ر تحنيكى ر ن  مى ر راّررويحتى ر رتم اى ر
رحى رفر رةهرول اكال)ر تا اط رحْرصنصروينتكا ؼر ولتانيبر وكتي برحى رف ريهيل ح  

 ع دف.ررويمتب نرص رجٓرحْرول نحر ولي
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يذلرحْروتاى زرك صطرول نصرلتا اطرولتاُاّرولموت رلليىّرحْرخالؿرونتنلوـرةعًرولكم  )ر -
رونتٍاسر ري ر ج مى  رح  رولغمون رمم  رناأكمى  رولت  رولبيتهو ررويحط رتاّ روه رح ه ر ولن  ط

 ويمتُ ر.

رحْروفرويٌ  ؿراحبٓفرول   جئ )رويرص رومنر - رصعم رولنغّ ٓاس تلريبروبٌ  ؿرمم رولت
ٓىرولت رتحبى .رصتعهيهر ٓاسرص  الرةعلرولغمونرنتالرولحم رولت ٓو ول نةمطرحْرول ىّروفريتعم 
ٓصينر ولوؼر واحطرلتاُاّروليمٓؾرتي ملرمم رخمقرجٓر ٓاع )رول تيقطر ت ولن تيا )ر ولت

 حْروبح فر يي ملرمم روكتي برولتاُاّرولموت .

 فريتعم هر ٌ  لىّرر يذلرحْرتقلاّراابرمم روّية نرولتنكيهر حالةُطروليمٓؾرولميرينيل ور -
رحسر رذاا ح ٓكىّ ر نم ر حا منوّ ر صك روّ رتاُاّ رمم  رتي ملوّ رولت  ر ويرا دو) وللمّ
ولتلر رص روزولطرول ي ملفر رويوت  ـرة ل  ينو)ر ول ح هو)رولت رتهيلرحْرومتب وّر تنكيهوّر

راعل رصكهرذلِر رل ورولكتفر، ٓجه رتعبينو)رول رة لعيْر صىّ ٓو ه رولت ٓو)ررح ه حْرولنٍ
 وبن ناطررلتا اطرولتاُاّرولموت ر.

ٓوللاهرة للؼنر ولتقبهرصملِرااعنروبٌ  ؿرة ةتنوحىّركأصنودر - اابر فررتتيّرمالاطرولٍ هرذ
ٓوافر ر ول  ٓتن رولت ر  ا ) رص  رلمٍ ه ر ول ي ملف روللمّ رتقلاّ روّية ن رمم  رااب رك   ،

هرحى  رةل ر،رح  رناعهزرحْرولح غٍط،رصملِرناكيبرولٍ هررول قهر مهرنيتّرويمتا نرة
 تا اطرولك  نفرولموتاط.

ٓورص رتىليطروم يىّرص ر - ولبعلرمْرونتنلوـرولعق برمم رملـرومتب نرويٌ  ؿرو رمالح را ام
ٓوافرالر رولعق برص رتمِرول  رمم ر فرونتنلوـ ٓتيك   ر فاا ر كل رصمقل ٓوافرولح غٍط ول 

راعٓؽرحْررم ٓرولتاُاّرولموت .
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 أىسيتيا. البخامج اإلرشادية و

رص رةا فر صنودو ر ص رةا فرول ات س،رصى رولت رتحلدران اطررررررر رحى ً  تمعبروبننفرد رًو
ٓـر ٓنر ويمحنوؼ.رص هرا درولا ي راق ٓجىى رلل رول حطر  رول نضر  رولي  صنودو ر تاكمى ر ت

رولت رتي ملرمم رتحقيقر م ٓيطروليما طر ٓولليْرة بن ليبرولتنب ٓوصقرم ردرج )رولذتب ينرول ت
ر(ر45،ص.ر0226)رك حه،رر ول حطرولا ياط

(رمم ر فر45،ص.ر0226حسرك حهر)رSahu and Baghel (2012) يت قركهرحْررررر
ٓيطرلالنت  عرول ع ؿر ةهرول اكال)رروهرا د وبننيراي ملرمم رتعماّروبننروبن ليبرولي

ٓوت رلاا ذاطر ٓو هردوخهروبننف.ركملِراعلرحؤانًوردوًيرمم رتحقيقرم ٓيطرم ما )رولت حْر جهرتق
ًٓير لهر  نرح تلر بعيلرول لىرمم ر ٓعرحْروهرا درصع ًير حقب للىروبٌ  ؿ،رةيثراعلرومورولا

ٓدل حطرولا ياط،رخ  طرللىروبٌ  ؿر وبحى ).رصٓرتحقيقرو ٓولليْرلتعما ىّررج ذنوح ردوم طرلم
رلتا اطر ر ٓولليْ رول ٓجاه رت رص  ر جيلف رحؤ نن رتكٓف ر وجت  عاً  ر حعنفاً  رم ياً  رولٍ ه كافريا ٓ
رتحل ر رال رولت  ٓكاط رول اكال)روليم رحْ رولعليل رحْ رولحل ر رمم  ر تي ملوّ حى رو)ر ٌ  لىّ

رول ع ح ٓن رن رمم رمتااط رتي مل رولت  روبن ليبرولع ماط رمم رلكي ذىّ رتعت ل رصى  ٓوللاط، رول مط
تحييْرنمٓؾرولٍ هرح هرونتنلوـرول عهزو)روياا ذاطرلميمٓؾرولايل،ر كافاطرلمٍ نرتعما  )ر

ٓبطرحاهرتحليلًو. ر واحطرلمٍ هرتي ملنرمم رحعنصطرول ى ـرول ٍم

ٓوت روْرمم ردرواطرة لن  ييرول عنفاطر لقلر كل)رمت ي روللرون )رمم ر فروبحى )رولمررررر
ٓصينرولك ينرحْرول ا خر ول نصرولت رن مل)رمم روكتي بر ٌ  لىّر لهٌ  ؿرالرن و ْرص رت

 (Cleveland et al.,2006; Dillon, 2007)  رول ى رو)رول عنفاط

ر
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رول اا )رت  م رص ر)رررررر رحْ ٓمط روهرا ديرلمبحثرولح ل رمم رحا  رولبنم ح  رومت ل  لقل
ٓو هر،ولتلريبرو ٓور،رولا مجهر،رلعبروبد ور،رولع فرولموا ،رولت ل ح انفر،رول ا ااطر ولح

ٓوجب )رول اهلاط( ٓكيلىر،رولتعهيهروهاا ذ ،ةهرول اكال)،رر ول  ولت

 فروض البحث

رحْرخالؿروهٌ ررولاُنىر وللرون )رولي ةقطرتتمنيرصن ضرولبحثرفا  ريم :

ٓجلرصن ؽرذو)رديلطرلة  ياطرذيْر - ٓمتيْرولتانيباطرت حتٓنٍ )ررتبردرج )ر ٌ  ؿرول ا 
ٓمطرولتانيباط.   ولح ةٍطرمم رحكا سرولتاُاّرولموت رص رولكا سرولبعلىرل  لحرول ا 

ٓمطرولتانيباطر - ٓجلرصن ؽرذو)رديلطرلة  ياطرذيْرحتٓنٍ )ررتبردرج )ر ٌ  ؿرول ا  ت
رتٍب رولموت رص رولكا نيْرولقبم ر ولبعلىرةعل يقرولبنم ح روهرا دىرمم رحكا سرولتاُاّ

 ولتلريب رص روتا نرولكا سرولبعلى.

ٓمطرر - رول ا  ر ٌ  ؿ ردرج ) ررتب رحتٓنٍ ) رذيْ رلة  ياط رديلط رذو) رصن ؽ ٓجل رت ي
ولتانيباطرمم رحكا سرولتاُاّرولموت رص رولكا نيْرولبعلىر ولتتبع رةعلرحن ررصتنفرول ت ةعطر

  حلتى راىنرحْرومتى نرتٍبيقرولبنم ح رولتلريب .ر

رهمنهج البحث وإجراءات 

 أواًل: مشيج البحث :
رة ختالؼرررر رولب ة طرص رةح ى ،ر ينتمفرومو  يق لرة اى رولبحثرولٍنيقطرولت رتيينرمميى 

رٌباعطر ر يحلد ر، رٌباعتى  رمم  رولبحث رحاى  روختا ر ٓافرم ماط ر تت رولبحث، ر ولؼ ٓع حٓا
رولتانيب  رول اى رابه ر رة نتنلوـ ٓمتيْرولتانيباطررExperimental ولبحثروا  رول ا  )ت  اّ

ٓمطر وةلفرتانيباطريتّرتٍبيقرولبنم ح رمميى ر  خنيرا ةٍط،ر  ولح ةٍط(ر ولميراعت لرمم رحا 



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1407 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

رمم رحكا سرولتاُاّر ر وللرجط ر ولمك ن ٓمتيْرص رحتغينو)رولع ن رول ا  رذيْ رتحقيقرولتك صؤ ةعل
ولبنم ح رر–ؿرول تغينرول يتقهر ةلنرولموت رص رولكا سرولقبم رة لايبطرلهٌ  ؿر ولع نر ّريتّرلدخ 

رولكا سرمم رر-وهرا دىرولتلريب ر ريتّ ر ّ رحْروبحى )ر  ٌ  لىْ، ر رولتانيباط ٓمط مم رول ا 
رول تغينر رلل رتأ ين راكٓفرصنؽرولكا نيْرروجعً  ر حْر ّ رولبنم ح ر، رتا يم ٓمتيْرابهر بعل ول ا 

ٓمتيْرولق يّرمم رول يتقه.ر حْر ّراعت لرولبحثرولح ل رمم رول اى رولابهر تانيب رذ رول ا 
رت  اّرول ع لا )ر ولقبماطر ولبعلاط رل تغينو)رولبحثر و رك لت ل :رر

 .البخنامج السقجم لألمياترالستغيخ السدتقل ويتسثل في: - أ
 ولتاُاّرولموت :رالستغيخ التابع ويتسثل في -ب
 ولع نر ولمك نر ولتاُاّرولموت رلليروبٌ  ؿرالستغيخات الستجاخمة التي يتػ ضبطيا:  -ج

 ويسكؼ تؽضيح الستغيخات األساسية لمجراسة عمي الشحؽ التالي:

ر

ر

رررر

ر

                                    

رحتغينو)رتانبطرولبحث(ر0اكه)

ر ولح ةٍط رولتانيباط ٓمتيْ رول ا  رت  اّ رولب ة ط رونتنلح  رولكا س)ولقبم   ال ر-ذو)
ٓمت رولبحث,رك  ريتححرحْرولال ؿر رولت ل :(ر0)ولبعلي(رل ا 

ر

 

 متغيخات البحث

 

تابع     مستقل  

 تشعيػ الحات امربج   امتطر يب مه ها  
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ر(رر0جل ؿ)ر
 ولت  اّرولتانيب رلمبحث

ٓم )رولبحثرررررررر  ةعػلي ول ع لاػ ) ابمػ رحا 

 تاُاّرولمو)ر)تقنينروبـ( ولبنم ح رولتلريب  )تقنينروبـ(تاُاّرولمو)ررولتانيبيػط
ٓجنوفاط رول تغينو)روللا 

 تاُاّرولمو)ر)تقنينروبـ( ذل فرتلخه تاُاّرولمو)ر)تقنينروبـ(رولح ةٍػط
ٓجنوفاط رول تغينو)روللا 

 
 -ثانيًا : حجود البحث:

ٓمػ رمياػطرولبحػثرحػْر)الحجود البذخية:  ٌ ػاًلر رٌ مػطرتتػنو حر م ػ روّرحػْر(ر02(ر ـر )02تك
ٓو)رول متحقػػيْرةححػػ مطروك دا اػػطرولٍ ػػهرولػػمك ررة اٍقػػطرةػػلويقروبوػػنوـر)حح صُػػطر4:ر5) (رنػػا

 ولايهف(
  )تّرتٍبيقرولبنم ح روهرا دىرلهحى )رةحح مطر)روك دا اطرولٍ هرولمك الحجود الجغخافية: 

للػػػػػ رر0/6/0206ْتػػػػػّرتٍبيػػػػػقرولبحػػػػػثرممػػػػػ رحػػػػػلىراػػػػػىنيْر م ػػػػػفرحػػػػػالحدددددجود الدمشيدددددة: 
ر05/00/0206

 ثالثا:إجخاءات البحث :
 عيشة االبحث :انقدست عيشة البحث إلى : -1

 أ(عيشة  البحث االستطالعية: 

ٓوـرولعياػػطروينػػتٍالعاطر)رر (ررٌ ػػهرٌ  ػػالرر  حىػػ تىّرتنو ةػػ روم ػػ رروٌ ػػ ؿر022ذمػػغراػػ
ٓوياهرحػْرخػ ر رمياػطرولبحػثر4:ر5ولعياطروينتٍالعاطرحْر) ٓو)ر،تّروختا روّرةٍنيقػطرماػ (رنا

ٓحتنيطربد و)رولبحثر.رر ر ذلِرلمتحققرحْرولن  ييرولياك

ر
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 ب(عيشة  الجراسة الشيائية ) األساسية (:

ٓمػػ ر ٓو)ررر4:رر5(رٌ ػػاًلرٌ  مػػهررتتػػنو حروم ػػ روّرحػػْر)02مياػػطرولبحػػثرولاى ياػػطرحػػْر)تك (رنػػا
ول متحقيْرةحح مطر ك دا اطرولٍ هرولمك رةحلويقرويونوـرحح صُطرولايهفر،رتّروختا روّرةٍنيقطر

ٓمػػطرتانيباػط:رمػػلدو ر ٓمتيْر:رحا  ٓرر ررر0 ٌ ػػ ؿر)رر02م لاػطر تػػّرتقيػػا ىّرللػ رحا ػػ ر4ذكػػ
ٓمطرا ٓمػ رحػْرر2لم  ر،ر2 ةٍطر)لم  (،رحا  ٓر( حػ رمياػطروبحىػ )رصتك  ـرررتنو ةػ رر02ذك

(رح ػػْر5.45(رم حػػ ر ومحػػنوؼرحعاػػ ريراػػلرن)55.22(ررة تٓنػػاراػػلرنر)52:ر02 م ػػ روّرحػػْر)
رتحقق رصيىّرول ع يينرولت لاط:

ٓعرلالاتنوؾرص رولبنم ح روهرا دى. -0  ولتٍ
 ويمتُ ـرص رولامي )رولتلريباطر ملـرولتغيبرماى . -0
ٓو).ر4لل رر5يىْر ٌ  ؿرتتنو حر م  روّرذيْرلل -5  نا
ة هروٌ  لىّرمم ردرج )رواهرمم رحكا سرولتاُاّرولموت ر)تقلينروبحى )(ررحق رمػطر -4

 ةأانومىّ.
ٓرر ويم  . -2   فراكٓفر ٌ  لىْرحْرولمك
 يراكٓفرذيْرولعياطر ٌ  ؿراع مٓفرحْرحاكال)ر حاطر  رلم ا )ر واحطرتؤ نرمم ر -0

 . دويىّرلمبنم ح 
ٓيروات  دير وجت  م رحتك صأ.ك  -5 ر رةن  رولب ة طرمم ر فرتكٓفروبحى )رحْرحيت

ٓم رحْرر ٓمطرتانيباطرتك ٓمتيْررحا  رلل رحا  رتقيا ىّ ٓمطرا ةٍهرر02تّ  حى )ر رحا 
ٓم رحْر) ر(ر حى )ر.02تك

