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 اإلستشهاد املرجعى: 

فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجيات التعزيز للحد من سلوك (.2020).الصاوي ،رحاب السيددمحم
حتليل السلوك القابلني للتعليم ابستخدام ى األطفال املعاقني عقليًا إيذاء الذات لد

 ،جامعة بين سويف،.كلية الرتبية للطفولة املبكرةجملة حبوث ودراسات الطفولة.ABA)التطبيقي)
 1012-935 ديسمرب، -2،ج(4)2

 إعداد
    دمحم  رحاب السيد الصاوي

جامعة دمنهور -كلية الرتبية للطفولة املبكرة  -ستاذ علم نفس الطفل املساعد أ  

قائم على اسرتاتيجيات التعزيز للحد من سلوك إيذاء فاعلية برانمج 
الذات لدى األطفال املعاقني عقلًيا القابلني للتعليم ابستخدام حتليل 

 (ABAالسلوك التطبيقي )
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 :ححبلا صخلم

ييجؼ البحث الحالي الحج مغ سمػؾ إيحاء الحات لجػ األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا      
(. والتعخؼ عمى مجػ استسخارية ABAالقابميغ لمتعميع باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي )

فعالية البخنامج بعج انتياء تصبيقو وخبلؿ التقييع التتبعي. وتحؿيًقا ليحا اليجؼ فقج تكػنت عيشة 
لتي تتخاوح أعسارىع الدمشية ( شفبًل وشفمة مغ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع إٔمغ ) الجراسة

، استخجمت الباحثة في الجراسة الحالية األدوات التالية : مؿياس ستانفػرد ( سشػاتٓٔ-ٛ) بيغ
بيشيو لمحكاء ،مؿياس إيحاء الحات: إعجاد الباحثة ،وبخنامج قائع عمى استخجاـ استخاتيجيات 

( لخفس إيحاء الحات لجػ األشفاؿ السعاقيغ ABAالتعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي )
وجػد فخوؽ ذات داللة  -ٔ: جاد الباحثة(. وأسفخت الشتائج عغعقمًيا القابميغ لمتعميع )إع

إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ 
س سمػؾ إيحاء الحات بعج تصبيق استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ عمى مؿيا

ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ  -ٕ( لرالح الؿياس البعجؼ. ABAالتصبيقي )
متػسصات رتب درجات أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي عمى مؿياس 

 سمػؾ إيحاء الحات.

 -سمػؾ إيحاء الحات –األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع  تاحية:الكلمات املف

 (ABAالدمػؾ التصبيقي ) -استخاتيجية التعديد
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Abstract: 

     The current research aims to reduce Self –injurious Behaviour in 

educable mentally disabled children using applied behavior analysis 

(ABA) and to identify the continuity of the program's effectiveness after 

its implementation and during the follow up evaluation period. To 

achieve that objective, the study sample consisted of (12) male and 

female educable mentally disabled children. Their ages varied from (8-

10) years old. In the current study, the researcher used the following 

tools: the Stanford Binet IQ Scale, the Self –injurious Behaviour Scale 

(prepared by the researcher), a program based on reinforcing strategies 

using applied behavior analysis (ABA) to reduce Self –injurious 

Behaviour in educable mentally disabled children (prepared by the 

researcher). The results indicated that there are statistically significant 

differences between the means ranks of scores of experimental group in 

the pre and post measure on Self –injurious Behaviour scale after the 

implementation of reinforcing strategies using applied behavior analysis 

(ABA) in favor of post measure. There are no statistically significant 

differences between the mean scores of post and follow up measure on 

self – harm behavior scale. 

Keywords: Educable mentally disabled children - Self –injurious 

Behaviour – reinforcing strategy - Applied Behavior 

(ABA) 
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 املقدمة  

وذلظ ألنيا تؤثخ سمبًا عمى تشسيتو، ُتذكل ضاىخة اإلعاقة مذكمة خصيخة في أػ مجتسع،      
باإلضافة إلى أف إحجػ مؤشخات ارتقاء األمع تتسثل في مجػ اىتساميا وعشايتيا بتخبية األجياؿ 
بسختمف فئاتيع ؛ومغ ىشا بجأ االىتساـ باألشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة، وتػفيخ الخعاية 

مغ األشفاؿ العادييغ، باإلضافة إلى  الذاممة والستكاممة ليع ليأخحوا حقيع في الحياة كغيخىع
 .مداعجتيع في االنخخاط في السجتسع والتػاصل مع أفخاده والتفاعل معيع

مغ أكبخ السذكبلت التي تػاجييا  Intellectual Disability وتعج اإلعاقة العقمية     
ج يج مغ الجوؿ عمى اختبلؼ تػجياتيا؛ نطخًا لسا تسثمو مغ شاقة بذخية معصمة، تحتاج إلى م

الخعاية واالىتساـ ،وتتكبج الجولة الكثيخ مغ الجيج ،والساؿ في سبيل إعجاد أفخادىا السعاقيغ 
عقميًا لمحياة؛ بسا يتبلءـ مع إمكاناتيع العقمية السحجودة، التي تجعميع أقل قجرة عمى التػافق 

ف االجتساعية سػاء مع الحات، أو مع اآلخخيغ، وتؤثخ بالتالي عمى كيؽية ترخفيع في السػاق
 .السختمفة ،وفي تفاعميع مع اآلخخيغ

( إلى أف اإلعاقة العقمية أشج مذكبلت الصفػلة ٕٚٔ، ٖٕٔٓكسا أشارت أميخة بخر )      
خصػرة؛ نطخًا لسا تتخكو مغ آثار نفدية عسيقة عمى األشفاؿ السعاقيغ عقميًا و أسخىع ،و 

، واألبعاد التي تتجاخل ؼيسا بيشيا تجاخبًل السحيصيغ بيع، كسا أنيا تعج مذكمة متعجدة الجػانب
معقجًا ،ويرعب الفرل بيشيا ،و تتخاوح بيغ أبعاد ،و جػانب شبية، صحية، اجتساعية، 
نفدية، تأىيمية، و ميشية؛ األمخ الحؼ يجعل مغ ىحه السذكمة نسػذجًا مسيدًا في التكػيغ، و 

لعقمية بأبعادىا الستشػعة ىي مذكمة تسثل فخيجًا في آثاره ،ونتائجو ،وليحا؛ فاف مذكمة اإلعاقة ا
اختبارًا صعبًا لمسجتسع في اتجاىاتو اإلندانية، والعمسية، واألكاديسية، والتصبيؿية، وفي مجػ 

 .حخصو عمى تػفيخ الحياة العادية الدعيجة لجسيع أفخاده في حجود إمكاناتيع السختمفة
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ح أمخًا حتسيًا، ويسثل ضخورة ممحة فأؼ كسا إف االىتساـ باألشفاؿ السعاقيغ عقمًيا أصب     
جيج يبحؿ في رعاية ىؤالء األشفاؿ إنسا يسثل استثسار لو عائجه السجدؼ بالشدبة لؤلشفاؿ ذوؼ 
اإلعاقة العقمية وبالشدبة لمسجتسع ككل، لحلظ كاف مغ السيع أف نحتـخ حقػؽ الصفل ذو 

داعج عمي نسػه نسػًا متػازنًا يداعج اإلعاقة العقمية ونذبع احتياجاتو ونييئ لو الطخوؼ التي ت
عمي تحقيق مدتػؼ مشاسب مغ التػافق الذخري واالجتساعي، لكي يربح فخدًا فاعبًل في 
السجتسع، فالصفل ذوؼ اإلعاقة العقمية في أشج الحاجة إلي رعاية تشاسب قجراتو وإمكانياتو 

سثل ىحه السيسة يجب الستبؿية كي يدتصيع أف يعير حياة كخيسة، ولكي ندتصيع أف نقـػ ب
عميشا أواًل أف نبجأ بتقبل اإلعاقة العقمية ونفيع أبعادىا وشبيعتيا وتأثيخىا عمي الصفل ذو 

يع،   .(ٜٙ، ٕٗٔٓاإلعاقة العقمية )إيساف كاشف وىذاـ ابخـا

فاالتجاه اإليجابي نحػ اإلعاقة العقمية يعج مصمبًا ضخوريًا ومدبقًا لتقبل الصفل ذو       
عقمية وإشباع حاجاتو الشفدية والجدسية وإحاشتو بالحب والخعاية واالىتساـ، وذلظ مغ اإلعاقة ال

خبلؿ إتباع أساليب معاممة جيجة مبشية عمي أسذ تخبػية سميسة ووعي بصبيعة اإلعاقة العقمية 
وفيع جسيع أبعادىا، كحلظ إعادة تأىيمو لمحياة مغ خبلؿ تشسية ميارات مشاسبة تداعجه عمي 

فق مع الػاقع بذكل أكبخ، أيزًا وعمي الػجو اآلخخ تييئة البيئة السحيصة بو وتقجيع حدغ التػا
الخجمات التخبػية والشفدية والرحية، مسا يشعكذ أثخه عمي شخرية الصفل ذو اإلعاقة العقمية 
ؼيجعمو أكثخ تػافقًا وأكثخ قجرة عمي التعامل مع معصيات الػاقع السحيط بو، فيحا ىػ حقو عميشا 

 (.ٚٛ، ٕ٘ٔٓفي الحياة )جساؿ الخصيب, ومشى الحجيجؼ،  وحقو

( إلى أف ضاىخة اإلعاقة العقمية ال تقترخ عمى ٕٚٓ، ٕٙٔٓويذيخ رمزاف القحافى )      
السجتسعات الشامية فحدب؛ بل ىي مػجػدة في السجتسعات الستحزخة التي تيتع بتشسية ذكاء 

جتساعي، و نبلحع ارتفاع ندبة اإلعاقة و ميارات مػاششييا لتحقيق أفزل فخص لمتػافق اال
 .بجرجة كبيخة في ىحه الجوؿ
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( أف األشفاؿ السعاقيغ عقميًا القابميغ لمتعميع ال ٙٛ، ٕٚٔٓويحكخ عبج العديد الذخز )     
تقترخ مذكبلتيع عمى نقز الكفاءة العقمية، ولكشيع يعانػف أيزًا مغ عجة مذكبلت سمػكية 

لو مغ ضخوؼ اجتساعية ونفدية وتخبػية غيخ مبلئسة خبلؿ  وانفعالية نتيجة لسا يتعخضػف 
 .مخاحل حياتيع وتشذئتيع

( إلى أف أخصخ ما يعاني مشو الصفل السعاؽ عقميًا ٜٗ، ٕٚٔٓويذيخ فاروؽ الخوساف )        
في حياتو ىػ أف تتدع معطع أساليبو الدمػكية بالعشف وإلحاؽ الزخر بالحات وباآلخخيغ 

وعجـ مقجرتو عمى إقامة عبلقات اجتساعية مقبػلة مع أقخانو ألنو يػجو والترخفات السدعجة 
كل نذاشو وشاقتو نحػ أساليب الدمػؾ السجمخ لمصاقة مسا يجعمو أكثخ عخضة لتجشب 
السػاقف التي تكػف ليا تأثيخ في التفاعل اإليجابي مغ قبل األقخاف والػالجيغ واإلخػة مسا 

تسعو ويربح أكثخ استيجافًا لرشػؼ اإلحباط وكثيخًا ما يعجده عغ السذاركة والتأثيخ في مج
 .يطيخ لجيو عجد في السيارات البلزمة لمتفاعل مع اآلخخيغ

وتججر بشا اإلشارة إلى أىسية التعديد في الحج مغ الدمػكيات غيخ السخغػبة لجػ فئة       
في تقجيع مثيخ محبب  األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع، حيث إف مفيـػ التعديد يكسغ

لمصفل بعج ؾيامو بدمػؾ أو استجابة مخغػب فييا بغخض تذجيعو عمى تكخار ىحا الدمػؾ أو 
االستجابة السخغػبة وىشاؾ مقػلة بأف التخبية الخاصة قائسة عمى مبجأ واستخاتيجيات التعديد، 

د تكسغ في أنو ويسكغ التأكيج بأف الػاقع العسمي يؤكج ىحه السقػلة. حيث إف أىسية التعدي
وسيمة فعالة لديادة مذاركة الصفل في األنذصة التعميسية، ويديج شعػر الصفل باإلنجاز، كسا 
أنو يؤدؼ إلى استثارة الجافعية لمتعمع، وُيجخل عمى نفذ الصفل الستعة والدخور ،ويخػ عمساء 

إلى التأثيخ في الشفذ أف أثخ التعديد ال يقف عشج سمػؾ الصفل السعدز وحجه وإنسا يتعجػ ذلظ 
 (.ٚ٘، ٕٕٔٓسمػؾ رفاقو أيزًا )سمػػ صالح، 
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وعميو يسكغ القػؿ بأف مشيج تحميل الدمػؾ التصبيقي وما يحتػؼ مغ استخاتيجيات     
وإجخاءات وتجابيخ قج أضيخ نجاحًا في التغمب عمى التحجيات السعقجة لجػ األشفاؿ السعاقيغ 

جخائي، ودور التعديد اإليجابي والدمبي في الحج مغ عقمًيا القابميغ لمتعميع وخاصة الدمػؾ اإل
الدمػكيات الدمبية وغيخ السخغػبة، وخاصة إذا ما عخفشا أف الػضائف األساسية لمدمػؾ ىي 

يع الدريقات،  ، ٖٕٔٓالحرػؿ عمى شيء أو التخمز مغ شيء وقج يكػف حدي ذاتي )إبخـا
عة ووصف الدمػؾ ومغ ثع كسا أف تحميل الدمػؾ التصبيقي يقػـ عمى أساس متاب( ٖ٘

التجريب السكثف عمى ميارات وسمػكيات محجدة مع التكخار لمػصػؿ إلى درجة اإلتقاف بسا 
 (.ٚ، ٕ٘ٔٓيزسغ اكتداب ميارة أو تعجيل سمػؾ ما واالحتفاظ بو )إيساف جساؿ ، 

أحج أىع السفاـيع  (Applied Behavioral Analysis) ُيعج تحميل الدمػؾ التصبيقي      
تي تعتسج عمى الشطخية الدمػكية في التعمع، وقج كاف يدسى سابقًا بعمع تعجيل الدمػؾ، حيث ال

يتع تقديع السيارات الرعبة والسعقجة إلى ميارات بديصة يديل عمى األشفاؿ تعمسيا عغ 
شخيق إجخاء تحميل بديط لسيارات الصفل مغ أجل الػصػؿ إلى تحجيج السيارات البلزمة 

ػكو، ويمي ىحا التحميل التجخل السشطع لتجريب الصفل عمى األداء باستقبللية. لتحديغ أدائو وسم
حيث ُيعج العشرخ البارز في تحميل الدمػؾ التصبيقي ىػ التقييع الجقيق والسدتسخ ألداء الصفل 

 .مغ خبلؿ تدجيل البيانات واستخجاـ الخسع البياني

تجعسو نتائجو الفػرية، يتع استخجاـ عجد ووفقًا لمقاعجة الدمػكية التي تشز عمى أف الدمػؾ 
يع،  مغ االستخاتيجيات التعميسية كالتعديد، والتذكيل، والتدمدل، والشسحجة، والحث )عبل إبخـا

ٕٓٔٚ ،ٕٖ٘.) 

 مشكلة البحح

السعاقيغ نبعت مذكمة البحث مغ خبلؿ الخبخة السيجانية وتخرز الباحثة مع األشفاؿ        
ضيػر عمى السدتػػ الذخري ،وكحلظ عمى السدتػػ العسمي حيث تبيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع 
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والتي قج ترل إلى السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع لجػ األشفاؿ  عجد مغ الدمػكيات السزصخبة
اآلخخيغ أو إتبلؼ السستمكات، لحلظ تكسغ الحاجة إلى بخامج عبلجية إيحاء إيحاء الحات أو 

سغ مبكخ إلى بيئة تعميسية متخررة تعسل عمى استغبلؿ تأخح بيج ىؤالء األشفاؿ في 
 .خخيغالصاقات الكامشة لجييع وتخفع مغ قجراتيع وتصػرىا، وتخفع مغ كفاءة عبلقتيع باآل

 Corinna Grindle & Hanna Kovshoff, (2014)دراسة  أشارت إليووىحا ما         
تخبػية الجتساعية و العبلجية، واالقائية، و الػ بشائية و والذاممة الخجمات تقجيع الوالتي ىجفت إلى 

االنفعالية، حتى ال تتفاقع اضصخاباتيع السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع إلى األشفاؿ صبية الو 
في حاجة  السعاؽ عقمًيالحا وعميو يسكغ التأكيج بأف الصفل  ،وتؤدؼ إلى نتائج خصيخة وسمبية

 ،ساليب تعجيل الدمػؾ واستخاتيجيات تعجيل الدمػؾأواستخجاـ  التعميسيةماسة إلى تشطيع البيئة 
شفاء الدمػكيات إومغ بيشيا أسمػب التعديد اإليجابي والدمبي لتقػية الدمػكيات السخغػبة و 

 غيخ السخغػبة.
شيج الفكخ التخبػػ فى الدشػات األخيخة تحػالت تخبػية ىامة مغ جسمة ىحه كسا         

الدمػكيات , وخاصة السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميعشفاؿ باألالتحػالت االىتساـ الستدايج 
, ومغ خبلؿ السبلحطات الستػافخة مغ الجراسات السزصخبة لجييع والتي مغ بيشيا إيحاء الحات

والبحػث والعسل السيجانى فى ىحا السجاؿ فإنو مازاؿ ىشاؾ قرػرًا فى تقجيع البخامج التي تيتع 
 .ىؤالء األشفاؿ بالحج مغ سمػؾ إيحاء الحات لجػ

وفي حجود عمع الباحثة تػجج نجرة مغ البحػث والجراسات العخبية التي تيجؼ الختبار 
( لمحج مغ مذكمة (ABAمجػ فاعمية استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي 

 .السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميعشفاؿ جػ األإيحاء الحات لم
 الجراسة في األسئمة التالية:وبحلظ تتحجد مذكمة 

( لمحج مغ سمػؾ ABAما فاعمية استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي ) -
 ؟السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع شفاؿ األإيحاء الحات لجػ 
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ما إمكانية استسخارية فاعمية البخنامج القائع عمى استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل  -
السعاقيغ عقمًيا القابميغ شفاؿ األ( لمحج مغ سمػؾ إيحاء الحات لجػ ABAدمػؾ التصبيقي )ال

 بعج مخور فتخة زمشية؟لمتعميع 

 أهداف البحح

 الحالي ؼيسا يمي: البحثيسكغ تحجيج أىجاؼ 
باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي استخاتيجيات التعديد إعجاد بخنامج قائع عمى  -

ABA) السعاقيغ لجػ األشفاؿ  مغ سمػؾ إيحاء الحات( والكذف عغ فاعميتو في الحج
 .عقمًيا القابميغ لمتعميع

باستخجاـ تحميل الدمػؾ استخاتيجيات التعديد التحقق مغ فاعمية البخنامج القائع عمى  -
لجػ األشفاؿ  مغ سمػؾ إيحاء الحات( والكذف عغ فاعميتو في الحج (ABAالتصبيقي 

 .قمًيا القابميغ لمتعميعالسعاقيغ ع

 أهمية البحح

 مغ خبلؿ جانبيغ ميسيغ ىسا: البحثتتحجد أىسية 
 األىسية الشظخية:] أ [ 
الجانب السعخفي في مجالي التخبية وعمع الشفذ عغ عمع تحميل الدمػؾ  البحثثخؼ ي -

 .Applied Behavior Analysis التصبيقي
لقاء الزػء عمى استخاتيجيات التعديد السدتشجة عمى فشيات تحميل الدمػؾ التصبيقي إ -

ABA. 

السعاقيغ عقمًيا القابميغ نسػذج مغ السعمػمات والحقائق عغ األشفاؿ  البحثقجـ يُ  -
 .لمتعميع

 .السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميعيحاء الحات وأثخىا الدمبي عمى األشفاؿ إعخض لسذكمة  -
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 ىسية التظبيكية:األ]ب[ 
تقجـ الجراسة نسػذج عسمي لبخنامج تجريبي قائع عمى استخجاـ استخاتيجيات التعديد  -

ؤلشفاؿ ل سمػؾ إيحاء الحاتلمحج مغ  ABAباستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي 
ديع في إمكانية تعسيسو وتصبيقو ، وذلظ يسكغ أف يُ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع 

 .ػ عمى عيشات أخخ 

 إعجاد بخنامج قائع عمى استخجاـ استخاتيجيات التعديد. -
تفتح ىحه الجراسة السجاؿ لجراسات أخخػ تحاوؿ االستفادة مغ استخجاـ تحميل الدمػؾ  -

التصبيقي في البيئة العخبية برفة عامة، كسا قج تفيج السعمسيغ بأىسية استخجاـ 
 .يغ لمتعميعالسعاقيغ عقمًيا القابماستخاتيجيات التعديد لجػ األشفاؿ 

 مصطلحات البحح:

 Intellectual Disability  اإلعاقة العقمية: -1
االضصخابات الذائعة بيغ  ( عمى بإنيا: "ٖٛ، ٕٚٔٓيعخفيا عبج العديد الذخز )

األشفاؿ، و تسثل حالة عامة تتدع بتجني األداء العقمي لمصفل ،بحيث يكػف دوف الستػسط ،و 
( أو أقل عمى أحج مقاييذ الحكاء الفخدية لؤلشفاؿ ،وعادة ما يكػف ٓٚتبمغ ندبة ذكائو حػالي )

يرل الصفل إلى مرحػبًا بخمل في الدمػؾ التكيفي ،وذلظ خبلؿ سشػات الشسػ، حيث ال 
السعاييخ الدمػكية الستػقعة مغ أقخانو في نفذ سشو ،و ذلظ في إثشيغ عمى األقل مغ عجد مغ 
السجاالت تتحجد في التػاصل، العشاية بالشفذ، الفاعمية في السشدؿ، السيارات االجتساعية أو 

سيارات بيغ الذخرية، االستفادة مغ مرادر السجتسع ،واستغبلليا،  التػجيو الحاتي، ال
األكاديسية، العسل، الرحة، األماف، و قزاء وقت الفخاغ، و يتحجد مدتػػ اإلعاقة العقمية في 
ضػء درجة شجتيا بيغ إعاقة بديصة )و ىي ما يتع التعامل معيا في البحث الخاىغ(، و 

 متػسصة، و شجيجة، و شجيجة ججًا )عسيقة(.
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بأنيع: "األشفاؿ الحيغ يتخاوح مدتػػ   :إجخائياً األشفاؿ السعاقيغ عقميًا وُتعخؼ الباحثة 
بيشيو لمحكاء )الرػرة  –( شبقًا لسؿياس ستانفػرد ٓٚ – ٘٘أدائيع العقمي الػضيفي بيغ)

الخامدة(، و الحيغ يصمق عمييع تخبػيًا، األشفاؿ السعاقيغ عقميًا القابميغ لمتعميع، ويعانػف مغ 
عمييا الصفل عمى مؿياس إيحاء الحات سمػؾ إيحاء الحات وذلظ مغ خبلؿ الجرجة التي يحرل 

 لجػ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية. 
 الدمهك التظبيقي: -2

"عبلج  :الدمػؾ التصبيقي بأنو Budzińska, & Lubomirska (2019, 33ُيعخؼ )
يعتسج عمى التعمع والدمػؾ ويفيج في معخفة آلية عسل الدمػؾ ومجػ تأثخ الدمػؾ بالبيئة 

 .وكيؽية حجوث التعمع، ويدتخجـ في تعجيل الدمػؾ أو خفس حجة الدمػكيات الزارة"
 Reinforcement : التعديد -3

يادة عسمية تجعيع الدمػؾ السشاسب أو ز بأنو  (٘ٗٔ، ٕٙٔٓ)الخصيب ُيعخفو جساؿ 
احتساالت تكخاره في السدتقبل بإضافة مثيخات إيجابية أو إزالة مثيخات سمبية بعج حجوثو، وال 
تقترخ وضيفة التعديد عمى زيادة احتساالت تكخار الدمػؾ في السدتقبل، فيػ ذو أثخ إيجابي 

يخ مغ الشاحية االنفعالية أيزا )حيث يؤدؼ التعديد إلى تحديغ مفيػـ الحات( وىػ أيزا يدتث
 الجافعية ويقجـ تغحية راجعة بشاءة.

التعديد ىػ عسمية تجعيع الدمػؾ السشاسب أو  بأنو وُتعخؼ الباحثة التعديد إجخائيًا:
، زيادة احتساالت تكخاره في السدتقبل بإضافة مثيخات إيجابية أو إزالة مثيخات سمبية بعج حجوثو

 عقمًيا القابميغ لمتعميع عيشة الجراسة.السعاقيغ األشفاؿ بيجؼ الحج مغ سمػؾ إيحاء الحات لجػ 
        Self –injurious Behaviourسمهك إيحاء الحات:  -4

ضصخاب سمػكي نو ابأ :سمػؾ إيحاء الحات Adam W., et al.  (2015, 34)يعخؼ 
تكخارؼ غيخ مخغػب اجتساعيًا، يشتج عشو إيحاء جدجؼ مػجو لمحات )كالكجمات، االحسخار، 
الجخوح، تمف األندجة(، ويأخح العجيج مغ األشكاؿ )ضخب الخأس، عس األعزاء، ندع 
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السعاقيغ عقمًيا الجمج، شج الذعخ، الزغط عمى العيشيغ بذجة(، كسا أنو يشتذخ بيغ األشفاؿ 
بشدبة مختفعة، وغالبًا ما يكػف لو آثار ضارة عمى الصفل وأسختو ومجتسعو في يغ لمتعميع القابم

 .السجػ القخيب والبعيج
سمػؾ مزصخب )غيخ سػؼ( يقـػ بو  وُتعخف الباحثة سمهك إيحاء الحات إجخائيًا: بأنو

نحػ متكخر ويتختب عميو إلحاؽ الزخر واألذػ بحاتو عمى  السعاؽ عقمًيا القابل لمتعميعالصفل 
مدتخجمًا أعزاء الجدج أو األدوات الستػفخة في البيئة مغ حػلو، ويتع ؾياس ذلظ مغ خبلؿ 

 في مؿياس تقجيخ سمػؾ إيحاء الحات.السعاؽ الجرجة التي يحرل عمييا الصفل 
 البخنامج:  -5

 عمى " مجسػعة مغ األنذصة والتجريبات القائسة: بإنووُتعخف الباحثة البخنامج إجخائياً 
سمػؾ إيحاء الحات  لمحج مغ، (ABAاستخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي )

 ".األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميعلجػ 

 :لبححا داتدحم

التي تتخاوح السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع مغ  شفبًل وشفمة( ٕٔ) بذخية: داتحجم -
 سشػات. (ٓٔ-ٛ) الدمشية بيغ  أعسارىع

مجرسة )أحسج شػقي لمتخبية  في أدوات وبخنامج البحثتع تصبيق  مكانية: داتحجم -
الفكخية( إدارة وسط التعميسية ،التابعة إلشخاؼ مجيخية التخبية والتعميع بسحافطة 

 اإلسكشجرية ،وزارة التخبية والتعميع.
خ تقخيبًا ( أشيٖ( جمدة لسجة )ٛٗتع تشفيح البخنامج عمى مجار ) زمانية: داتحجم -

 ( جمدات في األسبػع.ٗبسعجؿ )

 أدوات البحث: -

 مؿياس ستانفػرد بيشيو لمحكاء  -
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 إعجاد الباحثة.  :إيحاء الحاتمؿياس  -

استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي قائع عمى استخجاـ بخنامج  -
(ABA لخفس إيحاء الحات لجػ ) األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع )إعجاد

 الباحثة(. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 الخرائز، ، مغ حيث التعخيفاإلعاقة العقميةعمى أواًل: بإلقاء الزػء  ةتقػـ الباحث     
، والترشيف،  إيحاء الحات ،ثانًيا: الترشيفات، ثالًثا: ،  االتجاىات السفدخةمغ حيث السفيـػ

الدمػؾ التصبيقي ، مغ حيث االستخاتيجيات ، والفشيات ، وكيؽية التصبيق، رابًعأ: التعديد ، مغ 
 وبياف ذلظ ؼيسا يمي:حيث األىسية والترشيف 

 Intellectual Disability أواًل. اإلعاقة العقمية:    
رىا قزية تعج اإلعاقة بػجو عاـ مغ القزايا السيسة التي تػاجو السجتسعات باعتبا

ذات أبعاد مختمفة ،وقج تؤدؼ إلى عخقمة مديخة التشسية ،والتصػر في السجتسع ،ومغ ىحا 
السشصمق؛ فإف رعاية األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية؛ أصبح أمخًا ممحًا تحتسو الزخورة 
االجتساعية ،واإلندانية ،إذ يتػجب إيبلء الفئات الخاصة القجر السشاسب مغ الخعاية 

؛ ليتدشى ليع اإلنجماج في السجتسع إلى أقرى حج تدسح بو قجراتيع، كسا تعج ،واالىتساـ
اإلعاقة العقمية مغ الفئات الخاصة التي بجأ االىتساـ ،والعشاية بيا بذكل ممحػظ في اآلونة 
األخيخة ،وذلظ لسا يعانيو األشفاؿ في ىحه الفئة مغ إعاقة نسائية عامة ،وتؤثخ عمى مطاىخ 

مصفل ،فتؤدؼ إلى اندحابو ،وانغبلقو عمى نفدو، فتعتبخ مغ أكثخ اإلعاقات الشسػ الستعجدة ل
 الشسائية صعػبة بالشدبة لمصفل.

أف مػضػع اإلعاقة   Anderson, G. & Kazantzis, N. (2013,105)ويحكخ 
العقمية؛ يأتي ضسغ فئات ميشيو مختمفة ،وليحا فقج حاوؿ السيتسػف في مياديغ الصب 
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،والتخبية وغيخىع؛ التعخؼ إلى ماـية ىحه اإلعاقة مغ حيث شبيعة مدبباتيا ،و ،واالجتساع 
شخؽ الػقاية مشيا ،وأفزل الصخؽ، و الدبل لخعاية األشخاص السعاقيغ عقميًا ،ولع يتػقف 
األمخ عشج ىحا الحج ،بل تعجاه إلى درجة وضع الزػابط ،والسعاييخ التي تحجد أىمية الفخد 

لتخبية الخاصة السشاسبة ليحه الفئة ،و تحجيج الذخوط الػاجب تػفخىا في لبلستفادة مغ خجمات ا
تمظ الخجمات ،وقج أدػ التصػر في ىحا السيجاف إلى جعل اإلعاقة العقمية قزية اجتساعية تيتع 

 بيا كافة مخافق الجولة مغ اجل تقجيع الخجمات السشاسبة مغ و سائل، تقشيات، و بخامج.
( إلى أف اآلراء قج اختمفت في تعمع السعاقيغ عقميًا، ٗٔ، ٕ٘ٔٓوتذيخ خػلو يحي )

وتعميسيع، فيخػ البعس أف الصفل السعاؽ عقميًا كالصفل العادؼ؛ يشسػ تجريجيًا، و يتعمع 
السيارات، والسعمػمات تجريجيًا، ويكتدبيا، إال أف معجؿ الشسػ، والتعمع، واالكتداب لجيو أقل 

خ أف الصفل السعاؽ عقميًا؛ يختمف عغ الصفل العادؼ مشو عشج الصفل العادؼ، ويخػ فخيق آخ
مغ الشػاحي الجدسية، العقمية، واالجتساعية، وبالتالي فاف أساليب تعميسو، وبخامجو تختمف 

 كسًا، وكيفًا عغ أساليب تعمع العادييغ، و بخامج تأىيميع.
، و بخاصة و ليحا؛ نالت اإلعاقة العقمية اىتسامًا ممحػضًا لجػ الكثيخ مغ السجتسعات

أنيا تختبط بالكفاءة العقمية لؤلفخاد الحيغ يعتسج عمييع السجتسع في تصػره، و بشائو، و يتجمى ىحا 
االىتساـ بالتصػر الشػعي في البخامج التخبػية و التأىيمية ليحه الفئة، و بتصػيخ البيئات التي 

تياجات الخاصة في تقجـ فييا الخجمات، و البخامج ألفخادىا بجال مغ وضع جسيع ذوؼ االح
 (. ٜ، ٕٚٔٓ، زكخيا الذخبيشي مؤسدات، أو مخاكد لمتخبية الخاصة )

 تعخيفات اإلعاقة العقمية: 
إف التعخيفات الصبية، والعزػية ىي تمظ التي ترف سمػؾ اإلعاقة العقمية في 
عبلقتيا بإصابة جدسية، أو تزخر، أو عيب تذخيحي في الجياز العربي السخكدؼ؛ بحيث 

 ىحه اإلصابة، أو العيب عمى األداء العقمي لمفخد بذكل واضح.تؤثخ 
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تعتبخ اإلعاقة العقمية مغ االضصخابات الذائعة بيغ األشفاؿ، وتسثل كسا ورد في 
الصبعة الخابعة مغ دليل الترشيف التذخيري، و اإلحرائي لؤلمخاض، واالضصخابات 

 APA( ٜٜٗٔة لمصب الشفدي )الرادر عغ الجسعية األمخيكي DSM-IVالشفدية، و العقمية 
حالة عامة تتدع بتجني األداء العقمي لمصفل ،بحيث يكػف دوف الستػسط ،وتبمغ ندبة ذكائو 

( أو أقل عمى أحج مقاييذ الحكاء الفخدية لؤلشفاؿ، وعادة ما يكػف مرحػبًا بخمل ٓٚحػالي )
سعاييخ الدمػكية في الدمػؾ التكيفي ،وذلظ خبلؿ سشػات الشسػ، حيث ال يرل الصفل إلى ال

الستػقعة مغ أقخانو في نفذ سشو ،وذلظ في إثشيغ عمى األقل مغ عجد مغ السجاالت تتحجد في 
التػاصل ،العشاية بالشفذ ،الفاعمية في السشدؿ ،السيارات االجتساعية أو بيغ الذخرية 

العسل،  ،االستفادة مغ مرادر السجتسع ،واستغبلليا ،التػجيو الحاتي ،السيارات األكاديسية،
الرحة ،األماف، وقزاء وقت الفخاغ، ويتحجد مدتػػ اإلعاقة العقمية في ضػء درجة شجتيا 

 بيغ إعاقة بديصة ،ومتػسصة ،وشجيجة ،و شجيجة ججًا )عسيقة(.
( اإلعاقة العقمية عمى أنيا:" حالة مغ تػقف الشسػ ٖٙ، ٕ٘ٔٓو ُيعخؼ دمحم حبلوة ) 

رة مختمفة ،والرػرة السعتادة ىي اإلخفاؽ في تكػيغ العقمي، أو عجـ اكتسالو ،وتطيخ في صػ 
ما يعخؼ بػضائف الحكاء ،والتي يسكغ أف تقاس بالصخؽ الديكػمتخية تحت مدسيات مثل العسخ 
العقمي ،وندبة الحكاء ،وفي حاالت أخخػ ،فاف العقل غيخ الشامي؛ قج يطيخ أساسًا في صػرة 

،أو الػصػؿ إلى السػاصفات السصمػبة  إخفاؽ في السحافطة عمى ضبط معتاد عمى العػاشف
 لمدمػؾ االجتساعي العادؼ". 

يع ) ( اإلعاقة العقمية بإنيا القرػر في القجرة عمى ٜٕ، ٕٚٔٓوتعخؼ عبل إبخـا
التعميع، و القجرة عمى التحريل الجراسي، باإلضافة إلى القجرة عمى التػافق االجتساعي في بيئة 

 (.ٓٚ–ٓ٘السجرسة، و تقع ندبة ذكائو بيغ )
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 ترشيفات اإلعاقة العقمية:
 الترشيف اإلكميشيكي:  - أ

يدتخجـ ىحا الترشيف محكات متعجدة مشيا: مرجر اإلصابة )العمة( ،درجة اإلصابة 
 ،تػقيت اإلصابة، وأخيخًا السطيخ اإلكميشيكي السخضي السراحب لئلعاقة أحيانًا. 

 تقديع اإلعاقة شبقًا لسرجر اإلصابة إلى نػعيغ، و ىسا:

و ىي التي تشذأ بدبب العػامل الػراثية  Primary Amentia اإلعاقة العقمية األولية:  -
 الجيشية.

وىي التي تخجع إلى عػامل بيئة  Secondary Amenity  اإلعاقة العقمية الثانهية: -
خارجية، أو مكتدبة؛ نتيجة اإلصابة ببعس األمخاض، أو الحخماف البيئي، واالجتساعي 

 الذجيج. 

مثل الترشيفات  –تعتسج الترشيفات التخبػية لئلعاقة العقمية كحلظ لترشيف التخبهي: ا -ب
عمى معامبلت الحكاء السدتخخجة مغ تصبيق اختبارات الحكاء السقششة بصخيقة  –الديكػلػجية 

، ٕٙٔٓفخدية، وأف تعصي لمفئات أسساء، وصفات مذتقة مغ الحقل التخبػؼ )صالح ىاروف،
ٚٔ.) 

 قين عقميًا القابمين لمتعميم:خرائص السعا -

إنو يرعب أف يكػف لكل مغ يرشف ضسغ   Endfeld, S. (2015,346) ويحكخ      
السعاقيغ عقميًا خرائز شخرية، و سسات واحجة، فيع أكثخ مغ فئة، وليدػا مجسػعة 
متجاندة؛ لحلظ سشجج التبايغ في الخرائز الدائجة بيشيع وفقًا لترشيفيع، أو لمفئة التي يقعػف 

، Educableالقابميغ لمتعميع فييا، وبخاصة الفئتيغ األكبخ في اإلعاقة العقمية: البديصة، أو 
، ومغ ثع الفئتاف المتاف تميانيسا، لحا؛ ستذيخ Trainableوالستػسصة، أو القابميغ لمتجريب 

الجراسة الخاىشة إلى خرائز السعاقيغ إعاقة عقمية بديصة، وىع عيشة الجراسة الحالية، مع 
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يكػف الفخؽ واضحًا، ويشبغي اإلشارة إلى ما يسيد الفئات األخخػ عشجما تدتحق اإلشارة، أو أف 
التشبيو إليو، وسيتع العخض ليحه الخرائز حدب جػانب الذخرية األساسية، الجدسية، 

 العقمية، االنفعالية، واالجتساعية.
 حخكية (:  –الخرائص الجدسية ) الحذ  - أ

تذيخ البحػث و الجالئل؛ إلى أف ىشاؾ فخوقًا واضحة بيغ األشفاؿ السعاقيغ عقميًا، و 
ؿ العادييغ، و تتسثل في أف األشفاؿ السعاقيغ عقميًا؛ أصغخ جدسًا )أقل في الصػؿ، و األشفا

الػزف(، و أبصأ في حخكتيع مغ األشفاؿ العادييغ أيزًا، و أف كانت ىحه الفخوؽ ليدت كثيخة، 
فإنيا قج ال تبلحع مغ قبل السبلحع العادؼ مباشخة، أو مغ الشطخة األولى؛ إال إذا كانت ىشاؾ 

في الجياز العربي مراحبة لحالة التخمف العقمي، فالفخوؽ الجديسة سػؼ تكػف  إصابة
( ٖٖ، ٕٔٔٓ)عبجالعميع دمحم (. و يؤكج ٜٕ، ٖٕٔٓضاىخة، و بادية لمعياف )عادؿ عبجهللا، 

عمى أف أداء األشفاؿ العادييغ، واألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة؛ تتقارب مغ مطاىخ 
 الشسػ الحخكي، والجدسي لؤلشفاؿ العادييغ، وبخاصة األشفاؿ الستشاضخيغ في العسخ الدمشي. 

ونجج أف السعاقيغ بذكل عاـ، أقل في السقاييذ الجدسية مغ العادييغ؛ فيع غيخ 
ديغ تسامًا بدبب الفخوؽ الفخدية بيشيع، و التي تخجع إلى مرجريغ أساسييغ ىسا: متجان

مرجر)نسط( اإلعاقة، و نػعية التفاعل بيغ الصفل السعاؽ، و البيئة السحيصة بو، و بخاصة 
الػالجيغ، األخػة، الخفاؽ، الدمبلء، و الجيخاف، و باإلضافة إلى ذلظ؛ يتدع السعاقيغ عقميًا 

 .(Castles, E., & Glass, C 2014, 971أكثخ دقة  بتقاشيع وجييو
و تتأخخ عشج السعاؽ عقميًا مطاىخ الشسػ الجدسي عغ أخيو العادؼ، كتعمع السذي، و 
ضيػر األسشاف، و تعمع عسميتي ضبط اإلخخاج، و التبػؿ، و عشج تعمع الكبلـ، أو نصق الكمسة 

ل حجة في حػاسيع؛ مسا يديع في األولى، و كحلظ ىع أكثخ عخضة لئلصابة باألمخاض، و أق
 ,.Chadsey-Rusch, Jحخكي لجييع -بطء حخكتيع اإلرادية، و في ضعف التشاسق الحذ

2015,418).) 
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 الخرائص العقمية: -ب
يتدع الصفل السعاؽ عقميًا في انخفاض درجة ذكائو، وقرػر قجراتو العقمية عغ 

يحجد كثيخًا مغ اتجاىاتو، الستػسط، أو عغ الصفل العادؼ، ويطيخ ذلظ في شخريتو، و 
ومياراتو، وأساليب سمػكو، و شخيقة إشباعو لحاجاتو، وتفاعمو مع اآلخخيغ )رمزاف القحافي، 

ٕٓٔٙ ،ٖٔ٘.) 

  الخرائص االنفعالية: -ج
عقميًا االنفعالية عمى السعصيات السعخؼية بذكل أساسي، و ىي  السعاؽ تتختب سسات

 كسا يأتي: 
  Emotional  Instability: ( نقص الثبات االنفعالي1)

يع ) ( إنو يطيخ عادة األشفاؿ السعاقيغ عقميًا انفعاالت غيخ ٜٔ، ٖٕٔٓويخػ دمحم إبخـا
ثابتة، ومزصخبة متغيخة مغ وقت ألخخ، ؼيسيمػف إلى التبمج االنفعالي، و البلمباالة ، وعجـ 

 النفعاالت . االكتخاث بسا يجور حػليع، كسا يتدسػف باالنجفاعية، وعجـ التحكع في ا
كسا يؤدؼ عجـ الثبات االنفعالي أحيانًا إلى عجـ وضػح االنفعاالت، وتزاربيا لجػ 
ىؤالء األشفاؿ و ىحا ال يعشي أف األشفاؿ السعاقيغ عقميًا جسيعيع يعانػف مغ اضصخابات في 
 الشسػ االنفعالي؛ فالسعاقػف عقميًا يرشفػف بحدب الشسػ االنفعالي إلى فئتيغ: فئة مدتقخة
انفعاليًا إلى حج ما، أؼ متعاونة ومصيعة، وال تؤذؼ غيخىا، وفئة غيخ مدتقخه انفعاليًا، أؼ كثيخة 
الحخكة، ال تدتقخ في نذاط ، تثػر وتغزب ألسباب بديصة، وىي متقمبة السداج، فأحيانًا 
تكػف ىادئة، وأحياًنا أخخػ شخسة تؤذؼ نفديا، وتؤذؼ غيخىا، وىحه الفئة ىي التي تحتاج 

 (.ٕٚٗ-ٕٙٗ، ٕٗٔٓديج مغ الخعاية، واالىتساـ )كساؿ مخسي، لس
 Self – Concept  Disorderاضظخاب مفيهم الحات: ( ٕ)

رغع اختبلؼ الباحثيغ حػؿ مفيػـ الحات لجػ الصفل السعاؽ عقميًا؛ إال أف إدراؾ 
ؿ سيئ، األشفاؿ السعاقيغ عقميًا الجقيق لمحات يكػف سالبًا ،فسفيـػ الحات لجػ ىؤالء األشفا
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ألنيع يتعخضػف لخبخات الفذل، واإلحباط في البيت والسجرسة أكثخ مغ العادييغ، كسا يذعخوف 
بالجونية وعجـ الكفاءة، وعجـ الخضا عغ الحات، والذعػر بالجونية يشسي االستعجاد لمقمق، 

عشج والعجاوة، و اإلتكالية، وجسيعيا استعجادات سمػكية لمتػافق الديئ، كسا أف مفيػـ الحات 
 (.ٜٕٛ، ٕٗٔٓىؤالء األشفاؿ غيخ واقعي، وتقجيخ كل مشيع  لحاتو غيخ ثابت )كساؿ مخسي، 

 العجوان وإيحاء الحات (ٖ)
 يشتذخ الدمػؾ العجواني وإيحاء الحات بيغ األشفاؿ السعاقيغ عقميًا بجرجة أكبخ مشو لجػ 

السعاقيغ عقميًا كمسا زادت  العادييغ، كسا تدداد ندبة انتذار الدمػؾ العجواني وإيحاء الحات لجػ
درجة اإلعاقة العقمية، وكمسا اتجيت الخجمات السقجمة لؤلفخاد السعاقيغ عقميًا نحػ البيئة األكثخ 
تعقيجًا، باإلضافة إلى أف األفخاد السعاقيغ عقميًا، يحتفطػف ندبيًا بدمػكياتيع العجوانية لفتخات 

تػافق االجتساعي لمصفل مع بيئتو االجتساعية، زمشية شػيمة ،وعادة ما يشتج العجواف مغ عجـ ال
وبالتالي؛ يتبع ىحا الصفل في ترخفاتو سمػؾ العشف، أو العجواف مع الغيخ )يػسف قصامي، 

ٕٓٔٔ ،ٚٛ–ٜٚ.) 
 الخرائص االجتساعية: -د

تعج ضاىخة اإلعاقة العقمية في كثيخ مغ أبعادىا مذكمة اجتساعية؛ فالصفل السعاؽ  
عقميًا بقجرتو العقمية السحجودة، يكػف أقل قجرة عمى التكيف االجتساعي، و السػاءمة 
االجتساعية، و ىػ أقل قجرة عمى الترخؼ في السػاقف االجتساعية، و في تفاعمو مع الشاس 

جتساعية لجػ الصفل السعاؽ عقميًا؛ القرػر في الكفاية االجتساعية، و ،ومغ أىع السطاىخ اال
العجد عغ التكيف مع البيئة التي يعير فييا، و يرعب عميو إقامة عبلقات ايجابية مع 

 (.ٜٓ، ٕٚٔٓاآلخخيغ )عبل عبج الباقي، 
و نججىع يعانػف مغ صعػبات في التػاصل مع اآلخخيغ، حيث يفتقجوف إلى السيارات  

زمة إلتساـ ىحا التػاصل برػرة جيجة، و بخاصة ما يتعمق بالجانب المغػؼ، و قجرة ىؤالء البل
األشفاؿ عمى نصق الكمسات، ومغ ثع امتبلكيع لمسبادرة بالحجيث مع اآلخخيغ، كسا يطيخوف 
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نقرًا في السيارات االجتساعية ،ويتسثل ىحا الشقز في صعػبة تكػيغ عبلقات ،وصجاقات مع 
صعػبة الحفاظ عمييا أف تست ،باإلضافة إلى إنيع ال يعكدػف فيسًا ،وإدراكًا اآلخخيغ، أو 

لمقػاعج ،والسعاييخ االجتساعية ،ومغ ثع يكػف مغ الرعب عمييع إتباعيا، و قج يستج ىحا 
القرػر في السيارات الكيؽية إلى قرػر في ميارات الرحة، واألماف، وميارات العسل، 

 &  Jacobs, L. Turner, Mيارات الحياة اليػمية )وميارات العشاية الحاتية، وم

Stewart, S, 2014, 37). 

 Self –injurious Behaviour  يحاء الحاتإ ثانيًا: سمهك

ضيق السجػ ويترف بشػبات انفعالية حادة، ذوؼ اإلعاقة العقمية  ف سمػؾ الصفلإ
 ،وإيحاء ذاتي ألنفديعوسمػكيات غيخ مبلئسة، وبعزيع لجييع سمػكيات عجوانية لآلخخيغ 

خخيغ، ومعطع سمػكيات الصفل زعاج لآلإحياف مرجر وتكػف ىحه الدمػكيات في معطع األ
تبجو بديصة مغ قبيل تجويخ قمع بيغ أصابعو أو تكخار فظ رباط ححائو وربصو،  السعاؽ عقمًيا

قدخية وىحا قج يجعل السبلحع لدمػؾ الصفل يخاه كأنو مجبخ عمى أدائو أو كأف ىشاؾ ندعة 
ف التغييخ في أؼ صػرة مغ صػره يؤدؼ إلى استثارة إلتحقيق التذابو في كل شيء، حيث 

 .(ٗٗ، ٕٗٔٓ، زيجاف الدخشاوػ ) لجيو ةمذاعخ مؤلس
ىجفت إلى استكذاؼ مؤشخات وعػامل التي  Maccarthy, J.  ( 2017) وتذيخ دراسة

. استخجمت الجراسة أسمػب ذوؼ االحتياجات الخاصةخصػرة سمػؾ إيحاء الحات بيغ األشفاؿ 
ذوؼ االحتياجات حيث شارؾ في الجراسة عيشة مغ األشفاؿ األشفاؿ البشائية، نسحجة السعادلة 

مغ ذوؼ ، ةسشٔٔ-ٚما بيغ  العسخمتػسط شفبًل و  (ٚٔٙ)وتكػنت عيشة الجراسة مغ  الخاصة
يغ بقاعجة السختمفة تع اختيارىع مغ بيغ األعزاء السدجم اإلعاقة العقميةمدتػيات شجة 

. تع تصبيق مجسػعة مغ األدوات عمى أفخاد اإلعاقة العقميةالبيانات القػمية األمخيكية لبحػث 
العيشات وتزسشت: السقابمة التذخيرية وقائسة الدمػؾ الذاذ ومؿياس إيحاء الحات. تػصمت 
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تأثيخية ثع جاءت كسا يمي: الالسعاقيغ عقمًيا  الجراسة إلى أف مؤشخات إيحاء الحات بيغ األشفاؿ
. أوصت الجراسة بإجخاء السديج مغ البحػث العجوانيعيػب الػضيؽية الفكخية ثع الدمػؾ 

كأساس لخفس حجة سمػؾ  السعاقيغ عقمًياالتجخيبية لخفس حجة تمظ السؤشخات بيغ األشفاؿ 
 إيحاء الحات. 

لعادؼ يرل إلى مدتػػ مغ الشسػ الحخكي يكاد يساثل الصفل ا السعاؽ عقمًياإف الصفل  
ف ىشاؾ بعس جػانب الشسػ أال إمغ نفذ عسخه مع وجػد تأخخ بديط في معجؿ الشسػ، 

األشفاؿ ليع شخيقة خاصة في يؤالء ف ة،تبجو غيخ عادي السعاؽ عقمًياالحخكي عشج الصفل 
نيع يحجقػف تحت أقجاميع، أحياف يقفػف ورؤوسيع مشحشية كسا لػ الػقػؼ، فيع في معطع األ

ف معطسيع ال يحخؾ ذراعيو إلى جانبيو، ويكخروف حخكات معيشة مخات إوعشجما يتحخكػف ف
وفي  ،ماـ أو إلى الخمف بذكل متكخرعجيجة، فيع مثبًل يزخبػف االرض بأقجاميع إلى األ

يجييع بذكل حخكة الصائخ، وىحه الدمػكيات الستكخرة تكػف مختبصة أحياف قج يحخكػف بعس األ
تغخقيغ في بعس الخبخات الحدية مثل مذاىجة مرجر بأوقات يكػنػف فييا مبتيجيغ أو مد

 .(ٛٛ، ٕٙٔٓ، إلياـ عبج القادر ) وراؽ األشجارألمزػء أو مذاىجة حخكة 
في مػقف استثارة ذاتية ألنفديع، فيع  السعاقيغ عقمًياخخػ يبجو األشفاؿ أوفي أوقات  

نفديع لفتخات شػيمة دوف أعيشيع أو أماميا ويجوروف حػؿ أ أحيانًا يحاولػف وضع ايجييع حػؿ 
مخ إلى إيحاء والفئات شجيجة اإلعاقة مشيع قج يرل بيع األ ،ف يبجو عمييع شعػر بالجوارأ
 السعاقيغ عقمًياسثل االستثارة الحاتية لجييع، مذكمة حخكية شائعة لجػ األشفاؿ تنفديع، وبحلظ أ

وعشجما تطيخ فإنيا  ويعج فخط الحخكة أقل تكخارًا، Hyperkinesia‟sف أالرغار، في حيغ 
نقز الحخكة، وتخافقيا العجوانية ونػبات  (Hypo Kinesisغالبًا ما تتبجؿ إلى فخط الشذاط )

وغالبا ما تكػف دوف سبب ضاىخ إضافة إلى ذلظ يػجج قرخ في مجػ االنتباه  ،الغزب
 ,Century & Curry, 2016وانعجاـ التخكيد وضعف الخغبة في التفاعل أثشاء تشفيح السيسة 

233)) 
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كافة األدبيات الشفدية والتخبػية عمى أف مخحمة الصفػلة مغ أىع مخاحل الشسػ  كسا تتفق
اإلنداني التي تتصمب اىتساـ كثيخ مغ التخررات العمسية واإلندانية لتقجيع أفزل رعاية ليا، 

، وبالتالي فإف أؼ اضصخاب يحجث لو بيحه  حيث يبجأ الصفل بإدراؾ محيصو االجتساعي فييا
 (.ٕٙ، ٕٚٔٓ)ميادة دمحم،  السخحمة مغ شأنو أف يؤثخ عمى كافة الجػانب في السخاحل الشسائية

بالعدلة واالنصػاء، وقرػر في  ػف ترفيعقمية العاقة األشفاؿ ذوؼ اإلويخػ البعس أنو 
االجتساعية السقبػلة، فزبًل عمى ذلظ يراحبو ضيػر العجيج مغ االضصخابات  الدمػكيات

االندحابي(، التي تقف حائبًل أماـ اكتداب العجواني و الدمػكية مثل )إيحاء الحات، الدمػؾ 
لمدمػكيات التكيؽية، وتديع في إحجاث خمل شجيج في األداء الػضيفي  السعاقيغ عقمًيااألشفاؿ 

 ةسا يجعميع غيخ قادريغ عمى التفاعل مع اآلخخيغ األمخ الحؼ يذكل عؿباالجتساعي لجييع، م
 (.ٛ٘ٔ، ٖٕٔٓعبج هللا، عادؿ في دمجيع مع أقخانيع أو حتى انجماجيع في السجتسع )

ويعج إيحاء الحات مغ أكثخ االضصخابات خصػرة وإزعاجًا، لتعجد أشكالو، ويقجر أف ما 
يقػمػف بو بجرجة مختفعة لفتخة شػيمة مغ  غ عقمًياالسعاقي%(، مغ األشفاؿ ٓ٘يديج عغ ندبة )

الدمغ، حيث يطيخ خبلؿ مجسػعة مغ االستجابات التي تؤدؼ إلى جخح بعس األعزاء 
 Adelson)واألندجة )قمع العيغ باإلصبع، الزخب باأليجؼ واألرجل، عس أعزاء الجدج 

& Johnson, 2016,14). 
ىجفت إلى التي  Robinson, Vasa, Lee, & DiGuiseppi, (2018)ودراسة 

تقػيع العػامل السحتسمة السختبصة بدمػكيات إيحاء الحات العابخة أو السدتجيسة كسا وردت في 
استخجمت الجراسة السشيج اليجؼ، ىحا  السعاقيغ عقميا لتحقيقمة التذخيرية بيغ األشفاؿ بالسقا

 اإلعاقة العقميةئة شفل وشفمة مغ ف ٕٜٙالسقصعي حيث شارؾ في الجراسة عيشة تكػنت مغ 
مغ ستة واليات أمخيكية مغ السذاركيغ في مذخوع بحثي سشػات ( ٚ-ٗ)متػسط العسخ ما بيغ 

تع تجسيع البيانات حػؿ عػامل سمػؾ إيحاء  ،مػسع الستكذاؼ مؤشخات وجػانب الشسػ السبكخ
لمصفل. تػصمت  والتقاريخ الدمػكيةستخجاـ االستبيانات والسقاييذ اإلكميشيكية السقششة االحات ب
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الجراسة إلى تأكيج ما جاءت بو الجراسات الدابقة مغ انتذار سمػؾ إيحاء الحات بيغ األشفاؿ 
بسجسػعة مغ العػامل  السعاقيغ عقمًيارتبط سمػؾ إيحاء الحات بيغ األشفاؿ ،إ السعاقيغ عقمًيا

سارسة لدمػؾ الجيسػغخاؼية مغ بيشيا سغ األـ عشج والدة الصفل ونػع الصفل )اإلناث أكثخ م
 السعاقيغ عقمًياارتبط سمػؾ إيحاء الحات بيغ األشفاؿ أيزًا، إيحاء الحات بالسقارنة مع الحكػر(. 

بعػامل وضيؽية مغ بيشيا السيارات التػافؿية والحالة الجدسية )الشػـ والسذكبلت الحدية( 
 وغيخىا مغ السذكبلت الدمػكية. 

، مغ أحج االضصخابات  Self –injurious Behaviourويعتبخ سمػؾ إيحاء الحات 
الحؼ يؤثخ عمى العجيج مغ الدمػكيات التكيؽية السقبػلة  السعاقيغ عقمًياالسشتذخة بيغ األشفاؿ 

اجتساعيًا، لحا استقصب جيػد الكثيخ مغ الباحثيغ مغ أجل تفديخ أشكالو وأسبابو الستعجدة 
 (Hollander, et al, 2011, 30).  األبعاد

ىجفت إلى فحز ثبلث تجارب أجخيت التي  Durand, (2017) إليووىحا ما أشارت 
وؼ شفل مغ ذ ٕٔحػؿ السذكبلت الدمػكية )إيحاء الحات والعجوانية( بيجؼ جحب االنتباه لجػ 

 ٙٙسشػات, وتع اختيارىع مغ بيغ إجسالي  ٜو ٚمسغ تتخاوح أعسارىع بيغ  اإلعاقة العقمية
كية. تذسل التجخبة األولى تحميل يػضح أف ساس تكخار تمظ السذكبلت الدمػ أشفل عمى 

سمػكيات إيحاء الحات والعجوانية تدداد في السػاقف التي يكػف فييا انتباه اآلباء لمصفل ضعيف 
ندبيًا. أما التجخبة الثانية فتذسل مقارنة وقتية بيغ استخاتيجيات التعديد اإليجابي )عجـ االنتباه 

اد السدتخجمة في السيسة( كاستخاتيجيات مفيجة في ثػاني والتخمز مغ السػ  ٓٔلمصفل لسجة 
. تزسشت التجخبة الثالثة السعاقيغ عقمًياعبلج سمػؾ إيحاء الحات والعجوانية بيغ األشفاؿ 

السعاقيغ مقارنة بيغ تأثيخات العبلج الدمػكي والصبي إليحاء الحات والعجوانية بيغ األشفاؿ 
اط مذكبلت إيحاء الحات والعجوانية بيغ األشفاؿ . تػصمت الجراسة في عسػميا إلى ارتبعقمًيا

تػصمت أيزًا، ومحاولة جحب انتباه السحيصيغ بالصفل.  اإلعاقةبذجة أعخاض  السعاقيغ عقمًيا
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الجراسة إلى فاعمية العبلج الدمػكي بالسقارنة مع العبلج الصبي مغ خبلؿ استخاتيجيات التعديد 
 وإيحاء الحات.  يجابي في خفس حجة الدمػكيات العجوانيةإلا

يعانػف العجيج مغ  السعاقيغ عقمًيا، أف األشفاؿ  Richards, C, (2017, 713)ويخػ 
يعتبخ نػع مغ اضصخاب التػاصل  ؼالدمػكيات الدمبية يأتي في مقجمتيا سمػؾ إيحاء الحات الح

في محاولة مشو لجحب انتباه اآلخخيغ، والفتقاره لسيارات  السعاؽ عقمًياحيث يقػـ بو الصفل 
التكيف والتفاعل االجتساعي، لحلظ فيػ بحاجة إلى تعمع أساليب أكثخ فاعمية تيدخ التعبيخ عغ 

 حاجاتو ورغباتو وتحج مغ سمػكو الغيخ مخغػب وتحقق لو جػدة الحياة.
الشاجع عغ ىحا الشػع الزخر  إلى أف (٘ ،ٕٙٔٓ) تذيخ فاشسة سعيجوفي ىحا الرجد 

مغ الدمػؾ يطيخ برػرة فػرية ويتزسغ إيحاء الصفل جدجيًا لشفدو عمى نحػ متكخر ومدمغ 
إف سمػؾ إيحاء الحات ييجد حياة الصفل ، كسا  وبفتخات متعجدة ومػاقف متشػعة في حياتو

العجيج مغ  وسبلمتو ويحخمو االستفادة مغ البخامج التخبػية والتأىيمية السقجمة لو، لحلظ يػلي
السعالجػف اىتسامًا كبيخًا لتصػيخ األساليب العبلجية الفعالة سعيًا لخفس سمػؾ إيحاء الحات أو 

 .حتى الحج مشو
 تعخيفات سمهك إيحاء الحات:

اضصخاب سمػكي إنو: ب سمػؾ إيحاء الحات Berkson, G., ( 2017, 545)يعخؼ 
مػجو لمحات )كالكجمات، االحسخار، تكخارؼ غيخ مخغػب اجتساعيًا، يشتج عشو إيحاء جدجؼ 

الجخوح، تمف األندجة(، ويأخح العجيج مغ األشكاؿ )ضخب الخأس، عس األعزاء، ندع 
الجمج، شج الذعخ، الزغط عمى العيشيغ بذجة(، كسا أنو يشتذخ بيغ األشفاؿ مغ ذوؼ 

تو اضصخاب شيف التػحج بشدبة مختفعة، وغالبًا ما يكػف لو آثار ضارة عمى الصفل وأسخ 
 .ومجتسعو في السجػ القخيب والبعيج

إيحاء الحات بأنو "التجميخ الحاتي الستعسج ألندجة  Whitlock, (2018, 11)ُيعخؼ كسا 
 .ويسكغ أف يتدبب في أذػ وإصابات شجيجة لمجدع"لئلنتحار، وأجداء الجدع بجوف الشية 
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إيحاء الحات بأنو "إيحاء أو اإلضخار  Dimian, Botteron, & Dager, (2018, 2) يحكخ
ويحجث عادًة برػرة سخية وفي أماكغ غيخ ممحػضة مغ األشخاص، الحاتي بالجدع مغ جانب 

 .ويعتبخ أشيخ صػر إيحاء الحات الجخوح القصعية والحخوؽ ووخد الجمج وغيخىا"الجدع، 
حؼ يتزسغ سمػؾ إيحاء الحات بأنو "الفعل ال Soke, Rosenberg, (2019, 14)ُيعخؼ 

بجدسو مثل الجخوح القصعية أو الحخوؽ وربسا يذسل أو ال  ػإلحاؽ أحج األشخاص لؤلذ
إعاقات  وإحباط أوويتع عادًة كإستجابة أللع عاشفي أو غزب االنتحار، يذسل محاوالت 

 .نسائية وحدية"
 أنهاع إيحاء الحات: 

 ات وىي:( بأف ىشاؾ ثبلثة أنساط إليحاء الحٕٛ٘، ٕٗٔٓ سييخ شاش )حكخ ت
مثل: بتخ االشخاؼ، إزالة حجقة  Major Self-Mutilationساسي: ألتذػيو الحات ا -

 العيغ، ونادرًا ما يحجث ىحا الشػع ويختبط غالبًا بحاالت الحىاف.

مثل: ارتصاـ  Stereotypic Self-Injurious behavior إيحاء الحات الشسصي:  -
 الخأس بذكل وبرػرة متكخرة.

ويذسل:  Superficial Self-Mutilationتذػيو الحات الدصحي أو الطاىخؼ:  -
القصع أو الحخؽ، الخخبذة، جحب الذعخ، إزالة الجمج أو أؼ شخيقة أخخػ تدتخجـ 

 إلحجاث تمف في ذات الذخز.
 إيحاء الحات إلى: Forman, Hall, & Oliver, (2018, 5أيزًا، صشف )

: يتزسغ سمػكيات مثل ضخب Social Self- Injuryإيحاء الحات االجتساعي  -
 الخأس وعس الحات وخجش الحات واقتبلع األصابع والػخد وجحب الذعخ. 

: يتزسغ سمػكيات مثل  Prosocial Self-Injuryإيحاء الحات غيخ االجتساعي  -
 التقيؤ الستعسج وأكل البخاز واإلفخاط في تشاوؿ الدػائل. 
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والتي ىجفت   .Brosnan, J., & Healy, O( 2016دراسة )ىحا ما أشارت إليو         
 األشفاؿ السعاقيغ عقمًياإلى التعخؼ عمى عػامل الخصخ الستعمقة بدمػؾ إيحاء الحات لجػ 

ومجػ ارتباط ىحا الدمػؾ ببعس الستغيخات مثل )الدمػؾ التكيفي، الدغ، المغة، السدتػػ 
التي تخاوحت  إلعاقة العقميةا( شفبًل مغ ذوؼ ٕٕٕاالجتساعي(، تكػنت عيشة الجراسة مغ )

( سشة، استخجـ في الجراسة قائسة تقجيخ سمػؾ إيحاء الحات، ومؿياس ٜ-ٚأعسارىع ما بيغ )
سفخت نتائج الجراسة أف سمػؾ إيحاء الحات لجػ أ، السعاقيغ عقمًياالدمػؾ التكيفي لجػ األشفاؿ 

تكيفي وخاصة الستعمقة بقرػر ىؤالء األشفاؿ يختبط ارتباشًا وثيقًا بانخفاض ميارات الدمػؾ ال
ميارات الحياة اليػمية، وال يختبط بالدغ ونػع الجشذ الصفل والسدتػػ االجتساعي، أو إذا ما 

 كاف الصفل يعاني مغ نػبات صخع أو ال.
إلى استكذاؼ عػامل ما قبل  Soke, Rosenberg, & et.al, (2019) كسا ىجفت دراسة

. استخجمت الجراسة السعاقيغ عقمًياحاء الحات بيغ األشفاؿ وبعج والدة الصفل السختبصة بدمػؾ إي
شفل وشفمة  ٖٖٕٗحيث شارؾ في الجراسة عيشة تكػنت مغ التحميمي، السشيج الػصفي 

سشػات( مغ بيغ السدجميغ في قاعجة بيانات اإلعاقات مغ  ٚ-ٗ)متػسط العسخ ما بيغ 
مختمف الػاليات األمخيكية. تسثمت أدوات جسع البيانات في تحميل سجبلت وتقاريخ والدة 
األشفاؿ باإلضافة إلى الدجبلت الرحية والتخبػية والسقاببلت مع اآلباء. تػصمت الجراسة إلى 

ذات الرمة بشسػ سمػكيات إيحاء الحات بيغ  مغ العػامل الخئيدية ثبلثة ترشيفاتوجػد 
وىي: عػامل ما قبل ميبلد الصفل )تسثمت في ضعف السدتػػ  السعاقيغ عقمًيااألشفاؿ 

التعميسي لآلباء وتجخيغ األميات أثشاء الحسل( وعػامل أثشاء ميبلد الصفل وعػامل ما بعج 
ية والدمػكية وانخفاض السيبلد )تسثمت في تفاوت السدتػيات الشسائية والسذكبلت الحد

 (. اإلعاقة العقميةمدتػيات الحكاء وشجة حالة 
إلى استقراء عػامل  Handen, Mazefsky, & Siegel, (2018) كسا أشارت دراسة

في السػاقف اإلكميشيكية. استخجمت  السعاقيغ عقمًيا خصػرة سمػؾ إيحاء الحات بيغ األشفاؿ
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اإلعاقة شفل وشفمة مغ ذوؼ  ٕٖٓت العيشة مغ وتكػناالستكذافي، الجراسة السشيج الػصفي 
وحجات لمعبلج الشفدي  ٙسشػات( مغ الستخدديغ عمى  ٘-ٗ)متػسط العسخ  العقمية

اإلكميشيكي. تسثمت األدوات السدتخجمة في جسع البيانات مغ اختبار أعخاض وشجة سمػكيات 
باإلضافة إلى مؿياس  اإلعاقة العقميةذوؼ مغ ذوؼ  إيحاء الحات ضسغ بصارية سمػؾ األشفاؿ

ليتخ الجولي لمدمػؾ التػافقي وقائسة سمػؾ الصفل ومؿياس الدمػؾ. أضيخت الشتائج أف ندبة 
% ٕ٘% مغ األشفاؿ ُيطيخوف واحجة أو أكثخ مغ سمػكيات إيحاء الحات وأف ندبة ٚٗ

أضيخت التحميبلت االستشباشية أف أيزًا، ُيطيخوف تمظ الدمػكيات برػرة يػمية متكخرة. 
 عس األشفاؿ يسارسػف سمػؾ إيحاء الحات في مػاقف العبلج اإلكميشيكي فقط. ب
 

 االتجاىات السفدخة لدمهك إيحاء الحات:
إف سمػؾ إيحاء الحات قج يكػف عخضًا لعجيج مغ العػامل البيػلػجية والػراثية أو قرػر 

وتتحكع ؼيو ف يكػف خميط مغ ذلظ، وقج يحقق وضائف مختمفة، أفي التػاصل، أو مسكغ 
العجيج مغ الػضائف الحدية، كالتعديد الحاتي أو االضصخابات الشفدية، وقج يحجث بدبب 

 وتتعجد االتجاىات السفدخة لدمػؾ إيحاء الحات، ولعل أىسيا ما يمي: ،التعديد االيجابي
: يفدخ أصحاب ىحا االتجاه بأف سمػؾ Biological Approachاالتجاه البيػلػجي: 

، وأف نسط سمػؾ إيحاء الحات Serotoninخجع النخفاض مدتػػ الديخوتيشيغ إيحاء الحات ي
يطيخ استجابة لئلثارة التي تعتسج عمى مدتػػ الديخوتيشيغ، فإذا كاف مدتػاه شبيعيًا ضيخت 

ثارة في شكل صخاخ، ورمي االشياء، وإذا كاف مدتػاه مشخفزًا يدداد العجواف وتتراعج اإل
 (.ٗ٘ٔ، ٕٗٔٓ،  أبػ سعج إيحاء الحات )عبج المصيفردود الفعل لئلثارة لجرجة 
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 :Behavioral Approachاالتجاه الدمهكي 
 يشقدع اإلتجاه الدمػكي إلى الفخضيات التالية:

 فخضية التعديد اإليجابي: -
يسكغ ترشيف تفديخ التعديد اإليجابي إلى نػعيغ رئيدييغ مغ السحفدات وىسا: 
االنتباه وزيادة إمكانية الػصػؿ إلى األشياء السخغػبة. يذيخ االنتباه إلى الشتائج االجتساعية 

االجتساعي( إلضيار سمػؾ إيحاء الحات والتي تتخاوح بيغ التأنيب الخؽيف والذجيج )االستيجاف 
ب نشف إلى السػاساة البجنية. وعشجما يتختب عمى إيحاء الحات زيادة االنتباه مغ جاومغ التعا،

فإنو يتع تعديده ايجابيًا مغ خبلؿ إنتاج التفاعبلت االجتساعية التي نادرًا ما تحجث اآلخخيغ، 
نطخًا لسحجودية سمػكياتيع التػافؿية العقمية ذوؼ اإلعاقات  األشفاؿفي مػاقف أخخػ لبعس 

يسكغ أف تتقمز السذكبلت الدمػكية كشتيجة لسشع أو إزالة االستجابات  ،ات االتراليةوالخمؽي
ذوؼ سمػكيات إيحاء الحات مغ السػقف االجتساعي )الحرػؿ  األشفاؿاالجتساعية أو باستبعاد 

عمى فتخة ىجنة(. وقج لػحع كحلظ أف سمػكيات إيحاء الحات تتشاقز عشج التعخض لتفاعبلت 
 & ,Schaal). اجتساعية مألػفة نطخًا لتزاؤؿ احتسالية السفاجآت في التفاعبلت االجتساعية

Hackenberg, 2017, 123) 
 لدمبي:فخضية التعديد ا -

تذيخ فخضية التعديد الدمبي أف سمػكيات إيحاء الحات ُتدتخجـ لميخوب أو تفادؼ 
فالسياـ الرعبة )سػاء في  ،االستجابات الشاجسة عغ تأخخ أو إزالة أو تخؽيف السثيخ الستجشب

. الفرل أو جػانب الحياة اليػمية( تقجـ الفخص لطيػر السػاقف السفاجئة والصارئة
(Brosnan, & Healy, 2016, 423) 

 : Social Approachاالتجاه االجتساعي  -
يفدخ أصحاب ىحا االتجاه بأف سمػؾ إيحاء الحات يشتج عغ قرػر في التػاصل 

وكثيخًا ما يؤذؼ األشفاؿ أنفديع لمحرػؿ عمى ،سخؼ والتفاعل االجتساعي وضعف التخابط األ
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الحرػؿ عمى انتباه اآلخخيغ محبة اآلخخيغ وتعاشفيع، وخاصة عشجما ال يسكغ لمصفل 
والسحيصيغ بو بصخؽ اخخػ، فاآلباء يبجوف اىتساميع ورعايتيع لؤلشفاؿ عشجما يؤذوف أنفديع، 
وقج يؤدؼ ىحا إلى تعديد إيحاء الحات، وخاصة عشجما ال يبجؼ اآلباء اىتساما باألشفاؿ في 

 (.ٖ٘، ٕٓٔٓ، راضي الػقفيخخػ )وقات األاأل

 الذات: طرق عالج سلوك إيذاء 

األشفاؿ تشػعت الصخؽ والػسائل التي استخجمت لمحج مغ سمػكيات إيحاء الحات لجػ 
 نحكخ مشيا الصخؽ التالية:السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع 

دوية السزادة لبلكتئاب وكحلظ األدوية التي تديج العبلج باألدوية والعقاقيخ: وىشا نحكخ األ -ٔ
 الديخوتيشيغ في السخ.

والحؼ يقػـ عمى  Dialectical Behavior Therapyبلج الدمػكي الججلي: الع -ٕ
 ((Durand, V. M., 2017, 213 ساسيتيغ وىسا: التقبل والتغيخ.أركيدتيغ 

، أشارت العجيج  ولفحز العبلجات السختمفة إليحاء الحات بيغ األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا
 ,Morano, Ruiz Wertalik, Moeller, & Karal مغ الجراسات والتي مغ بيشيا دراسة

ىجفت الجراسة إلى السقارنة بيغ كفاءة العبلجات الدمػكية والصبية في خفس والتي  (2017)
. استخجمت الجراسة العقميةأو التخمز مغ سمػكيات إيحاء الحات بيغ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة 

شفل  ٕ٘ٗػنت مغ السشيج التحميمي السقارف متعجد السدتػيات. شارؾ في الجراسة عيشة تك
 ٗسشػات( مغ  ٔٔ-ٛوشفمة مسغ يحسمػف تذخيرات اإلعاقة الفكخية )متػسط العسخ ما 

تع اختيارىع عسجيًا تبعًا لدمػكيات إيحاء الحات وفقًا لتقاريخ اآلباء. تع تقديع أمخيكية، واليات 
ة شفل وشفم ٖٓٔاألشفاؿ إلى مجسػعتيغ تجخيبيتيغ: مجسػعة تجخيبية أولى )تكػنت مغ 

 ٘ٔٔوحرمػا عمى العبلج باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي( وأخخػ ضابصة )تكػنت مغ 
شفل وشفمة حرمػا عمى عبلجات شبية(. تع تصبيق أدوات مقششة لتقػيع سمػؾ إيحاء الحات 

ستخجاـ اباإلضافة إلى مبلحطات الباحثيغ. تػصمت الجراسة إلى تفػؽ العبلجات الدمػكية ب
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تحجيجًا، يقي عمى العبلجات الصبية في خفس أو إزالة سمػؾ إيحاء الحات. تحميل الدمػؾ التصب
تػصمت الجراسة إلى أف الفشيات الدمػكية الستسثمة في التعديد والتبلشي والتجخبة السشفرمة 

تػصمت الجراسة إلى عجـ تأثخ تحميل أخيخًا،  ،أضيخت كفاءة عالية في عبلج إيحاء الحات
 سات العيشة أو البيئة العبلجية السحيصة. الدمػؾ التصبيقي بعػامل س

ىجفت والتي ،  Brosnan, J., & Healy, O.  (2018دراسة ) وىحا ما أكجت عميو 
يبمغ مغ العسخ سبع سشػات  مغ ذوؼ اإلعاقة العقميةإلى التعامل مع سمػؾ إيحاء الحات لصفل 

لتعديد واستخاتيجيات إيحاء الحات وذلظ باستخجاـ امسا يؤدؼ إلى متكخرة  بدمػكياتيقػـ 
وقج اشتسل التجخل  ،التجخل الدمػكي وذلظ مغ خبلؿ التعديد التمقائي والديصخة عمى السحفد

الدمػؾ عمى بصاقتيغ مغ البصاقات الخزخاء التحفيدية التسيدية مع حخية الػصػؿ إلى 
ومشع  عادة التػجيو الرػتيإ وبصاقة حسخاء التي كانت تذيخ إلى  الستكخر في إيحاء الحات،

ال  الصفلف وإيحاء الحات قمت لجيو، ؼبعج التجريب كاف أشارت الشتائج إلى أوإيحاء الحات، وقج 
 إيحاء الحات مع وجػد البصاقة الحسخاء.بيشذغل 

 .Rational- Emotion Therapyالعبلج العقبلني االنفعالي:  -ٖ

 Relaxation Therapyالعبلج باالستخخاء:  -ٗ

 ليو.إوعجـ تعديده أو االنتباه  الدمػؾ ويتع مغ خبلؿ تجاىل Extinctionاإلشفاء:  -٘

ويتزسغ إبعاد الصفل وعدلو لفتخة زمشية محجدة وذلظ بعج  Time Outالػقت السدتقصع:  -ٙ
 يكػف ىحا اإلجخاء بحج ذاتو معدزًا لمصفل. أالؾيامو بدمػؾ إيحاء الحات مباشخة، عمى 

وؼيو يتع تعديد سمػؾ آخخ بجيل  Differential Reinforcementالتعديد التفاضمي:  -ٚ
 يشذغل بو الصفل غيخ إيحاء الحات. 

 الرجمات الكيخبائية: وتدتخجـ في الحاالت الذجيجة. -ٛ

وذلظ مغ خبلؿ التخصيط ألنذصة مستعة  Environmental Therapyالعبلج البيئي:  -ٜ
في ىحه االنذصة، وتجشب انعدالو، فزل مذاركة اآلخخيغ وإشخاؾ الصفل فييا، ويكػف مغ األ
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نذصة مستعة وغشية باأللعاب واألنذصة التي تذغمو عغ سمػؾ إيحاء الحات، مع أشخاكو في إبل 
 (ٖٚٗ، ٕٚٔٓالبياص، سيج ) إعادة تشطيع البيئة وتبديط السياـ السػكمة إليو

ثل في األلع قج يشتج عغ إيحاء الحات تعديد سمبي والستس Self-Restraintتقييج الحات  -ٓٔ
في  األشفاؿ السعاقيغ عقمًياالشاتج عشو مسا يجعل الفخد يحاوؿ تجشبو، فقج لػحع انذغاؿ بعس 

تجشبًا لؤللع. وتقييج  عتقييج أنفديع أو يصمبػف مغ اآلخخيغ تصبيق أشياء تسشعيع مغ إيحاء أنفدي
ذلظ تغصية ليحػؿ دوف حخكة أعزاء جدسو ويتزسغ  الصفلالحات ىػ الدمػؾ الحؼ يقـػ بو 

أعزاء الجدع بالسبلبذ أو وضع عمييا أشياء تسشع حخكتيا ويكػف بحلظ التعديد الدمبي، 
 حيث يختبط ىحا الدمػؾ )التقييج( بإزالة األلع الشاتج عغ سمػؾ إيحاء الحات. 

ويعتبخ شكبًل مبدصًا لمعقاب، وؼيو يتع إلداـ الصفل  Overcorrectionالترحيح الدائج   -ٔٔ
آخخ لترحيح الدمػؾ الخاشئ أو ترحيحو بذكل زائج، فسثبًل الصفل الحؼ يعس  بأداء سمػؾ

يجه يعاقب بأف يقػـ بغدل يجه وأسشانو، والصفمة التي تزخب رأسيا تعاقب بغدل شعخىا 
 .(ٚٗ، ٕٙٔٓجساؿ الخصيب، ) وتسذيصو بعج كل مخة تفعل ذلظ

أتي مغ مشصمق األمانة العمسية البحثية تشخؽ عبلج إيحاء الحات أف الباحثة وتخػ 
ف ىحه الصخؽ السحكػرة آنفًا مػجػدة في السخاجع والبحػث العمسية الستعمقة بدمػؾ إيحاء إحيث 
وعمى سبيل السثاؿ  ،ساليبوىي تؤكج عمى عجـ قشاعتيا الذخرية ببعس الصخؽ واأل الحات،

استخجاـ  نجاحاقيخ الصبية لتؤكج عمى شخيقة تقييج الحات والرجمات الكيخبائية أو استخجاـ العق
 ،في تعجيل سمػؾ إيحاء الحات (A B A)السشيج الدمػكي التصبيقي وتحميل الدمػؾ التصبيقي 

الدمػكيات االيجابية  السعاقيغ عقمًياولسا لو مغ دور ناجح وفعاؿ في إكداب األشفاؿ 
 . والتخبػية الحياتية السختمفة التعُمسيةوالسيارات 

 سمػكي بخنامج فعاليةوالتي ىجفت الكذف عغ  (ٕٚٔٓ) البياصسيج يشت دراسة وقج ب     
 غم تكػنت ، والتيالسعاقيغ عقمًيا األشفاؿ مغ عيشة لجػ التعبيخات االنفعالية بعس تشسية في
 أف إلى الجراسة نتائج أشارت وقج. سشػات( ٚ – ٘)أشفاؿ، تخاوحت )أعسارىع مغ  (ٓٔ)
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 ميارات بعس تشسية تزسشيا، وكحلظ التي االنفعالية تشسية التعبيخات في فعالية أضيخ البخنامج
 .والحخكي االجتساعي واالنفعالي الحات، وميارات التفاعل رعاية

ىجفت إلى تقػيع التغيخات والتي  Budzińska, & Lubomirska, (2019) ودراسة
ستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي كسشيجية عبلجية في خفس اإليجابية في الدمػؾ نتيجة ال
الشسػذجي الحؼ  ABC. استخجمت الجراسة مشيج السعاقيغ عقمًياحجة إيحاء الحات بيغ األشفاؿ 

حيث تسثمت العيشة في البعجؼ، يشقدع إلى ؾياسات خط األساس وتصبيق السعالجة والؿياس 
وتسارس سمػؾ سشػات،  خسذوتبمغ مغ العسخ  مغ ذوؼ اإلعاقة العقمية الذجيجةشفمة واحجة 

إيحاء الحات مغ خبلؿ ضخب األرض بخأسيا أو ضخب نفديا بأشياء مػجعة. تسثمت األدوات 
باإلضافة إلى مشيجية تحميل الدمػؾ التصبيقي مغ مؿياس لدمػؾ إيحاء الحات لؤلشفاؿ 

ميل الدمػؾ التصبيقي كاف . تػصمت الجراسة إلى أف االختيار الجيج لتقشيات تحالسعاقيغ عقمًيا
ارتباط تقشيات عغ الجراسة  كسا اسفخت نتائجالصفمة.  لجػمثسخًا في خفس سمػؾ إيحاء الحات 

 . لجػ السعاقيغ عقمًياالتعديد والتبلشي وتحميل الدمػؾ الػضيفي بخفس سمػكيات إيحاء الحات 
مػؾ ىجفت إلى التعخؼ عمى كفاءة تحميل الدالتي  Rohrig, (2018) ودراسة

. السعاقيغ عقمًيااألشفاؿ لجػ ستيجاؼ وخفس سمػؾ إيحاء الحات ستخاتيجية الاالتصبيقي ك
( ٛ-ٙيتخواح أعسارىع بيغ ) السعاقيغ عقمًياثبلثة مغ األشفاؿ مغ الجراسة  وتكػنت عيشة

ويسارسػف سمػؾ عس الحات. تع معالجة األشفاؿ عبخ فشيات تحميل الدمػؾ  سشػات
ات جسع البيانات في مؿياس إيحاء الحات باإلضافة لبخوتػكػالت العبلج. التصبيقي. تسثمت أدو 

حيث الحات، تػصمت الجراسة إلى فاعمية تحميل الدمػؾ التصبيقي في خفس سمػؾ إيحاء 
ة التػسع في ر انخفزت ندبة عس الحات لكل ساعة بعج السعالجة. أوصت الجراسة بزخو 

السعاقيغ ة لخفس سمػؾ إيحاء الحات بيغ األشفاؿ ستخاتيجيااستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي ك
 . عقمًيا
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ىجفت إلى التي  Granpeesheh, Tarbox, & Dixon, (2017وفي دراسة )
في مجاؿ خفس إيحاء الحات بيغ  (ABA)وصف الكفاءة العبلجية لتحميل الدمػؾ التصبيقي 

وشفمة مغ ذوؼ اإلعاقة العقمية ( شفبًل ٓٙوتسػنت عيشة الجراسة مغ ). السعاقيغ عقمًيااألشفاؿ 
قامت بتصبيق بخامج قائسة عمى تحميل الدمػؾ التصبيقي في خفس إيحاء الحات بيغ األشفاؿ ،و 

تحميل الدمػؾ  لكفاءة. تػصمت الجراسة إلى مدانجة مئات األدبيات البحثية السعاقيغ عقمًيا
ى كفاءة استخجاـ تحميل بخىشت الجراسة عمأيزًا، . السعاقيغ عقمًياالتصبيقي مع األشفاؿ 

. مغ السعاقيغ عقمًيالمحج مغ سمػكيات إيحاء الحات بيغ األشفاؿ  كاستخاتيجيةالدمػؾ التصبيقي 
تػصمت الجراسة إلى أف فشيات مثل التجخبة السشفرمة والتجريب في البيئات أخخػ، جية 

بيقي في خفس سمػؾ الصبيعية والتعديد والتبلشي والتعسيع تسثل أىع فشيات تحميل الدمػؾ التص
 إيحاء الحات. 
 ثالثًا: التعديد

داخل كل مشا شفل و ف األشفاؿ تطيخ عمييع عبلمات الدخور والفخح جخاء التعديخ، إ
كحلظ البالغػف تطيخ عمييع عبلمات الدخور والػبصة، لحلظ ال بج مغ القػؿ بأف الثشاء، يحب 

خاد )أشفاؿ وبالغييغ( بل يتعجػ ذلظ إلى أثخ التعديد بالغ األىسية في زيادة الجافعية لجػ االف
تعجيل الدمػؾ لجييع وخاصة إذا ما تست إدارة التعديد وفق الذخوط والسبادغ العمسية 

 والتخبػية.
 تعخيف التعديد:

 العسمية التي تؤدؼ إلى رفع احتسالية االستجابة في الدمػؾ".التعديد ىػ  -
والتقػية، يقاؿ عدزه: أؼ شجده في المغة ىػ الجعع  (Reinforcement)والتعديد 

ودعسو وقػاه " السعجع السحيط " وجاء في لداف العخب: عدّزت القػـَ وأعَدْزَتيع وعَدْزتيع قػيتيع 
 .وشجدتيع
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، ىػ عسمية تجعيع الدمػؾ ((Reinforcementعمع الشفذ الدمػكي، التعديد وفي 
السشاسب أو زيادة احتساالت تكخاره في السدتقبل بإضافة مثيخات إيجابية أو إزالة مثيخات سمبية 
بعج حجوثو. وبالخغع مغ أف التعديد مغ أكثخ أساليب تعجيل الدمػؾ اإلنداني فاعمية فإف ذلظ 

مخ الحؼ زالة تػابع سمبية األتػابع إيجابية أو إ إلى حجوثيؤدؼ  استخجامو، حيث إنوال يعشي 
ف تعديد إيتختب عميو زيادة احتساؿ حجوث ذلظ الدمػؾ في السدتقبل في السػاقف السساثمة، ف

الحالة، أو  ف نديج مغ احتسالية حجوثو مدتؿببًل. ويدسى السثيخ )الذيء، أوأسمػؾ ما، يعشي 
جساؿ )(، Reinforcesالحجث( الحؼ يحجث بعج الدمػؾ، فيؤدؼ إلى تقػيتو بالسعدز )

 (.٘ٗٔ، ٕٙٔٓالخصيب، 

 أىسية التعديد:
تؤكج الشطخيات الدمػكية أىسية التعديد ودوره في التعميع وعمى قجرتو في استثارة دافعية 
الستعمع وتػجيو نذاشاتو، حيث يدتصيع السعمع في ضػء معخفتو بصبيعة عسميات التعديد 

ثيخ دافعية الستعمسيغ التحريمية وتعدز واستخاتيجياتو في وضع بخامج تعديدية مشاسبة، تدت
بل يتعجػ ذلظ إلى إجخاءات وخصط تعجيل الدمػؾ غيخ  ،راتارغبتيع في اكتداب السي

حج األساليب التي أذلظ أف تعديد الستعمسيغ ىػ  السخغػب إلى سمػؾ إيجابي ومخغػب،
ىػ مبجأ تدتخجـ في ضبط الستعمع، أؼ نتائج الدمػؾ الدابق تؤثخ في الدمػؾ البلحق و 

 (.ٗٔٔ، ٕٔٔٓ)رنجة السػمشي،  معخوؼ مشح القجـ
صاحب قانػف األثخ والحؼ مفاده أف الدمػكيات التي تعقبيا ، وقج أوضح )ثػرونجايظ( 

لقج أدرؾ عمساء و  ،ضخوؼ سارة مغ السحتسل اف يتكخر حجوثيا مدتؿببًل في السػاقف الستذابية
نسا ىػ إذ ال يقترخ تأثيخه في زيادة التعمع، إالشفذ مشح البجاية أىسية التعديد في التعميع، 

التعميسية السشاسبة، بل يداعج في حفع  األنذصةفي  األشفاؿوسيمة فعالة لديادة مذاركة 
لى جانب ذلظ فإنو يديج مغ فاعمية إالشطاـ والزبط الرفي، وتعجيل الدمػؾ بذكل عاـ، و 

وتعتبخ ميارات التعديد في العسمية التعميع، وىػ وسيمة ميسة في زيادة ثقة الستعمع بشفدو، 
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التعميسية مغ أكثخ السيارات التخبػية أىسية، ذلظ بأنيا تتيح لمسعمع فخصًا كثيخة وتفتح أمامو 
مكانياتو وتديج مغ أدواتو التعميسية الفعالة في إدارة العسمية التعميسية إآفاؽ واسعة في تشسية 

 .(ٖٚ، ٖٕٔٓ)إنذخاح السذخفي،  بػصفو قائجًا ليا
 يشقدم التعديد إلى قدسين: التعديد اإليجابي والتعديد الدمبي 

التعديد اإليجابي زيادة  : يتزسغ(Positive Reinforcementالتعديد اإليجابي )-
احتساالت تكخار الدمػؾ في السدتقبل وذلظ بتقجيع معدز إيجابي لمذخز عشجما يقػـ بحلظ 
الدمػؾ، ومغ األمثمة عمى السعدزات اإليجابية السحتسمة، معانقة األـ لصفمتيا عشجما تطيخ 

لذخز ترخؼ  سمػكا حدشًا، وتخبيت السعمسة عمى كتف الصفل الحؼ يشتطخ دوره، واالبتداـ
 بصخيقة ميحبة، وقػؿ )أحدشت(، أو )صحيح(، لصفل أجاب بذكل مشاسب عمى سؤاؿ ما.