وقج قامت الباحثة باجخاء التكافؤ بيؼ مجسؽعتي البحث فى الستغيخات الجيسؽجخافية 
 األساسية وذلغ عمي الشحؽ التالي:والستغيخات 
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 أواًل:التكافؤ بيؼ السجسؽعتيؼ التجخيبية والزابطة مؼ األميات:
ٓمتيْر)ولتانيباطر ولح ةٍط(ررررر ابهرتٍبيقرولبنم ح ر ا ح رولب ة طرةحي برولتك صؤرذيْرول ا 

ٓىرويات ػػػ دىرويجت ػػػ م .ر يٓاػػػحرجػػػل ؿر) (ر0 ذلػػػِرصػػػ رحتغيػػػنو)رولع ػػػنرولهحاػػػ ر،رول يػػػت
ٓعرولنتػػبر قا ػػطرحت ٓمتيْرولتانيباػػطر ولحػػ ةٍطرصػػ رحتغيػػنرر(Z)ٓنػػٍ )ر حا ػػ  ديلتىػػ رلم ا ػػ

رولع نرولهحا .
 التكافؤ فى العسخ الدمشي لألميات: -1

ٓمتيْرص رولع نرولهحا رك  راعناهرجل ؿ) ر(ر0ا ح رولب ة طرةحي برولتك صؤرذيْرول ا 
ر(ر0جل ؿ)

ٓمتيْرولتانيباطر ولح ةٍطرص ر  ولع نرولهحا ولتك صؤرذيْرول ا 
ٓم )ر وبةع در ويمحنوؼررول تٓنا ول ا 

رول عا رير
حتٓنار
 ولنتبر

ٓعرولنتب رقا ط حا 
رح فر يتا ر

ٓير Zقا طر حيت
 ولليلط

رولع ن
 لهحى )

 غينردولطر2.245ر45.22ر68.22ر8.62ر0.25ر55.82 تانيباط
ر000.22ر00.02ر5.20ر54.42 ا ةٍط

ر
ٓدرصػػن ؽر0يتحػػحرحػػْرجػػل ؿ)ر ٓمتيْرصػػ رولع ػػنر وػػٓرحػػ رااػػينرللػػ رتكػػ صؤر(رمػػلـر جػػ ذػػيْرول ا ػػ

ٓمتيْ. رول ا 
 التكافؤ في السدتؽى االقترادى واالجتساعى -0

ٓىروجت ػػػػ م ر وات ػػػػ دىرصػػػػٓؽرول تٓنػػػػار صقػػػػً ر تػػػػّروختاػػػػ ررمياػػػػطرولبحػػػػثرحػػػػْرحيػػػػت
ٓىرويجت ػػػ م ر ويات ػػػ دىرول ل مػػػطرصػػػ رنػػػاال)روػػػؤينروبٌ ػػػ ؿر ل ؤاػػػنو)رول يػػػت

 ة لحح مط.
ر
 

 ثانيًا:التكافؤ بيؼ السجسؽعتيؼ التجخيبية والزابطة مؼ األطفال:
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ٓمتيْر)ولتانيباطر ولح ةٍط(ررررر ابهرتٍبيقرولبنم ح ر ا ح رولب ة طرةحي برولتك صؤرذيْرول ا 
 ذلػػِرصػػ رحتغيػػنو)رولع ػػنرولهحاػػ ،رميػػبطرولػػمك نرر وللرجػػطرممػػ رحكاػػ سرولتاُػػاّرولػػموت رتقنيػػنر

ٓعرولنتػػػبر قا ػػػطر5،4،2وبـ.ر يٓاػػػحرجػػػل ؿر) ٓمتيْرر(Z)(رحتٓنػػػٍ )ر حا ػػػ  ديلتىػػػ رلم ا ػػػ
وت ر وللرجػػطرممػػ رحكاػػ سرتاُػػاّرولػػمرولتانيباػػطر ولحػػ ةٍطرصػػ رحتغيػػنو)رولع ػػنرولهحاػػ ،رولػػمك ن،

رتقنينروبـ
 التكافؤ فى العسخ الدمشي لألطفال: -1

ٓمتيْرص رولع نرولهحا رك  راعناهرجل ؿ)ر ر(5ا ح رولب ة طرةحي برولتك صؤرذيْرول ا 
ر(ر5جل ؿ)

ٓمتيْرولتانيباطر ولح ةٍطرص رولع نرولهحا رلهٌ  ؿ  ولتك صؤرذيْرول ا 
ٓم )ر وبةع در ٓعر حتٓنارولنتبررويمحنوؼرول عا ريررول تٓنا ول ا  حا 

 ولنتب
رقا ط

ح فرر
ر يتا 

ٓير Zقا طر حيت
رولليلط

رولع ن
 لهٌ  ؿر

.40ر60.22ر6.02ر2.02ر5.25 تانيباط
ر22

 غينردولطر2.024
ر005.22ر00.52ر2.02ر5.00 ا ةٍطرر

ٓمتيْرص رولع نرةيثرك م رقا طر) ٓدرصن ؽرذيْرول ا  ر(رغينردولطروة  يا ًرZيتححرملـر ج
 الحكاء:التكافؤ فى  -2

ٓمتيْرصػ ر ٓمتيْرولتانيباػطر ولحػ ةٍطر–رالدحكاءا ح رولب ة طرةحيػ برذتكػ صؤرول ا ػ لػليرول ا ػ
ر(ر4 ولت ريبياى رجل ؿر)ر

ر(4جل ؿر)
ٓعرولنتبر قا طرحتٓنٍ )رولنتبر ٓمتيْر)ولتانيباطر ولح ةٍط(رمم رر(Z)ر حا   ديلتى رلمتك صؤرذيْرول ا 

رحكا سرولمك ن
ٓم )ر وبةع در ويمحنوص )ر ول تٓنٍ ) ول ا 

رول عا ريط
رحتٓنار
 ولنتبر

ٓع رحا 
 ولنتبر

رقا طر
رح فر يتا 

ٓير Zقا طر حيت
 ولليلط

 غ.د 2.405ر44.22ر66.22ر6.62 5.22 020 تانيباط ولمك ن
ر000.22ر00.02 0.65 020.82 ا ةٍط
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 التكافؤ فى الجرجة عمي مكياس التشعيػ الحاتى:-3

ٓمتيْرممػػػػ رررررر لػػػػلير–ولتاُػػػػاّرولػػػػموت رمكيدددداس ك ػػػػ را حػػػػ رولب ة ػػػػطرةحيػػػػ برذتكػػػػ صؤرول ا ػػػػ
ٓمتيْرولتانيباطر ولح ةٍطر ولت ريبياى رجل ؿر)ر ر(ر2ول ا 

ر(ر2جل ؿر)ر
ٓعرولنتبر قا طرحتٓنٍ )رولنتب ٓمتيْر)ولتانيباطر ولح ةٍط(رمم رحكا سرر(Z)ر حا   ديلتى رلمتك صؤرذيْرول ا 

رتاُاّرولمو)
ٓم )ر وبةع در ويمحنوص )ر ول تٓنٍ ) ول ا 

رول عا ريط
رحتٓنار
 ولنتبر

ٓع رحا 
 ولنتبر

رقا طر
رح فر يتا 

ٓيرولليلط Zقا طر  حيت

تاُاّر
رويم ع ؿ

 غ.در2.052ر40.22ر65.22ر6.52ر0.00ر02.02 تانيباط
ر005.22ر00.52 0.80 00.22 ا ةٍط

رتاُاّ
روليمٓؾ

 غ.در2.064ر45.22ر020.22ر02.02ر0.46ر00.52 تانيباط
ر025.22ر02.52 0.06 00.62 ا ةٍط

رتاُاّ
رويمتب ن

 غ.در2.405ر44.22ر66.22ر6.62ر0.45ر00.82 تانيباط
ر002.22ر00.22 0.06 05.02 ا ةٍط

روللرجط
رولكماطر

 غ.در0.008ر54.22ر86.22ر8.62ر0.82ر26.02 تانيباط
ر000.22ر00.02 0.44 02.22 ا ةٍط

رررررر
ٓمتيْرولتانيباػطر ولحػ ةٍطرممػ رحكاػ سرر2يتححرحْرجل ؿ)رررر ٓدرصػن ؽرذػيْرول ا ػ (رمػلـر جػ

ٓحرحػْرخػالؿرحق رمػطرول تٓنػٍ )ر ويمحنوصػ )رول عا ريػطرالتشعيػ الدحاتى صػ رر وػٓرحػ راُىػنرذٓاػ
ٓمتيْ. رولكا سرولقبم ر وٓرح ريؤكلرمم رتك صؤرول ا 

 أدوات البحث: ثانيًا:

رابار رذىلؼ رك ف رولبعًرحاى  رويد و) رحْ ٓمط رحتا ٓمط رحا  رمم  رولح ل  رولبحث ومت ل
رحى رفر رتحييْ رص  روهرا دى رولبنم ح  رص مماط رحْ رلمتحقق ر وبخنى ٓجنوفاط روللا  ول تغينو)

رولتاُاّرولموت رللىر ٌ  ؿرولحح مط.ر
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ٓرنرولن حيهر.رر)  ٓ)رصن ، (ر  ٓردرذيااهرلممك نررول   (0200حكا سرونت م 

 كا سرولتاُاّرولموت رتقنينروبـ.)لملودرولب ة ه(ب(رح

ر ر(رولبنم ح روهرا دىرلهحى )،ر)لملودرولب ة ط(.ر

 الرؽرة الخامدة . -أ( مكياس ستانفؽرد بيشيو لمحكاء 
ٓرفرراليدددجن مدددؼ السكيددداس ٓرتهرولن حيػػػطرللػػػ رتقػػػلاّر ػػػ ٓردرذيااػػػهرة ػػػ :ريىػػػلؼرحكاػػػ سرنػػػت م 

ٓرتاطرولم ُ ر غينرولم ُ رك  راقلـرتقنينورح  الرحتك حمطرمْرولقلرفرولعقماطرلم ندر)ول مك ن(رة 
ٓفر ولحعفرذى ر)فا  راعنؼرة ل  حطر ٓومبرولق مْرولقلرو)رول عنفاطرول نتم طرلم ندرحْرةيثرج
ٓاػٓؼرممػ رلحك مػ )رول ػندر الروتػهرول عماػطر ب لتػ ل ر ول عنفاط(ر،رح  راي ملرول ندر  ر ل ر حننرلم

ٓجاػػػهرا كػػػْرلنػػػتنلوـرولاتػػػ ي رصػػػ رحاػػػ  ي)رحتعػػػلدفركٓاػػػسرولبػػػنح رولعالجاػػػطر ويراػػػ داطر  رولت
رول ىا ر غينو رحْروبغنوضر.

ٓرفرولن حيػػطرةاػػكهرصػػندىرلتقيػػاّرولػػمك نرروصددف اإلختبددار ٓردرذيااػػهرول ػػ :راٍبػػقرحكاػػ سرنػػت م 
ناطرص  رصٓؽر،ر يتكٓفرول كاػ سرولكمػ رر82:0 ولقلرو)رول عنفاط،ر وٓرحاليّرلهم  ررحْرنْر

ٓي )ر،ر وػمنرلختب ررر02حْر ٓبطرمبنرنتطرحيت و)رصنعاطرغينرل ُاطر،رل ُاط،ر تتلر رص رول ع
روهختب رو)رول نعاطرتتا سرحسرةعحى رلتكٓفرحق ياور خنىرو ر:

حكا سرميػبطرذكػ نرولبٍ ريػطرول نت ػنفرتر يتكػٓفرحػْرلختبػ رىرتحليػلرول يػ رر)لختبػ رر -0
ٓم )ر رلختبػػ ررول  ػػػندو)(ر تيػػتنلـروػػمنرولبٍ ريػػػط صػػ رلجػػنونرولتقيػػػاّررنالنػػهرول ٓاػػ

ٓج ر. ٓل  ولاين ناك
ٓوحػهرول عنفاػطرولن يػطرولتػ رتكايػى ر -0 حكا سرميبطرولمك نرغينرولم ُاطر ولتػ رتػنتبارة لع

ٓرفرولن حيػػػطر،ر ييػػػتنلـروػػػمورول اػػػ ؿرصػػػ رتقيػػػاّروبصػػػنودرولعػػػ دييْر  احػػػ رول ػػػّر ول ػػػ
ٓيطر.  ، بعًرولح ي)روبخنىرذو)روهم ا )رولمغ
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ٓوحػهرول عنفاػطرولن يػطر،ر ييػنلـرحكا سرميبطرولمك نرولم ُار -5 طر ولتػ رتػنتبار احػ رة لع
وػػمورول اػػ ؿرصػػ رتقيػػاّرولعػػ دييْرك ػػ راٍبػػقرممػػ رةعػػًرولحػػ ي)رولن  ػػطرولتػػ رتعػػ م ر
حػػػْراػػػعفرولب ػػػنر  رحاػػػكال)ر خػػػنىرتحػػػٓؿرد فرتٍبيػػػقرولاػػػهنرولغيػػػنرل ُػػػ رصيػػػتّر

 ويات  ررمم رولاهنرولم ُ رصقار.
رت رج سرول ا ليْرولم ُ ر غينرولم ُ ر.ميبطرولمك نرولكماطرلم كا سر و رم ر -4

دقاقػطر،ر يعت ػلروػمورر52-02:ريتنو حرحتٓنارزحػْرتٍبيػقرول كاػ سرحػْرزمؼ اإلختبار
دقاقػػطر،رصػػ رر52ر-42ممػػ رول كاػػ سرول ٍبػػقر.صتٍبيػػقرول كاػػ سرولكمػػ رمػػ دفرحػػ رايػػتغنؽرحػػْر

اػ ؿرغيػنردقاقػطر،ر ييػتغنؽرتٍبيػقرول ر02-02ةيْرايتغنؽرتٍبيػقرولبٍ ريػطرول نت ػنفرحػْر
ٓول ر ردقاقطرلكهرحاى  ر.ر52ولم ُ ر ول ا ؿرولم ُ رة

:ريػتّرت ػحاحرول كاػ سرللكتن ماػ رةيػثراقػلـرول كاػ سر ػال رميػبرلمػمك نرة هاػ صطررالترحيح
ولػػ رول ؤاػػنو)رولع حماػػطرولن يػػطر ول ػػ حطرول عنفاػػطر،رك ػػ را كػػْرت ػػاحرول كاػػ سرةاػػكهريػػل ىر

رٍ ريط.ةإنتنلوـرولالو ؿرول عا ريطرول محقطرة لب
ٓرفرممػػػ ر)الخردددائل الدددديكؽمتخية لمسكيددداس (رصػػػندًورتتػػػنو حر4822:ر اػػػلرتػػػّرتقاػػػيْروػػػمنرول ػػػ

ٓياػػػ )رول تحػػػلفروبحنيكاػػػطر اػػػلرك مػػػ رحعػػػ حال)ر82(رللػػػ ر)0 م ػػػ روّرحػػػ رذػػػيْر) (رم حػػػً رصػػػ رول
(ر2,60(رللػ ر)2,62(رلملرجػطرول نكبػطر )2,68(رللػ ر)2,62ول ب )رحنت عطر تنو ة رح رذػيْر)

ٓوحه،ر ح رذيْر) )رول نعاط،رك  رتػّرةيػ برحعػ حال)رول ػلؽر(رلالختب رو2,86(رلل ر)2,84لمع
ٓرفر)ؿ ٓرفرولنوةعػػطرحػػْرم ػػورول كاػػ سر حقػػ ياور كيػػمنرر-حػػسرول ػػ  .Wppsl- Rـ(ر ول ػػ

Walslll. Wlat ll. Wisclllر.رر
ٓرفرولن حيػػػػطرللػػػػ رولعليػػػػلرحػػػػْرلغػػػػ )رولعػػػػ لّ،ر اػػػػ ـر ػػػػ ٓ)رصػػػػن ر) (ر0200 اػػػػلرواتبيػػػػ رول ػػػػ

ٓمطرحْرولب ة يْرول ت يػهيْرذتعنيػبر تقاػيْرو ٓردرذيااػهر حا  ٓرفرولن حيػطرحػْرحكاػ سرنػت م  ل ػ
ٓوحىػ رحػ راقػنبرحػْر) (رصػندرحػْرك صػطر5022لممك نرمم رمياػطرح  مػطرلم ات ػسرول  ػنيرذمغػ را

روبم  ررحْرنْرناتيْر ةت ر ك نرحْر   ميْرم حً .
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 ب( مكياس التشعيػ الحاتى لطفل الحزانة) اعجاد الباحثة(:

ٓـرولتاُاّرولموت ررص رومورولب ٓكىّرحثرةأمهرراق لرة  ى الرفرروبٌ  ؿرمم روهدورفرولموتاطرليم
  صك روّرحْرخالؿرتنكيهروبمتب نر ولياٍنفرمم رحا منوّر، ولتحكّرص رررغب تىّر رد وصعىّر

 (:Bodrova and Leongر(2007
 4-3قامت الباحثة باعجاد مكياس التشعيػ الحاتي لجي األطفال فى السخحمة العسخية مؼ 

 باتباع الخطؽات التالية:سشؽات وذلغ 

ٓو):خطؽات إعجاد السكياس:   -حنرذا نرول كا سرةعلفرخٍ
ر تاحرلى رحْرلٌ ررمُنىر درون )رن ةقطر بحٓ ررالخطؽة األولى :روٌمع رولب ة طرمم رح 

روللرونطر حق ياور وختب رو)رولت ر ٓع  حنوجسرمنباطر  جاباطر وآلرونر ولاُني )رول تعمقطرة ٓا
ر رحْرالتشعيػ الحاتي تا  ل  ر وينت  دف رول يتنلحط ر وبد و) رٌنؽ رمم  رولتعنؼ ر جه حْ

ول ق ياورولع حطرص ر ا غطرولعب رو)رولت رتا نبركهرةعلرحْروبةع در حْر وّرول ق ياورولت ر
 وٌمع رمميى رولب ة ط:

); Dan, 2016: 2014Yıldız-Tanrıbuyurdu&TG–EF , etal: 2013;(Taylor 
:رةعػػػػلرلٌػػػػالعرولب ة ػػػػطرممػػػػ رول قػػػػ ياوروليػػػػ ةقطر وهٌػػػػ ررولاُػػػػنير ولمقػػػػ نو)رالخطددددؽة الثانيددددة

ٓرفرول بلياػطر  ول ق ةال)رولت رمقلتى رولب ة طرحسرةعًرول تن  يْر،را ح رولب ة طرذبا نرول 
ر(رعب رف.ر42)التشعيػ الحاتي ل كا سر

ٓرتهروب لاػطر)ر:الخطؽة الثالثة ٓمػطرعبػ رف(رر42ا ح رولب ة طرةعنضرول كا سرص ر ػ ممػ رحا 
حْرول حك يْرحْر ن تمفرول حطرولا ياطر ممّرولا ور ري ضروبٌ  ؿرحسرولتعني  )روهجنوياػطر
ٓوفرولبحػثر ولصػه،ر  الر رصق رولب ة طرة ل كا سرول قلـرلل رلااطرولتحكاّركت ةً ر  اح رفاهرما

 اى ر ولعبػػػػ رو)رول تحػػػػ اطرصػػػػ ركػػػػهرةعػػػػلرحػػػػسرولتعنيػػػػفروهجنويػػػػ رلهةعػػػػ درول نتم ػػػػطرولتػػػػ ريتحػػػػ
مب رحاىّرلذلونر جىطرمُنوّرةٓؿ: رول كا س،رٌ 
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ٓدرول كا سرحسرولىلؼرولمير اع رحْر جمه.ر -  حلىروت  ؽرذا
ٓنرولتعنيفروهجنوي رلكهرةعل. -  لرتب طرول  ندو)رة بةع درول نجٓرقا نى رص را
 حلىرحا نبطرولعب رفرلٍباعطرولعياط.ر -
 ع درول كا س.ولحكّرمم رحلىرداطر ا غطرولعب رو)ر حلىرحالنحتى ربة -
.ر - ٓمهرحْرحالةُ )رةٓؿرتعليهر  رلا صطر  رةمؼرح ريمـه  لذلونرح راقتنة
 وفي ضؽء تؽجييات الدادة السحكسيؼ قامت الباحثة بسا يمي:     
 .ٓرفرحبيٍط رلم دفر ا غطرةعًرولعب رو)رص ر 
 . ًٓا ً ر واح  تعليهرولعب رو)رةحيثرتتح ْرح
 .صِرولعب رو)رول نكبط 
  ٓة رةإج ةطرحعياط.رةمؼرولعب رو)رولت  ت
 رحػػْرمػػلدر82ةػػمؼرةعػػًرولعبػػ رو)رولتػػ رلػػّرت ػػهرميػػبطرويت ػػ ؽرصيىػػ رممػػ ر%

ٓدرول كا سر)  (رعب رف.ر42(رمبػ رفرذلًيرحْر)52ول حك يْر حْر ّر  بحرملدرذا
رحكا سرولتاُاّرولموت (رميبرويت  ؽرذيْرول حك يْرمم رعب رو)ررر0 يعنضرجل ؿرراّر)ر

ر(رر0جل ؿرراّر)ر                                       
ٓوصقطرمم ركهرعب رفرحْرعب رو)رحكا سر ٓيطرلم  رولتاُاّرولموت ولايبرول ئ

ٓوصقطر%رـ ٓوصقطرول  ٓوصقطر%رـر%رملـرول  ٓوصقطر%رول  ٓوصقطر%رـرملـرول  ٓوصقطر%رول  رملـرول 
ر%02ر%62 50ر%02ر%62 00رر022% 0
ر%02ر%62 50رر%022 05رر022% 0
ر%02ر%62 55رر%022 08ر%02ر62% 5
ر%02ر%62 54رر%022 06رر022% 4
رر%022 52ر%02ر%52 02ر%02ر62% 2
ر%52ر%52 50ر%02ر%62 00رر022% 0
رر%022 55رر%022 00رر022% 5
ر%02ر%62 58ر%02ر%62 05ر%02ر62% 8
ر%02ر%52ر56رر%022 04ر%02ر52ر6
ر%02ر%62ر42ر%02ر%62 02ر%52ر%52ر02
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ررررر%022 00رر%022ر00
ررررر%022 05رر%022ر00
رررر%02ر%62 08ر%02ر%62ر05
ررررر%022ر06رر%022ر04
رررر%02ر%62ر52ر%02ر%62ر02

%ر حػػْر ػػّر  ػػبحر82 اػػلرا حػػ رولب ة ػػطرةحػػمؼرولعبػػ رو)رولتػػ رلػػّرت ػػهرميػػبطرويت ػػ ؽرمميىػػ ر
ٓرتهرولاى ياطر  عب رفر52ملدرعب رو)رول كا سرص ر 

ا ح رولب ة طرذلرونطرونتٍالعاطرذتٍبيقرول كا سرمم رمياطرحْروبحى )رررالخابعة:الخطؽة 
ٓوجهرولب ة طر  ا نرتٍبيقرول كا سر  اسر ٓويقرولت رالرت ٓب )ر  رولع لمتعنؼرمم ر وّرول ع

ٓيرلىّ.ر الرر م ررةعًرولتعلاال)رلحمى ر  رت  ديى  ٓىرولمغ  كمورل عنصطرحلىرحا نبتى رلم يت
  ا نرولتٍبيقرتل يْرول الةُ )رولت ر ذلوو ر صنودرولعياطر ولت رتبل رص رملـرصىّرحع م رةعًر

ٓلط. ٓرفرول ا نبطرةت رايىهرمميىّرصى ى ر وهج ةطرمميى رةيى  الررولكم  )ر الرتّرتعليمى رة ل 
ربولوؼرولت لاط:ةقق رولتانبطروينتٍالعاطرو

 ٓيرول قلـرص رول كا سر رحا نبطرول كا سرلعياطرولبحثرحْرةيثرول حت
 ٓدر رحا نبطرملدرولبا
 رولهحْرول ا نبرلتٍبيقرول كا سر
 تحليلرول ك فرول ا نبرلمتٍبيق 

 ( سشؽات:4:  3الخرائل الديكؽمتخية لسكياس التشعيػ الحاتى ألطفال الحزانو )
 -الرجق:أوال 

 -البحث الحالى بالطخق األتية: تػ حداب الرجق في
رر-صجق السحكسيؼ:  رمم  روب لاط ٓرتى  ر  رص  رولق ي ط رمنض رحْرر02تّ ححك يْ

رولا ياطر ولٍبرولا ي ر ذلِرلمحكّرمم رحح ٓفرعب رو)ر ول تن  يْرص رحا ؿرول حط
ول كا سر حلىرت  يمى رل  رتكايه.ر تّرلجنونرحع لاطرلة  ياطرلكهرعب رفرحْرومنرولعب رو)،ر
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رذيْر) ذل رول كا سرح  ٓد %رر82ِرلحي برول لؽ.ر تنو ة رميبطروت  ؽرول حك يْرمم رذا
ر%(ر022،

 Factorial Validityالرجق العاممى : 
ٓصطرويرتب ٌاطرك لخهرينتنلوـر نمٓبرولتحميهرولع حم ر ا ح رولب ة طرةحي برول   
ٓصطرحْرحع حال)رورتب طر ٓبطرلل رخمٓرول    ٓصطرحع حال)رويرتب طرول حي  الر ا ر)رقاّرح  
رحْر رولب ة ط رتأكل) ر ال رولع حم . رلمتحميه ٓصط رول    رهخح ع رنما ً  ر ن نً  ٓصن ري رح   ت حط

ٓصطر ٓصطر ولميرذمغر الةاطرول     و رتهيلرمْرر4.0حْرخالؿرت حيرقا طرححلدرول   
(رKMO)Kaiser-Meyer-Oklinولحلروبدم رول قبٓؿر حْرج مبرآخنرذمغ رقا طرحؤانر

ر رولعياط رينتنلوـرر2.885لمكافرمْرحلىرك  اطرةاّ ٓؿ روبدم رول قب  و رتهيلرمْرولحل
ر ر وٓ رولع حم  رولتحميه رحر2.22 نمٓب رحْ رولتأكل رتّ رولع حم رك   رلمتحميه ٓصط رول    الي ط

ٓيررBartlett's testةحي بروختب ررة رتمي ر ر.2,20ةيثرك فردوًيرلة  ياً رمالرحيت
ٓصطر رح   رلخح ع رتّ رولع حم ، رولتحميه ربنمٓب رولبا م ) رحالي ط رحْ رولتأكل  بعل

ٓم )روبن ناطر (رPCA) Principal components analysisويرتب طربنمٓبرتحميهرول ك
رةحيبر ا رول حاح ٓوةل رول رولك حْرمْ رجمرو  ريهيل ٓوحه رم ر ال ط ٓد رولتحميهرمْر ج ر ن ن ل

ٓمهر %رحْرولتب يْرولكم رص ر دونروبصنودرمم رحكا سر55.002حعا ررك يهرر ت ينرح رحا 
(ريٓاحرتابع )رولع حهرول يتنن رل كا سرولتاُاّر5ولتاُاّرولموت .ر ولال ؿرولت ل رراّر)ر

 ولموت .ر
ر
ر

ر
ر
ر
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ر(5رجل ؿرراّر)
ٓوحهرول يتننجطرةعلرولتل ينرول تع حلرولا تاطرحْرولتحميهرولع حم رف= ر022تابع )رولع

ٓوحهر  ٓع ولع  قاّرولاي

 ولع حهرول  لث ولع حهرول  م  ولع حهروب ؿ

0  2.685  2.606 
0  2.885  2.565 
5  2.805  2.525 
4  2.855  2.506 
2  2.822  2.028 
0  2.850  2.505 
5  2.655  2.628 
8  2.628  2.604 
6  2.658  2.628 
02  2.645  2.622 
00 2.602   2.840 
00 2.585   2.050 
05 2.642   2.624 
04 2.855   2.550 
02 2.545   2.255 
00 2.855   2.586 
05 2.808   2.052 
08 2.828   2.548 
06 2.626   2.858 
02 2.820   2.546 
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00 2.626   2.858 
00 2.502   2.256 
05 2.820   2.546 
04 2.828   2.548 
02 2.602   2.848 
00   2.806 2.050 
05   2.606 2.858 
08   2.850 2.500 
06   2.606 2.858 
52   2.806 2.088 
50   2.022 2.458 
50   2.582 2.002 
55   2.888 2.820 
54   2.862 2.564 
52   2.606 2.858 

 ويج  ل  5.22 8.402 00.255 ولامررولك حْ
 %55.002 00.405 04.244 50.048 ميبطرولتب يْ

 -تفديخ العؽامل الشاتجة مؼ التحميل العاممى :
ريتححرحْرولال ؿرولي ذقرح ريم ر:

(رعبػػ رو)رتاػػبعً ردوًيرلة ػػ ياً ،ر كػػ فرولاػػمررولكػػ حْر02اػػلرتاػػبع رةػػهر)العامددل األول  -
%(.ر ج اػػػسروػػػمنرولعبػػػ رو)رتات ػػػ رلبعػػػلرتاُػػػاّر50.048ذايػػػبطرتبػػػ يْ)(ر77..11لىػػػ )

روليمٓؾ
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(رعبػ رفرتاػبعً ردوًيرلة ػ ياً ر،ر اػلركػ فرولاػمررولكػ حْر02الرتابع رةػهر)رالعامل الثاني -
%(ر ج اػػػػسروػػػػمنرولعبػػػػ رو)رتات ػػػػ رلبعػػػػلرتاُػػػػاّر04.244(رذايػػػػبطرتبػػػػ يْر)8.402لىػػػػ ر)

 .ويم ع ي)
(رعبػػ رو)رتاػػبعً ردوًيرلة ػػ ياً ،ر كػػ فرولاػػمررولكػػ حْر02اػػلرتاػػبع رةػػهر)العامددل الثالددث  -

 .%(.ر ج اعى رتات  رلبعلرتاُاّرويمتب نر00.405(رذايبطرتب يْ)5.ر22لى )
ٓوحهرول ال ػطرميػبطرتبػ يْر  وػ رميػبطرتبػ يْركبيػنفرتعكػور فرر55.002 الرصين)رومنرولع

ٓوحهرحات عطرت ينرميبطركبينفرحْرولتب يْرصػ رول كاػ سر تؤكػلروػمنرولاتااػطرممػ ر ومنرولع
ٓوحػهرولتػ رتات ػ رلليىػ ر وػٓرحػ ر ول لؽرولع حم رلم كا سرةيثرتابع رولعب رو)رمم رولع

ر.اعهزرول قطرص رول كا س
 االتداق الجاخمى لمعبارات: 

ا ح رولب ة طرةحي برويتي ؽروللوخم رلعب رو)رول كا سرةحي برحع حال)رويرتب طرذيْردرجػطر
رولال ؿرولت ل (ر ولات ي رك  رج ن)رص ر022كهرعب رفر وللرجطرولكماطرلمبعلر)ف=

ر(8جل ؿ)
ر022ف=رردرجطرويرتب طرذيْركهرعب رفر وللرجطرولكماطرلمبعلرل كا سرولتاُاّرولموت 