والتعديد اإليجابي ىػ بسثابة الييكل العطسي في عمع تعجيل الدمػؾ، وال يكاد يخمػ بخنامج    
 :ةيجابي أىجافو بفاعمية ال بج مغ مخاعاة العػامل التاليإلمشو، وحتى يحقق التعديد ا

 تقجيع السعدزات بعج حجوث الدمػؾ السشاسب فػراً ،و  ار السعدزات اإليجابية السشاسبة لمفخدختيا-
تػفيخ السعدزات ،و  استخجاـ ججوؿ التعديد السشاسب،و  تشػيع التعديد تجشبًا لئلشباع،وكحلظ 

 (ٜٛٔ، ٕٙٔٓجساؿ الخصيب، بكسيات تتبلءـ والدمػؾ السدتيجؼ. )

مثيخ يقػؼ احتساؿ ضيػر االستجابة اإلجخائية والتي تعتبخ والسعدز اإليجابي: ىػ أؼ      
شخشًا سابقًا عميو، ويسكغ تعخيف التعديد اإليجابي بأنو تقجيع مثيخ مخغػب ؼيو بعج استجابة 

رشف أؼ مثيخ تع تحلظ ي،ك معيشة مسا يديج مغ احتسالية ضيػر ىحه االستجابة في السدتقبل
لدمػؾ فإف أية مادة ال تعتبخ معدزًا إيجابيًا إال بعج كسعدز إيجابي يعتسج عمى تأثيخه عمى ا

معيغ يعتسج عمى  لصفلإيزاح العبلقة بيشيا وبيغ تأثيخىا عمى الدمػؾ، وما يعسل كسعدز 
قج ال يكػف كحلظ بالشدبة  شفلالتاريخ التعديدؼ لمفخد. لحلظ ما يعتبخ ذا ؾيسة تعديدية لجػ 

السعدزات التي تقجـ واألسمػب الحؼ يحكع اختيار  آخخ، والحؼ يداعج عمى تحجيج فاعمية لصفل
 (. ٙ٘، ٕٓٔٓ، حافع )بصخس ونذاشو شفلالسعدزات يعتسج عمى مدتػػ كل 
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ىػ إزالة مثيخ بػيس أو مؤلع )شيء  (:Negative Reinforcementالتعديد الدمبي ) -
أو حجث يكخىو الفخد( بعج حجوث الدمػؾ السخغػب ؼيو مباشخة واألمثمة عمى التعديد الدمبي 

ويختمف التعديد الدمبي عغ العقاب حيث إنو في العقاب ، في الحياة اليػمية ىي أيزًا كثيخة
كسا يشرح عادًة بتجشب  ،الدمبيالسثيخ الدمبي بيشسا في التعديد الدمبي إزالة  السثيخيتع تقجيع 

استخجاـ السعدزات الدمبية السدعجة مثل الشقج والدخخية وأف يدتعسل بجاًل مشيا التعديد 
جساؿ ) نو أف يجعل األشخاص مقبميغ عمى الدمػؾ بجاًل مغ الشفػر مشوأاإليجابي الحؼ مغ ش

 (.ٕٗٔ، ٕٙٔٓالخصيب، 
 العهامل التي تؤثخ في فعالية التعديد:

 صفلنقجـ السعدز لم إلى الػقت السشاسب الحؼ (ٗٙٔ، ٕٙٔٓ ) الخصيبويحكخ جساؿ 
وما نػع ىحا السعدز؟ وما ىي كسية التعديد التي نعصييا لو؟ إف اإلجابة عغ ىحه األسئمة 

 تتصمب مخاعاة عػامل مختمفة، فالعػامل التي تؤثخ في فعالية التعديد ىي:
 (:Immediacy of Reinforcementفهرية التعديد )  -

إف أحج أىع العػامل التي تديج مغ فعالية التعديد ىػ تقجيسو مباشخة بعج حجوث 
الدمػؾ، كأف نعصي الصفل لعبة اليػـ ألنو أدػ واجبو السجرسي باألمذ قج ال يكػف ذا أثخ 

قػؿ كبيخ، وأف نقػؿ لمصفل " بالسشاسبة، لقج كاف أداؤؾ في الرباح رائعًا " أقل فعالية مغ أف ن
يع العثساني،  لو " رائع ججًا " مباشخة بعج تأديتو لمدمػؾ  (.ٓٙ، ٕٗٔٓ)إبخـا

إف التأخخ في تقجيع السعدز قج يشتج عشو تعديد سمػكيات غيخ مدتيجفة ال نخيج تقػيتيا 
قج تكػف حجثت في الفتخة الػاقعة بيغ حجوث الدمػؾ السدتيجؼ وتقجيع السعدز، فعشجما ال 

لسعدز مباشخة بعج حجوث الدمػؾ السدتيجؼ، فإنو يشرح بإعصاء الفخد يكػف مسكشًا تقجيع ا
)الديج  )كالسعدزات الخمدية أو الثشاء( بيجؼ اإليحاء لمفخد أف التعديد قادـ ةمعدزات وسيصي

 (.ٖٔٔ، ٕٗٔٓعبج الشبي، 
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 ( ثبات التعديدConsistency of Reinforcement:) 

لقػانيغ معيشة يتع تحجيجىا قبل البجء بتشفيح يجب استخجاـ التعديد عمى نحػ مشطع وفقًا 
بخنامج العبلج، فبل يكفي أف نعصي السعدز مباشخة بعج حجوث الدمػؾ وإنسا يجب أال يترف 

 (ٕٗ، ٜٕٓٓ)خميل،  التعديد بالعذػائية
 ( كسية التعديدQuantity of Reinforcement:) 

سج عمى نػع السعدز، كحلظ يجب تحجيج كسية التعديد التي ستعصى لمفخد، وذلظ يعت
وبذكل عاـ، فكمسا كانت كسية التعديد أكبخ كانت فعالية التعديد أكثخ، ما دامت كسية التعديد 

 (ٓٛ، ٕٔٔٓ)جساؿ فؤاد،  ضسغ حجود معيشة
 ( درجة صعهبة الدمهكComplexity of Behavior:) 

األثخ  الحؼ يؤثخ في فعالية التعديد ىػ درجة تعقيج الدمػؾ السدتيجؼ، فالسعدز ذو
البالغ عشج تأدية الفخد لدمػؾ بديط قج ال يكػف فعااًل عشجما يكػف الدمػؾ السدتيجؼ سمػكًا 

 (.ٕٕ، ٕٛٓٓ)دمحم مػسى،  معقجًا أو يتصمب جيجًا كبيخاً 
 ,Boesch, Taber-Doughty, Wendt, & Smalts)وىحا ما أشارت إليو دراسة 

ىجفت الجراسة إلى التحقق مغ فاعمية فشيات التعديد الدمػكي في خفس سمػؾ التي  2017)
. تع استخجاـ مشيج دراسة الحالة عمى أحج األشفاؿ السعاقيغ عقمًياإيحاء الحات بيغ األشفاؿ 

الذجيجة ويعاني مغ سمػؾ إيحاء الحات. تع تصبيق مجسػعة مغ  اإلعاقة مغ ذوؼ مدتػيات 
ميل الدمػؾ التصبيقي مع التخكيد عمى فشيات تعديد الدمػؾ لمصفل األنذصة الدمػكية ضسغ تح

وؾياس مجػ التأثيخ عمى سمػؾ إيحاء الحات. تسثمت أدوات تقييع سمػؾ إيحاء الحات مغ اختبار 
إيحاء الحات باإلضافة إلى السبلحطات في بيئة الفرل. أضيخت الشتائج فاعمية التعديد ضسغ 

كل مغ شجة وتكخار سمػؾ إيحاء الحات )ضخب الحات  تحميل الدمػؾ التصبيقي في خفس
 ووخد الحات وعس الحات(. 
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ىجفت إلى مقارنة تقشيات التعديد اإليجابي ضسغ التي  Sigafoos,(2018) ودراسة
تحميل الدمػؾ التصبيقي مقابل محاوالت التجريب السشفرمة مغ حيث تأثخىا اإليجابي عمى 

. حيث مغ ذوؼ اإلعاقة العقميةسشػات  ٙمغ العسخ خفس سمػؾ إيحاء الحات لجػ شفل بالغ 
تحت استخجاـ تقشيات تعديد الدمػؾ  :جاءت اإلجخاءات لخفس سمػؾ إيحاء الحات كسا يمي

خبلؿ محاوالت التجريب السشفرمة. وتع خبلؿ الحالتيغ ،  السعاقيغ عقمًيااإليجابي بيغ األشفاؿ 
السبلئسة. تع تقييع و  ةاالستجابات السخاداستخجاـ أنذصة ذات عجد أقل مغ السحفدات لتعميع 

التحدغ في سمػؾ األشفاؿ عبخ استخجاـ: مؿياس إيحاء الحات والسبلحطات الدمػكية باإلضافة 
إلى السقابمة التذخيرية. تع التػصل مغ خبلؿ التحميبلت إلى استسخار زيادة حجة سمػكيات 

أضيخت حالة استخجاـ التعديد الشؿيس، إيحاء الحات خبلؿ محاوالت التجريب السشفرمة. عمى 
. السعاؽ عقمًيااإليجابي انخفاض ممحػظ في تكخار وشجة سمػكيات إيحاء الحات بيغ الصفل 

ضيخت مدتػيات متقاربة مغ التحدغ السكتدب في التػافق الشفدي بيغ الحالتيغ أيزًا، 
ائج عمى أف إيحاء الحات )محاوالت التجريب السشفرمة والتعديد اإليجابي لمدمػؾ(. بخىشت الشت

 يتدع بالحداسية لشػعية الريغة العبلجية. 
ىجفت إلى التعخؼ والتي  Pierce, & Schreibman, (2017) كسا أشارت دراسة

عمى كفاءة مذاركة األقخاف العادييغ أثشاء جمدات تحميل الدمػؾ التصبيقي في خفس حجة 
ذوؼ اإلعاقة حيث شارؾ شفبلف مغ ،  السعاقيغ عقمًياسمػكيات إيحاء الحات بيغ األشفاؿ 

مغ أقخانيع العادييغ مسغ يتػافقػف معيع في  ٛسشػات( و ٘)متػسط العسخ العقمية البديصة 
السدتػػ العسخؼ بأحج مػاقف الجمج. استخجمت الجراسة بخنامج لتحميل الدمػؾ التصبيقي 

إلضافة إلى تقييع التحدغ باالسحػرية، ستخجاـ العجيج مغ الفشيات مثل التعديد واالستجابة اب
ستخجاـ السبلحطات ومؿياس الدمػؾ التػافقي. تػصمت الجراسة إلى نجاح افي سمػؾ األشفاؿ ب

باستخجاـ تحميل الدمػؾ السعاقيغ عقمًيا  بخامج التجخل لخفس سمػكيات إيحاء الحات لؤلشفاؿ
األقخاف عمى تعسيع التصبيقي بسداعجة األقخاف, باإلضافة إلى ثبػت تأثيخات استخجاـ مجربي 
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السعاقيغ عقمًيا  تبلحع زيادة مدتػيات الدمػكيات التػافؿية لؤلشفاؿأيزًا، تأثيخات العبلج. 
باإلضافة إلى سمػكيع االجتساعي والتفاعبلت اإليجابية مع األقخاف العادييغ نتيجة لمسذاركة 

 في البخنامج. 
واستخجامو تخبػية بذكل عاـ أىسية التعديد في العسمية المسا سبق أف تخػ الباحثة و 

الحياة، وتدداد ىحه األىسية في مجاؿ التخبية الخاصة وتعميع  نػاحيبذكل واسع في جسيع 
ذوؼ اإلعاقة  شخاصركشًا أساسيا في تعجيل سمػؾ اال يعتبخ بل ،ذوؼ اإلعاقةاألشخاص 

الدمػؾ يحتاج إلى ، وال بج مغ التشػيو بأف تقجيع السعدز في العسمية التعميسية وتعجيل العقمية
ف فغ تقجيع السعدز وبشاء وتذكيل الدمػؾ خبخة ودراية ومسارسة فيػ فغ يجب إتقانو، وأل

لى السيشية إخخ، لحلظ ال بج مغ التأكيج بأف ىحا األمخ يحتاج آاإليجابي يختمف مغ شفل إلى 
 .والجقة حتى ال يفقج السعدز معشاه ودوره في عسمية تعجيل الدمػؾ

 تحميل الدمهك التظبيقي رابًعا:

Applied Behavior Analysis (ABA) 

يعج ىحا البخنامج مغ أىع الصخؽ العبلجية التي تعتسج عمى الشطخية الدمػكية، ويدتخجـ 
برفة خاصة واألشفاؿ األخخػ برفة عامة  ذوؼ اإلعاقة العقميةبصخيقة مكثفة لعبلج األشفاؿ 

لتي تقمل مغ الرعػبات الدمػكية ويحدغ وىػ مبشي عمى مجسػعة مغ االستخاتيجيات ا
استخجاـ األساليب العبلجية والدمػكية و الجػانب المغػية واالجتساعية والعاشؽية لؤلشفاؿ، 

سػاء كاف ذلظ داخل السشدؿ أـ داخل ذوؼ اإلعاقة العقمية كصخائق لتعجيل سمػؾ الصفل 
يسكغ تقجيع بخامج تعجيل كسا  ،السؤسدات التأىيمية والتخبػية الستخررة ليؤالء األشفاؿ

 لؤلسباب التالية:السعاقيغ عقمًيا  الدمػؾ لؤلشفاؿ
 يسكغ أف تقجـ السشيج التصبيقي لمبحػث التي تختكد عمى الحاجات التخبػية لؤلشفاؿ -ٔ

 . السعاقيغ عقمًيا

 تعتسج عمى أساسيات التعمع والتي يسكغ تعمسيا بذكل سيل مغ قبل غيخ السيشييغ.  -ٕ
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السعاقيغ عقمًيا  نساذج الدمػؾ التكيفي مغ السسكغ تعميسيا لؤلشفاؿىشاؾ كثيخ مغ  -ٖ
الدمػؾ االجتساعي ، ميارات تعمع المغة والكبلـ، وفي وقت قريخ ومغ ىحه الدمػكيات

، سييخ شاشالمعب باأللعاب السبلئسة )، ميارات متشػعة مغ الخعاية الحاتية،السبلئع 
ٕٓٔٗ ،ٛٚ- ٛٛ). 

والتي ىجفت إلى استخجاـ  Richman, D. M, (2017)ة دراس أشارت إليووىحا ما  
وذلظ  السعاقيغ عقمًيابخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي مع مجسػعة مغ األشفاؿ الرغار 

باعتبار بخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي أحج البخامج األساسية التي تديع في تشسية ميارات 
التػاصل بيغ ىؤالء األشفاؿ وبيغ السجتسع والتي تدعى إلى زيادة  ذوؼ اإلعاقة العقمية الصفل

غيخ  مغ ذوؼ اإلعاقة العقمية( أشفاؿ ٓٔالجراسة مغ ) ةحيث تكػنت عيش ،السحيط بيع
( مغ األشفاؿ الحؼ سػؼ يصبق عمييع بخنامج ۰۱معخضيغ ألؼ نػع مغ البخامج التخبػية و)

الحيغ شبق عمييع  عقمًيا السعاقيغتحميل الدمػؾ التصبيقي. وأسفخت الشتائج عغ تفػؽ األشفاؿ 
عغ األشفاؿ الحيغ لع يصبق عمييع في السيارات  ABAبخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي 

 السعخؼية واالجتساعية وميارات رعاية الحات.
أنو مغ أفزل البخامج التي تقػـ عمى  Zirkel& Perry, (2016)دراسة  أشارتكسا 

وأنو مغ أفزل البخامج التي تعسل  ،(ABAي )العبلج الدمػكي بخنامج تحميل الدمػؾ التصبيق
عمى زيادة اإليجابية وتقميل الدمػكيات الدمبية وتعميع ميارات ججيجة والحفاظ عمى السيارات 

 السكتدبة. 
والتي ىجفت إلى  ،Richard & Hastings, (2016)ليو دراسة إأشارت  وىحا ما

التعخؼ عمى مجػ تأثيخ التجخل السبكخ لبخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي عمى التعجيل الدمػكي 
مغ أشقاء األشفاؿ  ۸۷. حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ ذوؼ اإلعاقة العقميةألشقاء األشفاؿ 

التجخل السبكخ . وأسفخت الشتائج عمى زيادة ندبة التكيف مع الػاقع الخارجي كسا أدػ السعاقيغ
 باستخجاـ بخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي إلى تحديغ السيارات االجتساعية ألشقاء األشفاؿ.
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 (:ABAتعخيف بخنامج تحميل الدمهك التظبيقي )
تعجدت السدسيات ليحا البخنامج فقج يصمق عميو : بخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي، أو 

بالسحاوالت السشفرمة نطخية سكشخ، أو التجريب العبلج بالتحميل الدمػكي، أو لػفاس، أو 
Discrete Trail training (DTT)( أو التجخل الدمػكي السكثف ،Intensive 

behavioral intervention (IBI ( أو السعالجة الدمػكية السكثفةIntensive 

behavioral treatment (IBT  وأوؿ مغ صسع ىحا البخنامج ىػIvor Lovaas  في عاـ
وقج اعتسج عمى الشطخية الدمػكية  ،وىػ أستاذ الصب الشفدي بجامعة لػس أنجمػس 1978

 بسا يدبقو. والتي تفتخض أف كل سمػؾ متعمع يجب أف يكػف محجداً 
ُيعخؼ تحميل الدمػؾ التصبيقي بأنو "عبلج يعتسج عمى التعمع والدمػؾ ويفيج في معخفة 

ية حجوث التعمع، ويدتخجـ في تعجيل الدمػؾ آلية عسل الدمػؾ ومجػ تأثخ الدمػؾ بالبيئة وكيؽ
 (.Budzińska, & Lubomirska, 2019, 33أو خفس حجة الدمػكيات الزارة" )

أيزًا، ُيعخؼ تحميل الدمػؾ التصبيقي بأنو "نػع مغ العبلج يخكد عمى تحديغ 
 ,Rohrig)سمػكيات معيشة مثل السيارات االجتساعية والتػاصل والقخاءة والدمػؾ التػافقي" 

2018, 122). 
 (:ABAاالستخاتيجيات التي يقهم عمييا بخنامج تحميل الدمهك التظبيقي )

يدتشج بخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي عمى مجسػعة مغ االستخاتيجيات األساسية، 
 وتتمخز ىحه االستخاتيجيات ؼيسا يمي: 

دروس تعميسية مجدأة إلى عجة عشاصخ ويسكغ تعميسيا مغ خبلؿ إعادة السحاولة مع  -
الصفل عشج وجػد السثيخ مثل )اعسل ىحا، السذ ذلظ، انطخ لي... الخ( ويسكغ مكافأة 
االستجابة الرحيحة مغ خبلؿ السعدزات اإليجابية، أما االستجابة غيخ الرحيحة 

 تجابة الرحيحة ثع مكافأتو. ؼيسكغ إىساليا وتذجيع الصفل عمى االس
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 اـىتسالاالىتساـ بالدمػؾ الحالي نفدو الستػاجج لجػ الصفل أكثخ مغ التذخيز، وا -
 بحاالت االضصخاب الذجيجة. 

بخاز دور البيئة لمصفل في العسمية التعميسية وأف انفخاد البيئة التعميسية ال يػصمشا إ -
 (.(Brosnan, J., & Healy, O, 2018,109لميجؼ التعميسي. 

 :أىسية التجخل الدخيع لمحاالت لمعالج السبكخ حيث إنو يعظي نتائج أفزل وأسخع

بجاية في بيئة السجرسة ولكغ الجدء األكبخ مشو يتع في البيئة التبجأ عسمية التجريب في  -
 الصبيعية لمصفل ثع يشتقل لباقي البيئات لمتعسيع.

يجب مخاؾبة تحدغ الصفل مغ خبلؿ تدجيل البيانات مغ خبلؿ استسارة البيانات  -
(Data sheet). 

تعسيع السيارة السكتدبة وبحلظ يربح التعديد ذاتيًا، وفي حاؿ ارتكاب الصفل الدمػؾ  -
 يتع عقابو بأسمػب مثل قػؿ )قف، أو عجـ إعصائو شيئا يحبو(. يئالد

 :ABCنسػذج  وقج أشمق عمى ىحا الشسػذج الدمػكي
(A )Antecedent ما يحجث قبل الدمػؾ مباشخة 
(B )Behavior   .الدمػؾ الفعمي 

(C )Consequence ."نػاتج الدمػؾ "التػابع (Boesch, & et. Al, 2017, 

80) 
 :ABCالفشيات التي يقهم عمييا بخنامج تحميل الدمهك التظبيقي 

 :Discrete Trail Training (DTTالتجريذ بالسحاوالت السشفرمة ) [1]
السحاوالت السشفرمة ىي مشيجية تعميسية مشطسة ومكثفة ويتزسشيا بخنامج تحميل 

، وتقػـ ىحه االستخاتيجية عمى تجدئة السيارة أثشاء تعمسيا وتعديد كل ABAالدمػؾ التصبيقي 
 خصػة تع تجدئتيا حتى يتقغ الصفل السيارة.
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 فشيات تذكيل الدمهك: 
 الفشيات اآلتية:وتشقدع إلى 

ىػ إجخاء يتع ؼيو تعديد األداءات أو الدمػكيات القخيبة مغ  :Shapingتذكيل ال -1
 . الرحة

فشحغ نعدز الجمػس ، دؾيقة ٘ٔمثاؿ: إذا كاف اليجؼ الشيائي أف يجمذ الصفل لسجة 
 وىكحا. ٓٔثع  ٚثع  ٘ثع، دقائق  ٖلفتخة أقل في البجاية، بتعديد الجمػس لسجة 

تدمدل الدمػؾ ىػ عبارة عغ ربط سمدمة مغ أنساط الدمػؾ  :Chainingالتدمدل -2
البديصة ببعزيا لتكػيغ سمػؾ معقج، وتدداد فاعمية ىحا األسمػب عشجما يكػف الصفل قج 
اكتدب بالفعل بعس مغ أنساط الدمػؾ البديصة ويفتقخ إلى مسارسة الدمػؾ السعقج واألكثخ 

 نػعيغ ىسا:  أىسية. ويشقدع التدمدل إلى

يشطع ؼيو الصفل الخصػة األخيخة أوال، ثع  Backward Chainingالتدمدل الخمفي  -
الخصػة قبل األخيخة، وىكحا.... وىحه الصخيقة تدتخجـ غالبًا في تجريذ المغة، وخاصة 

 في األغاني حيث غالبًا ما يتحكخ األشفاؿ الكمسة األخيخة في األغشية.
يتعمع ؼيو الصفل خصػات السيارة أو الدمػؾ  Forward Chainingالتدمدل األمامي  -

يبجأ في  -يفتح ممف المعبة -مثاؿ: يفتح الصفل الكسبيػتخ ،مغ األماـ إلى الخمف
 ( ٚ٘، ٕٚٔٓالذخز، عبج العديد المعب.)

إعجاد مػقف التعمع  : Error less Learningالتعميم الخالي من احتساالت الخظأ  -3
 ويخمػ تسامًا مغ األخصاء في االستجابة:بحيث يؤكج عمى التعديد 

ح الصفل األمخ بشجاح فالخغبة في أف يش: Lowering a Demandتقميل صعهبة األمخ  -4
تجفع إلى تقميل صعػبة األمخ السقجـ لمصفل في ضػء قجرتو عمى الشجاح في أدائو. ىحه 

بتقميل صعػبة األمخ حتى ذا أصجر السعمع أمخًا ووججه صعبًا عمى الصفل، ؼيقػـ إالصخيقة تتبع 
 (.ٖٗ، ٕٗٔٓ)زيجاف الدخشاوؼ،  يزسغ شاعة الصفل وعجـ ىخوبو مغ تشفيح األمخ
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الصفل القمع سػاء أكاف لػنو  يىػ الحؼ يدسح بأف يدس :Generalizationالتعسيم  -5
أحسخ أـ أخزخ، حبخ أـ رصاص، بشفذ الصخيقة يجب أف نعمع الصفل تعسيع الدمػكيات فبل 

شكخًا عمى ماما، وإنسا لكل شخز يقجـ لو شيئًا لتعميع الصفل التعسيع يجب أف  يقترخ قػؿ
 ندتخجـ معمسيغ مختمفيغ ومػاقف مختمفة وأماكغ مختمفة. 

يذيخ التعمع العخضي إلى القجرة عمى تعمع  :Incidental Learning التعمم العخضي -6
 (.٘٘، ٕٗٔٓعج، )عبج المصيف أبػاس األشياء مغ البيئة وليذ في جمدة فخدية

 :البححفروض 

تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات أشفاؿ السجسػعة  -ٔ
 التجخيبية في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ عمى مؿياس سمػؾ إيحاء الحات بعج تصبيق

( لرالح الؿياس ABAاستخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي )
 البعجؼ.

ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات أشفاؿ السجسػعة  ال تػجج فخوؽ  -ٕ
 التجخيبية في الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي عمى مؿياس سمػؾ إيحاء الحات.

 وإجراءاته: البححمنهج 
 أواًل: مشيج البحث

 ( والحؼ يعتسج عمىالسجسػعة الػاحجةالسشيج شبو التجخيبي )ترسيع  تدتخجـ الباحثة
األشفاؿ داخل بيغ  التجانذمجسػعة واحجة تجخيبية يتع تصبيق البخنامج عمييا، بعج تحقيق 

الؿياس القبمي ثع يتع  يف ومدتػػ سمػؾ إيحاء الحاتمتغيخات العسخ والحكاء  يف السجسػعة
عمى السجسػعة التجخيبية، ثع يتع الؿياس  -البخنامج التجريبي  –إدخاؿ الستغيخ السدتقل وحجه 

لسجسػعتيغ قبل وبعج تشفيح البخنامج، ومغ ثع يكػف فخؽ الؿياسيغ راجعًا إلى تأثيخ لجػ ا
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ذو  Experimentalالستغيخ السدتقل. ومغ ثع يعتسج البحث الحالي عمى السشيج التجخيبي 
القائع عمى ترسيع السعالجات "القبمية والبعجية" لستغيخات البحث وىي  السجسػعة الػاحجة

 كالتالي: 
بخنامج قائع عمى استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل السدتقل ويتسثل في: الستغيخ  -أ 

 الدمػؾ التصبيقي.
 سمػؾ إيحاء الحات.الستغيخ التابع ويتسثل في:  -ب 

 الستغيخات الستجاخمة التي يتع ضبصيا: العسخ والحكاء ومدتػػ إيحاء الحات.  -ج 

 ثانًيا: إجراءات البحح

 ث إلى :[ عيشة البحث: انقدست عيشة البح1]
 :عيشة البحث االستظالعية 

ىجفت الجراسة االستصبلعية إلى الػقػؼ عمى مجػ مشاسبة األدوات السدتخجمة 
لسدتػػ أفخاد العيشة والتأكج مغ وضػح تعميسات األدوات، والتأكج مغ وضػح البشػد الستزسشة 

والعسل عمى تبلشييا في أدوات الجراسة والتعخؼ عمى الرعػبات التي قج تطيخ أثشاء التصبيق 
ولتحقيق ىحه األىجاؼ  والتغمب عمييا، إلى جانب التحقق مغ صجؽ وثبات أدوات الجراسة.

 قامت الباحثة بتصبيق أدوات الجراسة عمى عيشة استصبلعية يأتي وصفيا ؼيسا يمي:
  :( شفبًل وىع العجد ٘ٗبمغ قػاـ العيشة االستصبلعية )مجسهعة البحث االستظالعية

اإلجسالي داخل السخكد الحؼ  يتشاسب مع نفذ السخحمة العسخية لعيشة الجراسة الحالية، 
( شيخًا ٜٙ( حيث تخاوح السجػ العسخؼ بالذيػر بيغ )ٓٔ( و) ٛوتخاوحت أعسارىع بيغ )

( مغ األشفاؿ ٖٓ,ٜارؼ قجره )( شيخًا وانحخاؼ معيٜٛ( شيخًا بستػسط قجره )ٕٓٔإلى )
 السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعمع. 
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  :)( شفبًل مغ ذوؼ ٕٔتكػنت عيشة الجراسة مغ )عيشة البحث الشيائية )األساسية
( سشػات بانحخاؼ معيارؼ قجره ٓٔ-ٛاإلعاقة العقمية القابميغ لمتعميع أعسارىع الدمشية )

(ٜ,ٚ.) 
 خظهات اختيار العيشة:

 ة البحث تبعًا لمخظهات التالية:تم اختيار عيش
 ولقج ُروعي عشج اختيار عيشة البحث أن تتحقق بيا الجهانب اآلتية : 

 أسذ اختيار العيشة : 
اعتسجت الباحثة عمى عجة شخوط في اختيار عيشة الجراسة وذلظ لديادة ضبط متغيخات 

 البحث الحالية قجر اإلمكاف وفقًا لمذخوط التالية: 
 مغ حيث الشػع : تكػنت عيشة الجراسة مغ الحكػر واإلناث.  -

( ٓٔ-ٛمغ حيث الدغ: راعت الباحثة أف تكػف الفئة العسخية التي تقع ما بيغ ) -
 سشػات مغ األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعمع. 

الرػرة الخامدة،  –بيشيو  –مغ حيث الحكاء: راعت الباحثة تصبيق اختبار ستانفػرد  -
 بتصبيق الجدء العسمي مغ االختبار، وذلظ لتجانذ العيشة.  وذلظ

تع استبعاد الحاالت التي ال تتػفخ فييع الذخوط الخاصة بعيشة الجراسة مثل ندبة  -
 ( حدب مؿياس ستانفػرد بيشيو.ٓٚ-ٓ٘الحكاء مغ )

 . أال يعاني مغ أؼ إعاقات أخخػ باستثشاء اإلعاقة العقمية -

 ي الحزػر.ضخورة انتطاـ أفخاد العيشة ف -

 أو عبلجية سابقة. تجريبيةالتأكج مغ عجـ تمقي أؼ مغ أفخاد العيشة ألؼ بخامج  -

عيشة الجراسة مغ حيث العسخ الدمشي وشجة اإلعاقة العقمية ، وسمػؾ تجانذ أفخاد  -
 قبل تصبيق البخنامج. إيحاء الحات 
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 ل.مػافقة ولي أمخ الصفل مػافقة كتابية عمى تصبيق بخنامج البحث عمى الصف -

وبعج تصبيق الباحثة االشتخاشات الخاصة باختيار العيشة تكػنت عيشة الجراسة الشيائية 
( أشفاؿ مغ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع أعسارىع ٕٔ)األساسية( : تكػنت عيشة الجراسة مغ )

 ( سشػات. ٓٔ-ٛالدمشية مغ )
الؿياس القبمي باستخجاـ وبعج التأكج مغ تػافخ شخوط العيشة قامت الباحثة بتصبيق 

مؿياس إيحاء الحات لمتحقق مغ وجػد االضصخاب الدمػكي عشج األشفاؿ، وقامت الباحثة بعج 
ذلظ باختيار عيشة البحث ، وكحلظ وجػد درجة مختفعة عمى مؿياس سمػؾ إيحاء الحات، ثع 

خبلليا  كانت الخصػة التالية وىي مخحمة تصبيق البخنامج والتي استسخت ثبلثة أشيخ قامت
الباحثة بتصبيق جمدات البخنامج عمى األشفاؿ ما بيغ جمدات فخدية أواًل ثع تع االنتقاؿ تجريجيًا 
لمجمدات الجساعية داخل غخفة الشذاط، وبعج االنتياء مغ تصبيق بخنامج الجراسة، قامت 

ت الباحثة بتصبيق مؿياس إيحاء الحات )الؿياس البعجؼ( وقج كاف التحدغ واضحًا في درجا
 ٘ٗأشفاؿ السجسػعة التجخيبية بعج إجخاء التصبيق العسمي مغ خبلؿ البخنامج، وبعج انقزاء 

يػـ مغ الؿياس البعجؼ قامت الباحثة بتصبيق مؿياس إيحاء الحات مخة ثالثة )الؿياس التتبعي( 
 لمتحقق مغ استسخار فعالية التحدغ وقج كانت الشتيجة تقخيبًا أقخب لجرجات الؿياس البعجؼ.

 لتجانذ داخل السجسهعة التجخيبية:ا
قامت الباحثة بتحقيق التجانذ بيغ أفخاد السجسػعة التجخيبية في متغيخؼ العسخ والحكاء 

( نتائج ٕومدتػػ شجة اإلعاقة العقمية والجرجة عمى مؿياس إيحاء الحات. ويػضح ججوؿ )
( ٖسا يػضح ججوؿ )( لمفخوؽ بيغ أفخاد السجسػعة في العسخ والحكاء كChi Squareمخبع كا)

 نتائج مخبع كا الجرجة عمى أبعاد مؿياس إيحاء الحات.
 [ التجانذ في الستغيخات الجيسهجخافية:1]

قامت الباحثة بحداب التجانذ بيغ متػسصات األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع 
 . (ٔوالشتائج مػضحة في ججوؿ ) ٕفي العسخ الدمشي والحكاء باستخجاـ اختبار كا
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 (1ججول)

 (12)ن=داللة الفخوق بين متهسظات درجات األطفال من حيث العسخ الدمشي والحكاء
االنحخاؼ  الستػسط الستغيخات

 السعيارؼ 
مدتػػ  ٕكا

 الجاللة
درجة 
 حخية

 حجود الجاللة
ٓ,ٓٔ ٓ,ٓ٘ 

 ٚٙٓ,ٗٔ ٘ٚٗ,ٛٔ ٚ غ.د ٚٙٙ,ٕ ٙٓ,ٜ ٖٛ.ٛ العسخ الدمشي
 ٛٛٗ,ٜ ٕٚٚ,ٖٔ ٗ غ.د ٖٖٛ,ٚ ٖٕ,ٕ ٜٔ,ٚٙ الحكاء

( عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصات األشفاؿ مغ ٖيتزح مغ ججوؿ )
 حيث العسخ الدمشي والحكاء مسا يذيخ إلى تجانذ ىؤالء األشفاؿ داخل السجسػعة التجخيبية.

[ تجانذ العيشة من حيث أبعاد مكياس سمهك إيحاء الحات لجى األطفال السعاقين عقمًيا 2] 
 القابمين لمتعميم.

قامت الباحثة بإيجاد التجانذ بيغ متػسصات درجات األشفاؿ عمى مؿياس إيحاء الحات لجػ  
 (ٕجوؿ )كسا يتزح في ج ٕاألشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع. باستخجاـ اختبار كا

 (2ججول )
 داللة الفخوق بين متهسظات درجات األطفال عمى مكياس إيحاء الحات 

 األطفال السعاقين عقمًيا القابمين لمتعميم.لجى 
االنحخاؼ  الستػسط الستغيخات

 السعيارؼ 
مدتػػ  ٕكا

 الجاللة
درجة 
 حخية

 حجود الجاللة
ٓ,ٓٔ ٓ,ٓ٘ 

 ٛٛٗ,ٜ ٕٚٚ,ٖٔ ٗ غ.د ٚٙٙ,ٗ ٖٖ,ٔ ٙٔ,ٕٔ إيحاء الخأس
 ٚٓٛ,ٚ ٖ٘ٗ,ٔٔ ٖ غ.د ٖٖ,ٖ ٜٜٙ,ٓ ٛٓ,ٕٓ إيحاء الحات بإدخاؿ مػاد ضارة

 ٓٚٓ,ٔٔ ٙٛٓ,٘ٔ ٘ غ.د ٓٓ,ٗ ٛ٘,ٔ ٙٔ,ٕٔ إيحاء الجدج
 ٚٓٛ,ٚ ٖ٘ٗ,ٔٔ ٖ غ.د ٓٓ,ٙ ٜٚ,ٓ ٔٗ,ٚٔ إيحاء الحات باستخجاـ أدوات حادة

 ٕٜ٘,ٕٔ ٕٔٛ,ٙٔ ٙ غ.د ٓٓ,ٕ ٜٙ,ٕ,ٓ ٖٛ,ٜٚ الجرجة الكمية
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( عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائًيا بيغ متػسصات األشفاؿ مغ ٕيتزح مغ ججوؿ )
حيث أبعاد مؿياس إيحاء الحات والجرجة الكمية مسا يذيخ إلى تجانذ ىؤالء األشفاؿ حيث 

 غيخ دالة احرائيًا.  ٕكانت ؾيع كا
 الرهرة الخامدة.  -[ مكياس ستانفهرد بيشيو لمحكاء1] 

 (2111 :دمحم طو وعبج السهجهد عبج الدسيع ) إعجاد
ييجؼ مؿياس ستانفػرد بيشيو برػرتو الخامدة إلى تقجيع صػرة   اليجف من السكياس:

متكاممة عغ القجرة العقمية لمفخد )الحكاء( برػرتية المفطي وغيخ المفطي كسا يقجـ تقخيخا مفربل 
لقػة والزعف بيا )ؼيسا يعخؼ بالرفحة عغ القجرات السعخؼية السختمفة لمفخد مغ حيث جػانب ا

السعخؼية(، مسا يداعج الفخد أو ولى أمخه لمػقػؼ عمى إمكانات الفخد وقجراتو الفعمية وبالتالي 
يسكغ استخجاـ الشتائج في مجاالت متعجدة كػضع البخامج العبلجية واالرشادية أو التػجيو 

 السيشي وغيخىا مغ األغخاض.
ستانفػرد بيشيو الرػرة الخامدة بذكل فخدؼ لتقييع الحكاء  يصبق مؿياسوصف االختبار: 

( سشة فسا فػؽ، ويتكػف السؿياس ٕ:٘ٛوالقجرات السعخؼية، وىػ مبلئع لؤلعسار مغ سغ )
( اختبارات فخعية غيخ لفطية، لفطية، وتتجرج في الرعػبة عبخ ستة ٓٔالكمي مغ )

 مدتػيات.
ث يقجـ السؿياس ثبلث ندب لمحكاء باإلضافة يتع ترحيح السؿياس إلكتخونيًا حيالترحيح : 

إلى السؤشخات العاممية الخسدة والرفحة السعخؼية، كسا يسكغ تريح السؿياس بذكل يجوؼ 
 باستخجاـ الججاوؿ السعيارية السمحقة بالبصارية.