 تاُاّرويمتب ن تاُاّروليمٓؾ تاُاّرويم ع ؿ

 حع حهرويرتب ط ـ حع حهرويرتب ط ـ حع حهرويرتب ط ـ

0 2.286** 0 2.206** 0 2.054** 
0 2.260** 0 2.044** 0 2.406** 
5 2.402** 5 2.200** 5 2.454** 
4 2.256** 4 2.240** 4 2.420** 
2 2.205** 2 2.400** 2 2.458** 
0 2.228** 0 2.000** 0 2.258** 
5 2.564** 5 2.400** 5 2.462** 
8 2.404** 8 2.256** 8 2.200** 



بية للطفولة المبكرة  ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1422 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

6 2.462** 6 2.458** 6 2.285** 
02 2.054** 02 2.460** 02 2.002** 
  00 2.245**   
  00 2.025**   
  05 2.208**   
  04 2.458**   
  02 2.452**   

 195..    5...وعشج مدتؽي   254..    ..1ن= 1...معامل االرتباط دال عشج مدتؽى     

(رر فرحعػػػ حال)رويرتبػػػ طرلعبػػػ رو)رحكاػػػ سرولتاُػػػاّرولػػػموت ر8 اػػػ ر)رولاتػػػ ي ررصػػػ رجػػػل ؿ)
ٓير رر2.20ج اعى رحع حال)رورتب طردولطروة  ياً رمالرحيت

 ثانيًا الثبات: 
 باستخجام الطخق التالية:رمكياس التشعيػ الحاتيالثبات: قامت الباحثة بحداب ثبات 

(رحْرول  حٓ يْ،ر ذلِربفرول كا سر022:ر ذلِرمم رمياطرذمغ )معادلة ألفا كخونباخ (ر )
ٓوعرحعػػ دي)رةيػػ برول بػػ )ر ك مػػ ر ٓعرحػػْر مػػ ممػػ رحتػػلر ر ال ػػ ر حػػْر ػػّرا ػػمحروػػمورولاػػ

ر(ر6ولات ي رك  رو رحمن طرص رجل ؿ)ر
 (ر6جل ؿ)ر

 022ف=رولتاُاّرولموت ريقطر ل  رل كا سرحع حال)رول ب )رةٍنر
  ل  ركن مب خ وبةع د

 754.. تاُاّرويم ع ؿ
 762.. تاُاّروليمٓؾ
 781.. تاُاّرويمتب ن
 798.. وللرجطرولكماط

اعدادة التطبيدق بفاصدل ا ح رولب ة طرةحي برحع حهر ب )رمعامل ثبات اعادة التطبيق:  (رب)
(ررر02 يعػػنضرجػػل ؿر)( مددؼ أميددات األطفددال ..1زمشددي أسددبؽعيؼ عمددي عيشددة مددؼ )

 حع حال)ر ب )روم دفرولتٍبيق.



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1423 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

ر(ر02جل ؿ)ر
 (ر02جل ؿ)رولتاُاّرحع حال)رول ب )رل كا سر

ر022ف=رةٍنيقطروم دفرولتٍبيقرولتاُاّرولموت رحع حال)رول ب )رل كا سر
 وم دفرولتٍبيق وبةع د

 746.. تاُاّرويم ع ؿ
 763.. تاُاّروليمٓؾ
 745.. تاُاّرويمتب ن
 769.. وللرجطرولكماط

 حْرولعنضروليػ ذقريتحػحر فرج اػسرحعػ حال)ر ػلؽر  بػ )رحكاػ سرولتاُػاّرولػموت رحٍ ئاػطر
ٓ ٓؽرص رول كا سرينتنلوحهرص رولبحثرولح ل .   ي كْرول

 تعميسات السكياس:
ٓحرولتػ ـر،ر كػملِرول ػا غطرا ح رولب ة طرذٓاسرررررر تعما  )رول كا سر اػلرر مػ رصيىػ رولٓاػ

ٓورصػػ رصى ىػػ ر،ر كػػهرحػػ ر ولم ُاػػطروليػػىمطر وللقاقػػطر ولتػػ ريرتحت ػػهر ك ػػنرحػػْرحعاػػ رةتػػ ريانٍئػػ
ٓورمالحطر) ر(ر ن هروهختا ررولمىرياٍبقرمميىّر.√مميىّر فراحع

 ترحيح السكياس  : 
وهج ةػػطرمميىػػ رمػػْرٌنيػػقرولتقنيػػنرولػػموت ر صقػػ ررتػػّر ػػا غطرعبػػ رو)رول كاػػ سرةحيػػثرتكػػٓفرررررر

ٓي )روػػ رر)دوي ػػ ر،ر ةا مػػ ر،ر ذػػلو(ر ييػػينرتقػػلينرولػػلرج )رممػػ رولعبػػ رو)روهاا ذاػػطر لػػ ال رحيػػت
ر02،رر04،ر00،ر00،ر5،ر2،ر0راػػّر)(رر ت  مىػػ ررولعبػػ رو)ررر0،رر0،رر5ممػػ رولاحػػٓرولتػػ ل ر)

لينرولػػػػػػلرج )رممػػػػػػ رولعبػػػػػػ رو)رذيا ػػػػػػ ريػػػػػػتّرتقػػػػػػرر(ر54،ر52،ر05،ر00،ر04،رر02،ر06،ر00،
،رر05،ر02،ر6،ر8،ر0،ر3،4،ر0)(ر ت  مىػػ رولعبػػ رو)رر5،رر0،ر0وليػمباطرممػػ رولاحػػٓرولتػػ ل ر)ر

 تتػػػػػػػػػػػػػنو حروللرجػػػػػػػػػػػػػطرولكماػػػػػػػػػػػػػطرر(ر52،ر55،رر50،ر50،ر06،ر08،ر05،ر00،ر00،رر08،رر05
ٓيرتاُػ022-52لم كا سرذيْر) اّر(ر تاينروللرجطرول نت عطرمم رومورول كا سرول رورت  عرحيت
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ٓيرولتاُػاّرولػموت ررولمو)ررذيا  رتاػينروللرجػطرول ان حػطرممػ روػمورول كاػ سرولػ رومن ػ ضرح يػت
ر.رلليرولٍ ه

 ج( البخنامج اإلرشادي لألميات لتحديؼ التشعيػ الحاتى لجى أطفاليؼ )إعجاد الباحثو(:

ٓولليْر ته يلوّررررررر تعتبنرولبنوح روهرا داطرص رحا ؿروبننفرحى طرجلًورص رتعماّر تلريبرول
ٓح )رولت رتي ملوّرص ررم اطر تاائطر ٌ  لىّر. رة ل عم

ر
 فمدفة البخنامج : -أواًل 
تّرواتق ؽرصمي طرولبنم ح رحْرصمي طرول ات سرولميراعاىرفاهرولٍ هرةيثر  بح رقا طررررر

رة  رتق س رولتا اطرول ات س ر  ٓجاه ر ولت رولنم اط رحْ ٓمط رحتا ر اك ؿ رحْ رلهٌ  ؿ رُاقَلـ رح  لى
ٓيطرمم ر و اطرتعماّر وليم اطرحْر جهرذا نرحات سرحتححنر حتقلـ.ر الر ج ع رول مي  )رولتنب
رم صعً ر ًٓو رصع لط،ر مح ٓف رااعهرحاهرا ٓجيىً  رت ٓجيىى  ٓكهر تا اطران يتهر ت ٓجاهرنم ولٍ هر ت

رفاه.رص رول ات سرولميررمعاى
راألسذ الشعخية والفمدفية : -ثانياً 
ايتالرومورولبنم ح رحْرولا ةاطرولاُنيطرلل رول اى رويمتق ي رص روهرا درولا ي روبننيرررررر

فر ن ليبر حلوخهرلرا داطرحتعلدفرلتحقيقر ولميريرايتالرلل رمُنيطر وةلفرححلدف،ر إم  ريَٓ
ٓونرص رولاميطروهرا داطر ٓدف،رن ٓوةلفر  رخالؿرجمي )رولبنم ح ركمهرة  طروبولوؼرول اا ول

ٓافر ول ى رو)رول يتىلصط،رةيثرتتاحرويمتق ياطرالرًور مم رحْرول ن مطر م حط،ر صقً رلٍباعطرول 
رولبنم ح ر رلىمو روبنورولاُنيط ر تا ه رصيى ، ر وبن ليبرول يتنلحط روهرا داط رلمع ماط  ول نون

روي رولتعمّ رحْرمُنيط ر ولتعما  )رةعًروبن ليبرول يت لف رول ح انف رح ه رلب مل رو  جت  م  
ٓكاطرح هر ن ليبر ٓور،ر كملِرولاُني )رول عنفاطروليم ٓجيى )رول ب انفر ول ا ااطر ولح  تقلاّرولت
رذيْر رولتع  ماط رولعالا ) ر إا حط رول اهلاط ٓوجب ) ر ول ر ولتعهيه رولموا  ر ولع ف رول ّع ؿ ولتعمّ

رل اكال)ر ك نرحْرت حاحروبخٍ ن.ولب ة طر ول ا ركيْرولت رتنتكهرمم رةهرو
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 األسذ الشفدية والتخبؽية لمبخنامج:  -ثالثا
ٓيطرحْر و ى :ررر ر-ونتال)رولب ة طرمالرت  اّرولامي )روهرا داطرمم رملفر نورم ياطرتنب

 فرولتأ ينو)رولي لبطرلعلـروكتي برحى رفرولتاُاّرولموت رص رتمِرول نةمطرولع نيطرول بكنفر -
خالؿررزي دفر م روبحى )رة لٍنؽر ولٓن يهرولت رتي ملرر ٌ  لىْرا كْرتاابى رحْر

 مم رولتع حهرحسررحا منوّر ولياٍنفرمم رد وصعىّر رغب تىّ.
رتتح ْر - رلهحى )ر ف رول قلحط رولامي )روهرا داط ٓى رححت روختا ر رمال روم رولب ة ط

ٓح )رتتلر رحْروليىهرلم عب.  حعم
رجمي )ر - ر ماٍط رزحْ رص  رولتلر  رحنوم ف رخ  ييرتّ رةحيثرتتا نبرحس ر، ولبنم ح 

ر  ر ٓوَبط ر ول  رولامي )، ٓر رلحح رولك ص  ٓا  رول رلليىْ رلاو رحاىْ رصك ين وبحى )،
ٓر.  ويلتهوـرة لحح

ٓعرص روبماٍطرول يتنلحطرص ر رشرولع هرحسروبحى )ر. -  ولتا
رة نتمفر - روهرا داط رول اا ) رة نتنلوـ رولموت  رولتاُاّ رة  لاط ر ول عنصط ٓم  رول تا اط

ٓرو  .  
روبماٍطر - رحْ رولعليل رلهحى )روات م رمم  ر رولبنم ح رجمي )رتلريباطم ماط تتح ْ

 ولت رتي ملرمم رتا اطرولتاُاّرولموت رللىرويٌ  ؿرص رتمِرول نةمطرول بكنف.
 األسذ اإلدارية –رابعًا 
ٓا ر ول ك فر إملودر - ٓصينرول ا خرول ا نبرلمتٍبيقرحْرةيثرول ةن  رولب ة طرمم رت

 ٓن يهرولالزحطرلتٍبيقرولبنم ح .وبد و)ر ول
ر:أىجان البخنامج 

رتاقيّروولوؼرولبنم ح رلل روولوؼرم حطر  ولوؼرخ  ط:
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 اليجن العام لمبخنامج: -أواًل:
رولموت ر - رص رتحييْرحى رو)رولتاُاّ ٓح )ر ولٍنؽرولت رتي ملو  روبحى )رة ل عم لحلود

 للىر ٌ  لىْرر.
راألىجان الخاصة لمبخنامج:-ثانيًا:

 روليمب ر وهاا ذ رمم ررزي دف رتأ ينو  رولموت ر تٓااح رولتاُاّ روبحى )رة ى رف  م 
 ان اطروبٌ  ؿر.

 رص ر رول قط ر تا اط ر ٌ  لىْ ر رتاااس رمم  رتي ملوْ نؽ رٌ  رذٓن يه روبحى ) ته يل
  م يىْ.

 ٓنر كافاطرواب عروةتا ج تهر ٓعاطروبحى )رة ةتا ج )رولٍ هروبن ناطر خ  ييرم  ت
 .ولا ياطر ول عنفاطر

 رولت ر ٓوحه ر ولع رلميمٓؾ، ر وليمباط رول عهزو)روهاا ذاط ٓوع ر م روبحى )رة نتنلوـ ٓعاط ت
 تؤ نرص رصع لاطرولتعهيه.

 رولقلرفر رتا اط ر  رويمتب ن ر ٌ  لىْرمم رتنكيه رتي مل وكي بروبحى )رول ى رو)رولت 
 مم رةهرول اكال)ر.ر

 مرادر بشاء محتؽى البخنامج اإلرشادى:
ٓعوهٌ ررولاُنير ر:ولبحثرح ه  وللرون )رولي ةقطرول نتبٍطرة ٓا

Desiree&Murray,2018)ر(Dan,2016;Weidner,et al:2016; 
 تحكيػ البخنامج االرشادي:

ٓرتهررررر وب لاطرمم رخ يطرحْروبن تمفرول حك يْرص رحا ؿرممّر تّرمنضرولبنم ح رص ر 
ر رحالي ط رحْ رولتحقق رذىلؼ ر ذلِ رولا ياط ر ول حط ر  حطرولا و رولعياط ربصنود ولبنم ح 

ٓبطر حْر ّ وهجنونو)  ولتٍباكاطرلمبنم ح .ر  صق رلتعما  )رول حك يْرُ جني رولتعلاال)رول ٍم
ٓرفرولاى ياطرلمبنم ح رويرا دىر ولميرتّرتٍباقهرمم رمياطروبحى ) ر.لملودرول 
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 -محتؽى البخنامج:
ٓعاهرممػػ رجميػػهرلراػػ داطرج  عاػػطرر52يتػػألفروػػمورولبنمػػ ح رحػػْر    ٓواػػسر ػػال رجميػػ )رونػػب ذ

(ردقاقطةيػػػبرٌباعػػػطركػػػهرجميػػػطر002:ر02حػػػلورراػػػىنيْر مػػػير تنو ةػػػ رحػػػلفرولاميػػػطرحػػػْر)
ٓم )رول ٍن ةطرلم ا ااط.رر ي  هرولاػل ؿرراػّر) (رحػ رتتحػ اهرولاميػ )روهراػ داطر00 ول ٓا

ٓم )ر: رحْرحٓا
ٓم )رولامي )ر حلتى ر ول اا )رول يتنلحهرصيى ر00جل ؿ)ر  (رحٓا

راّر
 لاميطو

 ول اا )رول يتنلحط حلفر ولوصى  حٓآعرولاميط

تع رؼ)جميطرر0
رت ىيلاط(

ٓ يقرولتع رؼر ولعالاطرول ىااطرذيْرولب ة هر ول ا ركيْ.ر-  ت
ٓ يقرولتع رؼرذيْرول ا ركيْرةعحىّرولبعً.ر-  ت
رولب ة هرر- رذيْ ر وبل ط ر ولح ا اه ٓد رة ل ريتيّ رحا خ ٓصين ت

  ول ا ركيْرص رولبنم ح .
رولبنم ح ر  و يتهر مُ ـرجمي تهرلم ا رك ).انحرر-

ٓورر ول ا ااط.-ردقاقطر02ر رولح
رتقلاّرولتعما  )-
ٓجيى )ر   ولت

،ر5،ر0
ر2،ر4

رحنةمطر خ  يي
رول بكنفر ٓلط ولٍ 
رويةتا ج )ر   وّ
ولت راابرواب مى ر

رلمٍ ه.