 ثبات السكياس:
تػرد الباحثة ؼيسا يمى ثبات السؿياس كسا ورد في دليل مؿياس عيشة التقشيغ السرخية 

، حيث تع حداب ثبات االختبارات الفخعية السختمفة بصخيقتي إعادة التصبيق والتجدئة ٕٔٔٓ
الشرؽية السحدػبة بسعادلة ألفا كخونباخ، وقج تخاوحت معامبلت الثبات باستخجاـ شخيقة إعادة 
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كسا تخاوحت معامبلت الثبات بصخيقة التجدئة الشرؽية بيغ  ٜٛٛ,ٓو ٓٚٛ,ٓغالتصبيق بي
 .ٜٜٔ,ٓو ٓٚٛ,ٓ، ومعادلة ألفا كخونباخ والتي تخاوحت بيغ ٜٜٚ,ٓو ٜٗ٘,ٓ

صجؽ ىحا السؿياس باستخجاـ  صجؽبحداب  في الجراسة الحاليةوقج قامت الباحثة 
الجراسة الحالية وأداؤىع عمى السحظ بحداب معامل االرتباط بيغ أداء األشفاؿ في عيشة 

كسا وىػ مختفع ججًا  ٘ٚ,ٓقجره  بيغ السؿياسيغمعامل ارتباط  وبمغ، مؿياس مرفػفات رافغ
تصسئغ  وىي ؾيسة مختفع ٗٚ,ٓاستخجمت الباحثة معادلة ألفا كخونباخ وكاف معامل الثبات 

 عمى تصبيق السؿياس في الجراسة الحالية.
 الباحثة[ مكياس إيحاء الحات: إعجاد 3]

 قامت الباحثة بإعجاد مؿياس إيحاء الحات مغ خبلؿ الخصػات التالية: 
 مخ بشاء السؿياس بعجة خصػات: خظهات إعجاد السكياس:

ودراسات سابقة وبحػث  عمى ما أتيح ليا مغ إشار نطخؼ  الباحثةاشمعت  الخظهة األولى: 
لجراسة ومقاييذ واختبارات التي واآلراء والشطخيات الستعمقة بسػضػع ا ومخاجع عخبية وأجشبية

شخؽ واألدوات السدتخجمة في ؾياس إيحاء الحات  عمى التعخؼ أجل تشاولت إيحاء الحات مغ
 األبعاد.  مغ بعج كل تشاسب التي العبارات صياغة في العامة السقاييذ مغ واالستفادة

واألجشبية والسختبصة امت الباحثة باالستفادة مغ الجراسات والبحػث الدابقة العخبية كسا ق
إيحاء الحات كسا قامت االستفادة مغ السعمػمات السػجػدة عمى شبكة اإلنتخنت عغ وكحا .بيا

االستفادة مغ بعس االختبارات والسقاييذ العخبية واألجشبية التي أتيحت لمباحثة الباحثة ب
اس الجراسة ، أو التي تزسشت بشػد أو عبارات قج تديع في بشاء مؿيإيحاء الحاتوتشاولت 

 . ومشيا:الحالية
 (ٕٚٔٓ، فيػليت فؤاد وآخخوف )مؿياس إيحاء الحات مغ إعجاد  -
 (ٖٕٔٓمؿياس إيحاء الحات إعجاد )دالؿ سميساف  -
 (ٕ٘ٔٓمؿياس إيحاء الحات إعجاد )دمحم الشػبي  -
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 (ٕ٘ٔٓمؿياس إيحاء الحات إعجاد )إيساف عبج الػىاب  -

واإلشار الشطخؼ والمقاءات  لدابقةقاييذ االس بعج إشبلع الباحثة عمى الخظهة الثانية:
 السبجئية الرػرة ببشاء الباحثة قامت، األشفاؿ ومعمسييععقجتيا الباحثة مع  يوالسقاببلت الت

( األبعاد ٓٔ( عبارة مػزعيغ عمى خسدة أبعاد، ويػضح ججوؿ )ٖٓ) إيحاء الحات لسؿياس
 الخئيدة لسؿياس سمػؾ إيحاء الحات.

إيحاء الحات بإدخاؿ مػاد  -ٕ إيحاء الخأس -ٔاألبعاد الخئيدة لسؿياس ميارات إيحاء الحات 
 إيحاء الحات باستخجاـ أدوات حادة. -ٗ إيحاء الجدج -ٖ ضارة

( عمى مجسػعة بشجاً  ٖٓالباحثة بعخض السؿياس في صػرتو األولية ) تقام الخظهة الثالثة:
مع  إضافة إلى األساتحة السذخفيغ وعمع الشفذ الرحة الشفديةأساتحة مغ السحكسيغ مغ 
الباحثة بالسؿياس السقجـ إلى لجشة التحكيع كتابًا أوضحت ؼيو  توقج أرفق التعخيفات اإلجخائية

وىجفو، والعبارات الستزسشة في كل بعج مع التعخيف اإلجخائي لؤلبعاد السختمفة  البحثعشػاف 
 .التي يتزسشيا السؿياس

األشفاؿ  مغ عيشة عمى السؿياس بتصبيق استصبلعية بجراسة الباحثة قامت الخابعة:الخظهة 
لمتعخؼ عمى أىع الرعػبات أو العػائق التي قج تػاجو الباحثة أثشاء تصبيق السؿياس ووضع 

لسعخفة العيشة وكحا  ألفخاد األنذصة مبلئسة مجػ وكحا لسعخفة بعس التعجيبلت لحميا أو تفادييا
المغػؼ ليع. وقج روعي أثشاء التصبيق تجويغ السبلحطات التي أبجاىا مجػ مشاسبتيا لمسدتػػ 

والتي تبجو في عجـ فيع معاني بعس الكمسات وقج تع تعجيميا بالرػرة السشاسبة حتى  األشفاؿ
  يديل عمييع فيسيا واإلجابة عمييا بديػلة.

 الخرائص الديكهمتخية لمسكياس:
متأكج مغ صجؽ مؿياس إيحاء الحات مشيا صجؽ استخجمت الباحثة عجة شخؽ ل أواًل: الرجق:

السحكسيغ الحؼ تع عخضو في خصػات إعجاد السؿياس. كسا قامت الباحثة الحالية بحداب 
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الخرائز الديكػمتخية لسؿياس إيحاء الحات ليشاسب عيشة الجراسة الحالية وذلظ عمى الشحػ 
 التالي:

 :صجق السحك الخارجي 
قامت الباحثة بحداب معامل االرتباط بيغ مؿياس إيحاء الحات ومؿياس إيحاء الحات مغ إعجاد 

، وىػ ما يؤكج عمى صجؽ ٗٚٚ,ٓ( وقج بمغت معامبلت االرتباط ٕ٘ٔٓإيساف عبج الػىاب، )
 السؿياس وصبلحيتو لبلستخجاـ في الجراسة الحالية.

 الصخؽ التالية: باستخجاـات إيحاء الحالباحثة بحداب ثبات مؿياس  تقام الثبات:
وذلظ ألف السؿياس ، مغ السفحػصيغ( ٖٓ) وذلظ عمى عيشة بمغت معادلة ألفا كخونباخ:) أ ( 

عمى متجرج ثبلثي ومغ ثع يرمح ىحا الشػع مغ أنػاع معادالت حداب الثبات وكانت الشتائج 
 (.ٗكسا ىي ممخرة في ججوؿ )
ارتباط الؿياسيغ المحاف تسا داب معامبلت الباحثة بح تقام )ب( طخيقة إعادة التظبيق:

بفاصل زمشي قجره أسبػعيغ عمى عيشة الجراسة االستصبلعية وكانت معامبلت االرتباط كسا 
 (.ٗىي مػضحة في ججوؿ )

 ( ٗججوؿ)
زمشي قجره أسبػعيغ عمى عيشة الجراسة  ارتباط الؿياسيغ بفاصلحداب معامبلت و معامبلت الثبات بصخيقة ألفا 

 (31)ن=  االستصبلعية
 معامبلت االرتباط بيغ الؿياسيغ ألفا كخونباخ ألفا كخونباخ األبعاد

 ٘ٙٚ,ٓ ٘٘ٚ,ٓ إيحاء الخأس
 ٔٙٚ,ٓ ٗٙٚ,ٓ إيحاء الحات بإدخاؿ مػاد ضارة

 ٖ٘ٚ,ٓ ٖٛٚ,ٓ إيحاء الجدج
 ٖٛٚ,ٓ ٕٗٛ,ٓ إيحاء الحات باستخجاـ أدوات حادة

 ٜٕٛ,ٓ ٖٔٛ,ٓ الجرجة الكمية
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استخاتيجيات التعديد باستخجام تحميل الدمهك التظبيقي [ البخنامج القائم عمى استخجام 3] 
(ABAلخفض إيحاء الحات لجى األطفال ) )السعاقين عقمًيا القابمين لمتعميم. )إعجاد الباحثة 

 األسذ التي يقهم عمييا البخنامج:
العامة والفمدؽية والشفدية والتخبػية يعتسج البخنامج التجريبي عمى مجسػعة مغ األسذ والخكائد 

وؼيسا يمي مجسػعة األسذ التي يقػـ عمييا ، واالجتساعية التي مغ شأنيا إنجاح البخنامج
 البخنامج الحالي:

في  السعاؽ عقمًيا القايل لمتعميعحيث راعت حق الصفل  :واألخالقية( األسذ اإلندانية 1)
 ،ف قيج أو شخط وقابمية الدمػؾ لمتعجيل والتغييخوكحلظ حقو في التقبل بجو ، العسل مع زمبلئو

كحلظ مخاعاة أخبلؾيات العسل مع الدمبلء وسخية البيانات والعبلقات السيشية التي تقـػ عمى 
 األلفة والتدامح.

استسج ىحا البخنامج أصػلو مغ السبادغ الفمدؽية في تعميع  ( األسذ الفمدفية والتشظيخية:2)
التي أضيخت الجراسات فعاليتيا في تشسية ميارات ىحه القابميغ لمتعميع  السعاقيغ عقمًيا األشفاؿ

 الفئة مغ األشفاؿ.
أخحت الباحثة في اعتبارىا الخرائز العامة لمشسػ في ىحه  ( األسذ التخبهية لمبخنامج:3)

وقج راعت  السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع ،السخحمة التعميسية والخرائز السسيدة لؤلشفاؿ 
وأساليب ، باحثة الفشيات التخبػية داخل غخفة التجريب مثل السياـ التي يتعامل معيا الصفلال

كسا راعت الباحثة أف يكػف البخنامج جدءًا ال  ،عغ أدائو اتالتقػيع والتعديد وتػقعات السعمس
 عمييا. يحتػؼ يتجدأ مغ العسمية التعميسية ومكسبلتيا ومجعسًا لمسفاـيع التخبػية التي 

 ظيط العام لمبخنامج:التخ
تذسل عسمية التخصيط لمبخنامج عمى تحجيج األىجاؼ العامة واإلجخائية وكحلظ اإلجخاءات 
العمسية لتشفيح البخنامج والتي تتزسغ اإلعجاد السبجئي لمبخنامج وما يذتسل عميو مغ خمؽية 

والفشيات واألنذصة السدتخجمة في الجمدات ، والبخنامج في صػرتو األولية، الباحثة الشطخية
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ثع العخض عمى السحكسيغ والؿياـ بالجراسة السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع  لؤلشفاؿ
االستصبلعية وتحجيج السجػ الدمشي لمبخنامج وعجد الجمدات ومجة كل جمدة ومكاف إجخاء 

 .البخنامج
 ( مرادر إعجاد البخنامج: 2) 

 جاد البخنامج عمى عجة مرادر مشيا:اعتسجت الباحثة في إع
عخضو تفريميا في الفرل الثاني مغ ىحه  والحؼ تعقخاءات اإلشار الشطخؼ لمجراسة  -

 الجراسة.
الجراسات العخبية واألجشبية الدابقة والتي تسكشت الباحثة مغ الحرػؿ عمييا والتي تع  -

 عخضيا تفريميا في الفرل الثاني مغ ىحه الجراسة.
أبعاد اإلشار السخجعي ، (ٕٕٓٓحجدت سعجية بيادر ) ار السخجعي لمبخنامج:( أبعاد اإلط3)

 لمبخنامج مغ خبلؿ اإلجابة عمى التداؤالت اآلتية:
 األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع التيسيتع تصبيق البخنامج عمى   To Whoلسن؟  -أ
 ( سشػات.ٓٔ-ٛتخاوح أعسارىع ما بيغ )ت

 ىحا البخنامج إلى:ييجؼ  Whyلساذا؟  -ب
استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ  عمى إعجاد وتصبيق بخنامج تجريبي قائع -

األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمحج مغ سمػؾ إيحاء الحات لجػ ، (ABAالتصبيقي )
كذخيحة تسثل فئة عسخية ذات أىسية حيػية بالشدبة ألؼ مجتسع يحخص عمى لمتعميع 

ومغ ثع  ،لجػ أبشائو مغ إمكانيات واستعجادات وقجرات مختمفة القرػػ مسا االستفادة
استفادة السؤسدات التعميسية مغ خبلؿ إسياـ عمسي ودراسة عمسية في مجاؿ الفكخ 

 .السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعمعالتخبػؼ لؤلشفاؿ 
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التي تشاسب يتزسغ البخنامج مجسػعة مغ الفشيات واألنذصة السختمفة و  Whatماذا؟  -ج
لعب ، التعمع بالشسحجة، ، ىحه الفشيات تزع )التعديدالسعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع األشفاؿ 

 ق اليجؼ مغ الجراسة.يالجور(، وجسيعيا فشيات معجة لتحق
تتزسغ اإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ تحجيج االستخاتيجيات التخبػية التي يجب  Howكيف؟  -د

  والتي مغ أىسيا: ج والدعي نحػ تحقيق أىجافوإتباعيا في تشفيح البخنام
  Whenمتى؟  -ه

أياـ في  ٗبػاقع  ( جمدةٛٗ، )( أسبػعإٔ)( أشيخ بسعجؿ ٖ)مجة في البخنامج  تع تصبيق
األسبػع كل يػـ عبارة عغ جمدة، وىي األياـ التي يكػف فييا األشفاؿ متػاججوف فعميًا في 

 مخاعاة السخونة في الػقت إذا احتاج الشذاط أكثخ أو أقل.( دؾيقة، مع ٘ٗالسكاف السحجد لسجة )

 ثالجًا: خطوات البحح

 لإلجابة عن تداؤالت الجراسة والتحقق من فخوضيا سهف تتبع الباحثة اإلجخاءات التالية: 
 والبحػث والجراسات والشطخيات بالسفاـيع يتعمق ؼيسا لمجراسة الشطخؼ  اإلشار إعجاد -ٔ

 .الحالية الجراسة بستغيخات السختبصة األساسية

 الدادة عمى مؿياس إيحاء الحات، وتع عخضو الباحثة ببشاء قامت ذلظ ضػء وفي -ٕ

 الرحة الشفدية وعمع الشفذ. مجاؿ الستخرريغ في السحكسيغ

 ومغ السؿياس عمييا لكي يصبق األصمية لمعيشة مساثمة استصبلعية الباحثة عيشة اختارت -ٖ

  .الديكػمتخية لمسؿياس الخرائز حداب يتع التصبيق نتائج خبلؿ

الدابقة  العيشة عمى بالجراسة مؿياس إيحاء الحات الخاص الباحثة لسؿياس تع تصبيق -ٗ
 حرل التي ورصج الجرجات بو الخاصة التعميسات حدب السؿياس وترحيح قبمياً  تصبيقاً 

 .اإلحرائية السعالجة عسمية إعجادىا لتدييل تع ججاوؿ في الجراسة عيشة أفخاد عمييا

قامت الباحثة بتصبيق البخنامج ثع قامت بالؿياس البعجؼ والتتبعي بعج مخور شيخ  -٘
 عمى الؿياس البعجؼ. 
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 عمى إجخاء التجريب في أعجتيا التي اإلجخائية لمخصة وفقاً  شبقت الباحثة البخنامج -ٙ

 خة،مباش اإلجخاء التجخيبي مغ االنتياء بعج الجراسة عيشة أفخاد عمى البعجؼ الؿياس

اإلحرائية  السعالجة لتدييل في ججاوؿ العيشة أفخاد عمييا حرل التي الجرجات وتدجيل
 الشطخؼ والجراسات اإلشار ضػء في البحث نتائج وتفديخ إحرائياً  البيانات ومعالجة

  .الجراسة الدابقة، وأىجاؼ

 الجراسة.تقجيع بعس التػصيات والسقتخحات التخبػية في ضػء مػا أسػفخت عشػو نتػائػج 

 حصائية املستخدمةساليب اإلاألرابعًا: 

حرائية السشاسبة التي تحقق صحة فخوض الجراسة ساليب اإلالباحثة األ تتخجماس
  :الحالية وتتسثل في التالي

 . فخوضال الختبار صحة السختبصة السجسػعات بيغ الفخوؽ  لجاللة ويمكػكدػف  ختبارا -

 معامل ثبات ألفا كخونباخ. -معامبلت االرتباط  -الستػسصات واالنحخافات السعيارية  -

 البححنتائج 

تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات  " يشص الفخض األول عمى أنو
أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ عمى مؿياس سمػؾ إيحاء الحات بعج 

( لرالح الؿياس ABAالدمػؾ التصبيقي )استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل  تصبيق
 Wilcoxon)ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجمت الباحثة اختبار ويمكػكدػف  ."البعجؼ

test)  لمكذف عغ داللة واتجاه الفخوؽ بيغ متػسصات رتب درجات الؿياسيغ القبمي والبعجؼ
خفة الفخوؽ بيغ ( لسعZإيحاء الحات، وتع حداب ؾيسة )مؿياس لمسجسػعة التجخيبية عمى 

إيحاء الحات والتي تع تجريب السجسػعة مؿياس الؿياسيغ القبمي والبعجؼ لؤلبعاد وذلظ بتصبيق 



بية للطفولة المبكرة ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

992 

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

 التجخيبية عمييا داخل جمدات البخنامج. والججوؿ التالي يػضح نتائج ذلظ.

 إيحاء الحاتمكياس ( لسعخفة الفخوق بين الكياسين القبمي والبعجي ألبعاد Zقيسة )( 5ججول) 

 والجرجة الكمية باستخجام معادلة ويمكهكدهن 
 مدتػػ الجاللة Zؾيسة  مجسػع الختب الختب متػسط العجد الختب األبعاد

- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة إيحاء الخأس
ٖ,ٓٙ٘ 

ٓ,ٓٔ 
 ٓٓ,ٛٚ ٓ٘,ٙ ٕٔ الختب الدالبة 

   ٓ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

إيحاء الحات 
ادخاؿ السػاد 

 الزارة

- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة
ٖ,ٖٖٔ 

ٓ,ٓٔ 
 ٓٓ,ٛٚ ٓ٘,ٙ ٕٔ الختب الدالبة 

   ٓ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة إيحاء الجدج
ٖ,ٓٚٚ 

ٓ,ٓٔ 
 ٓٓ,ٛٚ ٓ٘,ٙ ٕٔ الختب الدالبة 

   ٓ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

إيحاء الحات 
بإدخاؿ مػاد 

 حادة

- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ السػجبة الختب
ٖ,ٓٛٛ 

ٓ,ٓٔ 
 ٓٓ,ٛٚ ٓ٘,ٙ ٕٔ الختب الدالبة 

   ٓ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة الجرجة الكمية
ٖ,ٓٙٛ 

ٓ,ٓٔ 
 ٓٓ,ٛٚ ٓ٘,ٙ ٕٔ الختب الدالبة 

   ٓ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

 2061=  1011( عشج مدتهى Zقيسة ) 2011=  1015( عشج مدتهى Zقيسة )
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( لسعخفة الفخوؽ بيغ الؿياسيغ القبمي والبعجؼ Zيتزح مغ الججوؿ الدابق أف ؾيع )
(، مسا يذيخ إلى وجػد فخوؽ بيغ الؿياسيغ القبمي ٔٓ,ٓلؤلبعاد ؾيع دالة عشج مدتػػ )

والبعجؼ، حيث كاف متػسط الختب الدالبة أكبخ مغ متػسط الختب السػجبة، وىحا يعج مؤشخًا 
 لجػ أفخاد العيشة التجخيبية. عمى فاعمية البخنامج السدتخجـ في خفس حجة إيحاء الحات 

ولسعخفة مقجار االنخفاض في أبعاد إيحاء الحات، تع حداب الستػسط الحدابي واالنحخاؼ 
 السعيارؼ، لمؿياسيغ القبمي والبعجؼ لمسجسػعة التجخيبية، والججوؿ التالي يػضح ذلظ.

 ( 6ججول )                                                            
إيحاء الحات والجرجة مكياس الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري في الكياسين القبمي والبعجي ألبعاد 

 الكمية لمسجسهعة التجخيبية
 بعجؼ قبمي البعج

االنحخاؼ  الستػسط
 السعيارؼ 

 االنحخاؼ السعيارؼ  الستػسط

 ٕٗ,ٔ ٓ٘,ٕٔ ٖٖ,ٔ ٙٔ,ٕٔ إيحاء الخأس
 ٖٔ,ٔ ٕ٘,ٔٔ ٜٜٙ,ٓ ٛٓ,ٕٓ إيحاء الحات بإدخاؿ مػاد ضارة

 ٚٚ,ٓ ٖٖ,ٕٔ ٛ٘,ٔ ٙٔ,ٕٔ إيحاء الجدج
إيحاء الحات باستخجاـ أدوات 

 حادة
ٔٚ,ٗٔ ٓ,ٜٚ ٔٔ,٘ٓ ٔ,ٕٗ 

 ٚٛ,ٕ ٛ٘,ٚٗ ٜٙ,ٕ,ٓ ٖٛ,ٜٚ الجرجة الكمية

مغ الستػسط  أقليتزح مغ الججوؿ الدابق أف الستػسط الحدابي لمؿياس البعجؼ 
خفس حجة إيحاء والجرجة الكمية مسا يذيخ إلى  األربعةالحدابي لمؿياس القبمي في األبعاد 

 أفخاد السجسػعة التجخيبية الحات لجػ 

ويسكغ تفديخ ما تع التػصل إليو مغ نتائج بالشدبة لمفخض األوؿ مغ خبلؿ الجور 
أف ىحه الفشيات ليا فاعمية كبيخة  البخنامج في خفس حجة إيحاء الحات حيث تبيغالحؼ قاـ بو 
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إيحاء الحات والذكل التالي يػضح الفخوؽ في أبعاد مؿياس في خفس حجة إيحاء الحات. 
 والجرجة الكمية لمسجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ

 

  (1) شكل

القبمي والجرجة الكمية لمسجسهعة التجخيبية في الكياسين  إيحاء الحاتمكياس الفخوق في أبعاد 
 والبعجي

 :األولتفديخ نتائج الفخض 

ويشز الفخض عمى أنو تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات رتب درجات 
أبعاد سمػكيات إيحاء الحات )إيحاء الخأس، إيحاء الحات بإدخاؿ السػاد الزارة، إيحاء الجدج، 
إيحاء الحات بإدخاؿ السػاد الحادة، الجرجة الكمية( لجػ أفخاد السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ 

 ".بعجؼ القبمي وال
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ايذاء الذات بادخال  ايذاء الرأس
 مواد ضارة

ايذاء الذات  ايذاء الجسد
باستخدام أدوات 

 حادة

 الدرجة الكلية
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مغ مشصمق فعالية وججوػ  األوؿويسكغ تفديخ ومشاقذة ىحه الشتيجة الخاصة بالفخض 
البخنامج التجريبي باستخجاـ استخاتيجيات التعديد باستخجاـ تحميل الدمػؾ التصبيقي مع بعس 

عمى أفخاد السجسػعة التجخيبية؛ كشتيجة لخبخة التعخض  اي تع تصبيقيتالفشيات الدمػكية ال
مؿياس مج السدتخجـ، حيث ضيخ ىحا التحدغ في انخفاض متػسصات درجاتيع في أبعاد لمبخنا

 التالية:لبلستخاتيجيات  احيث عدز مغ دور الباحثة استخجاميإيحاء الحات 
ىػ العسمية التي بسقتزاىا يتع زيادة أو تقػية احتسالية  التعديد : التعديد بالحث والتذجيع -

يعقب ضيػر ىحا الدمػؾ  تعديد استجابة معيشة، عغ شخيق تقجيعتكخار ؾياـ الفخد بدمػؾ أو 
أو تمظ االستجابة مشو أؼ مغ الفخد، والتعديد يداعج عمى زيادة التعميع، وزيادة مذاركة 

في تقجيع  تيججر اإلشارة ىشا إلى أف الباحثة راعكسا  األشفاؿ في األنذصة التعميسية السختمفة.
، وعجـ إعصاء السعدز بكثخة، تكخار التعديد في بجاية التػقيت :السعدز عجة شخوط مشيا

ع عمى اكتداب السيارات يذجالتنو أالتجريب ثع االنتقاؿ إلى التعديد الستقصع وىحا مغ ش
 الدمػكية االيجابية.

( في أف ىشاؾ بعس العػامل ٕٕٔٓ جسعة ) يػسف ويوىػ ما يتفق مع ما أكج عم
 :وتتزسغ اآلتي  دوالذخوط السؤثخة في فعالية فشية التعدي

يجب أف يكػف التعديد فػريًا وليذ مؤجبًل، أؼ يجب تعديد الصفل  تهقيت التعديد: -
 مباشخة.

حتى يطل  ،وعجـ إعصاءه بكثخة في كل مخةكسية التعديد يجب تقميل  :كسية التعديد -
أف  ، كسا يجبوال يرل الصفل لسخحمة إشباع مغ السعدز ىحا السعدز مخغػبًا لمصفل

 الصفل. الدمػؾ والجيج الحؼ قاـ بو مع تتشاسب كسية التعديد 

فكمسا كثخ  أداء الصفل لمشذاط، في بجاية يجب أف يتع تكخار التعديد :تكخار التعديد -
  تكخار التعديد كمسا زادت قػتو.
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يكتدب الصفل يجب استخجاـ أسمػب التعديد الستقصع عشجما : تغييخ نهع التعديد -
 الدمػؾ الججيج.

والتي ىجفت لفحز أثخ  ,William, et al ,(2016) مع نتائج دراسةذلظ فق يت و
 ٛعيشة الجراسة ) ، وتزسشت العجواني  الدمػؾ السعدز أوتػماتيكيًا عمى استسخار الدمػؾ

أشفاؿ( مغ الحكػر واإلناث، كسا شسمت أدوات الجراسة )مؿياس وكدمخ لمحكاء، ومؿياس 
كاف أكثخ مقاومة لمتعصيل  العجوانيأف الدمػؾ لجراسة في الدمػؾ التػافقي(، وتسثمت نتائج ا

والتسدؽ بعج فتخات االقتخاب مغ السثيخ السفزل، والحؼ تع تقجيسو عمى ججاوؿ زمشية مختمفة، 
 االستسخار الدمػكي يسكغ أف يختبط إيجابيًا بسعجؿ التعديد. أف وأكجت نتائج الجراسة عمى

دراسة إلى والتي ىجفت ،  Maureen & Charles, (2010)كحلظ يتفق مع دراسة 
( أشفاؿ  ٓٔعيشة الجراسة )  وتزسشت العجواني،أثخ استخجاـ سياسة التجخل في تقميل الدمػؾ 

مغ الحكػر واإلناث، كسا شسمت أدوات الجراسة ) مؿياس وكدمخ لمحكاء، ومؿياس االضصخابات 
كاف يقل في الفتخات التي  العجوانيحيث تػصمت نتائج الجراسة إلى أف الدمػؾ الدمػكية(، 

كانت تذتسل فييا سياسة التجخل عمى التمسيح البرخؼ باالعتساد عمى فشية التعديد 
 األوتػماتيكي.

خفس لفي التجريب  فشيتي الشسحجة والتكخارالباحثة باستخجاـ  تقام :فشية الشسحجة والتكخار
الصفل  تفل كشسػذج ثع دعبأداء السيارة الدمػكية أماـ الص تحيث قامسمػؾ إيحاء الحات، 

و وإف أخفق تفإف أصاب دعس أداء الصفل، تفي أداء السيارة الدمػكية ثع اختبخ  اليذاركي
سيل عمى الصفل تعمع ، مسا السيارة الدمػكية السصمػبةالصفل نفذ الخصػات حتى يتقغ  تأعاد

 .السيارة السصمػبة دوف خػؼ أو تخدد
خػ الباحثة أف األسباب الدابقة ساعجت أفخاد السجسػعة التجخيبية عمى خفس تو 
الفخض كاف لو بالغ األثخ في تحقيق مسا  ،ومغ ثع تحقق التعميعسمػؾ إيحاء الحات مدتػػ 
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في الؿياسيغ التجخيبية لع تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ أشفاؿ السجسػعة حيث  األوؿ
 .القبمي والبعجؼ

  فخض الثاني ومشاقذتيا:نتائج ال
ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب  يشز الفخض الثاني عمى أنو "

درجات أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي عمى مؿياس سمػؾ إيحاء 
 Wilcoxon)ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجمت الباحثة اختبار ويمكػكدػف  ". الحات

test)  لمكذف عغ داللة واتجاه الفخوؽ بيغ متػسصات رتب درجات الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي
إيحاء الحات )إيحاء الخأس، إيحاء الحات بإدخاؿ السػاد الزارة، مؿياس لمسجسػعة التجخيبية عمى 

فة ( لسعخ Zإيحاء الجدج، إيحاء الحات بإدخاؿ السػاد الحادة، الجرجة الكمية(، وتع حداب ؾيسة )
إيحاء الحات والتي تع مؿياس الفخوؽ بيغ الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي لؤلبعاد وذلظ بتصبيق 

  تجريب السجسػعة التجخيبية عمييا داخل جمدات البخنامج.
 ( 7ججول )

( لسعخفة الفخوق بين الكياسين البعجي والتتبعي ألبعاد مكياس إيحاء الحات والجرجة الكمية Zقيسة )
 ويمكهكدهن  باستخجام معادلة

 مدتػػ الجاللة Zؾيسة  الختبمجسػع  الختب متػسط العجد الختب األبعاد
 غ.د ٓٓ,ٔ- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة إيحاء الخأس

 ٓٓ,ٔ ٓٓ,ٔ ٔ الختب الدالبة 
   ٔٔ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

إيحاء الحات بإدخاؿ 
 السػاد الزارة

 غ.د ٗٔٗ,ٔ- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة
 ٓٓ,ٖ ٓ٘,ٔ ٕ الختب الدالبة 

   ٓٔ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع
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 ٘ٓ,ٓ ٓٓٓ,ٕ- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة إيحاء الجدج
 ٓٓ,ٓٔ ٓ٘,ٕ ٗ الختب الدالبة 

   ٛ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

إيحاء الحات بإدخاؿ 
 مػاد حادة

 غ.د ٗٔٗ,ٔ- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة
 ٓٓ,ٖ ٓ٘,ٔ ٕ الختب الدالبة 

   ٓٔ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

 ٘ٓ,ٓ ٕٖٕ,ٕ- ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ الختب السػجبة الجرجة الكمية
 ٓٓ,ٕٔ ٓ٘,ٖ ٙ الختب الدالبة 

   ٙ التداوؼ 
   ٕٔ السجسػع

 2061=  1011( عشج مدتهى Zقيسة ) 2011=  1015( عشج مدتهى Zقيسة )

( لسعخفة الفخوؽ بيغ الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي  Zيتزح مغ الججوؿ الدابق أف ؾيع ) 
لؤلبعاد ؾيع غيخ دالة مسا يذيخ إلى عجـ وجػد فخوؽ بيغ الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي ؼيسا عجا 
بعج إيحاء الجدج والجرجة الكمية، وىحا يعج مؤشخًا عمى استسخار فاعمية البخنامج السدتخجـ في 

التجخيبية. والججوؿ التالي يػضح الستػسصات  خفس حجة إيحاء الحات لجػ أفخاد العيشة
 واالنحخافات السعيارية لمؿياسيغ البعجؼ والتتبعي.
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 الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري في الكياسين البعجي والتتبعي  (8ججول)
 إيحاء الحات والجرجة الكمية لمسجسهعة التجخيبيةمكياس ألبعاد 

 تتبعي بعجؼ البعج
 االنحخاؼ السعيارؼ  الستػسط االنحخاؼ السعيارؼ  الستػسط

 ٕٗ,ٔ ٔٗ,ٕٔ ٕٗ,ٔ ٓ٘,ٕٔ إيحاء الخأس

 ٜٓٓ,ٓ ٛٓ,ٔٔ ٖٔ,ٔ ٕ٘,ٔٔ إيحاء الحات بإدخاؿ مػاد ضارة

 ٘ٛ,ٓ ٓٓ,ٕٔ ٚٚ,ٓ ٖٖ,ٕٔ إيحاء الجدج

إيحاء الحات باستخجاـ أدوات 
 حادة

ٔٔ,٘ٓ ٔ,ٕٗ ٔٔ,ٔٙ ٓ,ٖٛ 

 ٙٗ,ٕ ٙٙ,ٙٗ ٚٛ,ٕ ٛ٘,ٚٗ الجرجة الكمية

مغ الستػسط  مقاربيتزح مغ الججوؿ الدابق أف الستػسط الحدابي لمؿياس البعجؼ 
استسخار فاعمية مسا يذيخ إلى  ،والجرجة الكمية األربعةفي األبعاد  التتبعيالحدابي لمؿياس 

. وبالخجػع إلى الستػسصات الحدابية لمجرجة الكمية في لجػ أفخاد السجسػعة التجخيبية البخنامج
الؿياسيغ البعجؼ والتتبعي، وىحا يػضح استسخارية البخنامج وتأثيخه في خفس حجة إيحاء الحات. 

والجرجة الكمية لمسجسػعة التجخيبية إيحاء الحات والذكل التالي يػضح الفخوؽ في أبعاد مؿياس 
 . في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ

 

 

 

ميارات إيحاء الحات والجرجة الكمية لمسجسهعة التجخيبية في الكياسين مكياس الفخوق في أبعاد ( 2شكل )
 البعجي والتتبعي
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 :الثاني تفديخ نتائج الفخض 

ويشز الفخض عمى أنو "ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات رتب 
بإدخاؿ السػاد الزارة، إيحاء الجدج، إيحاء  )إيحاء الخأس، إيحاء الحات درجات أبعاد إيحاء الحات

الحات بإدخاؿ السػاد الحادة، الجرجة الكمية( لجػ أفخاد السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ البعجؼ 
 ."والتتبعي

في ضػء نتائج اشتخاؾ الثاني ويسكغ تفديخ ومشاقذة ىحه الشتيجة الخاصة بالفخض 
كانت األنذصة والفشيات السدتخجمة في البخنامج حيث  وانتطاـ األشفاؿ في جمدات البخنامج،

وقج استسخت آثارىا حتى بعج انتياء البخنامج  ،ذات معشى ومغدػ في حياة ىؤالء األشفاؿ
 ( يػمًا.٘ٗوأثشاء فتخة الستابعة وإجخاء ؾياسيا التتبعي والتي قجرت بػ)

لشسحجة ( في أف إٗٔٓ ) الخوساففاروؽ  أشارت إليو دراسةوىػ ما يتفق مع ما 
أسمػب لمتعميع عغ شخيق التقميج، أو التعمع بالسبلحطة، والشسحجة أحج أساليب تعجيل الدمػؾ 
عغ شخيق مبلحطة الشسػذج أو تقميجه، وقج يحجث التعمع دوف أف تطيخ عمى الفخد استجابات 

مج، استخجاـ السعدزات مغ قبل الباحثة في البخناكاف متعمسة فػرية، بل قج تحجث الحقًا. كحلظ 
األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع عامة وفي سمػؾ إيحاء الحات ضبط سمػؾ لو أثخ في 

ات االيجابية وخفس الدمبية مشيا يلمتخكيد في تعمع واكتداب الدمػكبذكل خاص، مسا أدػ 
وسط حالة مغ القبػؿ والخضا لمتعميع، ومغ ثع تكخاره مدتؿببًل لسا تعمسو بشجاح، وىػ ما قج 

 حجث بالفعل في الؿياس التتبعي.
"أف التعديد اإليجابي  ( في:ٕ٘ٔٓ ) الدرادؼيرل  أشارت إليو دراسةوذلظ يتفق مع 

وسيمة ناجحة لمتحكع بدمػؾ الصفل وضبط عسمية التػجيو واإلرشاد لجيو، فإذا قاـ الصفل 
تكخار بدمػؾ حدغ وكػفئ بسعدز فإنو تتبعو حالة مغ الخضا وبالتالي يسيل الصفل إلى 

بيغ الدمػؾ الحؼ يؤدؼ إلى  Discriminationالدمػؾ، وتجريجيًا يتعمع الصفل التسييد 
 السكافأة )أو إلى تمبية حاجة الصفل( والدمػؾ الحؼ ال يؤدؼ إلى السكافأة".
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، والتي ىجفت لفحز Taylor &Weissman,(2013أيزا يتفق مع نتائج دراسة )
الرػتي السجعسة أوتػماتيكيًا، وتزسشت عيشة رؼ التكخاإجخاءات تقػيع ومعالجة الدمػؾ 

( شفبًل مغ الحكػر واإلناث، كسا شسمت أدوات الجراسة )مؿياس بيشيو لمحكاء(، ٕٔالجراسة) 
حيث تػصمت نتائج الجراسة: إلى أف الججوؿ الدمشي الثابت لمتعديد لع يكغ لو تأثيخ في 

غيخ الدمشي كاف لو تأثيخ في  بيشسا نجج أف ججوؿ السعدزات، انخفاض الدمػؾ السشذػد
 انخفاض الدمػؾ الشسصي الرػتي أثشاء جمدات السعالجة.

حيث ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ الثاني مسا سبق يتزح صحة الفخض 
لمبخنامج  يوالتتبع ؼمتػسصات رتب درجات أشفاؿ السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ البعج

 إيحاء الحات.عمى مؿياس 

 في ضػء نتائج الجراسة الحالية تػصي الباحثة بسا يمي: راسةتوصيات الد

لمتحقق مغ  اإلعاقة،استخجاـ استخاتيجيات التعديد مع فئات أخخػ مغ األشفاؿ ذوؼ  -
 وزيادة عجد البخامج السقجمة ليؤالء األشفاؿ.عمى فئات مختمفة إمكانية تعسيسو 

إلى  اإلعاقة العقميةدعػة القائسيغ عمى السؤسدات التخبػية والتعميسية في مجاؿ  -
األشفاؿ السعاقيغ لجػ  إيحاء الحاتاالستعانة بالبخنامج السقتخح في الحج مغ سمػؾ 

 .عقمًيا القابميغ لمتعميع
تصبيق وتفعيل استخاتيجيات تحميل الدمػؾ التصبيقي مع األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا  -

ميغ لمتعميع كػف ىحه االستخاتيجيات ذات فعالية وأثخ تعميسي عمى األشفاؿ برفة القاب
 عامة واألشفاؿ السعاقيغ عقمًيا القابميغ لمتعميع برفة خاصة.

لتعميع الصبلب بأقداـ التخبية الخاصة بكميات التخبية الجراسة تصػيخ مقخر  -
الفخصة ليع لمتصبيق أثشاء تاحة إاستخاتيجيات التعديد و  استخاتيجيات مختمفة عغ

 .التجريب السيجاني
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 السخاجع

 أواًل: السخاجع العخبية

يع   دار وائل لمشذخ والتػزيع، عساف،  .الدمػؾ والتذخيز والعبلج.(ٖٕٔٓ) الدريقاتإبخـا
 األردف.

يع العثساني استخاتيجيات التخبية الخاصة والخجمات السدانجة السػجية لمتبلميح  (.ٕٗٔٓ) إبخـا
 .سعػد السمظ مجمة كمية التخبية الخاصة ،جامعة اإلعاقة العقمية في فرػؿ الجمج.ذوؼ 

يع عباس الدىيخؼ )  (. تخبية السعاقيغ ونطع تعميسيع. القاىخة: دار الفكخ العخبي.ٕٚٔٓإبخـا

(. دمج األشفاؿ السعاقيغ ذىشيًا فى التعميع الشطامى، ٕٙٔٓإلياـ عبج القادر السرصمى )
ل الحجيث. السؤتسخ القػمى الثامغ التحاد رعاية الفئات الخاصة تجخبة مخكد الصف

 ، القاىخة.ٕٙٔٓأكتػبخ  ٕٗ-ٕٔوالسعاقيغ "معًا عمى شخيق الجمج الذامل" 

فعالية بخنامج تجريبى مقتخح ألداء بعس األنذصة الستشػعة عمى  .(ٖٕٔٓأميخة شو بخر )
مجمة مخكد البحػث  لقابميغ لمتعمع.ا اجتساعية لؤلشفاؿ السعاقيغ عقميً تشسية السيارات اال

 .ٕٔٗ-ٕٚٔ( ص صٜٔ,)ٓٔ جامعة قصخ, ،التخبػية

حػرس الجولية لمشذخ  مؤسدة الصفػلة.االكتذاؼ السبكخ إلعاقات  .(ٖٕٔٓ) إنذخاح السذخفي
  .االسكشجرية، والتػزيع 

عاقة اإلفاعمية بخنامج تحميل الدمػؾ التصبيقي في تعجيل سمػؾ أشفاؿ  .(ٕ٘ٔٓ)إيساف جساؿ 
 فمدصيغ. :غدة ،رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية العقمية البديصة.

يع ) (. تشسية السيارات االجتساعية لؤلشفاؿ ذوػ االحتياجات ٕٗٔٓإيساف كاشف  وىذاـ ابخـا
 الخاصة. القاىخة: دار الكتاب الحجيث.  

 القاىخة.شيبة، التػحج واإلعاقة العقمية. مؤسدة  .( ٜٕٓٓ) إيياب خميل
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السديخة لمشذخ والتػزيع األردف: دار  .تعجيل وبشاء سمػؾ األشفاؿ.(ٕٓٔٓحافع ) بصخس
 والصباعة

 .الكػيت ،مكتبة الفبلح .تعجيل سمػؾ األشفاؿ السعػقيغ (.ٕٙٔٓالخصيب )جساؿ 

التخبية الخاصة في الصفػلة  -(. التجخل السبكخٕ٘ٔٓجساؿ الخصيب, ومشى الحجيجؼ )
 السبكخة. عساف: دار الفكخ. 

بيغ الػاقع والسأمػؿ بخامج عبلجية  شفل اإلعاقة العقمية (ٕٔٔٓ)الشاصخ  عبججساؿ فؤاد 
  القاىخة –مرخ العخبية لمشذخ والتػزيع ، وسمػكية 

(. إرشاد أسخ ذوؼ االحتياجات الخاصة. عساف: دار الفكخ ٕ٘ٔٓخػلو أحسج يحيي )
 لمصباعة والشذخ.

 .األردفلمشذخوالصباعة، عساف: دار صفاء .اصةأساسيات التخبية الخ .(ٕٓٔٓ)راضي الػقفي 

 .. رعاية السعاقيغ عقمًيا. اإلسكشجرية: السكتب الجامعى الحجيث)ٕٙٔٓ(رمزاف القحافى 

بشاء بخنامج في التعديد الخمدؼ وؾياس أثخه في تحديغ ميارات  .(ٕٔٔٓ) السػمشيرنجة 
رسالة دكتػراه، جامعة عساف  األشفاؿ السعاقيغ عقمًيا.التفاعل الخمدؼ والتػاصل لجػ 

 العخبية، األردف.