ٓلػػػطرر-  فرتتعػػػنؼروبحىػػػ )رممػػػ رخ ػػػ ييرحنةمػػػطرولٍ 
ٓو).ر0-5ول بكنفرحْر  نا

وبحىػػػػ )رممػػػػ رٌػػػػنؽرواػػػػب عرويةتا جػػػػ )ر فرتتعػػػػنؼرر-
 ولا ياطرص ركهرحنةمطرم نيط.

 فرتاػػػػ رؾروبحىػػػػ )رولب ة ػػػػطرصػػػػ رولاميػػػػطرمػػػػْرمقػػػػ طرر-
رول ا ااطر كت ذتى رمم ركن )ر ذلِرلم ا ركطروهاا ذاط.

رررر 002:ر62
ردقاقط

ٓورر ول ح انفر ولح
ر ول ا ااطر وجب )رحاهلاط

،رر5،ر0
ر8

رولتاُاّر ح لاط
ر وو اطر ولموت 
رلالٌ  ؿ روكتي ةط
ٓرن،ر رتٍ  حنوةه

ر،  وّرحُ ونن

 ر.ح لاطرولتاُاّرولموت رمم روبحى )رتتعنؼر ف -
  فرتحلدر و اطررتا اطرولتاُاّرولموت ر -
رمم ر - رتلؿ رولت  ٓكاط روليم رول ُ ون رميتا   ف

ٓب )رولتاُاّرولموت رللىر ٌ  لىْ.   ع
رمق طرمْرولاميطرص رولب ة طروبحى )رتا رؾر ف -

رلم ا ركطر ذلِركن )رمم ر كت ذتى رول ا ااط

ر60:002
ردقاقط

ر لعبر ر ول ا ااط ٓور ولح
ر ولتعهيهر ر ولا مجط ولل ر

ٓوجب )رول اهلاط ر ول
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ر.وهاا ذاط
،ر02،ر6

ر00
ون ليبرول ع حمطر
ٓوللاطر مالاتى ر ول
ة ى رفرولتاُاّر

رولموت 

رولتاُاّررمم روبحى )رتتعنؼر ف - رم ٓ حنوةه
 ولموت .

رمق طرمْرولاميطرص رولب ة طروبحى )رتا رؾر ف -
رلم ا ركطر ذلِركن )رمم ر كت ذتى رول ا ااط
ر.وهاا ذاط

ر لعبرردقاقط002 ر ول ا ااط ٓور ولح
رولل رر ولا مجطر ولتعهيهر

،ر00
ر05،

ر04

ٌػػػػػػػػػػػػػنؽرتا اػػػػػػػػػػػػػطرر
رولتاُاّرولموت ررررررررررر

ر002:ر62ر. فرتتعنؼروبحى )رمم رٌنؽرتا اطرولتاُاّرولموت -
ردقاقط

ٓورر  ول ا ااطر ولا مجطرولح
ٓوجب )ر ر ول  ولتعهيه 

رول اهلاط
ر02

ر00،
ر05،

ونتنوتااا )ر
رولتعهيه

 تب ينرويحى )ررةٍنؽرتعهيهرنمٓؾروبٌ  ؿ
رتلريبروبحى )رمم رونتنوتاااطرولاُ ـرولنحهىرر-
تنباروبحى )رذيْرتٍبيقرونتنوتااا )رولتعهيهر تعػليهرر-

رنمٓؾرولٍ ه
رولتعهيهر ولعق ب. فرتحلدرويحى )رول نؽرذيْر

ر082:ر62
ردقاقط

لعػػػػػػػػػبرولػػػػػػػػػل رر ولا مجػػػػػػػػػطر
 ول ا ااػػػػػػػػػػػػػػػػطرولا  عاػػػػػػػػػػػػػػػػطر
ٓوجب )رول اهلاط ٓورر ول ر ولح

روليق ي)ر -روليق ي)رولتعما اطر 08 رح لاط رمم  روبحى ) رتتعنؼ  ف
 ر.ولتعما اط

 فرتكتيبرررحى رفرتٍبيقرونتنوتاااطروليق ي)ر -
رولتعما ياط

لعػػػػػػػػػبرولػػػػػػػػػل رر ولا مجػػػػػػػػػطرردقاقطر002ر
 ولتعهيػػػػػػػػهرةػػػػػػػػهرول اػػػػػػػػكمطر
 ول ا ااػػػػػػػػػػػػػػػػطرولا  عاػػػػػػػػػػػػػػػػطر
ٓوجب )رول اهلاط ٓورر ول ر ولح

:ر06
ر06

تلريب )رمم ر
وماٍطرتا اطرحى رفر

رولتاُاّرولموت 

تلريبرويحى )رمم روماٍطرتا اطرحى رفرولتاُاّرولموت ر
رللىروٌ  لىْ

 ول ا ااػػػػػػػػػػػػػػػػطرولا  عاػػػػػػػػػػػػػػػػطرردقاقطر62
ٓورر ر ولح

حنوجعطرح رتّرويت  ؽرمماهرةا اسرولامي )رولي ةقطررولاميطرولنت حاطر52
ر تقياّرولع هر

رردقاقطر02

  تست مخاعاتيا في البخنامج االرشادي: االعتبارات التي
 تلعاّرولعالاطرول ىااطرذيْرولب ة طر وبحى )رمم ر ن سرحْرول قطر ويةتنوـرول تب دؿ. .0
ٓورر ول ا ااط. .0  لتب عر نمٓبرولح
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  ولبياٍطرولت رتاليّرلدروؾروبحى ).رونتنلوـرولمغطروليىمط .5
رولامي )ر  ولوصى ، .4 رلجنونو)رتٍبيقرجمي )رولبنم ح رحْرةيثرملد  ول لىر تحليل

 ولهحا رلكهرجميطرةاكهرا كْر فراحل رتأ ينورواا ذا رمم روبحى )ر حْر ّراعكو
  صع لاطرولبنم ح رمم ر ٌ  لىْ.

راألسمؽب اإلرشادى السدتخجم في البحث:
ر روهرا دي ولب ة هونتنلح  رولبنم ح  رجمي ) رص  رولا ع  روهرا د رتكٓفرر نمٓب رةيث ،

ٓصنرصنصرك ينفريكتي برولنبنو)ر ول ى رو)رول عنفاطر ويجت  عاط. ٓعاطر ي رول ا ركطرفاهرٌ
 الخطؽات اإلجخائية لمبحث:

ٓو)(رر4:ر5تّروختا رروصنودرمياطرولبحثرحْر ٌ  ؿرولحح مطرحْر)  -0  نا
ٓحتنيطربد و)رولبحث.تّروجنونردرونطرونتٍ -0  العاطرلمتحققرحْرولن  ييرولياك
تّررلجنونرولكا سرولقبم رذتٍبيقرحكا سرولتاُاّرولموت رمم روبٌ  ؿرحْرابهر حى تىّر -5

ٓعرص رول تنفرحْر ٓمطرولح ةٍطرمم رحلوررونب ٓمطرولتانيباطر ول ا  مم ركهرحْرول ا 
 0206/ر8/ر00لل رر0206/ر8/ر00

ٓمطرولتانيباط،رمم رحلوررتّرتٍبيقرولبنم ح رر -4 وهرا دىرمم ر حى )رر ٌ  ؿرول ا 
 6/0206/ر05لل رر0/6/0206اىنيْر م فرص رول تنفرحْر

تّرلجنونرولكا سرولبعليرذتٍبيقرحكا سرولتاُاّرولموت رذا ورولٍنيقطرولت رتّرتٍبيقر -2
رحْ رول تنف رص  ٓع رونب رحلور رمم  رولقبم  رولكا س رر0206/ر6/ر08صيى  ر6/ر04لل 

 ّرت حاحرويختب رو)ر ر لرولات ي .تر0206/
تّرلجنونرولكا سرولتتبع رذتٍبيقرحكا سرولتاُاّرولموت ررمم ر ٌ  ؿرولعياطرولتانيباطر -0

رولبنم ح ر رص مماط رتتبس رقا س رذىلؼ ر رولبنم ح  رحْ رويمتى ن رحْ راىن رحن ر ةعل
ر ر رحْ رولهحااط رول تنف رص  رولتٍبيق ر تّ رر0206/ر02/02وهرا دى ر02/ر52لل 

/0206. 
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رلمبحثت -5 ٓمط رول ٓا رول ن ض ر حط رحْ رلمتحقيق رلة  ياً  رولبا م ) رحع لاط ر  
ٓكيٓفرروختب ررح فر تا ر،ة نتنلوـر ر.وختب رر يمك

 نتائج البحث

 -أواًل نتائج الفخض األول ومشاقذتيا:
تؽجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؼ متؽسطات رتب ريشل الفخض األول عمي أنو "

درجات أفخاد السجسؽعتيؼ التجخيبية والزابطة عمي مكياس التشعيػ الحاتى في الكياس 
 يختب رر حطرومورول نضرونتنلح رولب ة طروختب ررالبعجي لرالح السجسؽعة التجخيبية ". 

ر ولح  رولتانيباط ٓمتيْ رول ا  رول ن ؽرذيْ رص رولكا سرولبعليرلملرجطرح فر يتا رل عنصط ةٍط
   ولال ؿرولت ل ريٓاحرذلِ:مكياس التشعيػ الحاتى  ولكماطرلق ي ط

ٓمتيْر00جل ؿر)ر ر(رديلطررول ن ؽرذيْرحتٓنٍ ررتبردرج )ر صنودرول ا 
رحكا سرولتاُاّرولموت ولتانيباطر ولح ةٍطرص رولكا سرولبعليرمم رر

ٓم )ر وبةع در ٓعرولنتب حتٓنارولنتبر ولعلد ول ا  قا طرح فر حا 
  يتا 

ٓير Zقا طر حيت
 ولليلط

تاُاّر
 ويم ع ي)

 2.20 5.844 2.22 022.22 02.22 02 تانيباطر
 22.22 2.22 02 ا ةٍطرر

رتاُاّ
 وليمٓؾر

 2.20 5.820 2.22 022.22 02.22 02 تانيباطر
 22.22 2.22 02 ا ةٍطرر

رتاُاّ
 ويمتب نر

 2.20 5.804 2.22 022.22 02.22 02 تانيباطر
 22.22 2.22 02 ا ةٍطرر

 2.20 5.585 2.22 022.22 02.22 02 تانيباطر وللرجطرولكماط
 22.22 2.22 02 ا ةٍطرر

ٓيرZقا طر) ٓيرZقا طر)رر0.22=رر2.22(رمالرحيت ر0.02=رر2.20(رمالرحيت

ٓمتيْرولتانيباػػطر(رل عنصػػطرول ػػن ؽرذػػيْرZ فرقا ػػطر)يتزددح مددؼ الجددجول الدددابق  ول ا ػػ
 وػ رقػاّردولػطرلة ػ ياً ر(ر5.585،ر5.804،ر5.820،ر5.844) ولح ةٍطرص رولكاػ سرولبعػلي
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ٓير) ٓمتيْ،ر ل عنصػطروتاػ نرول ػن ؽرصػ ر2.20مالرحيت ٓدرصػن ؽرذػيْرول ا ػ (رح  رااينرلل ر جػ
ٓمتيْرولتانيباػػطر ولحػػ ةٍطرتػػّرةيػػ برول تٓنػػارولحيػػ ذ ر ويمحػػنوؼرول عاػػ ريرلمكاػػ س رول ا ػػ

ٓمتيْ،ر يتححرذلِرحْرولال ؿرولت ل : رولبعليرلكهرحْرول ا 
 (05جل ؿر)

ول تٓنارولحي ذ ر ويمحنوؼرول عا ريرلمكا سرولبعليرلهةع در وللرجطرولكماطرمم را ي طرولتاُاّرولموت ر
ٓمتيْرولتانيباطر ولح ةٍط رلم ا 

 ةاّرولتأ ين ولح ةٍط ولتانيباط ولبعل
ويمحنوؼر ول تٓنا

 ول عا رير
ويمحنوؼر ول تٓنا

 ول عا رير
ر0.22 0.00 05.02 0.06 02.02 تاُاّرويم ع ي)
ر0.22 0.06 00.62 0.24 58.82 تاُاّروليمٓؾ
 0.22 0.52 05.82 0.05 00.82 تاُاّرويمتب ن
 0.22 5.00 00.62 0.00 62.52 وللرجطرولكماطر

ٓدرصن ؽرذو)رديلطروة ػ ياطرل ػ لحر ٓمػطرولتانيباػطر وػٓرتٓاحرومنرولات ي ر ج ول ا 
رح ريللهرمم رص مماطرولبنم ح رروهرا دىرولتلريب .

 Biserialحجػ األثخ باستخجام معامل االرتباط الثشدائي )ك  را ح رولب ة طرةحي بر
Correlation)ر ولميريتّرةي ةهرحْرول ع دلطرولت لاط:ر

          

     
ر=rbrbر

ٓمطروب ل ر،رMR1ةيثر) ٓمػطرMR2ذيا  ر)ر(رحتٓناررتبرول ا  (رتعا رحتٓنػاررتػبرول ا 
 (رتعا رةاّرولعياطNول  ماطر ر)

 ويفدخ حجػ األثخ وفقا لمسحكات التالية:
 ر(راكٓفرةاّروب نراعاف(0.4وذورك فرةاّروب نر اهرحْر
 ر(راكٓفرةاّروب نرحتٓنا(0.7وذورك فرةاّروب نر اهرحْر
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 رين(راكٓفرةاّروب نركب(0.9وذورك فرةاّروب نر اهرحْر
 ر(راكٓفرةاّروب نركبينرجلوًر(0.9وذورك فرةاّروب نر كبنرحْر

  صقً رلىمنرول حك )رصإفرةاّروب نرل  مماطرولبنم ح رول يتنلـرص روللرونطرولح لاطراعتبنركبيػنر
ر وٓرح ريهيلرول قطرص رص مماطرولبنم ح رول يتنلـرص رولبحثرولح ل .ر0.22جلوربمهرذمغر

ر

ر
ر(ر0اكه)

ٓمتيْرولتانيباطر ولح ةٍطول ن ؽرص ر ر ةع درتاُاّرولمو)ر وللرجطرولكماطرذيْرول ا 
 

 نتائج الفخض االثانى ومشاقذتيا: -ثانياً 
تؽجج فخوق ذات داللة احرائية بيؼ متؽسطات ريشل الفخض الثانى عمي أنو "

رتب درجات أفخاد السجسؽعة التجخيبية عمي مكياس التشعيػ الحاتى في الكياسيؼ القبمي 
وختب رررطولب ة ر ونتنلح ر. والبعجي بعج تطبيق البخنامج التجريبي في اتجاه الكياس البعجي"
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رولقبم ر رولكا نيْ ردرج ) رحتٓنٍ )ررتب رذيْ رول ن ؽ ر وتا ن رديلط رلمكافرمْ ٓكيٓف  يمك
ٓمطرولتانيباطرمم ر   كسا يمي:، (Z،ر تّرةي برقا طر)مكياس تشعيػ الحات ولبعليرلم ا 

رر(رل عنصطرول ن ؽرذيْرولكا نيْرولقبم ر ولبعليZقا طر)ر(ر04جل ؿرراّر)ر
ٓكيٓفر ربةع درحكا سرولتاُاّرولموت ر وللرجطرولكماطرة نتنلوـرحع دلطر يمك