(. شفل خاص بيغ اإلعاقات والستبلزمات )تعخيف وتذخيز(. ٕٚٓٓزكخيا الذخبيشي )
 القاىخة: دار الفكخ العخبي.

(. خرائز ذوؼ اإلعاقة العقمية ) أكاديسيا و سمػكيا( . مكتبة  ٕٗٔٓزيجاف الدخشاوػ ) 
 الرفحات ,الخياض: الدعػدية .
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الدمػكية. االضصخابات  لخفسالتخبية الخاصة (. التعديد في ٕٕٔٓالعدة )حدشي سعيج 
 األردنية. الجامعة –الجار العمسية الجولية لمشذخ والتػزيع 

فاعمية بخنامج لمتجريب عمى ادارة الحات في تحديغ الدمػؾ التكيفي  .(ٕٕٔٓ)صالح سمػػ 
: كمية التخبية ،رسالة دكتػراه  .دمػكيةوالحج مغ مذكبلتيع ال السعاقيغ عقمًيالجػ األشفاؿ 

 .عيغ شسذجامعة 

 القاىخة –زىخاء الذخؽ  األسباب، العبلج( )التذخيز،  . اإلعاقة العقمية(ٕٗٔٓسييخ شاش)

 القاىخة  ،مكتبة الشيزة السرخية .مؿياس سمػؾ إيحاء األشفاؿ. ( ٕٚٔٓ)سيج أحسج البياص 

تخبػية لؤلشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة. مكتبة األنذصة ال .(ٕٗٔٓالديج ) الشبي عبجالديج 
 .القاىخةاألنجمػ 

(. دليل مؿياس تقجيخ السيارات االجتساعية لؤلشفاؿ السعػقيغ عقمًيا ٕٙٔٓصالح ىاروف )
 القابميغ لمتعمع. الخياض: دار الدىخاء لمشذخ والتػزيع.

عقميًا باستخجاـ ججاوؿ الشذاط (. تعجيل الدمػؾ األشفاؿ السعاقيغ ٖٕٔٓعادؿ عبج هللا دمحم )
 السرػر. القاىخة: دار الخشاد لمصباعة والشذخ.

(. الدمػؾ التكيفي لؤلشفاؿ السعاقيغ عقميًا. الخياض ٕٚٔٓعبج العديد الديج الذخز )
 :الرفحات الحىبية، السسمكة العخبية الدعػدية.

األردف: دار  .صبيق(. تعجيل الدمػؾ اإلنداني الشطخية والتٕٗٔٓ) أبػ سعج عبج المصيف
 السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة.

(. شخؽ تعميع السيارات األمانية واالجتساعية لمسعاقيغ عقمًيا. ٕٔٔٓعبجالعميع دمحم شخؼ )
 القاىخة: عالع الكتب.
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يع عبج الباقى ) (. التعخؼ عمى اإلعاقة العقمية وعبلجيا وإجخاءات الػقاية ٕٚٔٓعبل إبخـا
 ف.مشيا، عساف: األرد

(. أساليب الؿياس والتذخيز في التخبية الخاصة. دار الفكخ ٕٚٔٓفاروؽ الخوساف )
 العخبي، عساف.

 ي(. فاعمية بخنامج لمتجريب عمى إدارة الحات فى تحديغ الدمػؾ التكيفٕٙٔٓ)فاشسة سعيج 
 :كمية التخبية، والحج مغ مذكبلتيع الدمػكية. رسالة ماجدتيخ السعاقيغ عقمًيالجػ األشفاؿ 

 .جامعة عيغ شسذ

يع عيج ) (. سيكػلػجية السعاقيغ عقمًيا واالضصخابات الدمػكية. مجمة كمية ٖٕٔٓدمحم إبخـا
 التخبية، جامعة عيغ شسذ. 

 العمسيالسكتب : اإلسكشجرية. محيط األسخة في اإلعاقة العقمية (.ٕ٘ٔٓ)دمحم الديج حبلوة 
 لمشذخ و التػزيع.

 مكتبة األنجمػ السرخية  القاىخة: ة وسمػؾ األشفاؿ.اإلعاقة العقمي(. ٕٛٓٓمػسى )دمحم 

(. فعالية بخنامج لتشسية السيارات االجتساعية والتػاصل المفطي ٕٚٔٓميادة دمحم عمي )
السرابيغ بأعخاض داوف القابميغ لمتعمع. رسالة دكتػراه، كمية الجراسات  عقمًيالمسعػقيغ 

 العميا لمصفػلة: جامعة عيغ شسذ.

ار غخيب لمصباعة والشذخ االضصخابات الدمػكية وعبلجيا. القاىخة: د(.ٕٕٔٓجسعو ) يػسف
 والتػزيع

 التعخؼ عمييا وعبلجيا باستخجاـ بخامج التجريب-اإلعاقة العقمية (.ٕٔٔٓيػسف قصامي )
 لؤلشفاؿ السعاقيغ عقمًيا. القاىخة: عالع الكتب.
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 ثانيًا : السخاجع األجشبية :
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 اإلستشهاد املرجعى: 

ىف  التههه امل امل ابهههر مسهههتا اا ارر هههاد املعهههر  ال هههلو   فا ليههه  (.2020)ميهوب،سههههب اههههرادي    ههه  
جملهه  ثههوث . الروضهه ى ارطفههامب حرةلهه  لداء الستقوك اخفض سلووأثههرىف ىف  تالهه ا مفهههوا حت ههن

       د  هههههه  ،  -2(،ج4)2، جامعهههههه  ههههههه  سههههههو   ،  ليهههههه  اللهيهههههه  لل فولهههههه  امل ابههههههرةودراسههههههات ال فولهههههه 
1013-1086 

 ا  اد
  بميهو هرادي      ا سهب

جامع  الفيوا - لي  اللهي  لل فول  امل ابرة -ستاذ  ل  النفس امل ا   أ  

 ال لو  ر اد املعر  إلا لي  الت امل امل ابر مستا اا اف
ى لداء الستقوك اخفض سلو وأثرىف   ال ات مفهوا حت ن  

  طفامب حرةل  الروض ألا
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 :ثحبلا صخلم

فاعكية اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه  اختبار كبحث اكحاكن إكنا مجؼ
 نقد، ػ االشفاؿ بسخحكة اكخكضةدكاء والستقؾ اوسك ضنخف اكحات لفمـػ فن تحدضغ اكدكػكه

( 04لكػلة لغ )عهلة  عكن بحثاكحضث ُشبق  اكتثرهبهشبم  اكللمث حثةاكبا لتاستخد
( لغ االشفاؿ اكسدتقػيضغ 04(،كضابصة)04شفل/شفكة تع تقديسمغ إكن لجسػعتضغ تجخيبية)

بإعجاد أدكات اكبحث اكته شسكت لؿياس  اكخكضة، كعكيم فقج قالت اكباحثة بسخحكة
االستقػاء،كلؿياس لفمػـ اكحات باالضافة إكن اكبخلالث االرشادػ اكسعج كمحا اكغخض كقج 
تػصكت لتائث اكبحث إكن كثػد فخكؽ داكة إحرائيًا بضغ لتػسط درثات أفخاد اكسجسػعة 

االستقػاء،كلؿياس لفمػـ اكحات كراكث  اكتجخيبية فه اكؿياس اكقبكه كاكبعجؼ عكه لؿياس
بعج تصبضق اكبخلالث،كسا أشارت اكشتائث إكن عجـ كثػد فخكؽ داكة  اكسجسػعة اكتجخيبية

إحرائيًا بضغ لتػسط درثات أفخاد اكسجسػعة اكتجخيبية فه اكؿياسضغ اكبعجؼ،كاكتتبعه عكه 
 لؿياس االستقػاء،كلؿياس لفمـػ اكحات كراكح اكبخلالث االرشادػ.

 

االستقػاء، لفمػـ  -اكدكػكناالرشاد اكسعخفن  -اكتجخل اكسبكخ الكلمات املفتاحية:

 شفل اكخكضة -اكحات
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Abstract: 

The aim of the current research is to test the effectiveness of early 

intervention using cognitive-behavioral counseling in improving self-concept 

and reducing bullying behavior in kindergarten children. The researcher 

used the semi-experimental approach where the research was applied to a 

sample of (40) children, which were divided into two experimental groups 

(20). And a control (20) of the settled children in kindergarten, and 

accordingly the researcher prepared the research tools that included the 

bullying measure, the self-concept scale in addition to the counseling 

program prepared for this purpose. The pre and post measures on the 

empowerment scale, and the self-concept scale for the benefit of the 

experimental group after the implementation of the program, and the results 

indicated that there were no statistically significant differences between the 

average scores of the experimental group members in the two post 

measurements, and the follow-up on the strength scale, and the self-concept 

scale for the benefit of the pilot program. 

 

 

Keywords: early intervention - cognitive behavioral counseling - 

bullying, self-concept - kindergarten child. 
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 املكدمة 
اكسخاحل اكته يسخبما اكفخد ،كحا أصبح تػثيم االلتبام تُعج لخحكة اكصفػكة اكسبكخة لغ أمع     

إكه رعاية األشفاؿ كاالمتساـ بحاكتمع اكشفدية ،كاالثتساعية لغ اكعػالل ثج اكمالة كبشاء 
شخرية اكصفل كبرفة خاصة فه محم لخحكة ،كػلما األساس كبشاء اكذخرية اكستكالكة ؼيسا 

التما تخفًا تخبػيًا، إلسا أصبح مشاؾ حاثة لكحة كع يعج االمتساـ بسخحكة اكصفػكة كلذك بعج،إذ
كلاسة كجراسة محم اكسذكالت كسداعجة مؤالء االشفاؿ عكن اكتكيف اكشفده كاالثتساعه 

( إكن تفاقع 0429،004اكدكيع، كتذضخ اكجراسات اكحجهثة فن اكقصاع اكتخبػؼ.)اكذالش،
سا لذككة االستقػاء بضغ اكسذكالت اكستعكقة باالشفاؿ فن لخحكة لاقبل اكسجرسة كال سي

ة طبراكاثعؿ لسا  االشفاؿ.فقج كػحع فن اكدشػات األخضخم ارتفاع لعجالتم بضغ االشفاؿ،
 )The Epidemic of Violence ؽ عكيم كباء اكعشف كطكلفسه  تشب اهكهة ككرأللا

Bukhari, M., & Authar, N. 2017, 112).   حضث ُيعج االستقػاء ضامخة لػثمة لغ
خ فه لثل عسخم أك أصغخ لشم قكياًل كفه محم اكحاكة يربح تأتضخم عكن األشفاؿ شفل إكن آخ

اكزحايا كاكسدتقػيضغ ذا أتخ باكغ ، حضث هػاثم اكزحايا أشكاؿ لختكفة لغ اكسذكالت لشما: 
االلعداؿ االثتساعه ،اكخفس ،عجـ اكقبػؿ ،اكسزايقة كاكذعػربعجـ األمسية ، لع إحتساكية أف 

االستقػاء لغ االشفاؿ إكن لدتقػيضغ ؼيسا بعج، كألا اكسدتقػيغ  هتحػؿ بعس ضحايا 
ؼيصػركف ألساشًا لختكفة لغ اكدكػؾ االثتساعه اكدكبن االكثخ خصػرة ،كقج كػحع أف االشفاؿ 
اكسدتقػيضغ كجهمع تذػم فن لفمػـ اكحات ،كأف ترػرمع كتقجهخمع كحكاتمع يذػبم اكشقز كعجـ 

عجـ كضػح لفمػـ اكحات  فن ألما  تشسػ لع االشفاؿ فه سغ كتكسغ خصػرة  اكتقجهخ اككافن ،
لبكخة كقج تدتسخ لعمع حتن اكسخاحل اكالحقة حضث تؤتخعكن تفاعالتمع اكسدتقبكية ، كتجعكمع 
يعالػف لغ لطامخ االضصخاب االلفعاكه كاكدكػكه فه اكسخاحل اكالحقة، لساهجفع اكصفل ألف 

ع ضحية الستقػاء آخخيغ ، كسا قج هتعكع اكصفل يسارس االستقػاء عكن أقخالم ، أك قج يق



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

 

1018 

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

اكزحية أف يسارس سكػؾ االستقػاء فه لػاقف الحقة ؼيكػف لدتقػيا حضشًا كضحية فه أحياف 
أخخػ، حضث هكعب عجـ كضػح لفمػـ اكحات دكرُا اساسيًا فن تقبل سكػؾ االستقػاء أك اكؿياـ 

كفج أشار كًل ػؾ االستقػاء،بم الف لفمػـ اكصفل عغ ذاتم هؤتخعكن رد فعكم عكن سك
إكن أف اإلحراءات اكرادرة  .Hillsberg, C.& Spak, H. (2016) لغ)مضكدبضخج كسباؾ(

(لغ االشفاؿ دكف سغ 20444444باكػاليات اكستحجة األلخيكية  تؤكج أف لا يقخب لغ )
 اكبكػغ همخبػف لغ اكسؤسدات اكتعكيسية خذيًة لغ سكػؾ االستقػاء اكحػ هتعخضػف كم لغ
االقخاف حضث يذكل محا اكدكػؾ فن لخحكة اكصفػكة خصخاعكن اكسدتقػيضغ كاكزحايا، حضث 
يدػد بضشمع عجـ اكذعػر باالشسئشاف ،كقرػر اكعالقات االثتساعية، كااللدحاب االثتساعه، 
كفقجاف اكذعػرباأللغ اكشفدن كتجله لفمػـ اكحات،كلطًخا كالتار اكدكبية اكستخلبة عكن سكػؾ 

فإلم هشبغن اكتجخل لغ خالؿ اكبخالث اكشفدية كاكتخبػية ككحج لغ لغ محا اكدكػؾ االستقػاء 
كاالتار اكستختبة عكيم، كيعج اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ اكسشمث اكسعخفه اكدكػكه اكسذتق لغ 
اكشطخية اكسعخؼية اكدكػكصة ألكبخت أكيذ لغ أكثخ اكسشامث فاعكية فه لداعجة مؤالء االشفاؿ 

ـػ اكحات كجهمع كاكحج لغ سكػؾ االستقػاء كذكظ لغ خالؿ اكتخكضدعكن ألساط عكن تحدضغ لفم
 اكسعخفة كاكدكػؾ كتحكضل عسكيات اكتفكضخ اكخاشئة كتعجهكما بألساط أخخػ أكثخ عقاللية.
كاكججهخ باكحكخأف مشاؾ اكعجهج لغ اكبحػث كاكجراسات اكته تشاككت اكبخالث االرشادية اكقائسة 

لغ كػؾ فه اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كاكته أتبتت فاعكضتما، كجراسة كًل عكن فشيات تعجهل اكد
  Litzy, E,.  (2015) cory, G,.  (2016) كػرؼ  كضتدؼ ، ك

 مشكلة البحث
ثاءت فكخة اكبحث اكحاكن لغ خالؿ لاكسدتم اكباحثة أتشاء لتابعتما كصاكبات اكككية باكتجريب      

اكسعكسات كااللمات بتكظ اكخكضات  لغ التذار سكػؾ االستقػاء شكػؼ  اكسضجالن فن اكخكضات لغ
االشفاؿ سػاء اكسدتقػيغ كلاهتعخضػف كم لغ لبح مؤالء اكته يعاله لشما  اكسعالاة بضغ االشفاؿ ،كُكع
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ككػـ لغ اكسحيصضغ ،أكاكزحايا، كتطمخ محم اكسعالاة فن صػًر عجة لشما تجله لفمػـ اكحات ، 
 اؿ اكسدتقػيغ.اكشبح،كاكقكق كجػ االشف

محا اكدياؽ  إكن أف لتائث اكعجهج لغ  اكبحػث كاكجراسات اكتن تست فناالشارة  كسا تججر     
اكجت عكن أمسية  ( .Byers, D. , Caltabiano, N( 2011كجراسة كًل لغ  باهخز، كاكتابيالػ )

اكدكػكن فن اكحج لغ  اكبخالث اكتجريبية كاالرشادية كال سيسا تكظ اكته تعتسج عكن االرشاد اكسعخفن
حضث يُعج سكػؾ االستقػاء لغ اكسذكالت اكتن أصبحت فن تداهج سكػؾ االستقػاء فن لخحكة اكصفػكة.

لدتسخالسباب لتعجدة ،كغاكبًا لايقتخف سكػؾ االستقػاء كجػ االشفاؿ ببعس اكسذكالت االخخػ ،كمحا 
أف اكسدتقػيضغ كجهمع قرػرفن  (0427أبػ زيتػف،خكف،لا أشارت إكيم لتائث اكجراسة اكتن قاـ بما)

لفمػـ اكحات، كبعس االضصخابات اكشفدية كاكقكق، كعكن اكشحػ اكحؼ ضمخ فه اكجراسة اكتحكضكية 
. كاكتن   (Kresten,S&smith,P,2018)اكسدتعخضة اكته قاـ بما كًل لغ كخيدتغ ، سسضث  

ػظ فن اكتػاصل ،كبعس أشارت إكن أف االستقػاء يقتخف بتجله لفمػـ اكحات، كاكقرػر اكسكح
 & ,.Cohn, A .(كًل لغ االلذصة االثتساعية االخخم. كسا تػصكت لتائث اكجراسة اكته قاـ بما

Canter, A,2017 إكن أف مشاؾ عالقة ارتباشية ساكبة بضغ سكػؾ االستقػاء، ككًل لغ عجـ كضػح )
اكسدتقػيضغ كاكزحايا كبضئة لفمػـ اكحات،كاضصخاب اكقكق، كلطخًا الف االستقػاء هؤتخ سكبًا فه 

اكخكضة بذكل عاـ، فقج تع تصبضق اكعجهج لغ اكبخالث  اكشفدية كاكتخبػية لغ أثل اكترجؼ كمحم 
اكسذككة كلعاكجة األسباب اكسؤدية إكضما، فشجج لشما بخالث استشجت إكن االرشاد اكسعخفن اكدكػكن، 

( محا كقج  (Byers, D, 2011,321 سةلثل درا لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ اكسدتقػيضغ بمجؼ تعجهل
%( لغ األشفاؿ اكحهغ يسارسػف االستقػاء كجهمع 20:  24( إكه لدبة لغ ) Fink, E,2015أشار )

قرػر فن لفمػـ اكحات كبعس االضصخابات اكدكػكية االخخػ اكتن تتصكب اكتجخل اكسبكخ، كإال فسغ 
اكدكػكيات ، كقج يسثكػف تمجهجًا ككسحيصضغ  اكسحتسل أف يربح مؤالء األشفاؿ ُعخضة  كتفاقع لثل محم
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لا كع هتع اكتجخل كتحدضغ لفمػـ اكحات كاكحج لغ "سكػؾ االستقػاء كجهمع" كلغ محا اكسشصكق سعن 
 اكبحث اكحاكن إكن تشاكؿ محم اكطامخة باكبحث كاكجراسةالسباب عجة لشما:

 بعس تػصيات عكن كبشاء تبضغ لغ خالؿ اكقخاءات كاألدبيات اكشطخية )اكشفدية كاكتخبػية(  -
أمسية إعجاد بخالث لفدية كتخبػية كالشفاؿ  .(Konishi, H,2019) كلشما دراسة اكجراسات

اكحات كاكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجىمع لطخًا ألف سكػؾ  لفمـػ كسداعجتمع عكن تحدضغ
اكحكػر لشمع االستقػاءيعتبخ لغ أكثخاكسذكالت اكدكػكية اكته يعاله لشما األشفاؿ برفة عالػة ،ك 

 برفة خاصة .
لطخًا كٌع ُيذككم سكػؾ االستقػاء لغ خصػرة عكن اكبشاء اكشفدن كاالثتساعه كالشفاؿ سػاء  -

هختبط سكػؾ االستقػاء ببعس اكسؤشخات اكدكبية لشما عجـ اكقجرة اكسدتقػيغ أك اكزحايا ،حضث 
إكن تجله لفمػـ اكحات، كضعف اكقجرة عكن اكتعاشف كجػ اكسدتقػيضغ، باالضافة  عكن ضبط

(عكن .(Evans, C,et al,2014كجػ مؤالء االشفاؿ حضث أكجت لتائث بعس اكجراسات اكحات
كثػد عالقة بضغ تجلن لفمـػ اكحات كاهتار اكشفدية اكستختبة عكيم لغ ثمة، كبضغ سكػؾ االستقػاء 

محم أخخػ، كأف مشاؾ حاثة لاسة الستخجاـ بخالث تجريبية فه اكخكضات كسػاثمة  لغ ثمة
 كفن ضػء لا سبق تع بكػرة لذككة اكبحث اكحاكه فه اإلثابة عكن اكتداؤؿ اكتاكه: اكسذككة،

 ضنخف اكحات لفمـػ فاعكية اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فن تحدضغ لجػ لا
اكتداؤالت . ك هشبثق عغ محا اكتداؤؿ، اكخكضة بسخحكة االشفاؿ لغ عضشة ػدك  اءوالستقا ؾوسك

 اكفخعية اكتاكية:

لغ اكجشدضغ )ذكػر/ ة اكتثرهبهة ػراد اكلثلنعػفرنق بهل لتنسط درثات أفإكن أػ لجػ تػثج : 2
 ككبخلالث عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  اكبعدن(-)اكقبكه فه اكؿياس  إلاث( 

 االرشادػ؟
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لغ  نعتهل اكتثرهبهة ناكضابطةػاكلثلفرنق بهل لتنسط درثات أفراد إكن أػ لجػ تػثج  :0
 فه اكؿياس اكبعجؼ عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  اكجشدضغ )ذكػر/ إلاث( 

 ؟ اإلرشادن ككبخلالث

لتػسصه درثات اكسجسػعة اكتجخيبية لغ اكجشدضغ )ذكػر/ إلاث(  بضغفرنق :  إكن أػ لجػ تػثج 3
 كن لؿياس لفمـػ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ؟كاكؿياس اكتتبعه ع فه اكؿياس اكبعجؼ

لغ اكجشدضغ )ذكػر/ ة اكتثرهبهة ػراد اكلثلنعػفرنق بهل لتنسط درثات أف: إكن أػ لجػ تػثج 0
 ككبخلالث عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  اكبعدن(-)اكقبكه فه اكؿياس  إلاث( 

 االرشادػ؟

لغ  نعتهل اكتثرهبهة ناكضابطةػدرثات أفراد اكلثلفرنق بهل لتنسط إكن أػ لجػ تػثج  :0
 فه اكؿياس اكبعجؼ عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  اكجشدضغ )ذكػر/ إلاث( 

 ؟اإلرشادن  ككبخلالث

لتػسصه درثات اكسجسػعة اكتجخيبية لغ اكجشدضغ )ذكػر/ إلاث(  بضغفرنق :  إكن أػ لجػ تػثج 6
 اكتتبعه عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ؟ كاكؿياس فه اكؿياس اكبعجؼ

 أهداف البحث

     : فن ضػء لذككة اكبحث ،كتداؤالتم،كلخثعضتم اكشطخية فإلم يدعن إكن تحقضق االمجاؼ اكتاكية     
 كأتخم,اكحات لفمـػ : اختبارفاعكية اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فن تحدضغ2

 .اكخكضة بسخحكة االشفاؿ ػدك  اءوالستقا ؾوسك ضخففن

 لفمـػ :  تعخؼ لجػ إستسخارية أتخ اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فن تحدضغ0
 كأتشاء اكبخلالث تصبضق لغ االلتماء ،بعج اكبحث عضشة ػدك اءوالستقا ؾوسك ضخفأتخم فن ن اكحات
 .اكستابعة فتخة
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 أهمية البحث:

 اكبحث بذقضما اكشطخؼ،كاكتصبيقه لغ خالؿ عجة لقػلات عكن اكشحػ اكتاكن :تتزح أمسية محا 

 : االهسية الشظرية.1

فه اكشجرة باكسكتبة اكعخبية إكه محا اكشػع لغ  –بحدب عكع اكباحثة  –أ: تتزح امسية محا اكبحث
كه إضافة اكبحػث كاكجراسات ذات اكػثمة اكػقائية كاالرشادية، كباكتاكه يسكغ اعتبار اكبحث اكحا

ثجهجة ،كيُعج لغ اكسحاكالت اكعكسية اإلثخائية اكته كما اكدبق فه محا اكسجاؿ،كاكته سعت إكن 
أتخم فن ن اكحات لفمـػ اختبارفاعكية اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فن تحدضغ

 .اكخكضة بسخحكة االشفاؿ ػدك  اءوالستقا ؾوسك ضخف

اكحاكه لغ خالؿ لا هػفخم لغ  إشار لطخؼ هتعكق باكتجخل اكسبكخ كدكرة فن ب: تبخز أمسية اكبحث 
اكسدتقػيضغ لغ خالؿ تفعضل اكبخالث  تحدضغ لفمػـ اكحات كأتخم فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجػ

 اكتجريبية فه اكتعالل لع سكػؾ االستقػاء كجػ االشفاؿ.

ة اكته ُيصبق عكضما أال كمن األشفاؿ اكحهغ أمسضتم لغ أمسية اكذخيحة اكعسخيمحا اكبحث ج: يدتسج 
كجهمع تذػم فن لفمػـ اكحات كيعجكا لغ اكسدتقػيضغ فه لخحكة اكصفػكة اكسبكخة كلا هتختب عكن سكػؾ 
االستقػاء لغ أتاًر لفدية عكن األشفاؿ سػاء اكزحايا أك اكسدتقػيغ كاكته تسثل تمجهجا كاضحا كبشائمع 

 اكشفده كاالثتساعه .  

 سية التظبيقية.: االه2

أ: االسماـ فه ترسيع بعس األدكات اكتصبيؿية ألشفاؿ اكخكضة  كاكستعكقة بسذككة اكبحث ،)لؿياس 
اكبخلالث االرشادػ( كتحدضغ لفمػـ اكحات كأتخم فن اكحج لغ  -لؿياس لفمػـ اكحات -سكػؾ االستقػاء

 سكػؾ االستقػاء كجػ االشفاؿ اكسدتقػيضغ لسا يفضج اكبحث اكعكسه فه محا اكسجاؿ . 
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تتخكم محم  :اكتداهج اكسكحػظ فن سكػؾ االستقػاء كاكدكػكات اكعجكالية االخخؼ فه اكخكضات ، كلاب
اكبحث  اكحاكن إكن اختبار فاعكية  اكدكػكيات لغ اتاًر سكبية عكن اكفخد كاكسجتسع، ككمحا يدعن

 اكسدتقػيغ.االستقػا كجػ االشفاؿ  اكتجخل اكسبكخ فن تحدضغ لفمـػ اكجات كأتخم فن اكحج لغ سكػؾ 

مسية كاكحػ تجدج فه اكسجاؿ اكحؼ تشاككم ، كاكحؼ تحجد أليعج لػضػع اكبحث عكن درثة لغ ا ج:
بجكرم فه لتغضخاتم األساسية كمه اكتجخل اكسبكخ كتحدضغ لفمػـ اكحات،كاكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجؼ 

كدكػكه ، ككحكظ أتت أشفاؿ اكخكضة باستخجاـ أحج أشكاؿ االرشاد اكشفده كمػ االرشاد اكسعخفه ا
( سشػات كاكته تعج لغ أكثخ اكسخاحل 6-0أمسية اكبحث لغ كػلم قاـ عكه عضشة لغ اكفئة اكعسخية )

 اكشسائية تأتضخًا فه تصػر كلسػ شخرية اكفخد ؼيسا بعج.

 لفمـػ اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فن تحدضغ د: تعخؼ لجػ إستسخارية أتخ
اكبحث لغ االشفاؿ بسخحكة اكخكضة ،بعج االلتماء لغ  عضشة ػدك اءوالستقا ؾوسك ضنخف اكحات

 تصبضق اكبخلالث كأتشاء فتخة اكستابعة.

  حثالبحدود 

 :هكه بلا كهكحاا بحثكا لتائث متعله لكالهةإ ددتتح

فن ( لفخدة لغ االشفاؿ اكحهغ كجهمع قرػر 04أ: حجكد بذخية : اقترخمحا اكبحث عكن عضشة قػالما )
( 6-0لفمػـ اكحات كلغ اكسدتقػيضغ باكخكضات اكسعشية باكجراسة،كاكحهغ تتخاكح أعسارمع لا بضغ)

 كات.لػس

 . 0404/ 34/20/إكن  2/24تع إثخاء اكبحث  فن اكفتخة اكدلشية لغ )للهة: ب: حجكد ز

عكن رغبة  ج: حجكد لكالية: تع تصبضق اكبخلالث فن إحجػ اكخكضات اكتجخيبية بسحافطة اكفضـػ كلدكالً 
 إدارة  اكخكضة تع عجـ ذكخ إسسما فن لتغ اكبحث.
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 حمددات البحث:

اشتسكت أدكات اكبحث عكن لؿياسضغ قالت اكباحثة بإعجامسا كمسا )لؿياس لفمـػ اكحات ،كلؿياس       
سكػؾ االستقػاء الشفاؿ اكخكضة باالضافة إكن االستخاتيجيات كاكفشيات اكتن تزسشما اكبخلالث 

اكقائع عكن االرشاد اكسعخفن اكدكػكن كتحدضغ لفمػـ اكحات كاكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجػ االرشادػ 
 اشفاؿ لاقبل اكسجرسة.

 ث االجرائيةمصطلحات البح

اإلشارة إكه تعخيفاتما اكشطخية ، كاإلثخائية ، كذكظ عكه  ثاء باكبحث عجة لرصكحات تججر     
 :اكشحػ اكتاكه

 Early intervention program برىاهج التدخل السبكر: أواًل:

مػ بخلالث لخصط كلشطع فه ضػء أسذ عكسية كتخبػية تدتشج إكن لبادغ كفشيات إرشادية ، كذكظ 
كتقجيع لجسػعة لغ اكخبخات ، األلذصة، كاكسماـ اكسختكفة اكته تجخل فه إشار اكتجخل اكسبكخ، كيتع 

مع لسارسة سكػؾ االستقػاء عكن االقخاف تقجيسما فه سغ لبكخة كسجسػعة لغ األشفاؿ اكحهغ كػحع عكض
)عضشة  اكبحث(، كذكظ لغ خالؿ عجد لعضغ لغ اكجكدات اكته تمجؼ إكن تحدضغ لفمػـ اكحات،كاكحج 

 لغ سكػؾ االستقػاء كجػ مؤالء األشفاؿ. 

همجؼ إكن تفعضل عسكضته اكػقاية  –بألم  بخلالث  إرشادؼ  وتعرف الباحثة التدخل السبكر إجرائيًا:
 كاالرشاد لعًا كسداعجة االشفاؿ عضشة اكبحث عكن تحدضغ لفمػـ اكحات كاكحج لغ سكػؾ االستقػاء.
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  :Concept of self  الذات هفههمثاىيًا: 

 لعخفه تكػيغ ،كمػ ذاتم عغ اكذخز فكخة أك اكحات صػرة ( بألم0422،202يعخفم )األشػؿ،     
 لفدًيا تعخيفاً  ق كيعتبخ اكفخد باكحات،هبكػرم اكخاصة كاكتعسيسات اكذعػرية ككسجركات كلتعكع لشطع
 .حياتم فه األمسية ذؼ لغ األشخاص هتكقاما اكته باألحكاـ كبضًخا تأتضًخا كيتأتخ كحاتم،

يسم كما سػاء كاف عغ لفدم،كتقض فكخة اكفخد بألم ,Macoby,w) 0428فن حضغ يعخفم لاكػبن)     
أػ ألم يعبخ عغ كيؽية إدراؾ اكصفػل كشفدم ، كمحم اإلدراكات هتع تذكضكما لغ تقضيسًا إيجابيا أك سكبيًا،

خالؿ خبختم فه اكبضئة ، كاكته تتأتخ عكن كثم اكخرػػص بتجعيسػات اكبضئة كاهخخيػغ اكسمسضغ فه 
 حياتم .

االشفاؿ عكن لؿياس لفمػـ  اكجرثة اكته يحرل عكضما بألم :إجرائيا الذات هفههم الباحثة وتعرف
 ذاتم عغ لػثب لفمـػ كجيم اكحؼ ،فاكصفل كحكاتمع ترػرمع اكحات اكسدتخجـ فه محا اكبحث لتيجة

 بعجـ يذعخ فإلم ذاتم عغ ساكب لفمـػ كجيم اكحؼ ألا اكصفل ، كحاتمأمسية كأف لفدم عغ باكخضا يذعخ
 .كما ؾيسة ال بألم كيذعخ ، لغ شالما كيقكل ، لفدم عغ اكخضا

 : Bullying ثالثًا:  االستقهاء 

عكن ألم اضصخاب غضخ  (Long,F,2017,412) تعجدت تعخيفات االستقػاء فقج عخفم كػلث      
اثتساعه فه سكػؾ اكفخد هشتذخ فه عالقاتم لع االخخيغ كعادة لايطمخ فن اكبضئة اكسجرسية اكثخ لشم 

 فه اكسشدؿ.
بألم سكػؾ يقػـ بم اكسدتقػؼ  تجام شخز لا أضعف  La razin,K,2018 ) الرزيغ )كعخفم       
 كاقل شعػًر باأللغ ،كاقل شعبية لشم لغ خالؿ رفس اكذخز  كابعادم عغ اكسحيصضغ. لشم،

بألم لحاككة ككديصخة عكن االخخيغ كاكذعػر باكقػة (Gilbert,L,2018) فن حضغ عخفم ثكبخت  
 اكعجكاف اكحؼ  يقـػ بم شخز لخاراً كتكخارا . عكضمع كمػ شكل لغ اشكاؿ
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ؿ اكتعخيفات  اكدابقة كالستقػاء تخػ اكباحثة ألم سكػؾ لقرػد إلكحاؽ االذػ باالخخ، لغ خال     
كيرجر لغ شخؼ قػؼ لديصخ تجام شخؼ ضعيف ، اليدتصيع أف هخد االعتجاء عغ لفدم ، كالُهبكغ 

 بب االستقػاء عكن اكزحية .عغ حادتة االستقػاء كسغ حػكم ، كمحا مػ س

قػؼ ضج شفل أقل قػة لغ  كتعخؼ اكباحثة سكػؾ االستقػاء بألم: سكػؾ سكبه يرجر لغ شفل     
 آف ألخخ بقرج اإلساءة، أك اإلهحاء، أك اكسزايقة ، كتذسل أشكاؿ االستقػاءلاهكن :

، كاكقخص، كاكعس، كاكخشق أ:االستقػاء اكجدجؼ. لثل اكزخب كاكخكل باكقجـ، كاكككع بؿبزة اكضج
 كتخكيث اإلشاعات كاألكاذهب. كاالستقػاء فه اكعالقة اكذخرية: لثل اإلقراء، كاإلبعاد، كاكرج ،

 .  لدضئم ب:االستقػاء اككفطه. كيذسل اكتمجهج، كاإلغاضة، كاكتدسية بأسساء

سكػؾ االشفاؿ عكن لؿياس  بألم :اكجرثة اكته يحرل عكضما وتعرف الباحثة االستقهاء إجرائياً 
 االستقػاء اكسدتخجـ فه محا اكبحث.

  ( Kindergarten Child )رابعًا: طفل الروضة 

( شمخًا ، 60( سشػات بستػسط عسخؼ قجرم )6-0"مػشفل فه عسخ زلشه هتخاكح ؼيسا بضغ )     
( كيكتحق بإحجؼ لؤسدات رياض األشفاؿ ككعادهضغ ،ككػحع عكيم ألم 3-2كالحخاؼ لعيارؼ قجرم )

سكػؾ االستقػاء عكن االقخاف ، كتتػفخ ؼيم اكذخكط اإلثخائية اكالزلة كاكسحجدة كيكػف ضسغ يسارس 
 أفخاد عضشة اكبحث اكحاكن ".

 :  ( Cognitive Behavioral Counseling )خاهدًا:االرشاد السعرفي الدمهكي 

صخب مػ شكل لغ اشكاؿ االرشاد اكشفدن اكحػ يحاكؿ ؼيم اكسخشج تعجهل اكدكػؾ اكسز     
ككسدتخشج لغ خالؿ اكتأتضخ فه اكعسكيات اكسعخؼية كجيم، فمػ همجؼ إكه إقشاع اكصفل أف لعتقجاتم 
اكاللشصؿية مه اكته تؤدؼ بم إكه محا اكدكػؾ كباكتاكه يدعه محا اكشػع لغ االرشاد لحػ تعجهل 
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م عكه اكتكيف إدراكات اكصفل اكسذػمة كتحقضق تغضخات لعخؼية كالفاعكية كسكػكية سػية كجيم تداعج
 اكدكيع .

بألم"بخلالث لخصط كلشطع عكن أسذ  وتعرف الباحثة برىاهج االرشاد السعرفي الدمهكي إجرائياً     
عكسيم بمجؼ تحقضق تغضضخات إيجابية  فن سكػؾ االشفاؿ عضشة اكبحث ، كذكظ اعتسادًا عكه فشيات 

 االرشاد اكسعخفه اكدكػكه ، ككاف لغ أبخزتكظ اكفشيات لاهكن :

:  ( Self Dialigue Cognitive Restructing )اكحجهث اكحاته كإعادة اكبشية اكسعخؼية  -2
كمسا فشضتضغ هتع استخجالمسا فن االرشاد اكسعخفه اكدكػكه حضث يعتسج اكحجهث اكحاته عكه 
األحادهث اكحاتية اكجاخكية ، كاكطامخة ، هتبعما تعكيسات ذاتية تجفع اكصفل أك اكسذاركضغ إكه 
إحالؿ خػاشخ لحل أخخػ كعكيم تحجث اكتغضخات االيجابية فه اكبشية اكسعخؼية لسا هؤدؼ إكه 

 . (Allodi, M , 2012,321)تعكع االستجابات اكسخغػبة" 

: كمه فشية هتع عغ شخيقما تجريب اكصفل أك  ( Cognitive Modeling )اكشسحثة اكسعخؼية  -0
اكسذاركضغ عكه تحػيل اكسعكػلات اكته يحرل عكضما لغ اكشساذج إكه تخيالت لعخؼية إدراكية 

اتية ، كمشا يفكخ اكشسػذج برػت عاؿ عشج ضسشية كإكه استجابات مه فه األساس تعكيسات ذ
أدائم ككدكػؾ اكسشسحج ، كيذسل ذكظ إضمار سكػؾ اكتسكغ ، ككحكظ سكػكيات اكتعالل لثل 
لػاثمة اكذكػؾ اكحاتية كاإلحباشات كاكتعالل لعما كااللتماء إكه عبارات اكتعديد اكحاته عقب 

 ( ..(Levine,L,2014,520اكشجاح 

:مه فشية تدعن إكن  ( problem Solvong training )ت اكتجريب عكه حل اكسذكال -3
تجريب اكسدتخشجهغ عكه اكسالحطة اكجؾيقة كألشياء كاكسػاقف ككيؽية اكبحث عغ اكسعكػلات ، 

 كشخح األسئكة كاقتخاح اكحكػؿ حػكما ، كاختيار أفزكما .
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كسدتخشج عكه : مػ فشية لعخؼية سكػكية تدعن إكن تجريب ا ( Self Control )اكتحكع اكحاته  -0
 شخؽ لػاثمة اكزغػط كتذسل تالث لخاحل ، كمه :

لخحكة اكتعكيع : كيتع فضما اكتجريب عكه كضع اكسذككة فن حجسما اكسشاسب دكف تمػيل  - أ
 ككحكظ اكتخكز لغ األفكار كاكدكػكيات اكدكبية بشاًء عغ اقتشاع ذاته .

اكسباشخة ككحرػؿ عكه اكسعكػلات لخحكة اكتكخار: هتع فضما اكتجريب عكه إتباع اإلثخاءات  - ب
اكسشاسبة حػؿ اكسذككة تسمضجًا  ككتخكز لشما ، كاكتجريب عكه االستخخاء ، كسا هتع 
اكتجريب عكه شخؽ اكسػاثمة اكسعخؼية كسداعجة اكصفل كيربح كاعيًا باكعبارات اكدكبية 

 اكقامخة ككحات كاستخجالما كإشارات سكبية يجب لػاثمتما .

ن اكتصبضق : كمشا هتسكغ اكصفل لغ استخجاـ لمارات اكسػاثمة كتذتسل لخحكة اكتجريب عك - ت
عكن: لقل اكدكػؾ إكه لػاقف لذابمة ،اكتجرب عكه شخح اكسذككة،اكسشاقذة ،اكشسحثة ، 

 .تقجيع تعكيسات ككحات ككحكظ تعديدما 

: كمػ فشية تمجؼ إكن تجعيع اكدكػؾ االيجابه ككصفل لغ  ( Rienforcement )اكتعديد  -0
 ؿ تجريبم عكه تعديد كلكافأة ذاتم لغ خالؿ قجرتم عكه لػاثمة االضصخاب .خال

: مه فشية هتع فضما تككيف اكصفل بسماـ  ssignment(A(األلذصة / اكػاثبات اكسشدكية  -6
كألذصة تتعكق أمجافما بكل ثكدة لغ اكجكدات اكتن شارؾ فضما لسا يداعجم عكه اكفمع كاكػعه 

باكحكػؿ اكسشاسبة ، كذكظ بتجريبم عكه تحجهج تكظ اكحكػؿ األعسق باكسذككة كاالقتشاع 
كاختيارألدبما ، كلغ تع تصبيقما فه حياتم اكذخرية ، كفه حاكة تعحر فمع األشفاؿ ككشذاط 

 اكسشدكه تقجـ اكباحثة لسػذثًا كم .

 



 

بية للطفولة المبكرةكلية       ي سويف -التر
 جامعة بن 

1029 

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

  متغريات البحث 

اكسبكخ بػاسصة االرشاد تزسغ اكبحث اكحاكن اكستغضخات اكسدتقكة كاكستسثكة فن:بخلالث اكتجخل 
اكسعخفن اكدكػكه ، كاكستغضخات اكتابعة كاكستسثكة فن تحدضغ لفمػـ اكحات،كاكحج لغ سكػؾ االستقػاء 

 حضث هتع ؾياسمسا باكسؿياسضغ اككحاف تع إعجادمسا كمحا اكغخض.

 اإلطار النظرى والدراسات السابكة

 السحهر االول:

 Self – Conceptهفههم الذات:  

فه لظرهات اكتن كالت كلا زاكت تحتل أمسية خاصة ر لفمنل اكذات لل اكلفامهل هعتب     
فمػ لغ اكعػالل اكسػثمة ككدكػؾ اكصحة اكلفسهة  كألفراد.، كسا كما لغ تأتضخًا كاضح عكن اكشخصهة

فه ضػء اكترػرات اكته يكػلمػا اكفخد عغ لفدػم، كلغ مشا كاف اإلمتساـ بجراسة لفمػـػ اكحات كفتػخة 
اكدلغ كيعػػد كيبخز لغ ثجهج فه اكقخف اكحادؼ كاكعذخيغ، ككُضجرس بذكل أكضح كبسػضعية أكبخ لغ 

لغ اكدابق حضث يعج لفمـػ اكحات لغ األبعاد اكمالة فه دراسة اكذخرية كعالاًل لمسًا لغ اكعػالل 
 لتيجة اكحات لفمـػ اكته تسارس تأتضخًا كبضخًا عكن اكدكػؾ كعكن اكرحة اكشفدية كألفخاد، حضث هتكػف 

 بما يسخ اكته كاكخبخات ، فضما يعير اكته بضئتم لع اكصفل تفاعل شخيق عغ كذكظ كاكتعكع اكشزث
 اكسعاهضخ كلع اكحات لفمـػ لع تتالءـ اكته اكخبخة،فاكخبخات بتكظ لفدم عغ اكذخز لفمـػ كيتأتخ

اكحاكة   لع تتػافق ال اكته صحيح فاكخبخات كاكعكذ اكشسػ اكشفده اكدػؼ، إكن تؤدؼ االثتساعية
كاكقكق اكحػ هؤدػ  اكتػتخ لغ لػع يخكق لسا سكبيا لػقًفا لشما كيتخح كحاتم تمجهًجا اكفخد اكشفدية يعتبخما

 .بجكرة إكن لذػء سكػكيات داكة عكن سػء اكتػافق كاالستقػاء
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 تعريف هفههم الذات : 

فمحم اكككسة  . عضشم كثػمخمكذات اكذهء لفذ اكذهء  ذات اكذهء حؿيقتػم كخاصضتػم، :اكحات كغة
كغػيػًا لخادفة كككسػة اكشفذ كاكذهء، كيعتبخ اكحات أعػع لغ اكذػخز ألف اكػحات تصكق عكن اكجدػع 

 ( 23: 0448 ,ابغ لشطػر   (كغضخم كاكذخػز ال يصكػق إال عكن اكجدع فقػط.

يا كعقكيا كإثتساعيًا فه تعخفم اكسذيخه "بألم اكسعشن اكسجخد إلدراكشا اللفدشا ثدس  :ااكحات اصصالحً 
 (0424،020ضػء عالقتشا باهخخيغ. )قحصاف،

 خكف هقف ؼذكا مكلعاكا ضحكا رغه دراكهإلا مهظكتلا أك فوكلكا كككُيعخؼ لفمػـ اكحات بألم ذ     
 اتذكا ـولفم بهكع اذبمك ككسذاعخ اكسػثم ككدكػؾ ةركلباشا كخكفهةا بلتابة يكػف  ؼذككا اكفكخ  ةدحك

(لفمػـ اكحات 0449،020،زمراليعخؼ ) حضغ فن اكسختكفة اكسػاقف فه درككف فعةادكا ةوكقا دكر
بألم: "عبارة عغ لجرؾ أك اتجام يعبخ عغ إدراؾ اكفخد كشفدم كعغ قجرتم عكن كل لا يقػـ بم لغ 
أعساؿ كترخفات ، كيتكػف محا اكسجرؾ فه إشار حاثات اكصفػكة ، كخاصة اكحاثة إكن االستقالؿ 

أف لفمػـ اكحات  عبارة عغ :  Smith Cooperبػؿ كاكشجاح .بضشسا هخؼ  كػبخ سسضث كاكحخية كاكق
، كمه تذسل خد عشجلا هػاثم اكعاكع اكسحيط بملجسػعة االتجامات كاكسعتقجات اكته يدتجعضما اكف

(   (Herbert,W,Craven,L2019 لعتقجات تػقع اكشجاح كدرثة اكفذل ، كدرثة اكجمج اكسبحكؿ
 نئهسهر نبلعلهه كلفسهةا تسارادكا فه اتذكا ـولفم حطريفات اكدابقة  يالحع  ألم تع كاكستألل ككتعخ 

 :   مسا

 ،كلفسم تقههلمك مرلشاعك دركفمات اتثاكتعشه ا Self-as-Object . عوضولكا اتذك: ا2  
 .   لفسم نع دركفا لماوهك ةرفك أؼ عكن عوضولكا اتذكا ـولفم ؿدبلعلن ه

  نل  عةولثل  تتزسغ"  اتذكا  أف بما دهقص،كSelf-as-Process:كاعسكيم اتذك: ا0 
(. كعكن محا فإف لفمػـ اكحات (Cory, G,2015 .دراؾإلكا ،اكتحكخ االلتبام ، ركتفكهكا  تكعلكهاا
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 فضما بسا خالكما نل لفسم دركفا ػره كتها راتوكتص،كا اكسجركات نل عةولثل" ألم عكن ؼرُهع
 لغ اكدسات. كغضخما اللفعاكهةكا كشخصهةا ؿكخصاا أك تكسلاا

 :تعقيب

لغ خالؿ اكتعخيفات اكدابقة تخػ اكباحثة أف لفمػـ اكحات مػ عبارة عغ تقضيع اكذخز كحاتم      
عكه لماية قصب لػثب أك ساكب أك بضشمسا كمحا يعشه أف اكفخد يعتبخ لفدم ذا ؾيسة كأمسية إذا كاف 

اكحات اكسشخفس إكن عجـ رضا اكفخد عغ ذاتم أك رفس لفمػلم عغ ذاتم لختفع، بضشسا يذضخ لفمػـ 
اكحات أك احتقارما ، أؼ أف لفمػـ اكفخد عغ ذاتم يعكذ اكفكخة اكته هجركما اكفخد حػؿ رؤية كتقضيع 

 اكسحيصضغ كم.

كتججر االشارة مشا أف اكفخؽ بضغ لفمػـ اكحات كاكحات  يكسغ فن أف )اكحات( تذسل آراء      
سا لفمػـ اكحات مػ اكتقضيع اكحؼ يزعم  اكفخد كشفدم كلا هتسدظ بم لغ اكذخز عغ لفدم ، بضش

عادات كأفكار كتػثمات تعبخعغ ذاتم، كباكتاكه فمػ يعبخ عغ اتجام اكقبػؿ أك اكخفس بحضث يذضخ 
إكن لعتقجات اكفخد تجام ذاتم ، كبمحا يكػف لفمػـ اكحات مػ: خبخة ذاتية هشقكما اكفخد كالخخيغ تطمخ 

 ػكم كتفاعكم لع اكسحيصضغ .لغ خالؿ سك

 ىهو هفهون الذات:   

، هتطنر لفمنل اكذات نهتغهر تبعا كتغهر خبرات اكفرد نلناقفم فه اكفترات اكزللهة اكلختكفة     
الختالف باختالؼ اكسخاحل اكعسخية اكته يسخ بما، لطًخ ذاتم عغ كك قد هختكف لفمنل اكفرد كحن

تطنر لخاحل لسػ كنهلكل تكخهص خبخات سارة أك صادلة ،اكحياتية سػاء كالت اكخبرات ناكلناقف 
 عكن اكشحػ اكتاكن:لفمنل اكذات 
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بهل اكذات ناكالذات عالضغ( :  حضث يكػف اكصفل  -اكذات.)لل اكلهالد بجاية ضمػر لرحكة       
اكجدجػ ، علكهة اكتلاهزكاكصفل( كيبجأ فن  -ل بضغ )االاكخرنث  لل اكعالقة األحادهة اكدعن إكن ن

 اهخرهل كلع األل  كم نهزداد تفاع فه مذم اكلرحكة باالستكشاف  فملا تللن صنرة اكذاتهبجأ كسا 

لرحكة تعزهز نتدعهل حضث يصكق عكضما اكبعس ( سلنات:    0-0لرحكة تأكهد اكذات. )      
االخخيغ حضث يحاكؿ اكصفل عل طرهق اكتحدن نلعارضة تم إتبات ذاففضما يدعن اكصفل لحػ اكذات 

 االعتراض ( .ؿ نعهم بذاتم لل خال  هدعلأف 

اكصفل خبرات  لطخًا كحيادة هتسع لفمنل اكذات ( حضث 20 -0تذعب اكحات كتستج بضغ.)لرحكة   
بسا يداعجم عكن أكتر تقة فه لفسم ؿ اكطفؿ للا هثع، اكنثدالهة ناالثتلاعهة،اكعقكهة ،اكحسهة 

سػ اكحات عبخ لخاحل عجة الهتدع اكجساعات  اكسحيصة بم،كيتػكن بعج ذكظ تصػر كلاللدلاث فه ا
اكسجاؿ كحكخما حته ترل إكن لخحكة لابعج اكدتضغ كاكته تتدع باكعجهج لغ اكخرائز اكتن تسضخما 

 Dockery, Kathleen A (2016) عغ غضخما لغ اكسخاحل اكدابقة.

 :الذات هفههم في السؤثرة العهاهل
هتاتخ لسػ كتصػر لفمػـ اكحات بسجسػعة لغ اكعػالل اكحاتية كاالثتساعية كاكته قج تؤدؼ إكه       

 لفمـػ ذات لختفع أك لشخفس كجػ اكفخد تججر االشارة إكضما باخترار فن اكدصػر اكتاكية:
 ككفخد هخثع لا  لشما اكحات لسػ كتصػر فه تؤتخ كتنا هػثج اكعجهج لغ اكعػالل  :الذاتية العهاهل :2

 ، اكستاحة ألالم فن اكبضئة كاكفخصكلػعم، كعسخم ، كقجراتم سساتم اكذخرضتم كاستعجاداتم لثل لفدم
 لسػم كاف  ككسا اكشفدية باكرحة اكصفل لشح اكرغخلتستًعا كاف فككسا اكسحيصة، باكبضئة هتعكق لا كلشما
فإف محا لغ شالم أف  كشفديةلغ لطامخ بعس االضصخابات ا اكصفل يعالن كاف إذا ألا شبيعًيا، لسًػا

 (020، 0447احسج،). هؤتخ فن لسػ اكحات باكذكل اكسصكػب
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 اكعػالل االثتساعية اكسؤتخة فن لسػ لفمع اكحات كاكتن تتسثل فن: تتعجد ة:االجتساعي العهاهل :0 
 اكتشذئة فمن اكسشػشة بعسكية تاتن االسخة فن لقجلة محم اكعػاللاكخعاية االسخية :   -

لغ خالؿ استخجالما أساكضب اكتشذئة اكدػية،حضث يحتاج اكصفل فه لخحل لسػم االثتساعية،
اكسختكفة إكن ثػ أسخػ مادغ كلدتقخ كأيزا ككتقبل كاكخعاية اكسشاسبة،فقج هؤدػ شعػرم باكخفس 

 كتكػيغ لفمـػ خاشئ عغ ذاتم .
عغ لػعم سػاء كاف ذكًخ عسخ كلػع اكصفل سػاء كاف ذكًخ أـ الثن : حضث اف عسخ اكصفل فزاًل  -

اك لثه هػتخ فن لفمػلم عغ ذاتم تأتضخًأ هتفق كلطخة اكسجتسع كم،ؼبعس اكبضئات تػكن اكحكػر 
امتساـ عكن حداب االلاث بسا يجعكما تذب عكن اكخشػع كقبػؿ سيصخة االخخ عكضما كفن محا 

اللاف كاكخعاية اككاؼية اكرجد هخػ) ثػف سػكيفاف (أف اكبضئة غضخ االلشة أؼ اكتن ال هتػفخ فضما ا
كاكتن تسضد فن اكسعالكة بضغ اكحكػر كااللاث كراكح اكحكػر لغ شالما أف تذعخمغ بفقجاف اكحساية 

 ,Herbert,W)كاكحخلاف  ك االحباط ، فمحم اكبضئة تػكج اكقكق كجػ االلاث كتمجد تقتمغ بحكاتمغ
Craven,G,2019, )  مالًا فن  ضة كاكسجرسة دكراً هضئة اكخكضة كاكسجرسة. كسا تكعب هضئة اكخك

 اكسشاسبة، االثتساعيةكاالدكار  اكسعاهضخلسػ لفمـػ اكحات كتصػرما حضث هتعكع اكصفل لغ خالكما 
 كاكتن يكػف كما دكر كبضخ فه لفمػـ اكصفل كحاتم ، كاتجاماتم لحػ قبػكما أك رفزما  .

فمػـ اكحات. كباكتاكن تصػرل فه ماًلة دكًراكلا تذككم لغ أ اكخفاؽ ثساعة أضف إكن ذكظ  -
كبضئة  إذا كثج االسخة اكسدتقخة اكػاعية بامسية لخحكة اكصفػكة كلتصكباتمالدتصيع اكقػؿ أف اكصفل 

اكحات  فإف الشة بسا تحػيم لغ خبخات ككفاءات لتسضدة باالضافة إكن اكرحبة االلشة تعكيسية
 .  صحيح كاكعكذ فن االتجام اكدكيع، تتصػر

خد. هتأتخ لفمـػ اكحات بجسكة لغ اكطخكؼ اكسحيصة باكصفل كاكته لغ اكطخكؼ اكسحيصة باكف -
شألما أف تدامع فن تكػف لفمػـ ذات إيجابه ،أك سكبن فإذا كالت اكبضئة لحبصة فإف اكصفل 
يذعخ بااللحصاط كاكجكلية ، كباكتاكه يدػء لفمػـ اكفخد كحاتم. كلع لخكر اكػقت هدداد تقضيع اكفخد 

اؾ تقضيسات لختكفة باختالؼ اكسػاقف كاكخبخات اكحياتية اكته يسخ كحاتم ، بحضث تكػف مش
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بما،كفن محا اكرجد يذضخ كػبخ سسضث أف مشاؾ تالث لدتػيات كسفمػـ اكحات عكن اكشحػ 
 اكتاكن:

لفمػـ اكحات اكسختفع: كمػ يعبخ عغ أشخاصًا هخكف ألفدمع يدتحقػف االحتخاـ كاالمتساـ لغ  -
 ات تسضدمع عغ غضخمع.االخخيغ كسا كجهمع لغ إلكالي

لفمػـ اكحات اكستػسط : كمػ لسط كسط بضغ لفػـ اكحات اكسختفع ،كلفمػـ اكحات اكداكب أك  -
 اكسشخفس.

لفمػـ اكحات اكدكبه أك اكسشخفس : كمؤالء االفخاد  هخكف ألفدمع  ألمع غضخ لمسضغ كغضخ  -
 كف االخخيغ أفزل لشمع كيعتبخ لحبػبضغ كال يسككػف اكقجرة عكن فعل االشياء اكتن هخغبػف فضما ، 

 .الذات هفههم األطر واآلارء الشظرية فى تفدير  :ثاىياً 
ألما قج تبشت اكشطخية اكسعخؼية اكدكػكية كإشارًا لطخيًا ككبحث  بادػ ذػ بجء تشػم اكباحثة     

اكحاكن أللما تقجـ دكياًل عكن أف عجـ كضػح لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ ككجؤمع كدكػؾ 
االستقػاء عكن االقخاف إلسا هخثع إكن تذػم اكعسكيات اكسعخؼيم كجهمع ،كألم يسكغ اكحج لغ 
سكػؾ االستقػاء كجهمع لغ خالؿ تصبضق اكفشيات اكستشػعة اكخاصة باالرشاد اكسعخفن اكدكػكن 

محا  اكتن تشاككت كتحدضغ لفمػـ اكحات ،كاكستتبع كتصػر لفمػـ اكحات يالحع تعجد اكشطخيات
 تالتة تتح اتذككاكته تشاكؿ فضما ا (2894ػـ بجًء لغ لطخية اكحات عشج ككياـ ثيسذ )اكسفم

عخ اكحات،تع لذاط اكبحث عغ اكحات،تع تػاكن اكحات،لذا لكػلات:  من ئهسهةر لدسيات
 فن ضػء اكعجهج لغ اكشطخيات عكن اكشحػ اكتاكن. تصػر محا اكسفمػـ

   الهعرفية:الشظرية 

حضث الما ركدت عكن عكل اكلفس ؿ فه لثااكشطخية اكسعخؼية لغ اكشطخيات اكحجهثة تعتبر      
كته اللما من ااكعلكهات اكلعرفهة بذكل لباشخعكن ركزت ، كسا أن اكنعه باكذاتاكذعػر

عبارة ، فاكحات لغ كثمة لطخمع ذاتمتم حػؿ نتصنراق فكارتم،كأ لعتقدااكفخد كتحدد سكنك 
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نتلطكق مذم اكلظرهة لل أل ملاك عالقة ترابطهة بهل اكذات م، قائع بحاتعل لنضنع 
اكشطاـ اكسعخفن، ثزء لل تذكل أل اكذات  Kelly )كضكن )إذ هعتبركاالشياء اكتن يدخما اكفخد 

، لؤكًج فه بلاء اكذاتالككن اكلرحكة اعكن ركز كبدراسة لفمنل اكذات أكبخت اكيذ امتل كمحا 
، كذاتمبه كجػ اكفخد حػؿ هثاـ إتكنهل لفمنمع فن رحكة هساأل اكللن اكسكهل فه مذم اكلعكن 

لسا هؤدؼ إكن حجكث لفمنل خاطئ هؤدػ إكن تكػيغ فه مذم اكلرحكة ؿ أن خككباكعكذ 
 .(Adawi, 2015) االضصخاب اكسعخفن كجػ اكفخد 

 : الىفسيل ىظرية التحمي

ادكر مػـ اكحات بجاية لغ تُعج لطخية اكتحكضل اكشفدن لغ اكشطخيات اكخائجة فن تشاكؿ لف     
حضػػ كماـ حياؿ تقنل بدنرحضث ألما لكالة كأللا  اككحاف أعصيا  فرنهد حتن فخكيج كإبشتم  ألا 

شخؽ تحدد أهضا عكن إشباع رغباتما ؿ كاكغرائز ذكظ ألما تداعج اكشخصهة إضافة إكن 
الشعنر لنضع نسط بهل اكشعنر ناكبسا ألما  فنفهرن أل اكذات لث  ألا  هناالشباع، 
ثماز بسثابة اكذات اعتبخ هػلث أف  كلا ،كشخصهة فن ااكتنازل تحقضق عكن  قادرة تكنل  

 لركزن ككشخصهة هضفه عكهما نحدتما نتنازلما نتباتما.  

 :  السموكيةالشظرية  

، لل حهت تعكلم نكهفهة تعدهكممػ ثػمخمحم اكشطخية اكسكنك تخػ اكشطخية اكدكػكية أف      
فتصرفات كطخكؼ اكته يعير فضما اكفخد ، أل سكنك اكفرد خاضع كأتباع محم اكشطخية نهرن 
لل ، كعكن ضػء ذكظ فاكذخرية فمه لتعكلةأك غضخ سػية سناءا كالت سنهة كأفعاكم اكفرد 
أػ ألشا ككن لتعخؼ عكن شخرية اكفخد ال بج لغ للاط  لتسقة لل أ  إالمه لطخمع لانثمة 

البج أف تخزع دراسة اكسكنك لتابعة أفعاكم كترخفاتم ،كفن محا اكرجد هؤكج سكشخ عكن أف 
 كاكؿياس. ككلالحظة 
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 الىظرية الىفسية االجتهاعية: 

، كمن لظالا لل اكعلكهاتتسثل اكذات محم اكشطخية إذا يفتخض أف   لغ ركاد  Maidيُعج لضج  
التشذأ أل اكذات إكن لهد  كسا ذمب  لكتسبة ، كباكتاكن من ثتلاعهةفن اكطخكؼ  االتلشأ  

عشج اكذات كـ نظهفة لفمكبمحا تكػف اكتثربة االثتلاعهة ؿ لل خالتشسػاكنالدة نككلما لع 
دنافع اكفرد ؿ كذات: اكذات اكللفردة نتلتغ لػعضغ لغ ابضلهزلهد  ،كمحا لهد نظهفة تلظهلهة 

لظرهة سكنك كراء أػ بلتابة اكدافع اكسجتسعية، كمسا اكلعاههر ؿ نمه تلت، اكذات االثتلاعهة،
 لفمـػ اكحات عشج ركثخز. 

حضث أف لفمػـ اكذات لل أمل اكلظرهات اكلعاصرة حػؿ  Rogersركثخزتعتبر لظرهة      
أف لايسضد بضغ كل فخد كأخخمػ عالل اكخبخة نحسب مذم اكلظرهة  اكحات بسثابة أمع ثدء فضما 

لم حػؿ ذاتم فن بجاية حياتم لغ خالؿ تفاعكم لع هكتسب لفمنؿ اكطفأف نهرن رنثرز 
 جة سسات :اكسحيصضغ كالسيسا االـ ،كتتسضد اكحات عشج ركثخز بع

 ألما تتذكل لغ تفاعل اكفخد لع اكبضئة اكتن يعير فضما.  - 

 ألما قج تتعخض ككتذػم لتيجة تجاخل اكؿيع.    -

ننفقا هتع اكتعالل لعما عكن ألما تمجهجات صخيحة ،لع اكذات التتفق اكخبرات اكته    -
 م.بكل أشكاكهحدد اكسكنك مػ اكحػ ذم اكلظرهة فإل لفمنل اكذات كسزسػف  ق

بعج استعخاض امع اكشطخيات اكتن ،ك فن لماية محا اكتشاكؿ كسفمػـ اكحات كلزالضشم اكشطخية  تعقيب: 
أف مشاؾ عجة لقاط ذات أمسية فه تحجهج لفمـػ اكحات  اكقػؿ تشاككت محا اكسفمػـ ، تدتصع اكباحثة

  عكن اكشحػ اكتاكن:
خ أف اكحات كااللا شنء كاحج )فخكيج اختكف اكعكساء كاكسشطخكف بذأف لفمػـ االلا فسشمع لغ اعتب -

كألرارم( كلشمع لغ فخؽ بضشمسا كفقًا كخرائز كل لشمسا ، كلشمع لغ هخػ أف األلا مه اكجدء 
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اكسعبخعغ اكحات،كعكيم يسكغ اكقػؿ أف اكحات مه حجخ اكداكية فه بشاء كتشطيع اكذخرية ،كسا 
اكفخد لعما كلغ خالؿ عالقاتم  هخػ اكبعس أف اكحات تتأتخ باكبضئة اكسحيصة لغ خالؿ تفاعل

لغ آف الخخ، كبحكظ هتزح أف لفمـػ  باهخخيغ ، لسا يجعل لغ لفمػـ اكحات لفمػلا لتغضخاً 
اكحات هتسضد بثالتة خرائز ثػمخية مه: ألم لكتدب , لشطع, ك دهشاليكه )أػ لتغضخ ككيذ 

 تابتًا تبعًا ككطخكؼ كاكخبخات اكحياتيم( .   
 Bullying قهاء.االست السحهر الثاىى: 

تحاكؿ اكباحثة فن اكدصػر اكتاكية تدكيط اكزػء عكن لفمػـ سكػؾ االستقػاء بذكل عاـ، لع      
تػضيح أبعاد محا اكسفمػـ، كاكتأكضج عكن لزالضشم اكشطخية كاكتصبيؿية ككيف أف سكػؾ االستقػاء ُيعج 

أف تؤتخ بذكل سكبن فن بشائمع لغ االضصخابات اكدكػكية اكتن هتعخض كما االشفاؿ كاكته لغ شألما 
 اكشفده كاالثتساعه عكن اكسجػ اكبعضج.

تعجدت تعخيفات االستقػاء فقػاليذ اككغة اكعخبية تذضخ إكن أف االستقػاء أك   االستقهاء لغًة:   
 اكتشسخ كسا كرد فن بعس اككتابات يذضخ إكن"االستئداد" كككسة استئداد لأخػذة لغ ككسة "أسج"

عخفم أكػيد: بألم شكل لغ اشكاؿ اكعشف اكسقرػد بم إكحاؽ اكزخرأكاالذػ  حًا:االستقهاء اصظال
  عكنً  كاحج أك أكثخ لغ األفخاد

( كاكته استسخت  Olweus,  2964تخثع بجاية دراسة سكػؾ االستقػاء إكن أعساؿ داف كػيد )      
(  Bronfen Brenners,  2977، كفه محا األتشاء ضمخت أعساؿ بػلفغ بخلد)  0444حتن عاـ 

( محا  Bandura,  2977اكته تشاككت محا اكدكػؾ لغ لشطػر بضئه ، فه حضغ درس بالجكرا ) 
,  2990اكدكػؾ فه عالقتم بتصػر كلسػ فاعكية اكحات ، تع تصػر محا اكسفمػـ عكن هج ثػكساف ) 

Goleman ثاكبخيشػ  ( عشجلا تشاكؿ لػضػع اكتعاشف فه عالقتم باختداؿ محا اكدكػؾ ، تع كتابات
 (2990  ,Grabarino  .عغ أتخ اكػعه باكدسة االثتساعية  فه زيادة اكسخكلة كسمػكة اكتكيف )

( أف سكػؾ االستقػاء بسا يذسكم لغ سكػؾ لزاد ككسجتسع  Olweus,  2993كفه رأؼ اكػيد ) 
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شجلا يرجر كعجكاله كاف يعج لقبػاًل إكن كقت قخيب كػلم سكػؾ يحجث أحيالًا كجحب االلتبام ،ككغ ع
محا اكدكػؾ فن لخحكة لبكخة لغ اكعسخ لغ قبل األشفاؿ فمحا بسثابة تحجيًا كبضخًا كم دالكتم لغ قبل 

فه اكصفػكة هشحر بسذاكل خصضخة  ؼيسا بعج تؤدؼ إكن  اكقائسضغ عكن رعاهتمع ، حضث اف ضمػرم 
صعػبات كبضخة فه عالقتم باكبضئة اكسحيصة ، كسا كثج إف األشفاؿ اكحهغ يطمخكف لثل محم 
اكدكػكيات أكثخ حجة كعجكالًا عشجلا يربحػف باكغضغ ، كقج تربح لثل محم اكدكػكيات تابتة لع 

(كقج أشار  .(Collins, L, 2012,312لغ تجاعياتما لخكر اكػقت إذا كع هتع اكتجخل اكسبكخ ككحج 
لاسكػ ( إكن أف إشباع اكحاثات بجاية لغ اكحاثات اكفصخية لخكرًا باكحاثات اكشفدية كاكػثجالية 
يجعل اكصفل يقجر اإللجازات اكحاتية كيعتبخما تحؿيقًا كحاتم ، كعشجلا تفذل األسخة كاكخكضة فه إشباع 

لغ اكقكق كاكتػتخ يعاله لشما مؤالء األشفاؿ لتيجة إدراكمع أف محا  تكظ اكحاثات ، فإف تسة حاكة
( كتحكخ  H ,Batsche,O & Knoff  2014باتر & كشػؼ ).اكجػ اكحؼ يعيذػف ؼيم كيذ آلشًا 

( أف االستقػاء يأخح صػرًا لتعجدة لغ اكعشف تتدبب فه إهحاء  W, ,Catherin (2013كارتضغ  
جدجية هشتث عشما اكذعػر باكقكق كاكخدؼ كاكخػؼ كاكذعػر باكعجد لتعسج لغ اكشاحية اكشفدية كاك

اكسدلغ كجػ اكزحايا كيعتسج االستقػاء عكن اكقػة اكجدجية كاكتحكع كاكديصخة عكن اهخخيغ ،كدائسًا لا 
ا عكن كعه كالل بصخؽ اكتعالل يحجث فه اكخفاء ، كقج أصبح اكترجؼ كم الخا صعبة اال اذا كش

 .لعم
( أف سكػؾ االستقػاء لاتث عغ لقز فه  Cunningham,  0447كشضشجماـ ) كقج ذكخ      

اكتكيف اكشفده كاالثتساعه كاكتأتضخات اكدكبية ككسجتسع لتسثكة فه غياب دكر  األسخة كإدارة اكفرل 
,  0440غضخ اكفعاكة ،كفن محا اكرجد تذضخ اكعجهج لغ اكجراسات لثل دراسة كل لغ ) 

Camodeca ) , 2018 )   (Shaw, A,et al,  إكن أف االستقػاء شكل لغ أشكاؿ اكدكػؾ
 Provocativeاكعجكاله ككم درثات لختكفة، كلدسيات لختكفة لشما : اكزحايا اكسثضخكف ) 

victims  مع اكزحايا اكسثضخكف االستفدازيػف ، كيػصفػف بألمع غضخ لجافعضغ باكسخة عغ ألفدمع : )
ذاط اكدائج كسخعة اكتخكضد ، كسا ألمع لرجر إتارة كمجؼ ، كيتجامكػف اهخخيغ كمع هػصفػف باكش
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كغضخمع لغ األشفاؿ اكسدتقػيغ ، كيرشفػف بألمع باحثضغ عغ ثحب االلتبام كاإلتارة ، كسا كػ كالػا 
 باحثضغ عغ اكثأر.

  -أىهاع االستقهاء :  
: كيقرج بم أؼ مجػـ بجله أك كفطه صخيح تجام  Direct Bullying االستقهاء السباشر:2

اكزحايا ، بحضث يكػف لذتساًل عكن اكتمجهج كاكتعالل اكجدجؼ كتعبضخات اكػثم كاكككسات اإليسائية 
 اكته تحسل لعشن يدبب اكزضق كاألكع ككزحايا . 

كاكجخأة  : يذسل اكعدؿ االثتساعه كاختداؿ اكثقة Indirect Bullying االستقهاء غير السباشر: 0
 .لغ خالؿ اكعدؿ اكستعسج ككزحايا لغ اكسجسػعة 

: كيطمخ لغ قبل األشفاؿ اكحهغ ال هبجأكف االستقػاء  Passive bullies االستقهاء السدتتر: 3 
ؼ األصكه فعكيًا ، كككشمع لذاركػف لذصػف فه استسخاريتم ، أك بسعشن آخخ فمع تػابع ككسدتقػ 

 (.(Olweus,D,1999,514كمجفمع لداعجتم كحساهتم
: كمؤالء هترفػف باكخجل ، كااللفاعكية ، كعجـ اكقجرة  Passive victims الزحايا الدمبيهن :0

عكن اإلقشاع كاكخد بصخيقة فعاكة كسػاثمة االستقػاء ، كمع برفة عالة ضعاؼ ثدجيًا كقكقضغ كفاقجهغ 
 ( ,McNamara,K & McNamara,L ,(2011كأللاف .

اكزحايا اكحهغ ضمخت عكضمع  -: مع األشفاؿ اكسدتقػيغ  Bully Victim السدتقهين الزحايا:0 
أعخاضًا كاضحة كذات دالكة عكن إصابتمع باالضصخاب اكشفده ، كسا كالت لعالاة مؤالء األشفاؿ 
لسثكة فه االكتئاب كاكيأس ، كاإلحداس باكفخاغ ، كاكدكػؾ األحسق ، كعجـ اكخضا عغ اكحياة كاكػحجة 

اكفئة عكن إلما لدتقػية كككشما ضحايا ألسباب أخخػ ، كسا أف مؤالء اكزحايا قج ، كقج صشفت محم 
شػركا سكػكمع حتن أصبحػا لدتقػيغ ككه همخبػا لغ تكخار لسارسة االستقػاء عكضمع . كقج تع 

 ترشيف األشفاؿ اكسدتقػيغ إكن خسذ ألػاع كمه كاهته :
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 . Dominating Bullies -اكسدتقػيغ اكسديصخكف  - 2 
 .  Anxious Bulliesاكسدتقػيغ اكقكقػف  - 0 
 اكسدتقػيغ اكزحايا . - 3
 Bully Victims : اكزحايا اكتقكضجهػف 0
 Provocative Victims : اكزحايا االستفدازيػف 0
(kumpulainen ,L & Rasanen ,K 2000, 59. ) 

            الستقػاء ( ،كا Violent( ،كاكعشف  ) Aggression) كيجب اكتفخقة بضغ اكعجكاف     
 (Bullying  ( حضث يذضخ اكػيد ، )1299D, ,Olweus  إكن إف سكػؾ االستقػاء مػ سكػؾ )

ا أف لرف لسق اكقػؼ بضغ األشخاؼ ، كإذا أردعجائه كم خرائز لحجدة تذسل اكتكخارية كعجـ تشا
 فمشاؾ اكعجهج لغ اكسحكات البج لغ كثػدما :  Bullyingسكػؾ بألم استقػاء 

اكزحايا البج لغ أف يكػلػا قج تعخضػا باستسخار ككفتخة لغ اكػقت ألحجاث كأفعاؿ سكبية  - 2
 كعجكائية بقرج أكحاؽ األذػ بمع . 

 عجـ كثػد تساتل اكقػػ ك اكعالقات بضغ األفخاد بعزمع اكبعس . - 0
د ( بسعشه استبعاد لقرػ  Relational Bullyingيحجث تعجؼ لقرػد عكن اكعالقات )  - 3 

( بضغ تالتة  G, ,Perkins 2012ألحج األشفاؿ ، أك عدكمع عغ اكسجسػعة ، كسا يسضد بضخكشد )
 ألػاع لغ االستقػاء : 

( : كمػ األكثخ شضػعًا كيتزسغ اكزخب كاكخكل  physical Bullyingاالستقػاء اكجدجؼ )  -أ 
 كاكجفع كاالستيالء عكن لستككات اهخخيغ . 

( : كيذسل االستمداء كاكدخخية كاإلغاضة ، إشالؽ  Verbal Bullyingاالستقػاء اكفطه )  -ب 
 األسساء اكسذضشة كاكتمجهجات ، كاألكقاب غضخ اكسدتحبة .
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( : كيذسل لذخ اكذائعات كاالبتداز  Psychological Bullyingاالستقػاء اكشفده )  -ج 
 ف .( إكن أف االستقػاء أحج أشكاؿ اكعش Perkinesكاكتخػيف ، كسا أشار ) 

 Direct( إكن أف مشاؾ  االستقػاء لباشخ )  Nansel,S, et al ,0442كتذضخ لالدل ) 
Bullying كمػ لماثسة صخيحة ككزحايا بعجكالية كاضحة ، كمشاؾ االستقػاء غضخ اكسباشخ )        

 (Indirect  كيرعب تحجهجم أللم يذسل عدؿ لقرػد أك استبعاد ككزحايا لغ لجسػعة اككعب أك )
 Nansel , et )  جسػعة اكخفاؽ ، كقج كثج فه تاريخ األبحاث اكته أثخاما كل لغ لغ ل

al.2004)  أف إعجاد اكزحايا تتشاقز لع اكتقجـ فه اكعسخ كلع اكشزث ،حضث أف األشفاؿ صغار
اكدغ كالػا ضحايا األشفاؿ األكبخ سشًا , كقج تشاقز عجد اكزحايا لع ارتفاع لدتػػ اكشزث 

صػر لمارات اكتعالل لع لثل محا اكسػقف . كقج أضمخت اإللاث خبخات أكثخ اكجدجؼ كاكشسػ كت
بدكػؾ االستقػاء غضخ اكسباشخ ) كاالستبعاد كاكعدؿ كلذخ األكاذهب كاإلدعاءات اكباشكة بضغ 
األصجقاء كاكسشاكرات اكدكبية ( لقارلة باكبشضغ ، بضشسا أضمخ اكبشضغ أشكااًل لغ االستقػاء اكسباشخ 

اكجدجية كاالعتجاءات اككفطية ، ككذفت األبحاث عكن أف اإللاث تعخضغ كإلساءة كاكسماثسة 
بسعجالت أكبخلقارلة باكبشضغ لسا ثعكمغ أكثخ إضمارًا ككزعف كاكحدف ، كأف تكخاراالستقػاء يعتبخ دااًل 
عكن لقز اكسمارات االثتساعية كسا ألم يعج بسثابة لقز فن  االحتياثات اكزخكرية كمه اكحب 

رػصية كاكقػة كاكحخية كاكستعة كاكسخح ، كقج كثج أف األشفاؿ اكسدتقػيغ يعالػف لغ لقز فن كاكخ
لفمػـ اكحات ، ككجهمع اتجامات إيجابية لحػ اكعجكاف ، كيدتخجلػف أدكاتم كألمع ذك شعبية بضغ أقخالمع 

دتقػؼ كثضخًا اكحهغ مع لثكمع ، كسا يعكذ األشفاؿ اكزحايا لدتػػ لشخفس لغ اكذعبية ، كاكصفل اكس
لا يكػف الجفاعه كبحاثة لاسة إكن اكديصخة لغ ِقبل اهخخيغ ككجيم إحداس باكقكق كعجـ األلاف ، 

 ( أف مشاؾ تالث لرادر لفدية لحتسكة كدكػؾ االستقػاء كمه : Olweus,  2993كيحكخ اكػيد ) 
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 يحتاج اكسدتقػػ دائسًا إكن اكقػة كاكديصخة كمحم لغ سسات شخرضتم . - 2 

يصػر اكسدتقػيغ درثات لعضشة لغ اكعجائية تجام األسخة كاكبضئة بحدب أهمسا هثضخ كيعدز ؼيم  - 0 
 محا اكدكػؾ 

هجعع اكسدتقػؼ سكػكياتم باكعائج اكسادؼ بإكخام اكزحية باف يسجم باكشقػد أك اكسأكػالت أك أشياء  - 3
 أخخػ كاكجعع كاكؿيسة كاكػضع االثتساعه .

أشارت اكعجهج لغ اكجراسات أف مشاؾ اكعجهج لغ اكدسات اكسسضدة  ي :خرائص الظفل السدتقه  
 ككصفل اكسدتقػؼ لشما : 

 عجكاله تجام لغ مع أصغخ لشم سشًا. - 2

 كم اتجامات إيجابية لحػ االلجفاعية كاكعشف . - 0

 كم لعجؿ شعبية لشخفس لغ قبل اهخخيغ ، كلعجؿ شعبية عاؿ تجام اكبعس لشمع . -3

 لشخفس لغ اكتعاشف لع اهخخيغ ، كمػ بحاثة إكن اكديصخة كاكميسشة عكن اهخخيغ كجيم لعجؿ  -0

 كجػ اكصفل اكسدتقػؼ أتشضغ أك تالتة لغ اكتػابع اكسػتػؽ فضمع كتجعيسم كتعديد سكػكم .  -0

 كجيم لقز فه لفمـػ اكحات كغضخ كاتق لغ لفدم كلغ اكتعبضخ عشما بصخيقة سكيسة . -6 

كاتجامات سكبية أكتدبما لغ اكبضئة األككية اكته عاش فضما كعادة لا تكػف  يعاله لغ لذاعخ - 7 
 (Dedousis, A,et al,2019)األـ اكته ارتبصت عشجم بشقز اكجؼء كعجـ االحتزاف اكػاكجؼ . 

(  Peter,w , et al, 0448 (412,يسضل اكصفل اكسدتقػؼ إكن كػلم شخرية لتسضدة كلذيصة - 9
ا فه تبشه لعاهضخمع األخالؾية ، كسا أف ترخفاتمع ال تخزع ككزبط اكحاته ، الف مؤالء األشفاؿ فذكػ 

كمع هبحثػف عغ اكستعة اكذخرية دكف اكذعػر باكحلب كسا يرضب أقخالمع لغ أذػ كيعتبخكف أف 
ضحايامع يدتحقػف لا يفعل بمع ، كيدتخجلػف أساكضب لػاثمة أقل تكضيفًا كيستككػف مػية سكبية تمتع 
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كاككفاءة كاكذجاعة ، كيمتسػف بدسعتمع برػرة كبضخة ، كااللصباع اكحؼ هؤخح عشمع ألمع  بإضمار اكقػة
ثخيئػف كال يخافػف ، ككألمع يقػلػف باالستقػاء لغ أثل استعخاض قػتمع كضؤتخكا عكن ضحايامع 
كلغ يذامجكلمع . كسا أف االستقػاء يعج أحج صػر أك أشكاؿ اكعجكاف عشج األشفاؿ ، كسا أشكق 

ع كقب اكبكصجة ، كقج كصف محا اكدكػؾ ألم همجؼ إكن اكتكحذ بسذامجة لعالاة اكزحية لغ عكضم
بعس اهالـ كاكسطامخ اكته هتخكما اكسعتجؼ عكن اكسعتجػ عكيم . )كتذضخ لتائث اكجراسات إكن أف 

لشم االستقػاء هبجأ لغ اكسشدؿ عشجلا هتعكع اكصفل كيف يكػف عجائيًا تجام اهخخيغ خاصة لغ مع اقل 
قػة عغ شخيق لذامجة لساذج اكتفاعالت اكضػلية األسخية ، فمػ ضحية اكعالقات األسخية غضخ 
اكحسيسة ، كاكشبح كسػء اكسعالكة كاكعقاب اكبجله ، كاأللطسة األسخية غضخ اكسدتقخة ، كاالتجامات 

خاف لسغ مع فه لثل اكدكبية اكته هتبشاما األب تجام األبشاء كاكسعالالت األسخية اكحادة ، كعجكاف األق
سشمع ، كاكتمجهج اكحؼ يذعخ بم اكصفل لغ فقج اكحب كاكحشاف ، كتدالح أحج اكػاكجهغ لع لذامج 
اكعشف األككه ، أك تعديد اكدكػكيات فه اكسػاقف األككه ككعجكاف كاعتبارما لزحكة أك لغ قبضل 

كخاصة فه حاكة تػثيم  اككمػ ، كقج يقػؼ اكسفمػـ أف اكعجكاف لدسػح ككحكػر تجام بعزمع اكبعس
( إكن أف  Connolly,L & Omoore,  0443اكعقاب كإللاث  . كيذضخ كل لغ كػلػكه كالػر ) 

األلمات اكسكتئبات هخعػف أبشاء لدتقػيغ ، كخاصة فه حاكة األبشاء اكحكػر ، كسا ألمغ هشذصغ 
غكب األحػاؿ إكن عقاب سكػكيات االستقػاء كجػ األشفاؿ لتيجة اكسداج غضخ اكسدتقخ اكحؼ هؤدؼ فه أ 

( . كسا أف بضئات األشفاؿ اكسدتقػيغ  Connolly & Omoore,  0:  0443غضخ لشصقه كلؤكع ) 
تترف باكحخلاف اكعاشفه ، كاكتدكط لغ قبل االمل ، كاكعقاب عكن سكػكيات كع يقرجكما ، 

ككثػد أـ لشمكة  باالضافة إكن ردكد أفعاؿ عجكالية  لغ ثالب االمل، ككحكظ اكػياب اكسعشػؼ كالب
,  0446يداعج فه تعديد سكػكيات االستقػاء كجػ األشفاؿ اكرغار . كيخػ كل لغ كيشخ كلضككخ ) 

Weiner & Miller  ألم ككه تداعج اكصفل اكستشسخ البج لغ كثػد اكقجكة أك اكشسػذج اكدكػكه اكحؼ )
دؿ أك اكخكضة أك اكسجرسية ، يعدز األفعاؿ اكته يطمخ فضما اكتعاشف لع اكحهغ لتعالل لعمع فه اكسش

كسا يجب إخبار اكسعكسة أك أؼ شخز هثق ؼيم اكصفل عغ تعخضمع ألؼ سكػؾ يذعخمع بعجـ 
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االرتياح ، كأف يفمع األشفاؿ ضخكرة كدخ اكرست بحثًا عغ اكتجخل اكسبكخ كسشع اكتأتضخات اكدضئة 
،ككيف هشسػف لمارات تػكضج عكن اكسجػ اكبعضج، كإعصاء فخصة كألشفاؿ اكزحايا أف هخفعػا أصػاتمع

 & Weiner,K,  0446اكخػؼ حتن يحركػا عكن اكسرجاؾية كاكقبػؿ لسغ حػكمع )  اكحات كتخصه
Miller,L . ) 

 االستقهاء:ء الشظرية فى تفدير رااألطر واآل 

تعجدت اكشطخيات اكته تشاككت سكػؾ االستقػاء ،كسػؼ تدتعخض اكباحثة أبخز تكظ اكشطخيات      
الرتباشما بسػضػع اكبحث لغ لاحية،كاللما تعج أكثخ اكشطخيات شسػاًل كتخكضدما عكن تأتضخ سكػؾ 

 االثتساعن كالشفاؿ لغ لاحية أخخػ: -االستقػاء عكن اكبشاء اكشفده 

: تشطخ إكن االستقػاء عكن الم سكػؾ هتعكسم االشفاؿ ، فاكعجكاف سكػؾ هتعكسم  الشظرية الدمهكية -2
كن شهء لا ، حضث يعتقج اكدكػكضػف أف اكدكػؾ اكعجكاله كغضخم لغ اكصفل ككه يحرل ع

اكدكػكيات اإللدالية األخخػ حضث تدداد احتساكية حجكث اكدكػؾ اكعجكاله إذا كالت لتائجم 
أؼ أف األلساط  خ،لصخكحة كاكعكذ صحيح ، كمػ لشصكق لطخية االشخاط اإلثخائه كدكش

 (Andreou, E, 2011) اكدكػكية لحكػلة بتػابعما اثتساعيًا .