ٓعرولنتب حتٓنارولنتب ولعلد ولنتب وبةع د ٓيرولليلط Zقا طر حا   حيت
رتاُاّ

 ويم ع ي)ر
ٓجبط  2.20 0.825ر- 22.22 2.22 02 ولنتبرول 

 2.22 2.22 2 ولي لبطولنتبر
   2 ولتي  ير
ٓع    02 ول ا 

رتاُاّ
 وليمٓؾر

ٓجبط  2.20 0.804ر- 22.22 2.22 02 ولنتبرول 
 2.22 2.22 2 ولنتبرولي لبط

   2 ولتي  ير
ٓع    02 ول ا 

رتاُاّ
 ويمتب نر

ٓجبط  2.20 0.804ر- 22.22 2.22 02 ولنتبرول 
 2.22 2.22 2 ولنتبرولي لبط

   2 ولتي  ير
ٓع    02 ول ا 

ٓجبط ولتاُاّرولموت   2.20 0.826ر- 22.22 2.22 02 ولنتبرول 
 2.22 2.22 2 ولنتبرولي لبط

   2 ولتي  ير
ٓع    02 ول ا 

ٓيرZقا طر) ٓيرZقا طر)رر0.22=رر2.22(رمالرحيت ر0.02=رر2.20(رمالرحيت

(رل عنصػػطرول ػػن ؽرذػػيْرولكا نػػيْرولقبمػػ ر ولبعػػليررZ فرقػػاّر)ريتزددح مددؼ الجددجول الدددابق      
ٓول  ٓيررر(0.826،رر0.804،رر0.804،رر0.825رر-)و رممػ رولتػ  وػ رقا ػطردولػطرماػلرحيػت

ٓدرصػن ؽرذػيْرولكا نػيْرولقبمػ ر ولبعػليرل ػ لحرولكاػ سرولبعػلي،رر(،ر2.20)ر ح  رااينرللػ ر جػ
ٓجبػػػطر ممػػػ رحػػػْرحتٓنػػػارولنتػػػبروليػػػ لبط،ر وػػػموراعػػػلرحؤاػػػنورممػػػ رةيػػػثركػػػ فرحتٓنػػػار ولنتػػػبرول 
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للير صنودرولعياطرولتانيباط.ر ل عنصطررحقلوررتشسية التشعيػ الحاتى ص مماطرولبنم ح رول يتنلـرص ر
،رتػػّرةيػػ برول تٓنػػارولحيػػ ذ ر ويمحػػنوؼرول عاػػ ري،رلمكا نػػيْرالتشعدديػ الددحاتى ولتحيػػْرصػػ ر

ٓمػػ ا حػػ رولب ة ػػطرة ااػػ درميػػبطرولتحيػػْرذػػيْرولكا نػػيْرطرولتانيباػػط،رك ػػ رولقبمػػ ر ولبعػػليرلم ا 
ر ذلِرة نتنلوـرميبطرولكيبرول علؿرلبماِاألميات  تٓنٍ )ردرج )رولقبم ر ولبعلىرل

رسر-سر+رصر-صر=ررندبة الكدب السعجل
 سرررررررررردر-دررررررررررررررررررررررر

ةيثرص:رحتٓناردرج )روبحى )رص رولتٍبيػقرولبعػلي.ر،رس:رحتٓنػاردرجػ )روبحىػ )رصػ ر
ر.والججول التالي يؽضح ذلغولتٍبيقرولقبم .ررد:رولكا طرولعُ  رللرجطرولبعل.ر
 (02جل ؿر)

ٓمطرولتانيباطرص ر ول تٓنارولحي ذ ر ويمحنوؼرول عا ريربةع درحكا سرتاُاّرولمو)ر وللرجطرولكماطرلم ا 
را نيْرولقبم ر ولبعليولك

ةاّر ةعلي ابم  ولبعل
 ولتأ ين

ميبطر
ولكيبر
 ول علؿ

ٓىر ول يت
ويمحنوؼر ول تٓنا وية  ي 

 ول عا رير
ويمحنوؼر ول تٓنا

 ول عا رير
 حقبٓؿ 2.68 2.86 0.06 02.02 0.00 02.02 تاُاّرويم ع ي)
 حقبٓؿ 2.65 2.86 0.24 58.82 0.46 00.52 تاُاّروليمٓؾ

 حقبٓؿ 0.26 2.86 0.05 00.82 0.45 00.82 ويمتب نتاُاّر
 حقبٓؿ 0.2.66 2.86 0.00 62.52 0.82 26.02 وللرجطرولكماطر

 فرول تٓنارولحي ذ رلمكا سرولبعػلير ممػ رحػْرول تٓنػارولحيػ ذ ريتزح مؼ الججول الدابق 
لليرالجرجة عمي مكياس التشعيػ الحاتى لل رورت  عرلمكا سرولقبم رص روللرجطرولكماطرح  رااينر

ٓمػطرولتانيباػطر،رك ػ ر وػموراعػلرحؤاػنًورممػ رص مماػطرولتػلريبردوخػهرجميػ )رولبنمػ ح ر  صنودرول ا 
ٓمطرولتانيباط. تاُاّرولموت ولص رتا اطر رللير صنودرول ا 



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1435 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

حجددددددػ األثددددددخ باسددددددتخجام السعادلددددددة التددددددي أوردىددددددا ك ػػػػػػ را حػػػػػػ رولب ة ػػػػػػطرةحيػػػػػػ بر
(Field,2018,520)رةاّروب نرحْرول ع دلطرولت لاط:ر  ولميريتّرةي بر

ر
 ( تعشي حجػ العيشةN( السحدؽبة و)Z( قيسة )Zحيث )

 ويفدخ حجػ األثخ وفقا لمسحكات التالية:
 ر(راكٓفرةاّروب نراعاف(0.4وذورك فرةاّروب نر اهرحْر
 ر(راكٓفرةاّروب نرحتٓنا(0.7وذورك فرةاّروب نر اهرحْر
 ر(راكٓفرةاّروب نركبين(0.9وذورك فرةاّروب نر اهرحْر
 ر(راكٓفرةاّروب نركبينرجلوًر(0.9وذورك فرةاّروب نر كبنرحْر

  صقً رلىمنرول حك )رصإفرةاّروب نرل  مماطرولبنم ح رول يتنلـرصػ رولبحػثرولحػ ل راعتبػنركبيػنًور
رص رولبحثرولح ل .ر وٓرح ريهيلرول قطرص رص مماطرولبنم ح رول يتنلـر2.86ةيثررذمغر

                                      

 
ٓمطرولتانيباط5يتححرحْراكهر) ر(رةاّروب نرل  مماطرولبنم ح رل  لحرولكا سرولبعلىرلم ا 
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 -نتائج الفخض الثالث ومشاقذتيا: -ثالثا 

ٓجلرصن ؽرذو)رديلطروة  ياطرذيْرحتٓنٍ )ر يايرول نضرول  لثرمم ر مهر ريرت
ر رولبعليررتب رولكا نيْ رص  رولموت  رولتاُاّ رحكا س رمم  رولتانيباط ٓمط رول ا  ر صنود درج )

 لمتحققر  ولتتبع رةعلرحن ررصتنفرول ت ةعطر حلتى راىنرحْرومتى نرتٍبيقرولبنم ح رولتلريب ر 
ٓكيٓفر لمكافرمْرر(Wilcoxon test)حْر حطرومورول نضرونتنلح رولب ة هروختب رر يمك

ٓمطرولتانيباطررول ن ؽرديلهر وتا نر ذيْرحتٓنٍ )ررتبردرج )رولكا نيْرولبعلير ولتتبع رلم ا 
ر ر)مكياس التشعيػ الحاتى مم  رقا ط رةي ب ر تّ ،Zرولقبم ر رولكا نيْ رذيْ رول ن ؽ رل عنصط )

 .( 16، وجاءت الشتائج كسا ىي مؽضحة فى ججول) ولبعليروللرجطرولكماط
رولبعلير ولتتبع (رل عنصطرول ن ؽرذيْرولكا نيْرZ(رقا طر)ر00جل ؿرراّر)ر

ٓكيٓفر رل كا سرولتاُاّرولموت رة نتنلوـرحع دلطر يمك
ٓعرولنتب حتٓنارولنتب ولعلد ولنتب وبةع د ٓيرولليلط Zقا طر حا   حيت
رتاُاّ

 ويم ع ي)ر
ٓجبط  2.20 0.050ر- 00.22 5.22 0 ولنتبرول 
 2.22 2.22 2 ولنتبرولي لبط

   4 ولتي  ير
ٓع    02 ول ا 

رتاُاّ
 وليمٓؾر

ٓجبط  2.20 0.050ر- 00.22 5.22 0 ولنتبرول 
 2.22 2.22 2 ولنتبرولي لبط

   4 ولتي  ير
ٓع    02 ول ا 

رتاُاّ
 ويمتب نر

ٓجبط  2.20 0.240ر- 22.22 2.22 2 ولنتبرول 
 2.22 2.22 2 ولنتبرولي لبط

   2 ولتي  ير
ٓع    02 ول ا 

ٓجبط ولتاُاّرولموت   2.20 0.840ر- 22.22 2.22 02 ولنتبرول 
 2.22 2.22 2 ولنتبرولي لبط

   2 ولتي  ير
ٓع    02 ول ا 

 .2.6=  1...( عشج مدتؽي Zقيسة )  ...2=  5...( عشج مدتؽي Zقيسة )
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(رل عنصػػطرول ػػن ؽرذػػيْرولكا نػػيْرولقبمػػ ر ولبعػػليروػػ ررZ فرقػػاّر)ريتزددح مددؼ الجددجول الدددابق 
ٓول  ٓدررر(0.840،رر0.240،رر0.050،رر0.050)ررمم رولت  و رقاّرردولطرح  رااينرلل ر ج

ٓجبػػطر ممػػ رحػػْرحتٓنػػار صػػن ؽرذػػيْرولكا نػػيْرولبعػػلير ولتتبعػػ ،رةيػػثركػػ فرحتٓنػػارولنتػػبرول 
تشسيددة التشعدديػ مػػ ح رول يػػتنلـرصػػ رولنتػػبروليػػ لبط،ر وػػموراعػػلرحؤاػػنورممػػ رونػػت نوررص مماػػطرولبنر

لػػلير صػػنودرولعياػػطرولتانيباػػط.رك ػػ رتػػّرةيػػ برول تٓنػػارولحيػػ ذ ر ويمحػػنوؼرول عاػػ ري،ر الددحاتى
ٓمطرولتانيباط  .والججول التالي يؽضح ذلغ لمكا نيْرولبعلير ولتتبع رلم ا 

ر(ر05جل ؿر)ر
ٓمطرول رتانيباطرص رولكا نيْرولبعلير ولتتبع ول تٓنارولحي ذ ر ويمحنوؼرول عا رير وللرجطرولكماطرلم ا 
رمم رحكا سرولتاُاّرولموت 

ةاّر تتبع  ةعلي ولبعل
 ويمحنوؼرول عا رير ول تٓنا ويمحنوؼرول عا رير ول تٓنا ولتأ ين

 2.50 0.00 00.82 0.06 02.02 تاُاّرويم ع ي)
 2.50 0.54 56.02 0.24 58.82 تاُاّروليمٓؾ
 2.02 2.85 05.62 0.05 00.82 تاُاّرويمتب ن
 2.62 0.52 64.52 0.00 62.52 وللرجطرولكماطر

 فرول تٓنػػارولحيػػ ذ رلمكاػػ سرولبعػػلير اػػهرحػػْرول تٓنػػاريتزددح مددؼ الجددجول الدددابق 
الجرجة عمي مكيداس ولحي ذ رلمكا سرولتتبع رص روللرجطرولكماطرح  رااينرلل رونت نوررتحيْر

ٓمػػطرولتانيباػػطر،رك ػػ ر وػػموراعػػلرحؤاػػنًورممػػ رونػػت نوررص مماػػطرر صػػنودلػػليرالتشعدديػ الددحاتى  ول ا 
ٓمطرولتانيباط.تشعيػ الحات ولتلريبردوخهرجمي )رولبنم ح رص رتا اطر رللير صنودرول ا 
حجددددددػ األثددددددخ باسددددددتخجام السعادلددددددة التددددددي أوردىددددددا ك ػػػػػػ را حػػػػػػ رولب ة ػػػػػػطرةحيػػػػػػ بر

(Field,2018,520)رةاّروب نرحْرول ع دلطرولت لاط:ر  ولميريتّرةي بر
ر( تعشي حجػ العيشةN( السحدؽبة و)Z( قيسة )Zحيث )

 ويفدخ حجػ األثخ وفقا لمسحكات التالية:
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 ر(راكٓفرةاّروب نراعاف(0.4وذورك فرةاّروب نر اهرحْر
 ر(راكٓفرةاّروب نرحتٓنا(0.7وذورك فرةاّروب نر اهرحْر
 رةاّروب نركبين(راكٓفر(0.9وذورك فرةاّروب نر اهرحْر
 ر(راكٓفرةاّروب نركبينرجلوًر(0.9وذورك فرةاّروب نر كبنرحْر

  صقً رلىمنرول حك )رصإفرةاّروب نرل  مماطرولبنم ح رول يتنلـرصػ رولبحػثرولحػ ل راعتبػنركبيػنًور
ر وٓرح ريهيلرول قطرص رص مماطرولبنم ح رول يتنلـرص رولبحثرولح ل .ر2.86ةيثررذمغر

ر

 
رذيْرولكا نيْرولبعلير ولتتبع رص ر ةع درتاُاّرولمو)(رول ن ؽر4اكهر)
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 -وفيسا يمى تفديخ تمغ الشتائج:

ٓىر ررررر ٓدرصن ؽرذو)رديلطروة  ياطرمالرحيت ذيْرر2.20ا ر)رمت ي رول نضروب ؿرلل ر ج
ٓمطرولح ةٍطرمم رحكا سرولتاُاّر ٓمطرولتانيباطرر ول ا  حتٓنٍ )ررتبردرج )ر ٌ  ؿرول ا 

ٓمطرولتانيباطرح  رريلؿرمم روفرولبنم ح روهرا دىرولموت رص رولكا  سرولبعلىرل  لحرول ا 
ٓمطر ولتلريب رول قلـرلهحى )ر  ب رص مميتهرص رتحييْرحى رفرولتاُاّرولموت رللىر ٌ  ؿرول ا 

ٓمطرولح ةٍط. رولتانيباطرحق رمطرةأٌ  ؿرول ا 

روة  يررررر رذو)رديلط رصن ؽ ٓد ٓج رل رول نضرول  م  رمت ي  ر ا ر) ررتبرك   رحتٓنا رذيْ اط
ٓمطرولتانيباطرذيْرحكا سرولتاُاّرولموت رص رولكا نيْرولقبم رولبعلىرص ر درج )ر ٌ  ؿرول ا 

ٓمطرولتانيباطرحْرولبنم ح ر. روتا نرولكا سرولبعلى.رح  ريلؿرمم رونت  دفرول ا 

ٓمػطرر ٓدرصن ؽرذيْرحتٓناررتبردرجػ )ر ٌ ػ ؿرول ا  ك  ركا  رمت ي رول نضرول  لثرمم ر ج
تانبياهرص رولكا نيْرولبعػلىر ولتتبعػ رممػ رحكاػ سرولتاُػاّرولػموت رصػ روتاػ نرولكاػ سرولتتبعػ رول

ح ػػ ريػػلؿرممػػ رونػػت نوررص مماػػطرولبنمػػ ح رةعػػلرومتى يػػهرممػػ رتحيػػيْرحىػػ رفرولتاُػػاّرولػػموت رلػػلىر
رررررررررررررررررررر-وٌ ػػػػػػػػػػػ ؿرولححػػػػػػػػػػػ مط،ر بػػػػػػػػػػػملِرتت ػػػػػػػػػػػقروػػػػػػػػػػػمنرولاتػػػػػػػػػػػ ي رحػػػػػػػػػػػسرمتػػػػػػػػػػػ ي رردرونػػػػػػػػػػػطركػػػػػػػػػػػهرحػػػػػػػػػػػْ:

(Robinsonet al.,2009;Strightet al,2009 DeborahرandDavid,2009; 
Kazdin et al.,2010 Eleni and Irini,2017 Michelson et al.2013            

ٓولػػػليْرممػػػ رودورفروليػػػمٓؾر تا اػػػطرحىػػػ رفرتاُػػػاّرولػػػموت رلػػػلىر    ولتػػػ رتا  لػػػ رذػػػنوح رلتػػػلريبرول
ٓوحػػهرتعمػػقر ٌ ػػ لىّر.ر ي كػػْرت يػػينرحػػ رتٓ ػػم رللاػػهرتمػػِر ٓمػػطرحػػْرولع ٓنرحا  ولاتػػ ي رصػػ راػػ

ةعػػػػًرحاىػػػػ ررة ل ىػػػػ رو)ر ول عػػػػ رؼر ولتػػػػلريب )رولع ماػػػػطرولتػػػػ رتحػػػػ ا رولبنمػػػػ ح روهراػػػػ دىر ر
ن ؼرتٍباقه. ٓمطر خنىرتعمق رة ل اا )رول يتنلحطرص رولبنم ح رَ  رحا 

 



بية للطفولة المبكرة  ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1440 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

 -الحاتى:أواًل : السيارات والسعارن التجريبات التى تمقتيا األميات عمى ميارة التشعيػ 

ٓحػ )رول عنفاػػطرمػْرخ ػ ييروبٌ ػػ ؿرررررر تتحػ ْرولبنمػ ح روهراػ دىرمػػلدراػنّرحػْرول عم
ص رتمِرول نةمطرولع نيػطرول بكػنفر  وػّرويةتا جػ )رولا يػاطرولتػ رااػبرواػب مى رك ػ راػلـرولعليػلر

ٓحػػ )ر ول عػػ رؼرمػػْر ٓب )رحػػْرول عم ٓنر  وػػّرحُػػ ونر نػػ  )ر ػػع ولتاُػػاّرولػػموت ر رحنوةػػهرم ػػ
ولموت رللىروبٌ  ؿرص رتمِرول نةمطرولع نيطرول بكنفر،ك ػ رمػ اىرولبنمػ ح رحػسروبحىػ )ررولتاُاّ

كػػهرحػػْرولتػػأ ينو)روليػػمباطر وهاا ذاػػطرول تنتبػػطرممػػ رحىػػ رفرولتاُػػاّرولػػموت رممػػ ران ػػاطرولٍ ػػهر
ٓومبرويك دا اهر ولتقلـر ولاا حرص رول يتقبهرةاكهرم ـر ٓنرولا ي ررةاكهرخ صر مم رولا  م 

ولبنم ح روبحى )رمم رتب ػينوّرة بنػ ليبروهاا ذاػطرولتػ را كػْرحػْرخاللىػ رحيػ ملفرر.رن مل
 ٌ  لىْرمم روكتي برحى رفرولتاُاّرولػموت ،رصك يػنرحػْروبحىػ )راػلرايػ و ْرةاػكهرحب اػنر  ر
ٓيػػػطرولتػػػ رتعػػػٓؽرحػػػْرم ػػػٓرولتاُػػػاّرولػػػموت رلػػػلىر غيػػػنرحب اػػػنرصػػػ رلتبػػػ عرةعػػػًروبنػػػ ليبرولتنب

ح ػ ريتنتػبرمماػهرصقػلوفر قػطرولٍ ػهرذا يػهر، صقػلوفرولقػلرفرممػ روليػاٍنفروٌ  لىْرةاػكهرلااػ ذ ر
ٓب )رولتاُػػاّرولػػموت رصػػ رول نوةػػهرولع نيػػطر ٓررومػػنوضر ػػع ٓوٌ ىّر وم عػػ يتىّ،ر رَىػػ ممػػ رمػػ

 ;Kochanska and Knaack,1999)ولت لاطر،ر ومورح ر كل)رمماػهرمتػ ي ردرونػطركػهرحػْ:ر
Feldman and Klein,2001;Silverman and  Ragusa,2003; Annemiek et 

al.,2006)ٓب )رولتاُػاّرولػموت رر ٓيػطروليػ لبطرر بػيْر ػع ٓدرمالاطرذػيْروبنػ ليبرولتنب مم ر ج
ٓيػػطروياا ذاػػطر تػػلريبىّرمميىػػ ر ماػػلروبٌ ػػ ؿر.ر حػػْر ػػّرصػػأفرونتب ػػ رروبحىػػ )رة ينػػ ليبرولتنب

ٓفروب لػػ ر وبن نػػاطرولتػػ رتيػػ ملوْرممػػ رة  اػػطر ٌ ػػ ل ىْرحػػْرولك يػػنرحػػْركػػ فرة   ةػػطرولنٍػػ
ٓب )رتا اػػػطرولتاُػػػاّرولػػػموت ر.رك ػػػ رتػػػّرتب ػػػينر ٓكاطرولا ج ػػػطرمػػػْر ػػػع ول اػػػ كهرولا يػػػاطر وليػػػم
ٓتنرو رولبكػػ نرولاػػليلرنػػاعٓؽرذلػػِرحػػْرم ػػٓر ويحىػػ )روفرمقػػ برولٍ ػػهر وػػٓرصػػ رة لػػطرحػػْرولتػػ
ولتاُػػػاّرولػػػموت رةاػػػكهرلااػػػ ذ ر تػػػّرتػػػلريبىّرممػػػ روكتيػػػ برولٍػػػنؽرولتػػػ رتيػػػ ملرممػػػ رتحقيػػػقر

نخ نربٌ  لىّر رولتعبينرمْررغب تىّرةاكهرحقبٓؿ.رةن ػ رجميػ )رولبنمػ ح روهراػ دىروينت
ٓكىّرةٍنيقػػهر ممػػ رلكيػػ بروبحىػػ )رولٍػػنؽرولتػػ رتيػػ ملر ٌ ػػ لىْرممػػ رتاُػػاّرحاػػ منوّر نػػم
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م ماػػطرصق حػػ رولب ة ػػطرذتػػلريبروبحىػػ )رممػػ ر ماػػٍطرتيػػ ملروبٌ ػػ ؿرصػػ روتقػػ فروليػػاٍنفرممػػ ر
ٓواػفرولحػ غٍط. ومورحػ ريت ػقرحػسررغب تىّرولايلاطر ي بحٓفر وك نرالرفرمم رولتع حػهرحػسرول 

ةحػػػػن رفرتػػػػلريبروبٌ ػػػػ ؿرصػػػػ ر اػػػػ رحبكػػػػنرممػػػػ روليػػػػاٍنفرممػػػػ ررFlorez(2011)ونػػػػى ح )ر
ػنؽر رغب تىّر د وصعىّررلتحييْرولتاُاّرولموت رلليىّ.تح ا رجمي )رولبنم ح رونػتنوتااا )رٌ 

كاػػػفراعبػػػن فرمػػػْرحاػػػ منوّر كاػػػفررتلريباػػػهرم ماػػػطرنػػػ مل)روبحىػػػ )رممػػػ رتعمػػػاّر ٌ ػػػ لىْ
ا يػػن مى رواحػػً روػػمورحػػْرج مػػبر رحػػْرج مػػبرّوخػػنرنػػ ملرولبنمػػ ح رروهراػػ دىروبحىػػ )رممػػ ر
ٓجيىّرللػػ راػػن رفر تغييػػنر صكػػ روْرتاػػ نرولٍػػنؽرول تبعػػطرصػػ رتااػػئطر تنباػػطر ٌ ػػ لىّرحػػْرخػػالؿرتػػ

ٓكاهر واػػػحطرخػػػالؿرم ماػػػطرتنباػػػطر ٌ ػػػ لىّر اػػػن رفرولتنٍػػػاارلتحقيػػػ قروػػػمنر اػػػسر وػػػلوؼرنػػػم
وبولوؼرصمقلرتّررتلريبرويحى )ررخػالؿرجميػ )رولبنمػ ح رممػ ركافاػطرحيػ ملفر ٌ ػ لىْرممػ ر
ٓلػػػط.ر تعػػػلروػػػمنر ٓلػػػطر ولغيػػػنرحقب ٓكا )رول قب تحقيػػػقروينػػػتقاللاطر روتنػػػ ذرولقػػػنورو)ر، تحليػػػلروليػػػم

ك ػ رنػ ملر.ر(Yair and Moti,2017)ول ىػ رو)رحى ػطرلتا اػطرولتاُػاّرولػموت رلػلىر ٌ ػ لىْر.
ٓح )ر حع رؼرمْركافاطرلاكمطررولبيئطرول اهلاطررةحيثرتكٓفر ولبنم ح رمم رتقلاّرلهحى )رحعم
خ لاػػطرحػػْرولحػػغٌٓ )رولبيئاػػطر،ر تتيػػّرةػػ بحْرولا يػػ ر ولعػػ ٌ  ر رتح ػػهروينتكاػػ ؼر ولػػتعمّر

 Dillen and Sheppes بٌ  لىْر صقرل نةمتىّرولع نيطر ريت قرذلِرحسرونى ح )ركهرحْر
ممػػػػ راػػػػن رفرتىيئػػػػطرولبيئػػػػطرول اهلاػػػػطرة لعليػػػػلرحػػػػْرول  يػػػػنو)رلتاػػػػااسروبٌ ػػػػ ؿرممػػػػ رر(2011)

وينتكاػػ ؼر ولػػتعمّر.ركػػه)رجميػػ )رولبنمػػ ح رواحػػً رممػػ رتػػلريبروبحىػػ )رممػػ ركافاػػطر اػػسر
ٓاػسر ولتابػؤرر وػمورحػ رمػهزرلػليىّر ٓح رح  رن ملرمم روكتي بر ٌ  لىْرولقلرفرممػ رولت ر تيْري

ٓررة بحػػ فرح ػػ ر  معكػػورذلػػِرممػػ رتحيػػْرولتاُػػاّرولػػموت رلػػليىّ.رركػػه)رجميػػ )رولبنمػػ ح رولاػػع
ٓيْرمالاػطردوصئػطر ٓحػ )ررولتػ رتيػ ملرممػ رتكػ وهرا دىررمم رتلريبرويحى )ر وحػلودوْرة ل عم
حت  ممػػػهر حتب دلػػػهرذيياىػػػ ر بػػػيْرٌ مىػػػ رةحيػػػثرااػػػعنرولٍ ػػػهرة ةتنوحػػػهر ي ػػػقرةأمػػػهرنػػػيا ؿرولػػػلمّر

ٓتنر حػْر ػّرنػ ملرذلػِروبٌ ػ ؿرممػ روكتيػ برر ويمتا نرص روب ا )رولت رنااعن خاللىػ رةػ لت
ولك  نفرولموتاطر ولنغبطرص رح  رنطرحى رو)رجليلنر ولػتعمّرحػْروبخٍػ نرح ػ رنػ ملرممػ رتحيػْر
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حى رفرولتاُػاّرولػموت رلػليىّر.راػلـرولبنمػ ح رولتػلريب رلهحىػ )رولعليػلرحػْروبماػٍطرولتػ رتيػ ملر
 ويمتب نر يعتبن ورحْر وّرول ى رو)رول عنفاطرلتحييْرولتاُػاّررمم رتا اطرولتمكنر ولموكنفرولع حمط

رCleveland et al., (2007) McClelland et al( 2007ولػموت ررةيػثر كػلرركػهرحػْرر)
ممػػػ ر فرتا اػػػطرولتاُػػػاّرولػػػموت ريتٍمػػػبرتػػػلريبروبٌ ػػػ ؿرممػػػ رحىػػػ رفرولػػػموكنفرولع حمػػػطر حىػػػ رو)ر

ٓنرويمتب نر تا اطرول ى رو)رولحنكاطر ول ى رو ٓيط.ر ي كْرت يينرومنرولاتػ ي رواحػً رصػ راػ )رولمغ
ٓمهرلمعليلرحْرروبماٍطرولحياطر ول ٓناكاطروتيػ  ر ح رالحهررولبنم ح رحْرتٍباق )رم ماطرحتا

.ر تت ػقروػمنرولاتااػطرحػسرة لبي ٌطر ولاينرح  رااسروبحى )رذتٍباقى ر ح  رنتى رحػسر ٌ ػ لىْ
ٓتيػػك ر)مُنيػػطر م ماػػطرتك حماػػطرذػػيْرول ػػندر ول ات ػػس،رر تمعػػبررر(ر فرولتاُػػاّرولػػموت 0600فاا

ٓكا )رولتاُػػػاّرولػػػموت .روفرحىػػػ رفرولتاُػػػاّر ولبيئػػػطرويجت  عاػػػطرول ق فاػػػطرد ًرورحىً ػػػ رصػػػ رذلواػػػطرنػػػم
ٓم رحػػْر) ٓو)(ررمتااػػطرتقػػلـررولا ػػٓروهدروكػػ ر ول عنصػػ ر5:ر5ولػػموت رتاػػىلرتحػػٓؿركا ػػ ر مػػ نػػا

ٓيػطرلهٌ ػ ؿرصػ رتمػِرلهٌ  ؿرح  ريتٍمبررتا اطرولعليلرحْرولَٓ يفرو لتا يماطر رول ىػ رو)رولمغ
ر(, (Denhamet al.,2011; Eisenberg et al.,2011ول نةمطررر

رص روكي برويحى )رحى رفرررررر ركبينًو روليق ي)رولتعما اطرد رًو ك فرلمتلريبرمم رونتنوتاااط
ٓىر دونر ٌ  لىّر تاُاّرومتب وّر تىيئطر ونتغالؿرول نصرولبيئاطرل ٓىرتقياّرحيت المتق ؿرحْرحيت

ر رمماه ر كل رح  ردرونطرGalinsky(2010)  بخن. ومو رمت ي  رحس ر رولبحث رمت ي  ر ت ق  ك  
(Eisenberg et al.,(2011ر نيمطرر راعتبن روبماٍط رمم  رة لتعنؼ ٓولليْ رول رووت  ـ  ف

ٓجاهر رت روبحى )رمم  رتي مل روبماٍط رومن رح ه ٓولليْر ولٍ هر  ف رول رذيْ ٓو ه لمتق ربر ولت
ٓورال فرولٍ هرو ٓم ٓجاهروليماّ.ررك  ر كل)رجمي )رولبنم ح رمم روبحى )رمم ران رفر فراك لت

رتعنص روبحى )رحْرخالؿرولبنم ح رمم ر رمم رحا منوّر. رص رولتعبينر ولياٍنف بٌ  لىْر
ٓكىّر ران رفرلحلودر ٌ  لىْرة بن ليبر ٓو هرحسر ٌ  لىْرر ان رفرحالةُطرنم  و اطرولت

ٓوافرولح غٍطر. وبصك ررولت رت كاىّر رحْرولتع حهرحسرول 
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 ثانيًا: فيسا يتعمق بالعامل الثانى :وىؽ طبيعة الفشيات اإلرشادية السدتخجمة في البخنامج:

ص لبنم ح روهرا دىرحْرخالؿرٌناهر رصاا تهرك فرلهرد رًورصع ًيرص رتحييْرولتاُاّرولموت رررررر
ر رول ا ااطر رول ح انف رولتانيباطر،رةيثرتّرونتنلوـرةعًرول اا )ر) ٓمط للىر ٌ  ؿرول ا 
نؽرتا يتى ر،ر تقلاّرولتغماطر ٓوجب )رول اهلاط(رص رتب ينروبحى )رة ى رفرولتاُاّرولموت رٌ   ول