: هخػ فخكيج صاحب محم اكشطخية ، أف سكػؾ اكعجكاف لا مػ إال تعبضخ  ىظرية التحميل الشفدي  -0
عغ غخيدة اكسػت ، حضث يدعن اكفخد إكن اكتجلضخ سػاء تجام لفدم أك تجام اهخخيغ ، حضث أف 

 تجابة غخيدية .اكصفل هػكج بجافع عجكاله ، كتتعالل محم اكشطخية لع سكػؾ اكعجكاف بألم اس

: ُيعج لسثكػ االتجام اكفدضػكػثه أف سكػؾ االستقػاء يطمخ بجرثة أكبخ  الشظرية الفديهلهجية  -3
عشج األفخاد اكحهغ كجهمع تكف فه اكجماز اكعربه ) اكتكف اكجلاغه ( ، كيخػ فخيق آخخ بأف محا 

لدبة محا اكمخلػف اكدكػؾ لاتث عغ مخلػ اكتدتدتضخكف ، حضث كثجت اكجراسات بألم ككسا زادت 
 فه اكجـ ، زادت لدبة حجكث اكدكػؾ اكعجكاله 
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: تخػ محم اكشطخية بأف األشفاؿ هتعكسػف سكػؾ االستقػاء عغ شخيق  ىظرية التعمم االجتساعي -0
لالحطة لساذج اكعجكاف عشج كاكجهمع كرفاقمع كاكشساذج اكتكفديػلية ، كلغ تع يقػلػف بتقكضجما ، 

ككعجكاف إذا تػفخت كمع اكفخصة كحكظ ، فإذا عػقب اكصفل عكن اكدكػؾ كتديج احتساكية لسارستمع 
اكسقكج فالم ال يسضل إكن تقكضجم فه اكسخات اكالحقة ألا إذا كػفئ عكيم فدػؼ هدداد عجد لخات 
تقكضجم كمحا اكدكػؾ اكعجكاله ، كمحم اكشطخية تعصه أمسية كبضخة كخبخات اكصفل اكدابقة ككعػالل 

عكن اكشتائث اكسكتدبة ، كاكجراسات تؤيج محم اكشطخية بذكل كبضخ ، لبضشة أمسية  اكجافعية اكسختكدة
اكتقكضج كاكسحاكاة فه اكتداب اكدكػؾ اكعجكاله ، حتن كاف كع يدبق محا اكدكػؾ أؼ لػع لغ 

 اإلحباط. 

: أكج ) دكالرد كدرب كلضكخ كسضدر ( أف اإلحباط هشتث دافعًا عجكاليًا  ىظرية اإلحباط والعدوان  -0
يدتثضخ سكػؾ إهحاء اهخخيغ ، كاف محا اكجافع هشخفس تجريجيًا بعج إكحاؽ األذػ باكذخز اهخخ 
حضث تدسن محم اكعسكية باكتشؽيذ أك اكتفخيغ ألف اإلحباط يدبب اكغزب كاكذعػر باكطكع لا 

اـ باكعجكاف ، كسا أف لعطع لذاثخات أشفاؿ لا قبل اكسجرسة تشذا بدبب يجعل اكفخد لميا ككؿي
صخاع عكن اكسستككات كاألكعاب ، فاكذعػر باكزضق كإعاقة إشباع اكخغبات اكبضػكػثية هثضخ كجػ 
اكصفل اكذعػر باإلحباط كمحا هؤدؼ إكن سكػؾ عجكاله لثل تحصيع األشياء كاألكعاب. 

(Conners, N, 2017). 

: تفدضخ سكػؾ االستقػاء بألم لاتث عغ بعس األسباب اكجدسية كاكجاخكية  لبيهلهجيةالشظرية ا -6
كالسيسا لشصقة اكفز اكجبمه فه اكسخ كػلما اكسدؤككة عغ ضمػر اكدكػؾ اكعجكاله عشج اكصفل ، 
حضث أف استئراؿ بعس اكتػصيالت اكعربية فه محم اكسشصقة عغ اكسخ أدػ إكن خفس اكتػتخ 

عشف ، كسا أف بعس اكعػالل اكجدسية لثل اكتعب أك اكجػع أك كثػد اهالـ كاكغزب كاكسضل كك
 ثدسية كجػ األشفاؿ تؤدؼ أيزًا إكن اكدكػؾ اكعجكاله.
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: تخكد محم اكشطخية عكن احتخاـ لذاعخ اكفخد ، كمجفما اكخئيده اكػصػؿ  الشظرية اإلىداىية -7
تخثع أسباب االستقػاء إكن عجـ باكفخد إكن تحقضق ذائم ، كلغ ركادما ) لاسكػ ، كركثخز ( ك 

إشباع اكصفل ككحاثات اكبضػكػثية لغ لأكل كلذخب كحاثات أساسية أخخػ ، قج هشجع عغ ذكظ 
عجـ اكذعػر باأللغ ، اكحػ هؤدػ إكن ضعف االلتساء إكن ثساعة األقخاف كاكخفاؽ ، لا قج هؤدؼ 

 ,Orgiles, M, et al)إكن تجله فه لفمػـ اكحات ، كمحا بجكرم قج هؤدؼ سكػؾ االستقػاء 
محا كقج تبشت اكباحثة اكشطخية اكسعخؼية اكدكػكية كإشارًا لطخيًا ككبحث اكحاكن أللما تقجـ  .(2012

دكياًل عكن أف عجـ كضػح لفمػـ اكحات كجػ االشفاؿ ككجؤمع كدكػؾ االستقػاء عكن االقخاف إلسا 
تزح كشا اف مشاؾ تعجد كتباهغ هخثع إكن تذػم اكعسكيات اكسعخؼيم كجهمع ،كلغ خالؿ لا سبق ه

لكحػظ فن تعخيفات كدكػؾ ااالستقػاء كاألسباب اكته أدت إكن محا اكدكػؾ ،كاكشطخيات اكته 
تصخقت كتفدضخ سكػؾ االستقػاء بػثم عاـ؛ كسا هتزح كشا أف لذككة االستقػاء تشتذخ بذكل 

ت ذاتية كبضئية، كككغ يسكششا لكحػظ بضغ االشفاؿ، كتتعجد كتتفاكت االسباب اكسؤدية إكضما العتبارا
 أف لرل إكن حكػؿ ككحج لشما  امسما تحدضغ  لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ اكسدتقػيضغ.

 طار الشظرى والدراسات الدابقة:إلتعقيب عمى ا

 لغ خالؿ استعخاض االشار اكشطخػ كاكجرسات اكدابقة هتزح  لا يأته:

  لغ اكجراسات اكدابقة لفمـػ اكحات : باكشدبة كستغضخ لفمـػ اكحات فقج تشاككت اكعجهج2

   Lindaayكشجسه  كعالقتم بستغضخات كثضخة لشما اكدكػؾ اكعجكاله، كاكقكق االثتساعه كجراسة
كبعس اكجراسات تشاككت فاعكية اكبخالث االرشادية فه تشسية لفمػـ اكحات كجراسة (  2008) 

 Cotei  (2014 )كػتن 
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اكبخالث االرشادية فه خفس سكػؾ االستقػاء ،كسا تع تشاكؿ كمشاؾ دراسات تشاككت فاعكية  :0
لتغضخسكػؾ االستقػاء فن ضؤء عالقتم  ببعس اكستغضخات لشما األلغ اكشفده،اكقكق،اكعدكة 

 .Barretteo   (0429 )( كباريتػ 0428)  silverسكيفخ   االثتساعية كجراسة كًل لغ

االرشادية اكقائسة عكن استخاتيجيات : فن حضغ لجج دراسات اخخػ تشاككت دكراكبخالث 3 
 اكسػاثمة كاكجعع االثتساعه فه خفس سكػؾ االستقػاء كجػ اكسدتقػيضغ كجراسة فضشظ،كأخخكف 

Fink,et al(2015)  

: تشػعت اكجراسات اكدابقة لغ حضث اختيار اكعضشة فقج تست بعزما عكن اكحكػر فقط 0
فاكتة، كاكبعس أتفق لع اكبحث  فه كبعزما تع عكن اكحكػر كااللاث فن لخاحل عسخية لت

كاكبعس اهخخ  Konish (2014)اختيار عضشة لغ االشفاؿ لغ اكجشدضغ كجراسة كػلير
  Babenio(2018)بابضشػ استخجاـ اكسشمث شبم اكتجخيبه كجراسة  اتفقت لع اكبحث اكحاكه فه

الث االرشادية هتزح أف لعطع اكجراسات اكتن تست فن محا االشارتكاد تتفق عكن فاعكية اكبخ 
فه تحدضغ لفمػـ اكحات كجػ االشفاؿ كألم يدامع فن اكحج لغ بعس اكدكػكيات اكدكبية كفن 

 .لقجلتما االستقػاء بكل أشكاكم 

 فروض البحث 

اكته تيدخ ككباحثة االشالع  –استشادا اكه لا ثاء باالشار اكشطخؼ كلتائث اكجراسات اكدابقة      
 عكن اكشحػ اكتاكن :ػاكبحث فقج ألكغ ككباحثة صياغة فخكض –عكضما 

فه اكؿياس ة اكتثرهبهة ػراد اكلثلنعػ: تنثد فرنق ذات دالكة إحصائهة بهل لتنسط درثات أف2
 االرشادػ. ككبخلالث لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  عكن لؿياس اكبعدن(-)اكقبكه 
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 نعتهل اكتثرهبهة ناكضابطةػتنثد فرنق ذات دالكة احصائهم بهل لتنسط درثات أفراد اكلثل :0
 اإلرشادن .  ككبخلالث فه اكؿياس اكبعجؼ عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ 

درثات اكسجسػعة اكتجخيبية )ذكػر/ إلاث(  رادػأف لتػسط تػثج فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ:  3
 االرشادػ. ككبخلالث عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ 

لتػسط  درثات اكسجسػعة اكتجخيبية لغ اكجشدضغ فه  : التػثج فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ0
 فاؿ اكخكضة .كاكؿياس اكتتبعه عكن لؿياس لفمـػ اكحات كجػ اش اكؿياس اكبعجؼ

فه اكؿياس ة اكتثرهبهة ػراد اكلثلنعػ: تنثد فرنق ذات دالكة إحصائهة بهل لتنسط درثات أف0
 االرشادػ. ككبخلالث عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  اكبعدن(-)اكقبكه 

 ناكضابطةنعتهل اكتثرهبهة ػتنثد فرنق ذات دالكة احصائهم بهل لتنسط درثات أفراد اكلثل :6
 اإلرشادن .  ككبخلالث فه اكؿياس اكبعجؼ عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ 

درثات اكسجسػعة اكتجخيبية )ذكػر/ إلاث(  رادػأف لتػسط تػثج فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ: 7
 االرشادػ. ككبخلالث عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ 

لتػسط درثات اكسجسػعة اكتجخيبية لغ اكجشدضغ فه  ات دالكة إحرائية بضغالتػثج فخكؽ ذ:  8
 كاكؿياس اكتتبعه عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة . اكؿياس اكبعجؼ

 

 اإلجراءات املنهحية للبحث.

كتحقضق أمجاؼ اكبحث اكحاكن اتبعت اكباحثة عجدا لغ االثخاءات اكسشمجية اكته تتزح ؼيسا      
 هكه:
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    أواًل: الترسيم السشهجي لمبحث:

 كذكظ إلختباراستخجلت اكباحثة اكسشمث شبم اكتجخيبه ذك اكسجسػعتضغ:اكتجخيبية،كاكزابصة،       
 ضخفأتخم فن ن اكحات لفمـػ فن تحدضغاكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فاعكية 

أتشاء فتخة  –بعجيًا  –هتع تصبضق اكبخلالث  )قبكيًا حضث  بسخحكة اكخكضة االشفاؿ ػدك  اءوالستقا ؾوسك
اكستابعة ( عكه عضشة اكبحث ، كلغ تع كاف إثخاء اكسقارلات اإلحرائية اكسشاسبة عكه تكظ اكتصبيقات 

  اكثالث كتفدضخ لتائجما ، كذكظ فه عالقتما بفخكض اكبحث.

 عيشة البحث: ثاىيًا:

االشفاؿ اكحهغ تشصبق عكضمع لؤشخات إلخفاض لفمػـ اكحات  اكسجتسع االصكن ككبحث لغ تكػفّ 
،كلعاهضخاالستقػاء، كمه ضمػر سكػؾ االستقػاء بسعجؿ لختضغ  إكن تالث لخات فه االسبػع كبكغ عجد 

( لفخدة فن أربعة لجارس حكػلية لسغ كُػحع عكضمع 044)االشفاؿ اكسخشحضغ لغ ِقبل اكسعكسات إكن 
كضمع لؿياسن لفمػـ اكحات ،كسكػؾ االستقػاء ، كتع اختيار االشفاؿ ، تعُ شبق عسكػؾ االستقػاء

(شفاًل،كشفكة لسغ كافق  04( لفخدة تع إختيار )74اكحاصكضغ عكن أعكن اكجرثات ككاف عجدمع )
أككياء ألػرمع عكن اكسذاركة فه اكبخلالث، حضث تع تػزيعمع عذػائيًا إكن لجسػعتضغ: تجخيبية 

 شفاًل،كشفكة.( 04كضابصة فه كل لشمسا )

 :ههاصفات العيشة 

 كمه: بعس اكسحكات إكن استشاداً  االصكن اكسجتسع لغ اكبحث عضشة تع سحب

 لؿياس )سكػؾ االستقػاء(،كدرثة لشخفزة عكن لؿياس )لفمػـ اكحات( عكن لختفعة كجرثات تدجضكما -
 ( سشػات.6-0عكن أف تتخاكح أعسارمع لا بضغ )

 اكبخلالث االرشادؼ. فضما بسا إثخاءاِت اكبحث فه اكصفل لذاركة عكن األسخة لػافقة -
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 كغياب االب. كااللفراؿ أكضاع اكتفكظ لغ أسخ االشفاؿ خكػ -

تع اكتحقق لغ تكافؤ اكسجسػعتضغ عكن لؿياسن اكبحث فه اكؿياس اكقبكه قبل تعّخض اكسجسػعة  -
 اكتجخيبية ككبخلالث االرشادؼ.

 حدب اكسجسػعة كاكجشذ.تػزيع أفخاد عضشة اكبحث  ( 2كيبضغ اكججكؿ )

 تهزيع أفراد عيشة البحث حدب السجسهعة والجشس ( 1جدول )

 اكسجسػع الثن ذكخ اكسجسػعة

 04 24 24 تجخيبية

 04 24 24 ضابصة

 04 04 04 اكسجسػع

 

 ثالثًا: أدوات البحث

 كتحقضق أمجاؼ اكبحث تع استخجاـ األدكات اكتاكية:

 إعداد الباحثة((هقياس االستقهاء: -أ

اكػقػؼ عكن لدتػػ كدرثة ارتكاب شفل اكخكضة كدكػؾ االستقػاء حضث  الهدف هن السقياس: 
 ٌيقاس باكجرثة اكته يحرل عكضما اكصفل عكن لؿياس االستقػاء اكسعج كمحا اكغخض.

تع إعجاد لؿياس االستقػاء باالستشاد كألدب اكشطخؼ اكستعكق بسػضػع  :هرادر إعداد السقياس ب(:(
 0427(كدراسة أبػ اكفتػح ) 0426اكبحث، كاالشالع عكن اكجراسات اكستػفخة، لثل دراسة اكمػارؼ )

( فقخة، تع اكتحقق لغ  04( ،كتكػف اكسؿياس فه صػرتم األككية لغ )0427(كدراسة ريجبه كسكه )
( لغ اكستخررضغ فه لجاؿ اكؿياس 20لغ خالؿ عخضم عكن إتشن عذخ)صجؽ لحتػػ اكسؿياس 
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كاكتقػيع ،اكصفػكة،كاإلرشاد اكشفده لغ أعزاء مضئة اكتجريذ باكجالعات، كذكظ ككحكع عكن دقة 
اكرياغة اككغػية كساللتما، كعكن كضػح اكفقخة كلشاسبتما ككمجؼ اكشمائه لغ اكسؿياس، كقج أثسعػا 

ج ححؼ خسدة فقخات كعجـ ارتباشما باكسػضػع،كباكتاكن اصبح اكسؿياس عكن صالحية اكفقخات، بع
 ( فقخة.30يحتػؼ عكن )

 االستقهاء: لسقياس التحقق هن الخرائص الديكههترية

قالت اكباحثة باكتحقق لغ صجؽ بشاء لؿياس االستقػاء لغ خالؿ تصبضق اكسؿياس عكن عضشة      
لجتسع اكبحث كلغ خارج عضشتم، كمع لغ االشفاؿ ( شفاًل، كشفكة لغ 04استصالعية لكػلة لغ )

اكسدتقػيضغ فه عجد لغ اكخكضات اكخاصة كاكحهغ تع تخشيح اكسعكسات كمع فه ركضاتمع عكن ألمع 
لدتقػيضغ، تبعا كسعيار ؾيالمع بدكػؾ االستقػاء. كقج تع حداب لعالالت االرتباط بضغ اكجرثة عكن 

 (هػضح ذكظ. 0اكسؿياس، كاكججكؿ )كل فقخة لغ اكفقخات كاكجرثة اكككية عكن 

 (هعاهالت االرتباط بين الدرجة عمى كل فقرة هن الفقرات والدرجة الكمية عمى هقياس االستقهاء. 2جدول )

رقع 
 اكفقخة

لعالل 
 االرتباط

لدتػػ 
 اكجالكة

رقع 
 اكفقخة

لعالل 
 االرتباط

لدتػػ 
 اكجالكة

رقع 
 اكفقخة

لعالل 
 االرتباط

لدتػػ 
 اكجالكة

2 0.36 0.05 13 0.50 0.01 25 0.63 0.01 

0 0.65 0.01 14 0.69 0.01 26 0.81 0.01 

3 0.67 0.01 15 0.72 0.01 27 0.76 0.01 

0 0.73 0.01 16 0.77 0.01 28 0.65 0.01 

0 0.64 0.01 17 0.62 0.01 29 0.75 0.01 

6 0.74 0.01 18 0.62 0.01 30 0.74 0.01 

7 0.66 0.01 19 0.80 0.01 31 0.68 0.01 
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8 0.79 0.01 20 0.79 0.01 32 0.71 0.01 

9 0.67 0.01 21 0.69 0.01 33 0.36 0.05 

24 0.64 0.01 22 0.35 0.05 34 0.77 0.01 

22 0.61 0.01 23 0.36 0.05 35 0.65 0.01 

20 0.57 0.01 24 0.54 0.01 . 

 
 ( إحرائيا 4.30 – 4.82(أف ثسيع لعالالت االرتباط كالت داكة عشج ) 0يالحع لغ اكججكؿ )

ككتحقق لغ تبات اكسؿياس تع حداب ؾيسة االتداؽ اكجاخكه عكن اكعضشة االستصالعية  ثبات السقياس:
-(شفاًل كشفكة لغ اكسدتقػيضغ لغ خارج عضشة اكبحث، فكالت ؾيسة لعالل أكفا 04اكسكػلة لغ )

.(كسا تع إيجاد ؾيسة لعالل تبات اإلعادة عكن اكعضشة لفدما، كبفاصل زلشه  94.4خكلباخ تداكؼ )ك
(كمه ؾيع لقبػكة ألغخاض  89.4لجتم أسبػعاف، حضث كالت ؾيسة لعالل ارتباط بضخسػف تداكؼ )

 اكبحث. 

 ترحيح السقياس:

(فقخة تؿيذ سكػؾ االستقػاء، تتع اإلثابة عشم كفق  30فه صػرتم اكشمائية لغ ) تكػف اكسؿياس      
سكع إثابات خساسه )دائسًا،غاكبًا، أحيالًا، لادرًا، أبجًا(، كذكظ حدب الصباؽ لحتػػ اكفقخة عكن 

=  ،أحيالاً  0،غاكبًا =  0اكصفل، كقج تع تحػيل سكع اإلثابات إكن درثات عكن اكشحػ اكتاكه: دائسًا = 
.كباكتاكه، فإف اكجرثة اكككية اكته يسكغ أف يحرل عكضما اكصفل عكن  2أبجًا=  0،لادرًا =  3

(حضث تذضخ اكجرثة األعكن إكن ارتفاع سكػؾ االستقػاء. كقج تع  270- 30اكسؿياس تتخاكح بضغ )
 اعتساد اكجرثة اكككية عشج اكسقارلة بضغ لتائث اكسجسػعتضغ اكتجخيبية كاكزابصة.
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 : هقياس هفههم الذات لدى أطفال الروضة. )إعداد الباحثة(ثاىياً 
اكػقػؼ عكن لطخة كفكخة  اكصفل عغ لفدم، كمػ عبارة عغ لجسػعة لغ  الهدف هن السقياس:( : )أ

اكدسات كاكسذاعخ كاكسػاقف اكتن تكذف عغ لجػ كعيم بسفمػـ اكحات كجيم، كيقاس باكجرثة اكته 
 يحرل عكضما اكصفل عكن لؿياس لفمـػ اكحات.

اكشطخية كاكجارسات قالت اكباحثة باالشالع عكن اكعجهج لغ األشخ  - (:هرادر إعداد السقياس:ب(
اكدابقة ،ك اكسقاهيذ اكستخثسة فه لػضػع لفمػـ اكحات ، كلشما لؿياس ركزلبخج 

98Rosenberg,19 ،  "2999كلؿياس "شخكثخ Shrouger  كاقتباس بعس اكعبارات لغ بعس
اكسقاهيذ كتعجهل صياغتما بسا هتالئع لع لػضػع اكبحث اكحاكه،باالضافة إكن اإلشار اكشطخؼ اكحؼ 

ككت ؼيم اكباحثة لػضػع لفمػـ اكحات ك بعس اكسقابالت اكذخرية اكته أثختما لع اكسعكسات تشا
 ،كاأللمات حضث تع إعادة صياغة بعس اكفقخات كتتشاسب لع لػضػع اكبحث اكحاكه. 

 ( عبارة .30هتكػف محا اكسؿياس فه صػرتم األككية لغ ) (: هحتهى السقياس:)ج  

(لغ اكدادة أعزاء مضئة 20كسؿياس عكن إتشه عذخ )عخض ا تع )د(: تحكيم السقياس:
كُشكب لشمع  –كل عكن حجة  –اكتجريذ،كاكخبخاء  فه اكصفػكة ، كعكع اكشفذ اكتخبػؼ كاكؿياس اكشفده 

إبجاء اكخأػ فن عبارات اكسؿياس كقج اتفق اكسحكسضغ عكن ححؼ بعس اكعبارات  لطخًا كصػؿ اكسؿياس 
( عبارة فن اكرػرة اكسبجئية ،كأصبح فن اكرػ رة 30اكعبارات ) كلطخا كتكخار اكسعشه حضث كاف عجد

( عبارة ،كقج قالت اكباحثة بعسل اكتعجيالت اكالزلة بشاء عكن آراء اكدادة اكسحكسضغ 34اكشمائية )
،كباكشدبة ككرياغة فقج اتفق اكسحكسػف عكن ضخكرة تقجيع  اكعبارات بكغة عخبية بديصة )عالية( 

 صفل اككغػػ.كتتشاسب  لع قالػس اك
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( هػضح اكشدب اكسئػية كتقجهخات اكدادة  اكسحكسضغ عكن لجػ التساء اكعبارات 3كؼيسا هكه ثجكؿ )
 إكن لؿياس لفمـػ اكحات.

 اكشدبة اكسئػية رقع اكعبارة اكشدبة اكسئػية اكعبارة رقع اكشدبة اكسئػية رقع اكعبارة
2 244 23 244 00 244 
0 244 20 244 06 244 
3 244 20 84 07 244 
0 244 26 244 08 84 
0 244 27 94 09 94 
6 244 28 244 34 244 
7 244 29 244   
8 244 04 84   
9 244 02 244   
24 244 00 94   
22 244 03 80   
20 244 00 94   

 

( دؾيقة ككل شفل كالثابة عكن 04قالت اكباحثة بتحجهج زلغ لجتم )السقياس: زهن تظبيق(: )ق 
اكسؿياس، كذكظ كستػسط  ككدلغ اكحػ استغخقم اكصفل فن اكتجخبة االستصالعية كتع  ذكظ بػاسصة 

 فن اكشسػذج اكسعج كحكظ. لالحطة اكباحثة،كاكسعكسة، كتدجضكما كالثابة

تصكب اكباحثة لغ اكصفل اإلثابة عغ اكعبارة بعج تبديصما كم كتقػـ  بتدجضل  :(:تعميسات السقياس)ك
  :اهتية اكبجائل اكخسدة  كيذسل اكتجرج اكخساسه ذؼ  (Likert)كيكخت أسكػب ؿخال االثابة لغ

بجرثة  تشصبق درثات، (4 ) ككما كبضخة بجرثة تشصبق ( درثات،0ككما ) ثجا كبضخة بجرثة تشصبق
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 درثة (1 ) ككما درثتاف، التشصبق (2 ) ككما قكضكة بجرثة تشصبق درثات، (3 )  ككما لتػسصة
 كاحجة.

 كاف اكجرثة ارتفعت ككسا بحضث( 30-150)  :تخاكحت درثة اكسؿياس بضغ ترحيح السقياس)ز(: 
 .لؤشخا عكن ارتفاع لفمـػ اكحات كجػ اكصفل كاكعكذ صحيح ذكظ

كتقشضغ اكسؿياس: قالت اكباحثة بإثخاء اكتجخبة االستصالعية بمجؼ  التجربة االستظالعية)س(: 
( سشػات لغ 6-0( شفل لغ غضخ عضشة اكبحث فن اكسخحكة اكعسخية)04تجخيب اكسؿياس عكن عجد)

غضخ عضشة اكبحث، ككاف لغ لتائث اكتجخبة اكتأكج لغ لشاسبة اكعبارات كقالػس كصفل اككغػػ ككحكظ 
 ( دؾيقة.04غخؽ فن تصبضق اكسؿياس كاكحػ كاف )تحجهج اكسجػ اكدلشن اكسدت

 التحقق هن الخرائص الديكههترية لسقياس هفههم الذات: 

( 04قالت اكباحثة بإيجاد لعالالت اكرجؽ كاكثبات كسؿياس لفمػـ اكحات عكن عضشة قػالما )   
 اكه:( سشػات لغ اشفاؿ اكخكضة عكن اكشحػ اكت6-0لفخدة لغ االشفاؿ فن اكسخحكة اكعسخية )

اكرجؽ اكتسضضدػ : كاكسقرػد بم اكقجرة عكن اكتسضضد بضغ اكسفحػصضغ فه اكدسة  اكسخاد ؾياسما 
 ككتحقضق ذكظ استخجلت اكباحثة أسكػب اكسجسػعتضغ اكستصخفتضغ بإتباع اكخصػات اهتية:

حضث تع  تع تختبت اكجرثات اكته حرل عكضما أفخاد اكعضشة كإيجاد اكجرثػة اكككضػة ككل لفخدة  تراعجيا
 اختيار أعكن اكجرثات كسسضت باكجرثات اكعكضػا ،كأقل اكجرثات كسسضت باكجرثات اكجليا.
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 ( هبضغ اكرجؽ اكتسضضدؼ كفقخات لؿياس لفمـػ اكحات كالشفاؿ.0ثجكؿ )

اكؿيسة 
 اكتائية

اكسجسػعة 
 اكجليا

 

  رقع اكفقخة اكسجسػعة اكعكيا
 اكؿيسة اكتائية

 اكسجسػعة اكجليا
 

رقع  اكعكيااكسجسػعة 
 اكفقخة

  اكستػسط االلحخاؼ اكستػسط االلحخاؼ   اكستػسط االلحخاؼ اكستػسط االلحخاؼ
3,922 4,828 2,709 4,802 0,043 26 0,302 4,720 2,083 4,786 0,209 2 
0,204 4,076 0,307 4,038 0,629 27 0,309 4,807 2,609 4,867 0,004 0 
3,474 4,004 2,882 4,086 0,062 28 0,076 4,786 2,083 4,837 0,266 3 
0,892 4,706 2,622 4,860 0,208 29 3,090 4,664 2,382 4,949 2,900 0 
0,006 4,907 2,940 4,878 0,307 04 0,264 4,760 2,060 4,827 0,204 0 
0,820 4,767 2,049 4,868 0,406 02 3,922 4,828 2,709 4,802 0,043 6 
3,020 4,692 2,762 4,730 0,062 00 3,678 4,027 0,403 4,004 0,000 7 
0,382 4,720 2,908 4,634 0,072 03 3,069 4,027 2,807 4,076 0,038 8 
3,409 4,096 2,720 4,760 0,266 00 3,474 4,004 2,882 4,086 0,062 9 
0,849 4,633 2,849 4,709 0,038 00 0,892 4,706 2,622 4,860 0,208 24 
0,302 4,720 2,083 4,786 0,209 06 0,006 4,907 2,940 4,878 0,307 22 
0,309 4,807 2,609 4,867 0,004 07 0,820 4,767 2,049 4,868 0,406 20 
0,076 4,786 2,083 4,837 0,266 08 3,020 4,692 2,762 4,730 0,062 23 
3,090 4,664 2,382 4,949 2,900 09 0,804 4,800 2,820 4,840 0,362 20 
0,264 4,760 2,060 4,827 0,204 34 3,922 4,828 2,709 4,802 0,043 20 

 

  . 496.2(=026(كدرثة حخية ) 40.4اكؿيسة اكتائية اكججككية عشج لدتػػ )
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 ثبات السقياس.
  : لغ أثل اكتحقق لغ تبات اكسؿياس استخجلت اكباحثة شخيقتضغ مسا     

 .Test-Retestشخيقة إعادة تصبضق اكسؿياس 
لفخدة )لغ غضخ عضشة اكبحث ( لختضغ  ( 04لغ ) لؤكفة استصالعية عضشة عكن اكسؿياس تع تُصبضق

 فه  اكجرثات لعالل االرتباط بضخسػف بضغ حداب تع تع قجرم اسبػعضغ، كلغ  لتتاكضتضغ بفارؽ زلشه
 ( 0.96 ) لعالل االرتباط بكغ حضث كاكثاله األكؿ اكتصبيقضغ

    لعالالت اكثبات:كاكججكؿ اكتاكن هػضح 
 هعاهل الثبات لسقياس هفههم الذات بظريقة إعادة التظبيق. (5جدول )

 لدتػػ اكجالكة لعالل االرتباط لؿياس لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ

 اكجرثة اكككية ككسؿياس 
 (204-34) تتخاكاح لغ 

( 0.96 ) ** 1 4 ,4 . 
 

 كروىباخ. -بظريقة ألفا ( يبين هعاهل الثبات لسقياس هفههم الذات 6جدول )

 أكفا –لعالل اكثبات  لؿياس لفمـػ اكحات
 4.82 (204-34اكجرثة اكككية ككسؿياس) تتخاكاح لغ 

 
( ارتفاع ؾيسة لعالل اكثبات لسا هجؿ عكن أف اكسؿياس هتستع بجرثة تبات 6هتزح لغ اكججكؿ )

  لختفعة.
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السعرفى الدمهكي لتحدين هسههم الذات والحد برىاهج التدخل السبكرباستخدام فشيات االرشاد : 3
 -هن سمهك االستقهاء  لدي أطفال الروضة السدتقهيين :

سعت اكباحثة عكه إعجاد بخلالث إرشادؼ هتفق كخرائز شفل اكخكضة حضث اكجت اكعجهج لغ      
االشفاؿ  اكجراسات عكه امسية محا اكشػع لغ ألػاع االرشاد اكشفده كفاعكضتم فه اكتعالل لع لذكالت

 اكدكػكية.

( كاكته استخجلت االرشاد اكسعخفه  2008)  Lindaayدراسة كشجسه  كلغ تكظ اكجراسات،     
( كاكته استخجلت االرشاد  2014)  Coteiاكدكػكه كتعجهل سكػؾ اكعشف كجؼ االشفاؿ ، ككػتن 

اكسعخفه اكدكػكه كتحدضغ تقجهخ اكحات كجػ االشفاؿ اكسحخكلضغ لغ اكخعاية اكػاكجية، ككحكظ دراسات 
( كاكته استخجلت ثسيعما فشيات  0429)   Barretteo( كباريتػ 0428)  silverكل لغ سكيفخ 

 كته يعالن لشما االشفاؿ.االرشاد اكسعخفه اكدكػكه ككتخؽيف لغ حجة اكسذكالت اكدكػكية ا

 أوال : أهداف البرىاهج : سعي البرىاهج الي تحقيق هدفين رئيديين هسا : 

مجؼ كقائه : لغ خالؿ اكتجخل اكسبكخ كسداعجة االشفاؿ عضشة اكبحث عكه اكتداب اكفشيات  -
 اكته تداعجمع فه اكسدتقبل عكه لػاثمة اكسذكالت اكسدتقبكية.

ضغ لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ بسا هشعكذ عكن سكػكمع فن اكحج مجؼ عالثه : لغ خالؿ تحد -
 لغ االستقػاء لغ خالؿ تكػيغ تفاعالت سػية لع اكسحيصضغ بمع سػاء فن اكخكضة أك اكسشدؿ. 

 ثاىيًا: السبادئ األساسية التى قام عميها البرىاهج : 

 راعت اكباحثة فه إعجادما ككبخلالث لجسػعة اكسبادغ اكتاكية: 

عتقج اكخاشنء كاكدكػؾ اكدكبه ككصفل )لثاؿ :شعػر اكصفل بعجـ اكؿيسة كاكعجد كذف اكس -
 ألاـ االخخيغ ( 
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 لداعجة اكصفل عكن اكتحقضق لغ لجؼ صحة  اكسعتقج اكخاشنء كلا اكدبب كرائم .  -

 كضع اكحكػؿ اكسشاسبة كشخؽ اكسػاثمة كتكظ اكسعتقجات كاكدكػكيات اكدكبية .  -

لداعجة اكصفل عكن تعجهل لعتقجاتم كلذاعخم اكدكبية كاستبجاكما بأخخؼ أكثخ إيجابية  -
 باكتجريب عكن اكفشيات اكسدتخجلة فن اكبخلالث . 

حث االشفاؿ عكن اكسذاركة اكفعاكة داخل  اكسجسػعة االرشادية،فقج تبت ألم فه إشار  -
 إيجابية . اكجكدات اكجساعية تتعجؿ اكسعتقجات كاكدكػكيات كتربح أكثخ 

 رابعًا : هحتهي البرىاهج : 

تع تخصيط اكبخلالث عكن أساس عجد لغ اكجكدات االرشادية بسا تتزسشم لغ فشيات كأساكضب 
 لتشػعة كالرشاد اكسعخفه اكدكػكه . 

 خاهدًا : الفشيات االرشادية السدتخدهة فى البرىاهج : 

فشية إعادة اكبشاء اكسعخفه : حضث ألما تخكدعكن تحجهج اكسعارؼ كاالتجامات غضخ  -2
 اكدػية كتقضيسما باكتعاكف بضغ اكصفل كاكباحثة عبخ اكخصػات اكتاكية . 

 تحجهج اكسعارؼ كاكسعتقجات اكتن بحاثة إكن تعجهل .  -

 تحجهج لا هتختب عكضما لغ ردكدأ فعاؿ كاكدكػكيات .  -

 ضخ اكسقبػكة . تحجهج اكتعسيسات غ -

 تحجهج اكسعارؼ كاكدكػكيات اكبجهكة .  -

 اكتجريب عكضما بذكل كافه .  -
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فشية اكتحكع اكحاته : كتدعن اكباحثة لغ كراء استخجاـ محم اكفشية إكه تعكيع اكصفل  -0
لػاثمة اكسثضخات اكسدببة ككدكػؾ اكسذكل كاألفكار اكتن تقف كراءم  لغ تع لحاككة 
 إيقافما لػاثمتما تع هتبعما تعديدًا ذاتيًا لغ ثالب اكصفل حضث تقػـ اكباحثة بسا هكه : 

 صفل أف يالحع أفكارم اكدكبية كاستبجاكما  بأفكارًا إيجابية . تصكب اكباحثة لغ اك -

استخجاـ اكحجهث اكحاتن بأف يدأؿ اكصفل لفدم برػت عاؿ :لثل ) يسكغ أف يحجث لفدم  -
باالسباب اكتن تقف كراء استقػاءم عكن االقخاف؟ لا لبخراتم كلاذا يفعل كػ كاف مػ 

 اكزحية ؟ ..اكخ ( 

اكسشاسب كفن اكػقت اكسشاسب ككحات كلكافأتما فن حاكة  اكتجريب عكن تقجيع اكتعديد -
 اكترخؼ بذكل لشاسب.

فشية اكػاثبات اكسشدكية : كتدتخجـ  كسداعجة اكصفل عكن تعسيع االشياء اكته ألجدما  -3
 فه ثكدات اكبخلالث إكه اكسػاقف اكحياتية كقج تع لخاعاة لاهكه فن تصبيقما: 

غ كراء اكجكدة االرشادية كاكمجؼ اكعاـ ككبخلالث ارتباط اكػاثب اكسشدكه باكمجؼ اكخاص ل -
 كمػ تعجهل األفكاركاكدكػكيات اكدكبية كإبجاكما بأخخػ أكثخ إيجابية . 

فشية اكتعديد: حضث تقػـ اكباحثة بتقجيع اكتعديد اكسشاسب ككصفل فه كل لخة يرجر  -0
الؿ فضما سكػؾ لخغػب كحكظ هتع تجريب اكصفل عكن لسارسة اكتعديًد اكحاته لغ خ

 أسكػب اكتحكع اكحاته ساكف اكحكخ . 
فشية حل اكسذكالت : لغ خالؿ لداعجة األشفاؿ عكن تعكع حل اكسذكالت كباكتاكن  -0

يدتصيعػف تصبيقما فه حياتمع اكػاقعية خارج إشار اكجكدات االرشادية حضث تقػـ 
 اكباحثة لع األشفاؿ لا هكه : 
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 سذككة اكبحث اكحاكن . تقجيع لساذج كبعس اكسػاقف اكدكػكية اكستعكقة ب -

) لا مه اكسذككة  كل كاحج لفدم عجة أسئكة لشما :تذجع اكباحثة  االشفاؿ عكن أف يدأؿ  -
كجؼ ؟ لا مه الدب اكحكػؿ اكستاحة كجػ كلا إلكالية تصبيقما ؟ كلا لتيجة تصبضق تكظ 

 اكحكػؿ ؟ . 

 قما . لداعجة االشفاؿ عكن  إدراؾ اكحكػؿ اكسشاسبة  كلغ تع تقضيسما ك تصبي -

  فشية اكشسحثة اكسعخؼية : تقػـ محم اكفشية عكن أساس اكتعكع لغ خالؿ لالحطة
االخخيغ كلحاكاتمع،كعكيم فإف لسارسة سكػؾ االستقػاء كلا هتختب عكيم لغ 
أضخار يسكغ اكحج لشم لغ خالؿ حث اكصفل عكه لالحطة لساذج سكػكية 

مكحا تكػف تكظ إيجابية فن اكتعالل لع اكسػاقف اكته تثضخ كجيم االستقػاء ك 
اكصخيقة أكثخ فاعكيةلغ خالؿ لالحطتم ككشساذج اكسقجلة كم كاكتحقق لغ لجؼ 
لرجاقضتما كلغ تع تربح لخئية كيتزح  لغ خالكما لا إذا كاف اكصفل قج 
اكتدب اكدكػؾ اكسخغػب أـ ال كحضشسا يطمخ اكدكػؾ اإليجابه فإلم عشجئح يدتستع 

 جاح كتحقضق اكدكػؾ اكسخغػب ؼيم. اكصفل باكتعديد اكحاته اكحؼ يعقب اكش

 سادسًا : الجمدات االرشادية : 

(  20تع تخصيط اكبخلالث االرشادػ بحضث تزسغ لجسػعة لغ  اكجكدات االرشادية بكغ عجدما ) 
( لخاحل ككل لخحكة لشما أمجافما اكته ال تشفرل عغ االمجاؼ اكعالة 3ثكدة  هتع تشفضحما عبخ )

 اكتاكن:ككبخلالث عكن اكشحػ 

 * لخحكة اكتقضيع كاكختاـ  * لخحكة االرشاد كتحقضق األمجاؼ  * لخحكة اكتسمضج كاكتعارؼ 

 



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

 

1062 

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

 بيان بالجمدات االرشادية التى تزسشها البرىاهج السعرفي الدمهكي (( ) 7جدول )

 السذاركين الفشيات األهداف العشهان رقم الجمدة السراحل

يئة
لته

 وا
رف

تعا
ال

 

تعارف وتسهيدوتهيئة  االولى الثاىية
 السذاركين فى البرىاهج

التعارف هع األطفال . وتذجيعهم 
عمي السذاركة في الجمدات 
واستيعاب أالهداف وتهضيح 

 هحتهي البرىاهج

التهيئة الحهار الفردي 
 والجساعي

األطفال عيشة 
البحث 
الباحثة 
 الشساذج

اف
ألهد

ق ا
حقي

 وت
خل 

لتد
ا

 

الثالثة ،الرابعة 
 والخاهدة

التفكير واالىفعال في 
 السهاقف اليههية

هعرفة هعشي الفكر واالىفعال  
    والعالقة بيشهسا وتهضيح هاهه

) سمبي وإيجابي ( وها يراحب 
 كالهسا هن اىفعاالت وسمهكيات

التحكم الذاتي،التعزيز،  
ىذاط هشزلي إعادة 

البشية السعرفية الحديث 
 الذاتي

الباحثة . 
 األطفال
 

التدريب عمى بعض أشكال  عةالدادسة،الداب
 وههارات التهاصل البشاء

التدريب عمى إقاهة حهارت بديظة 
وبشاءة، التدريب عمى طرق 

التعبير عن السذاعر بااليساءات 
 وهحاولة فهم تعبيرات السحيظين

التعزيز، تقديم واجب 
هشزلي ، الحديث الذاتي 

 ، الشسذجة

الباحثة ، 
 األطفال
 

 الثاهشة،التاسعة،
العاشرة،الحادية 

 عذر

التدريب عمى هسارسة 
الدمهكيات االيجابية 

والتغمب عمى السذاعر 
 الدمبية السراحبة.

التدريب عمى هذاركة اآلخرين 
وإدراك الحدود الفاصمة بين 

السمكية الذاتية  وهستمكات االخرين 
، االلتزام بالقيم الستعارف عميها  

هثل التعاون،وتقديم السداعدة 
قهاىين ، عدم االعتداء  واحترام ال

 عمى االخرين، التهاصل االيجابى.