رحْرول رةه ٓو را ح ر منضرح  رول اهلاط ٓوجب ) رول رص  رلمب ة ه رويحى ) رحا ااط رخالؿ رحْ نجعط
ٓم رول اا )رولت رونتنلحى ر وماٍطرحسروٌ  لىْرن وّرص رتب دؿرولنبنو)رحسرويحى )ر.رتا
ولبحثرص رلرا دروبحى )رولت رتح ا رلعبرولل رر تب دؿرومنروبد وررحسروبحى )ر،رةيثر

رويحى  رولب ة ه رمم رااع  روبٌ  ؿ رتلريب رةكافاط رول تعمقط رول نتم ط رويد ور رلعب )رمم 
ولتاُاّرولموت رح  رن ملرمم ر قهرحى رو)رويحى )رص رتا يمرتمِروبماٍهرحسروٌ  لىْرص ر
ول اهؿر.رك  رتح ْرولبنم ح رصاا )رولتعهيهر رتّرتلريبروبحى )رمم ركبفاطرتقلاّرولتلعاّر

ٓكىّر وم ع يتىّر تّرولتلريبرمم رونتنلوـر ك نرحْرول ا نبروذورح روةيْروبٌ  ؿرت اُاّرنم
ٓيطرك ها  نو)ر ٓي)ر رحعهزو)رحعا ٓىر ول أك ٓعرحْرول عهزو)رح هرول عهزو)رول  داطرك لحم م
رمم ر رولا مجط ر ن مل)رصااط ر، ٓد رولحبر ول رحا من رمْ ر ولتعبين ر ويوت  ـ رويمتب ن  وَى ر

ول ااطرلمتعبينرمْرول ا منر ولياٍنفرمم روليمٓؾر،رتلريبروبحى )رمم ركافاطرونتنلوـرتمِر
رولتعما  )ريٌ  لىْر ٓجاه ن مل)رصاا )رولبنم ح رمم رتلريبرويحى )رمم رونتنوتااا )رت
رحْر رج مبركبين رمم  ر و   رلليىّ ر ولموكنف رويمتب ن ر تحييْ رتا اط رمم  رتي مل رولت  نؽ  ٌ

ولع نيط.رك  رن مل)رصاا )رولبنم ح رمم روبو اطرص رتا اطرولتاُاّرولموت رخالؿرتمِرول نةمطر
وكتي بروبحى )رحى رفرولتعهيهروهاا ذ ربٌ  لىْر ولتعنؼرمم رول ن ؽرذيْرولتعهيهر ولعق بر
ٓورال فر ٓم ٓكىّرلاك ك  رن مل)رصااطرولا مجهرمم روكتي برويحى )رولقلرفرمم روينتب  ررليم

 م رص ر فرنمٓؾروّية نرة   ةطرال فراقتلىرلىّر، ومورح ريت قرحسرمُنيطرة مل رورلمتعمّرويجت 
ر(60،ص.ر0200ذى رولٍ هرصىٓراالةُىّر يتعمّرحاىّ.)ك حه،
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ةنصرولبنم ح رتلريبروبحى )رص رو ا )رحا نبهرلىّر ونتالرولبنم ح رمم رحلىرزحا ررررر
ٓمطرتي ملر  ونسرلح  فروفراحققر ولوصهر،رروم رذا نرولبنم ح رونتنلوـروماٍهرتلريباطررحتا
رول نضرول  لثرولت ر رذاتااط ريتعمق ر. فا   ر ولبىاه رول نح رحْ ٓع رولتلريبرم رجٓ رومٍ ن مم 
وا ر)رمت ياهرول ررصًرول نضرول  نىرةيثركا  رمت ي رول نضرمْرتحيْردرجطرولتاُاّر
رمم رونت نوررص مماطرولبنم ح رر راعلرحؤانًو ولموت رص رولكا سرولتتبع رمْرولكا سرولبعلىرح  

رتٍب رومتى ن رةعل ر ف رذلِ رولب ة ه ر تعمه ٓح )راقه رحعم رحْ رتح اه رة   رويرا دى ر ولبنم ح 
ٓكىّر  حع رؼر  ماٍطرتٍباكاطرن مل)رمم روكي برويحى )رحى رو)رو بح رجهنرحْرنم
ص رتع حمىّرحسر ٌ  لىْر وتححرذلِرحْرح ر جلتهررولب ة طرحْروقب ؿرم ل رحْروبحى )رمم ر

رمل روا ؾرٌمبرلهي دف رك ف رذه ران ريطر رشرولع ه، رة  ه رولبنوح  رتمِ رولامي )ر مقل د
ل ي ملتىْرص رتقلاّرولعٓفرلىْرص رتنباطر ٌ  لىْررةٍنؽرلاا ذاط.رصقلرذكن)ر ةلروبحى )ر
 مى رك م رريرتيتٍاسرولت نؼرمالحهريمحرٌ مى رمم رٌمبرولائرو را نخر يبك رل تنفر

ٓيمطر ب لت ل رومتبن)روبحى )ر فرتلريبرولٍ هرص رحنةمطرم ني طرحبكنفرمم رتحييْرولتاُاّرٌ
رص ر روينت نور رمم  روياتا ع رومو رن مل رح   روبو اط رحْ رج مبركبين رمم  ر حن روٓ ولموت 
ر كملِرةن  ر رحْر ولوؼرتنباطروبحى )ربٌ  لىْر، تٍبيقرولبنم ح ر و بحرولؼرريايً 

ٓح )رولت رتي ملرويحى )رص  ٓصينرح دنرمم اهرتتح ْرويماٍطر ول عم ح  رنطررولب ة هرمم رت
ٓرر ٓنرح رونتاعن)رةهرويحى )رحْرتٍ ويماٍهرحسر ٌ  لىّر،رك  را ينرومورولتحيْرص را
رلتنباطر رون س رولبنم ح  رحْ رول كتيبه رول ى رو) رلاعه رحعهز رة   ةط رك ف ر ٌ  لىّ ٓكا ) نم

ر ٌ  لىْر.

ٓجىهرلآلة نرح ْر جهر ح  رنبقرتلمّرمت ي رومورولبحثرولل ررولمىرتحتمهرولبنوح روهرا داطرول 
رصآفر رلكي ذىّ ريىلؼرلل  رولبنوح  رحْ ٓع رولا رومو رص  ه ر ٌ  لىّ. رلتنباط رالروتىّ ر تعهيه دمّ
ٓح )رولت رتتعمقر رتمِرولبنوح رص رتقلاّروهرا دو)ر ول عم ولتع حهرحسر ٌ  لىّر كملِرتي وّ
رولبنوح رة   ةطر رذهرتكٓفرومن رللىر ٌ  لىّ رمم رتا يتى  ٓو راابر فراحن  ة ل ى رو)رولت ر
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ر ٌ  لىّرجم رهكي ب رلآلة ن رولعٓف رتقلاّ رص  رتي وّ ر ماٍه رحْ رتتح اه رة   رتلريباط ي )
ٓكا )روهاا ذاطرةٍنيقطرم ماطرح  راي وّرص ررلاب عرة ج )ر ٌ  لىّرولا ياطر ول عنفاطر وليم

رة صظ) رحْ ركاًل ر كل ر لقل ر0225 ويجت  عاط. رهللا)022، رمبل ر.ر0225( رول حهر05، ر، )
(مم ر فر0200(ر،رحلة ر)45،.0226(رك حهر)502،رر0226)(ر،ر ك  ص ر548،ر0228)

وهرا دروبننيرُاعلر ةلرويتا و )رولحلي طرص رخلحطرول ند،ر ولت رتي وّرص رلةلو رتغيينر
رحاكال)ر واٍنوة )ر ٓر رَى رلل  ر تؤدى رنمب  رتأ ين رلى  رولت  رولعالا )روبننيط رميق ص 

 ص رةا فرول ات س،رصى رولت رتحلدران اطررم ياط.رص بننفرتمعبرد رًورحى ً رص رةا فر صنودو 
ٓنر ويمحنوؼ،رر حْروا رت بحرذنوح ر ٓجىى رلل رول حطر  رول نضر ولي  صنودو ر تاكمى ر ت
ٓجهرلآلة نرمم ردرجهركبينفرحْروبو اطرلتحقيقرول حطرولا ياطربصنودو ر وهرا درولا ي رول 

ٓكا طر  روم ع لاط.ر حْرم ةاطر خنىر خ ٓ ً رلذورك فر ةلرومح يى راع م رحْرواٍنوة )رنم
رحسر رلمتع حه روليما ط ٓيط رولتنب رة بن ليب ٓولليْ رول ر ته يل رتب ين رمم  رولبنوح  رومن تع ه

ٓوصقر ول حطرولا ياط. ٓورةأمم ردرج )رولت ر حاكال)ر ٌ  لىْرلا تع

بعج عخض الشتائج التى تؽصل إلييا ىحا البحث تعخض الباحثو مجسؽعة  :تؽصيات البحث
 التؽصيات التى تػ التؽصل إلييا والبحؽث السقتخحةمؼ 

ٓـرولتاُاّرولموت رللىروبٌ  ؿرص رول نوةهرولع نيطرول بكنفررلمٍ هر - ويوت  ـرذتا اطرح ى
ٓـرللىروبٌ  ؿرص ر حْرابهروّية نر ول عم  )رهفروبوت  ـرذتا اطر تحييْرومورول  ى

ٓدرةأكبنرص يلنرمم رول ندر وب  ننفر ول ات س.وموروليْرول غينراع
ٓيطر - ٓجهرلهحى )رلتحييْروبن ليبرولتنب ويوت  ـرةإجنونرة هيلرحْرولبنوح روهرا داهرول 

رذنوح ر رٌ ةس رتأخم رذنوح  رة   ةط روهرا داط رولبنوح  رومن رلتكٓف روٌ  لىْ رحس ول تبعط
رص ر رولا ياط ر وياٍنوة ) ٓكاط روليم رول اكال) ٓر رَى ر حاس رلمحل رول بكن ولتلخه

 يطرولت لاطرلهٌ  ؿ.ول نوةهرولع نر
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 تانيبرومورولبحثرمم رميا )ر كبنرلتع اّرولات ي . -
لجنونرحهيلرحْرولبنوح روهرا داهرلتلريبرول عم  )ر وبة نرمم رٌنؽرتا اطرولَٓ يفر -

 ولتا يماطرلهٌ  ؿرل  رلى رحْرمالاطرورتب ٌاطرذتا اطرولتاُاّرولموت رلليىّ.
بنو)روبحى )ر رولق ي يْرمم رتنباطرولٍ هروجنونرحهيلرحْرولبنوح روهرا داطرل قهرخ -

ةٍنؽرتٍبيقرونتنوتااا )روليق ي)رولتعما اطرل  رلى رحْرتأ ينو)رغاا ذاطرمم رتا اطر
 حى رو)رولٍ هرص رتمِرول نةمطرولع نيطرول بكنف.

 -ويقتخح البحث الحالى إجخاء مديج مؼ البحؽث عمى التشعيػ الحاتى تتسثل في :

 للىروبٌ  ؿرص رحنةمطرولحح مط.رتقياّرولتاُاّرولموت  -
 مطرح رابهرول لرنط.ةلتاُاّرولموت رللىروبٌ  ؿرص رحنرتقياّرو -
ٓكاطرللىر - ص مماطرذنم ح رلرا دىرلتا اطرولتاُاّرولموت ر   ننرمم رخ ًرول اكال)روليم

  ٌ  ؿرح رابهرول لرنط.
ر رولتعمّ ٓب ) ر ع رخ ً رص  رولموت  رولتاُاّ رمم  را يّ رورا دى رذنم ح  للىرص مماط

ٓب )رولتعمّ. رويٌ  ؿرول عنايْرلنٍنر ع

ص مماطرذنم ح را يّرمم رولمعبرص رتحييْرولَٓ يفرولتا يماطر   ننرمم رحى رفرولتاُاّر -
 ولموت ربٌ  ؿرح رابهرول لرنط.

ر

ر

ر

ر

ر
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 السخاجع

 أواًل: السخاجع العخبية 

وليمٓؾراطر(.ص مماطرذنم ح رلرا دىرلن ًرامقرويم   ؿرص رتا 0220 ذٓرولحيْ)ن ينف(.)
روبن ن . رولتعماّ رحْ روب ل  رول نةمط ر ٌ  ؿ رللى روهاا ذ  مجمة كمية ويجت  م 

 .582-086(،ر0)التخبية.جامعة بشى سؽيف.
ٓوايْ)زيلوف(.) ٓوايْ)ح يل(ر ة  .م  فر.ردوررول كن.الشسؽ االنفعالي عشج األطفال(.0225ة

رلماانرإرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسخىػ(.0225ة صظ)ةٍنس(.) .رم  فر.ردوررول يينف
ٓزيس.ر   ولت

(.ص مماطرذنم ح رلرا دىرلهحى )رص رخ ًرامقرويم   ؿرللىر ٌ  ؿر0205خما طر) ة ل(.)
 .رسالة دكتؽراه غيخ مشذؽرة .كمية التخبية في الطفؽلة السبكخة.جامعة القاىخةولن اط.ر

رولاب )مم (.) رولق ونف.رخبية الخاصةاإلرشاد األسخى وتطبيقاتو في مجال الت(.0220مبل .
 حكتبطروبمامٓ
.رولق ونف.ردوررول كنرلمٍب مطرراإلرشاد والتؽجيو في مخاحل العسخ(.0228مبلرولق در)مهيه(.)

  ولاان.
 .ولق ونف.ر.دوررولنا ددراسات في سيكؽلؽجية غيخ العادييؼ(.0225مبلرهللا.)م دؿ(.)
ٓزيس..رم  فر.ردوررعمػ الشفذ األسخى (.0226ك  ص .)مالن(.)  ول كنرلماانر ولت
ر() ر) ةيل رولحا فر0222ك حه ر ةلو  رخ ً رص  روم ع ل  رمقالم  رلرا دى رذنم ح  (.صع لاط

 268ر-206(:4)ر(15دراسات نفدية،مج )ولح غٍطرللىرمياطرحْرٌمبطرولا حعطر،ر
ٓزيس.الرحة الشفدية لألطفال.ر(0226ك حهر)نىين(.)  .رولني ضر.ولهونونرلماانر ولت
روينكالريط.وهنكالريط.رأساليب تخبية الطفل بيؼ الشعخية والتطبيق(.0200ك حه)نىين(.) .

 حنكهروهنكالريطرلمكت ب.
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 .خبنونرولتنباط.رولني ض.اضطخابات الطفؽلة السبكخة(.0200ك حه)نىين(.)
ر)ةيا (.) ٓزيس.ر(.سيكؽلؽجية الشسؽ في الطفؽلة0200ولعهن ر ولت رلماان رولع ل اط .وللور

 وبردف.م  ف،
رلماانربخامج اإلرشاد الشفدي:الشعخية والتطبيقر)0226ول حه)مبيه(.) ٓـ رولعم ر.دور رولق ونف .
ٓزيس.   ولت

ر)خ لل(.) ر.0208ولاا ر نعخية التجافع نحؽ محاولة تشعيخية لفيػ وتفديخ الدمؽك (
ٓرسرولل لاط.راالندانى  .ولق ونف:رحؤنيطرة

ٓولليْر0200حلة )ذلاس(.) لن ًروليمٓؾرول اكهرللىر ذا يى  .ررن لطر(.رذنم ح رلرا ديرلم
ٓرنر ٓرونرغينرحاا ٓلطرول بكنفرر-دكت  ج حعطرولق ونف.ر–كماطرولتنباطرص رولٍ 

ٓم )رر.ذين ).اتجاىات معاصخة في العالج الشفدي(.0202)كنييتيْ(.)ر رول ٍب انكط
ٓزيس  .لمت
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