التحكم الذاتي ، إعادة 
البشية السعرفية الشسذجة 

، حل السذكالت ، 
التعزيز الذاتي ، 
 الهاجب السشزلي

األطفال ، 
 الباحثة
 

تام
والخ

يم 
تقي

ال
 

الثاىية عذر 
 والثالثة عذر

هراجعة هاتحقق فى 
الجمدات الدابقة وتمخيره 

 هل االحتفاظ به.حتي يد

استرجاع ها تم وتعديل هايمزم 
تعديمه هن أفكار وسمهكيات 

 واىفعاالت

األطفال ـ  التعزيز ـ تقييم الذات
السذاركين ـ 

 الباحثة
همخص لم تم أثشاء الجمدات  الختام الرابعة عذر

 واالىهاء
األطفال ـ  التعزيز ـ تقييم الذات

 الباحثة
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 سابعًا: تحكيم البرىاهج:

 صدق السحكسين عمى البرىاهج االرشادى:  -

( لغ اكدادة أالساتحة فن اكصفػكة، عكع اكشفذ 24قالت اكباحثة بعخض اكبخلالث عكن عجد)     
،اكؿياس كاكتقػيع كاكتخبية إلبجاء اكخأػ ؼيسا هخكم لشاسبًا لغ تعجيالت كاكحكع عكن لجؼ صالحضتم 

كعشاصخ اكتن قل االتفاؽ عكيم ؼيسا بضشمع بشدبة اكبخلالث ككتصبضق،كتع اكتعجهل كاستبعاد بعس ا
 %( كبشاءعكية تع إعتساد صالحية اكبخلالث ككتصبضق . 84)

 ثاهشًا : التجربة االستظالعية 

 تشػم اكباحثة أف اكمجؼ لغ إثخاء اكتجخبة االستصالعية لاهكه :      

 اكتأكج لغ لالئسة األدكات اكسعجة كخرائز األشفاؿ عضشة اكبحث .  -

لحاككة إثخاء تمضئة لشاسبة كمادفة لع االداريضغ كاكسعكسات باكخكضة لحل اكتصبضق لسا  -
 سمل ككباحثة تصبضق اكسقاهيذ كاكبخلالث االرشادػ الحقًا . 

تحجهج األكقات اكسشاسبة كتصبضق األدكات لع األشفاؿ باكخكضة لغ خالؿ اكتشدضق لع  -
 )االدارة،اكسعكسات،كأككياء االلػر(. 

 لتائث تكظ اكتجخبة االستصالعية أف تػصكت اكباحثة إكه عجة ثػالب لشما : ككاف لغ 

 لشاسبة اكسقاهيذ ،كاكبخلالث االرشادػ بفشياتم اكستشػعة اكسعج كمحا اكغخض كصفل اكخكضة.  -

 تحجهج األكقات اكسشاسبة ككتصبضق عكن عضشة اكبحث.  -
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 تاسعًا : الخظهات اإلجرائية لمبحث. 

 أتبعت اكباحثة اكخصػات اكتاكية :      

اكؿياـ ببعس اكديارات اكسضجالية كعجد لغ ركضات األشفاؿ ككتعخؼ عكن اكدكػكيات  -2
 اكدكبية)االستقػاء(. 

اكتصبضق اكقبكه عكن  -0تحجهج عضشة اكبحث.      -3إعجاد أدكات اكبحث.       -0
 عضشة اكبحث.

 ؼ عكن عضشة اكبحث.إثخاء اكتصبضق اكبعج -6تصبضق بخلالث اكبحث.     -0
إثخاء اكسقارلات -7( هػلاً.     34إثخاء اكتصبضق اكبعجػ بعج فتخة زلشية قجرما ) -6

 -9: عخض لتائث اكبحث كلشاقذتما      8اإلحرائية اكسشاسبة .               
 صياغة بعس اكسقتخحات كاكتػصيات .

 تست لعاكجة اكبيالات إحراّئًيا بػاسصة حداب : السعالجة اإلحرائية:

 كتائه  .ااالختبار ب: ارتباط بهرسنل                     ؿ لعالأ: 

 نتائخ البحث ومناقشتها:

راد ػتنثد فرنق ذات دالكة إحصائهة بهل لتنسط درثات أف الفرض األول والذى يشص عمى أىه: 
عكن لؿياس لفمـػ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة  اكبعدن( -)اكقبكه فه اكؿياس ة اكتثرهبهة ػاكلثلنع

 االرشادػ. ككبخلالث ُتعدػ 

ارن ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهمحا اكفخض كذكظ باستخخاج تل اكتحقهق لل صحة      
(  بالحخاؼ لعيارػ 07,2كاكحػ بكغ)ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشؿ كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة قب

تطبهق اكبرلالث بعج اكلتنسط اكحسابه كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة تع حداب  ( أيزاً 8,00قجرم )
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بضغ  رقػة اكفػة  دالكػ(نكلعرف22,02قجرم )لحراف لعهارن ( با09,20كاكحػ بكغ )ادن ػاإلرش
اكشتائث  أظمرت ( كقج T.Testاكتصبيقضغ)اكقبكن كاكبعجؼ(تع حداب اكؿيسة اكتائية باستخجاـ لعادكة )

(علد 0,8ة اكثدنكهة اكته تسانن )ػل اكقهلػ( نمه اكبر ل0,64اكتائهة اكلحسنبة بكغت )ال اكقهلة 
نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة ( لسا هؤكج عكن 29(  عشج درثة حخية)4,40لستنن دالكة )

اكتصبضق اكبعجػ لسا هجؿ عكن فاعكية بخلالث اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفن كصاكح 
 ضغ لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ عضشة اكبحث.اكدكػكه فن تحد

 فى القياس القبمى والبعدىالقيهة التائية لمفروق بيو هتوسط درجات أفراد الهجهوعة التجريبية  ( يبين8جدول )

االلحخاؼ  ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

لتػسط 
 اكفخكؽ 

 اكعجد  اكستػسط
 

لؿياس لفمػـ 
 اكحات

0,64 8,00 20.40 07,2 04   
 

 قبكن
 بعجػ 09,20 22,02

 
 ( .0,48( =)4,40)≤( نلستنن دالكة 29علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 

باستخجاـ فاعكهة اكبرلالث اإلرشادن ( كاكته تؤكج  8ء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ)ػ كفن ض     
استشاًد  ة اكتثرهبهة بعد تطبهق اكبرلالثػراد اكلثلنعػدن أفػكتحدضغ لفمػـ اكحات فه اكتجخل اكسبكخ

إكن اكفشيات اكستبعة  فن االرشاد اكسعخفن اكدكػكه. كُتعدػ اكباحثة محم اكشتائث إكن حجكث تغضضخ 
كالفزل لحػذكاتمع لتيجة حجكث تغضخ فن اكعسكيات اكسعخؼية كجؼ عضشة اكبحث كتتفق محم اكشتائث لع 

(  Glass,2012&Salbi,2013لاتػصكت إكن لتائث اكجراسات اكتن قاـ بما كل ثالس،كسكبضل)
اكحات كعالقتم لفمنل بعشػاف (0423كتختكف لع لتائث اكجراسة اكتن قالت بما )فخياؿ, سكيساف,

 باكحكاء كجػ أشفاؿ لخحكة اكخياض.   
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تنثد فرنق ذات دالكة احصائهم بهل لتنسط درثات أفراد  هشز عكن ألم: كاكحػ الفرض الثاىي:
فه اكؿياس اكبعجؼ عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة  نعتهل اكتثرهبهة ناكضابطةػاكلثل

  ُتعدػ إكن اكبخلالث االرشادػ.

ارن كدرثات ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهاكفخض اكثالن باستخخاج  تل اكتحقهق لل صحة 
( ك بالحخاؼ لعيارػ قجرم 07,2كاكحػ بكغ)ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشاكزابصة بعج اكلثلنعة 

ارن كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعه( باكسثل تع حداب 8,00)
ة  ػ(نكلعرف22,02قجرم  )لحراف لعهارن ( كا09,20كاكحػ بكغ )ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشبعج 
بضغ اكسجسػعتضغ)اكتجخيبية كاكزابصة (تع حداب اكؿيسة اكتائية باستخجاـ لعادكة  رقػة اكفػدالك

(T.Test كقج ) ة ػل اكقهلػ( نمه اكبر ل0,00ال اكقهلة اكتائهة اكلحسنبة بكغت )اكشتائث  أظمرت
( لسا هؤكج عكن 37(  عشج درثة حخية)4,40(علد لستنن دالكة )0,40اكثدنكهة اكته تسانن )

اكسجسػعة اكتجخيبية  لسا هجؿ عكن فاعكية بخلالث اكتجخل نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة كصاكح 
 باستخجاـ االرشاد اكسعخفن اكدكػكه فن تحدضغ لفمـػ اكحات كجػ االشفاؿ عضشة اكبحث. اكسبكخ 

،والسجسهعة الزابظة بعد القيهة التائية لمفروق بيو هتوسط درجات أفراد الهجهوعة التجريبية( يبين9والجدول )
 تظبيق البرىاهج االرشادى.

االلحخاؼ  ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

اكستػسط 
 اكحدابه 

 اكعجد 
 

لؿياس لفمػـ 
 اكحات

 
0,64 

 

8,00 07,2 04   
 

اكسجسػعة 
 اكزابصة

اكسجسػعة  04 09,20 22,02
 اكتجخيبية

 ( .0,40( =)4,40)≤( نلستنن دالكة 37علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 
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باستخجاـ فاعكهة اكبرلالث اإلرشادن ( كاكته تؤكج  9ء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ)ػ كفن ض     
،لقارلة باكسجسػعة ة اكتثرهبهة ػراد اكلثلنعػدن أفػكرفع تحدضغ لفمػـ اكحات فه اكتجخل اكسبكخ

استشاًد إكن اكفشيات اكستبعة  فن االرشاد اكسعخفن اكدكػكه. كُتعدػ بعد تطبهق اكبرلالث اكزابصة 
سػعة اكتجخيبية اكباحثة محم اكشتائث إكن حجكث تغضضخ كالفزل فن اكعسكيات اكسعخؼية كجؼ افخاد اكسج

حضث أف بعس االشفاؿ كيذ كجهمع ترػر عغ اكحات بذكل كاضح ،كتتفق محم اكشتائث لع لاتػصكت 
 ( كتختكف لع لتائث اكجراسة اكتن قالت بما (cory, G ,2015 إكن لتائث اكجراسة اكتن قاـ بما كػرؼ 

 (Shaw, A, Craven,N ,2017)كل لغ شاك،ككارفغ .

درثات أفخاد اكسجسػعة اكتجخيبية  لتػسط ذات دالكة إحرائية بضغ فخكؽ تػثج الفرض الثالث: 
 االرشادػ. ككبخلالث )ذكػر/ إلاث( عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ 

ارن كدرثات ػكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهاكفخض اكثاكث  باستخخاج  اتل اكتحقهق لل صحة 
حضث بكغ اكستػسط اكحدابن كجػ ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشاكتجخيبية )ذكػر/إلاث( بعج اكلثلنعة 

اكلتنسط اكحسابه نااللحراف ( باكسثل تع حداب 0,02( بالحخاؼ لعيارػ قجرم )07,22اكحكػر)
لحراف ( كا02,2ادن )ػتطبهق اكبرلالث اإلرشااللاث كبكغ اكستػسط اكحدابن بعج ارن كدرثات ػاكلعه

بضغ) اكحكػر كااللاث (تع حداب اكؿيسة اكتائية  رقػاكفة ػة  دالكػ(نكلعرف7,00قجرم  )لعهارن 
( نمه 3,22ال اكقهلة اكتائهة اكلحسنبة بكغت )اكشتائث  أظمرت ( كقج T.Testباستخجاـ لعادكة )

( 28(  عشج درثة حخية)4,40(علد لستنن دالكة )0,40ة اكثدنكهة اكته تسانن )ػل اكقهلػاكبر ل
االلاث  لسا هجؿ عكن فاعكية بخلالث اكتجخل صائهة كصاكح نثند فرنق ذات دالكة إحلسا هؤكج عكن 

 اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفن اكدكػكه فن تحدضغ لفمـػ اكحات كجػ االلاث عضشة اكبحث. 
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 لذكهر واالىاث بعد تظبيق البرىاهج االرشادى.القيهة التائية لمفروق بيو هتوسط درجات ( يبين11والجدول )

 االلحخاؼ ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

اكستػسط 
 اكحدابه 

 اكعجد 
 

لؿياس لفمػـ 
 اكحات

 
3,22 

 

0,02 07,22 24   
 

 اكحكػر

 االلاث 24 02,2 7,00

 ( .0,40( =)4,40)≤( نلستنن دالكة 28علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 

عكن نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة ( كاكته تؤكج 24ء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ )ػ كفن ض
كح اكحكػرلقارلة بااللاث كتعدؼ اكباحثة محم اكشتيجة  إكن أسكػب اكتخبية فن اكبضئة اكذخؾية كصا

عسػلًا، كاكتن تعكه لغ شأف اكحكػر حضث أف بعس االلاث كجهمغ ترػرسكبه عغ ذكاتمغ هشتقل 
 sibili,V)باكخبخة اكسباشخة كاكحػ هتزسغ شعػرمغ باكعجد كعجـ اكتقجهخ،كتتفق محم اكشتائث لع إكضمغ 

,Creen ,2015)  لاتػصكت إكن لتائث اكجراسة اكتن قاـ بما كل لغ  سابكه ككاريضغ   

لتػسط  درثات  التػثج فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغكاكحػ هشز عكن ألم : الفرض الرابع
كاكؿياس اكتتبعه عكن لؿياس لفمػـ اكحات كجػ اشفاؿ  خيبية فن اكؿياس اكبعجؼاكسجسػعة اكتج

 اكخكضة .

ارن كدرثات ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهاكفخض اكخابع باستخخاج تل اكتحقهق لل صحة  
( كسا تع حداب االلحخاؼ 09,20كاكحػ بكغ)ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشبعج اكلثلنعة اكتثرهبهة 

ارن كدرثات ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعه( أيزًا تع حداب 22,02كبكغ ) اكسعيارػ 
( ، 09,24فن اكؿياس اكتتبعن بعج لخكر شمخ عكن تصبضق اكبخلالث كاكحػ بكغ )اكلثلنعة اكتثرهبهة 

بضغ اكتصبضق نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة ( لسا هؤكج عكن عجـ 22,22قجرم )لعهارن كالحخاؼ 
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عن لسا هجؿ عكن استسخارفاعكية بخلالث اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفن اكبعجػ كاكتتب
 اكدكػكه حتن بعج االلتماء لغ اكبخلالث كأتشاء فتخة اكستابعة.

 ( ذلك.11والجدول )

االلحخاؼ  ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

لتػسط 
 اكفخكؽ 

 اكعجد  اكستػسط
 

 لؿياس لفمـػ اكحات

0,64 22,02 ,40 09,20 04   
 

 اكؿياس اكبعجػ
 اكؿياس اكتتبعه 09,24 22,22

 ( فمن غضخ داكة .4,40أكبخ لغ)( نلستنن دالكة 29علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 

فاعكهة اكبرلالث ( كاكته تؤكج  استسخار 22ء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ)ػ كفن ض     
ة اكتثرهبهة بعد ػراد اكلثلنعػدن أفػكتحدضغ لفمػـ اكحات فه باستخجاـ اكتجخل اكسبكخاإلرشادن 

،كأتشاء فتخة اكستابعة حضث استسخ أتخ اكبخلالث االرشادػ باستخجاـ اكفشيات اكستبعة  تطبهق اكبرلالث 
االرشاد اكسعخفن اكدكػكه. كتعحػ اكباحثة محم اكشتائث إكن فاعكية االلذصة كاكتجريبات  اكته تع فن 

استخجالما فن اكبخلالث ،كسا تذضخ اكباحثة إكن تعاكف اكسعكسات كأككياء ألػر االشفاؿ كاكحػ كاف كما 
ئث لع لاتػصكت إكن لتائث باكغ االتخ فن استسخار اتخ اكبخلالث حتن بعج فتخة اكستابعة كتتفق محم اكشتا

 ,Evans, C., Fraser, M., & Cotterاكجراسات اكتن قاـ بما كل لغ : إيفالد ، فخيدر ، ككػتخ 
K, 2014) شضخؼ،كثضشذ(كتختكف لع لتائث اكجراسة اكتن قالت بما: (Cherry, K., & Gans, 
S,2018). 

راد ػة بهل لتنسط درثات أفتنثد فرنق ذات دالكة إحصائه كاكحػ هشز عكن ألم: سالفرض الخاه
 عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ  اكبعدن(-)اكقبكه فه اكؿياس ة اكتثرهبهة ػاكلثلنع
 االرشادػ. ككبخلالث
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ارن كدرثات ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهمحا اكفخض باستخخاج تل اكتحقهق لل صحة 
( كسا تع حداب االلحخاؼ 33,90كاكحػ بكغ)ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشؿ اكلثلنعة اكتثرهبهة قب

بعج اكلتنسط اكحسابه كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة ( أيزًا تع حداب 9,08بكغ )كاكحػ اكسعيارػ 
ة ػة  دالكػ(نكلعرف7,80االلحراف اكلعهارن )( ،بكغ 00,29كاكحػ بكغ )ادن ػاكبرلالث اإلرشتطبهق 

( كقج T.Testبضغ اكتصبيقضغ)اكقبكن كاكبعجؼ(تع حداب اكؿيسة اكتائية باستخجاـ لعادكة ) رقػاكف
 ة اكثدنكهة اكتهػل اكقهلػ( نمه اكبر ل0,08ال اكقهلة اكتائهة اكلحسنبة بكغت )اكشتائث  أظمرت 
نثند فرنق ذات ( لسا هؤكج عكن 29(  عشج درثة حخية)4,40(علد لستنن دالكة )0,8تسانن )

اكتصبضق اكبعجػ لسا هجؿ عكن فاعكية بخلالث اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد دالكة إحصائهة كصاكح 
 اكسعخفن اكدكػكه فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء.

فى القياس القبمى هتوسط درجات أفراد الهجهوعة التجريبية  القيهة التائية لمفروق بيو( يبين12والجدول )
 والبعدى  .

االلحخاؼ  ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

لتػسط 
 اكفخكؽ 

 اكعجد  اكستػسط
 

لؿياس 
 االستقػاء

0,08 9,08 22.473 33,90 04   
 

 قبكن
 بعجػ 00,29 7,80

 ( .0,48=)( 4,40)≤( نلستنن دالكة 29علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 

باستخجاـ فاعكهة اكبرلالث اإلرشادن ( كاكته تؤكج  20كفن ضؤء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ)
ة اكتثرهبهة بعد تطبهق ػراد اكلثلنعػدن أفػكاكحج لغ سكػؾ االستقػاء فه االرشاد اكسعخفن اكدكػكن 

تزح لغ اكججكؿ أف مشاؾ ا حضثاستشاًد إكن اكفشيات اكستبعة  فن االرشاد اكسعخفن اكدكػكه،اكبرلالث 
فخكًقا ذات دالكة إحرائية فن لدتػػ سكػؾ االستقػاء  كجػ األشفاؿ عضشة اكبحث  بعج تصبضق 
اكبخلالث كراكح اكؿياس اكبعجؼ، لسا يذضخ إكن فاعكية االرشاد اكسعخفن اكدكػكن فه اكحج لغ سكػؾ 

( 0420ن تػصكت كما دراسة كًل لغ )االستقػاء  كجػ األشفاؿ عضشة اكبحث كيتفق ذكظ لع اكشتائث اكت
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Dorothy   كاكته أشارت إكن أف بخالث اكتجخل بػاسصة االرشادػ اكسعخفن اكدكػكن تداعج فن اكحج
لغ سكػؾ االسقػاء لغ لاحية أخخؼ قج تخثع محم اكشتيجة إكن  االلذصة كاكتجريبات اكته تزسشما  

ػاصل اكخاشئة اكتن يدتخجلما االشفاؿ اكبخلالث كاكتن سامست بذكل كبضخ فن اكحج لغ شخؽ اكت
كسا   Marimus )0420كاستبجاكما بصخؽ إيجابية ككتعبضخ عغ اكغزب كػسضكة ككتعبضخ عغ اكحات) 

أف تحدغ لفمػـ اكحات كجػ  األشفاؿ ساعج فن اكػصػؿ كمحم اكشتيجة ، كسا أف ألذصة اكبخلالث 
قخالمع، كالسيسا  اككعب اكجساعه اكحػ يدخت  اكتفاعل اإليجابه بضغ األشفاؿ عضشة اكبحث  لع أ

هختبط بشجاح اكعالقات االثتساعية كاكتجريب عكه ضبط الفعاالت األشفاؿ ، كسا سامست  استخاتيجية  
حجكث تغضضخ لسا سامع فن كعب اكجكر فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء  كجػ األشفاؿ عضشة اكبحث ،

اكسعخؼية كجؼ عضشة اكبحث لسا أدػ إكن تخكضمع كالفزل لحػذكاتمع لتيجة حجكث تغضخ فن اكعسكيات 
 عغ االستقػاء عكن االقخاف.

تنثد فرنق ذات دالكة احصائهم بهل لتنسط درثات أفراد  عكن ألم: كاكحػ هشز :الفرض الدادس
فه اكؿياس اكبعجؼ عكن لؿياس سكػؾ االستقػاء كجػ اشفاؿ  نعتهل اكتثرهبهة ناكضابطةػاكلثل

  اكخكضة ُتعدػ إكن اكبخلالث االرشادػ.

اكلتنسط اكحسابه نااللحراف محا اكفخض باستخخاج لل صحة  قالت اكباحثة  باكتحقق      
( فن حضغ بكغ االلحخاؼ اكسعيارػ 33,96اكزابصة كاكحػ بكغ)ارن كدرثات اكلثلنعة ػاكلعه

ارن كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهباكسثل تع حداب ( 9,08)
ة  ػ( نكلعرف7,80قجرم  )لحراف لعهارن ( كا00,29كاكحػ بكغ )ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشبعج 
بضغ اكسجسػعتضغ)اكتجخيبية كاكزابصة (تع حداب اكؿيسة اكتائية باستخجاـ لعادكة  قػخكة اكفػدالك

(T.Test)  ة ػل اكقهلػ( نمه اكبر ل0,06ال اكقهلة اكتائهة اكلحسنبة بكغت )اكشتائث  أظمرت كقج
( لسا هؤكج عكن 37(  عشج درثة حخية)4,40(علد لستنن دالكة )0,48اكثدنكهة اكته تسانن )
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اكسجسػعة اكتجخيبية  لسا هجؿ عكن فاعكية بخلالث اكتجخل نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة كصاكح 
 تخجاـ االرشاد اكسعخفن اكدكػكه فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجػ االشفاؿ عضشة اكبحث. اكسبكخ باس

،والسجسهعة الزابظة القيهة التائية لمفروق بيو هتوسط  درجات أفراد الهجهوعة التجريبية( يبين13والجدول )
 بعد تظبيق البرىاهج االرشادى.

االلحخاؼ  ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

اكستػسط 
 اكحدابه 

 اكعجد 
 

لؿياس 
 االستقػاء

 
0,06 

 

9,08 33,96 04   
 

اكسجسػعة 
 اكزابصة

اكسجسػعة  04 00,29 7,80
 اكتجخيبية

 ( .0,40( =)4,40)≤( نلستنن دالكة 37علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 

فاعكهة اكبرلالث اإلرشادن ( كاكته تؤكج  23ء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ)ػ كفن ض     
،لقارلة ة اكتثرهبهة ػراد اكلثلنعػدن أفػكاكحج لغ سكػؾ االستقػاء فه باستخجاـ اكتجخل اكسبكخ

استشاًد إكن اكفشيات اكستبعة  فن االرشاد اكسعخفن اكدكػكه. بعد تطبهق اكبرلالث باكسجسػعة اكزابصة 
افخاد اكسجسػعة كُتعدػ اكباحثة محم اكشتائث إكن حجكث تغضضخ كالفزل فن اكعسكيات اكسعخؼية كجؼ 

اكتجخيبية حضث أف بعس االشفاؿ كيذ كجهمع ترػر عغ اكحات بذكل كاضح ،كتتفق محم اكشتائث لع 
(  Glass,2012&Salbi,2013لاتػصكت إكصم لتائث اكجراسات اكتن قاـ بما كل لغ ثالس،كسكبضل)

حات كعالقتم اكلفمنل بعشػاف (0423كتختكف لع لتائث اكجراسة اكتن قالت بما )فخياؿ, سكيساف,
اكحج لغ سكػؾ فعاال فه ف لالث كاركبأف اؿ ككقف اهلكباكحكاء كجػ أشفاؿ لخحكة اكخياض.  كمكحا 

كن رت إشاأكته كا Cotei  (2014 )كػتن دراسة لع لتائث  ذ اكبحث  لتائث ماالستقػاء ،كتتفق 
ت ختكفػاء،كسا اذات كاكحج لغ سكػؾ االستقككـ الفمف فه تحسهاالرشاد اكسعخفن اكدكػكه فاعكهة 
ط تباكد ارثأكجت عكن ككته  كا  Andreou, (2011ك) هدرلاسة دارلتائث ذا اكبحث لع لتائث م
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دكاف كعاثهم كتـ فن تمد ذكاتأكهذات كجػ اكسدتقػيضغ حضث يدتخجلػف كافاعكهة كؾ االستقػاء،كسكف به
كن درثة كبضخة لغ ر االرشاد اكسعخفن اكدكػكن ععتباف اهلكذا مكر لشمع. كألصغاكزحايا اكن ا

  االمسية فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجػ االشفاؿ.

درثات أفخاد  لتػسط فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغتػثج كاكحػ هشز عكن ألم:  الفرض الدابع
 ككبخلالث اكسجسػعة اكتجخيبية )ذكػر/ إلاث( عكن لؿياس االستقػاء كجػ اشفاؿ اكخكضة ُتعدػ 

 االرشادػ.

ارن ػاكلتنسط اكحسابه نااللحراف اكلعهمحا اكفخض  باستخخاج لل صحة   تل اكتحقهق     
حضث بكغ اكستػسط ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشاكتجخيبية )ذكػر/إلاث( بعج كدرثات اكلثلنعة 

اكلتنسط اكحسابه ( باكسثل تع حداب 0,78( كإلحخاؼ اكسعيارػ )20,29اكحدابن كجػ اكحكػر)
ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشلاث كبكغ اكستػسط اكحدابن بعج االارن كدرثات ػنااللحراف اكلعه

بضغ) اكحكػر كااللاث (تع حداب  رقػة اكفػة  دالكػ(نكلعرف3,02قجرم  )لحراف لعهارن ( كا22,24)
ال اكقهلة اكتائهة اكلحسنبة بكغت اكشتائث  أظمرت ( كقج T.Testاكؿيسة اكتائية باستخجاـ لعادكة )

(  عشج درثة 4,40(علد لستنن دالكة )0,40ة اكثدنكهة اكته تسانن )ػل اكقهلػ( نمه اكبر ل3,22)
االلاث  لسا هجؿ عكن فاعكية نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة كصاكح ( لسا هؤكج عكن 28حخية)

بخلالث اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفن اكدكػكه فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجػ عضشة 
 اكحكػر. اكبحث لغ االلاث أكثخ لغ 

 لذكهر واالىاث بعد تظبيق البرىاهج االرشادى.القيهة التائية لمفروق بيو هتوسط درجات ( يبين14والجدول )

 لؿياس االستقػاء اكعجد  اكستػسط اكحدابه  االلحخاؼ اكسعيارؼ  ؾيسة)ت(*
 

3,22 
 اكحكػر   24 20,29 0,78

 االلاث 24 22,24 3,02

 ( .0,40( =)4,40)≤( نلستنن دالكة 26علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 
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عكن نثند فرنق ذات دالكة إحصائهة (كاكته تؤكج 20ء اكشتائث اكدابق عخضما )ػ كفن ض     
كح االلاث لقارلة باكحكػر فن سكػؾ االستقػاء، كتعدؼ اكباحثة محم اكشتيجة  إكن اكصبيعة اكبجلية كصا

    ضل إكن اكحخكة كاكعشف .ككحكػر كاكتن تس

لتػسط  درثات  فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ كاكحػ هشز عكن ألم :التػثج الفرض الثاهن
كاكؿياس اكتتبعه عكن لؿياس سكػؾ االستقػاء كجػ اشفاؿ  اكسجسػعة اكتجخيبية فن اكؿياس اكبعجؼ

 اكخكضة .

ارن ػاكحسابه نااللحراف اكلعهاكلتنسط اكفخض اكثالغ باستخخاج تل اكتحقهق لل صحة      
كاكحػ ادن ػتطبهق اكبرلالث اإلرشعكن لؿياس االستقػاء بعج كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة 

اكلتنسط اكحسابه ( أيزًا تع حداب 7,80( كسا تع حداب االلحخاؼ اكسعيارػ كبكغ )00,29بكغ)
لخكر شمخ عكن تصبضق  فن اكؿياس اكتتبعن بعجارن كدرثات اكلثلنعة اكتثرهبهة ػنااللحراف اكلعه

نثند فرنق ( لسا هؤكج عكن عجـ 7,92قجرم )لعهارن ( ، كالحخاؼ 00,00اكبخلالث كاكحػ بكغ )
بضغ اكتصبضق اكبعجػ كاكتتبعن عكن لؿياس سكػؾ االستقػاء لسا هجؿ عكن ذات دالكة إحصائهة 

بعج االلتماء لغ  استسخارفاعكية بخلالث اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفن اكدكػكه حتن
 اكبخلالث كأتشاء فتخة اكستابعة.

 ( يبين ذلك.15والجدول )

االلحخاؼ  ؾيسة)ت(*
 اكسعيارؼ 

لتػسط 
 اكفخكؽ 

 اكعجد  اكستػسط
 

لؿياس 
 االستقػاء

0,08 7,80 4,3 00,29 04   
 

 بعجػ
 تتبعن 00,00 7,92

 ( فمن غضخ داكة .4,40لغ)أكبخ ( نلستنن دالكة 29علد درثة حرهة)اكججككية *قهلة)ت ( 
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فاعكهة اكبرلالث اإلرشادن ( كاكته تؤكج  استسخار 20كفن ضؤء اكشتائث اكدابق عخضما باكججكؿ)
ة اكتثرهبهة بعد تطبهق ػراد اكلثلنعػدن أفػكاكحج لغ سكػؾ االستقػاء فه باستخجاـ اكتجخل اكسبكخ

رشادػ باستخجاـ اكفشيات اكستبعة  فن ،كأتشاء فتخة اكستابعة حضث استسخ أتخ اكبخلالث االاكبرلالث 
االرشاد اكسعخفن اكدكػكه. كتعحػ اكباحثة محم اكشتائث إكن فاعكية االلذصة كاكتجريبات اكته تع 
استخجالما فن اكبخلالث ،كسا تذضخ اكباحثة إكن تعاكف اكسعكسات كأككياء ألػر االشفاؿ كاكحػ كاف كما 

بعج فتخة اكستابعة كتتفق محم اكشتائث لع لاتػصكت إكن لتائث  باكغ االتخ فن استسخار اتخ اكبخلالث حتن
 ,Evans, C., Fraser, M., & Cotterاكجراسات اكتن قاـ بما كل لغ : إيفالد ، فخيدر ، ككػتخ 

K, 2014) شضخؼ،كثضشذ(كتختكف لع لتائث اكجراسة اكتن قالت بما: (Cherry, K., & Gans, 
S,2018). 

 البحثتفسري ومناقشة نتائخ 
تشاكؿ اكبحث اكحاكن فاعكية اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد اكسعخفه اكدكػكه كتحدضغ لفمـػ      

( سشػات كفن ضػء 6-0اكحات كأتخم فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كجػ االشفاؿ باكسخحكة اكعسخية )
اكستعكقة ( ك  20،20،23،20،22،24،،9،8اكشتائث االحرائية اكتن تع استخخاثما باكججاكؿ )

ؼيسا بعج اكستابعة ( ككل لغ لؿياس لفمػـ اكحات،كسكػؾ  –بعجيا  –بفخكض اكبحث،كؾياساتم ) قبكيا 
االستقػاء فقج حخصت اكباحثة عكه تفدضخكلشاقذة لاتػصل إكيم اكبحث لغ لتائث فن ضػء اكتخاث 

لا تيدخ ككباحثة اكشطخؼ اكسختبط بسػضػع اكبحث لغ أشخ لطخية كدراسات سابقة ككحكظ بشاءًا عكن 
لالحطتم أتشاء تصبضق اكجدء اكتجخيبه كأيزًا فن ضػء إدراكما كخرائز أشفاؿ لخحكة اكخكضة 

 :أتزح لا هكهكعكيم فقج 

كثػد فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ لتػسصه درثات االشفاؿ فه اكتصبيقضغ اكقبكه  -
فاعكية اكبخلالث كاكبعجؼ عكن لؿياس لفمـػ اكحات كراكح اكتصبضق اكبعجؼ، لسا هبضغ 

اكسعخفه اكدكػكن فه تشسية لفمػـ اكحات كجػ عضشة اكبحث، كلغ لتائث اكجراسات اكته 
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اتفقت لع لتائث اكبحث اكحاكه فه فاعكية اكبخالث االرشادية فه تحدضغ لفمـػ اكحات 
دراسة كل لغ مضكدبضخج ،كسباؾ حضث دكت ككما عكن فاعكية االرشاد اكسعخفن اكدكػكن 

 .Hillsberg, C.& Spak, H. (2016) فمـػ اكحات كجػ االشفاؿفه تحدضغ ل
كثػد فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ لتػسصه درثات االشفاؿ فه اكتصبيقضغ اكقبكه  -

كاكبعجؼ فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء كراكح اكتصبضق اكبعجؼ، لسا هجؿ عكن فاعكية 
كجػ االشفاؿ عضشة  بخلالث االرشاد اكسعخفه اكدكػكه فه خفس سكػؾ االستقػاء 

كلغ لتائث اكجراسات اكته اتفقت لع لتائث اكبحث اكحاكن فه فاعكية اكبخالث  .اكبحث
االرشادية فه اكحج لغ سكػؾ االستقػاء دراسة فضشظ كاخخكف اكته أتبتت فاعكية اكبخلالث 

ككحكظ Fink, .et al.(2015) اكقائع عكن فشيات تعجهل اكدكػؾ فه اكحج لغ االستقػاء
( اكته أكجت لتائجما عكن كثػد تأتضخ لكحػظ ككبخلالث 0429ة مخبخت،ككخافغ )دراس

اكسدتخجـ فه اكجراسة كاكقائع عكن فشيات اكجحس كاكسػاثمة كاكجعع االثتساعه فه اكحج 
 Herbert .W Craven , (2019) .لغ سكػؾ االستقػاء.

كثػد فخكؽ ذات داكة إحرائية بضغ اكحكػر كااللاث عكن لؿياس لفمػـ اكحات كسكػؾ  -
االلاث لسا هجؿ عكن فاعكية بخلالث اكتجخل اكسبكخ باستخجاـ االرشاد كصاكح االستقػاء 

اكسعخفن اكدكػكه فن اكحج لغ تحدضغ لفمػـ اكحات كأتخم فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء 
 أكثخ لغ اكحكػر. كجػ عضشة اكبحث لغ االلاث 

فه ات االشفاؿ عضشة اكبحث عجـ كثػد فخكؽ ذات دالكة إحرائية بضغ لتػسصه درث -
اكتصبيقضغ اكبعجؼ كاكتتبعه عكن لؿياس لفمػـ اكحات،كلؿياس االستقػاء، لسا هجؿ عكن 
استسخار تأتضخ اكبخلالث االرشادػ اكسعخفه اكدكػكه فه تحدضغ لفمـػ اكحات كاكحج لغ 

اء  كجػ االشفاؿ عضشة اكبحث ،كفن محا اكرجد تشػم اكباحثة أف لغ عػالل سكػؾ االستقػ 
 لجاح اكبخلالث االرشادػ ألم ركعه ؼيم لجسػعة لغ االعتبارات اكمالة أمسما لاهكه:



 

بية للطفولة المبكرةكلية       ي سويف -التر
 جامعة بن 

1077 

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

أف اكبخلالث ُشبق عكن عضشة تجخيبية لغ االشفاؿ حضث أف شبيعة اكسخحكة اكعسخية  -
ؿ كتعجهل أفكارمع حضث تخػ اكباحثة أف سامست إكن حج كبضخ فن اكتأتضخ فن االشفا

ذاكظ يُعج لغ أمع اكعػالل اكته سامست فن لجاح اكبخلالث، ككحكظ اختيار لكا ف 
اكتصبضق ككقتم بسا هتشاسب لع ضخكؼ اكعضشة اكتجخيبية سامع أيزًا فن االستسخار فه 

 لسارسة ألذصة اكبخلالث،كاالستفادة لشما.
اح اكبخلالث االرشادػ اعتسادم عكن اإلرشاد تخػ اكباحثة أيزا أف لغ عػالل لج -

اكجسعه اكحػ يحج لغ تسخكد اكعسضل حػؿ ذاتم، كاكحػ أتاح اكفخصة ككصفل كن 
 .هتبادؿ اكخبخات لع االقخاف، كترحيح لفمػلم عغ ذاتم كعغ اكسحيصضغ

سامع لزسػف ،كلحتػػ، كتختضب ثكدات اكبخلالث فن تحدضغ لفمػـ اكحات كجػ  -
فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء اكحػ كاف يغُكب عكضمع فن تعالكمع  االشفاؿ لسا ساعج

 لع ضحايا االستقػاء.
كعكية فقج الحطت اكباحثة اكتحدغ اكسكسػس كسا أضمختم لتائث اكؿياس) بعجيًا تع تتبعيًا ( فن      

لفمػـ اكحات،كااللخفاض اكسكحػظ فه درثة استجاباتمع عكن لؿياس لسارسة سكػؾ االستقػاء كجؼ 
األشفاؿ عضشة اكبحث كذكظ لغ خالؿ تصبضق بخلالث اكبحث كتػضيف فشيات االرشاد اكسعخفه 

ػكه حضث سامست فشيات اكبخلالث االرشادػ كيذ فقط فن تحدغ لفمػـ اكحات كاكحج لغ سكػؾ اكدك
االستقػاء كإلسا عسكت عكن تعجهل كتغضضخ لفمػـ اكصفل عغ ذاتم لغ خالؿ تغضضخ لايعتقجم لغ أفكار 
قج تذػم لفمػلم عغ ذاتم أضف إكن ذكظ لاهتختب عكيم لغ لذاعخ كلا هتبعم لغ سكػكيات تقجهخ 

حات ،كعكيم فإف االرشاد اكسعخفه اكدكػكه بفشياتم اكستعجدة قج ساعج االشفاؿ عكن استبجاؿ أفكارمع اك
اكدكبية حػؿ ذكاتمع كاالخخيغ بأفكار أكثخ إيجابية حضث أكج ) أكيذ ( عكن ." أف االضصخاب اكحػ 

دامع بذكًل أك يراب بم األفخاد كيذ بدبب األحجاث كككغ بدبب لايعتقجكم لغ أفكار غضخ عقاللية ت
بأخخ فن تقضيساتمع ككسػاقف كاكسحيصضغ بمع،كعكن ضػء محم اكتقضيسات تتباهغ لذاعخمع كردك أفعاكمع 
إلا باكسباكغة كاكتمػيل أك اكدكبية كاكجسػد كباكتاكن يذعخكف باكعجد ألاـ تكظ األحجاث كمحا لايجعل 
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تصبضق االرشاد اكسعخفه اكدكػكه بفشياتم ردكد أفعاكمع تتدع باكدكبية كاكعجكالية أحيالًا .كعكيم فإف 
اكستشػعة ساعج االشفاؿ فن تحجهج االراء كاألفكار اكدكبية اكسحخفة كاستبجاكما بأفكار ايجابية لثاؿ 
"ترػر اكصفل ألم كيذ بإلكالم عسل شنء بسفخدة" لغ خالؿ األلذصة اكسشدكية ، اكتعديد ،اكشسحثة 

فاؿ عكن ربط اكسعخفة باكػثجاف كباكدكػؾ كمحا ككم شكل اكبشية ،إعادة اكبشيم اكسعخؼية لسا ساعج االش
 اكعقكية االلفعاكية اكدكػكية كجهمع . 

أضف إكه لا سبق أف اكبخلالث االرشادػ بفشياتم اكستشػعة كبجكداتم اكسػثمة ككصفل سعن كيذ      
ع كككغ أعصه اكبخلالث فقط إكن االمتساـ باكجػالب ) اكسعخؼية ػ االلفعاكية ػ اكدكػكية ( اكخاصة بم

أمسية خاصة كتحدضغ لفمـػ اكحات بسا هشعكذ عكن سكػكمع فاكصفل حضشسا ُيحـخ لغ خبخات االتراؿ 
 االيجابن كاكبشاء فمػ هتبشن ألساط سكػكية غضخ سػية. 

تؤكج اكباحثة أف لا دعع لجاح اكبخلالث  االرشادػ كسامع فه تحقضق بخلالث اكبحث ألمجافم ألم ك      
عكن اكصفل بسفخدم فن بعس اكسػاقف اكتن تدتجعن ذكظ كسا ركد عكن اكجساعة االرشادية ركد 

بذكل رئيدن حضث هتفاعل االشفاؿ فه إشارما كيكتدبػف لفاـيع كسكػكيات إيجابية كع يكتدبػما لغ 
ا قبل لثل اكتجريب عكن إتباع اكشطاـ كاكقػاعج اكسعسػؿ بما  كاكتحكع اكحاته كغخس اكثقة باكشفذ لس

سامع فن لجاح اكبخلالث أيزًأ كػلم تع فن إشار ثساعن لتزسشًا اكسػاقف اكحياتية كالشفاؿ عضشة 
اكبحث فقج ثاءت تكظ اكسػاقف لعبخة عسا يعالػف لشم لغ سكػكيات سكبية )سكػؾ االستقػاء( ،كعكيم 

كإدراؾ لجؼ  فقج ساعج االشفاؿ عكن إبخاز لذاعخمع كسكػكياتمع اكدكبية حتن هتسكشػا لغ لػاثمتما
 صػابما أك خصئما كباكتاكه إلكالية تعجهكما لغ خالؿ استخاتيجيات اكسػاثمة. 

كسا تأته أمسية اكبخلالث االرشادػ اكسدتخجـ فن اكبحث كػلم بخلالجًا ككتجخل اكسبكخ حضث هبجأ      
اكعسل بم فن سغ لبكخة لغ حياة االشفاؿ ككحكظ تشاكؿ اكسذككة فن كقت لبكخ لغ حجكتما حتن ال 

 تتفاقع ؼيسا بعج . 
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دع بم لغ لذاعخ اكتقبل كعجـ سامع اكسشاخ االيجابن اكحؼ ساد اكجكدات االرشادية كلا أتكسا      
اكشقج كلحاككة االقشاع لغ ثالب اكباحثة كألشفاؿ فه دفعمع إكه االستجابة اإليجابية ككتغضضخ كاكتعجهل 

 لغ سكػؾ االستقػاء كجهمع . 
كسا ثاءت اكشتائث اكستعكقة بشػع األشفاؿ ) ذكػر / إلاث( لؤكجة كثػد فخكؽ داكة إحرائيًا بضغ      

ألشفاؿ لغ اكجشدضغ عكن لؿياس لفمـػ اكحات لغ لاحية ،كسكػؾ االستقػاء لغ لتػسط درثات ا
لاحية أخخػ لسا يعشه أف لتغضخ لػع األشفاؿ كاف كاضحًا كثكيًا كقج ألكغ ككباحثة تفدضخ ذكظ كفقًا 

 كعجة عػالل لتخابصة هؤتخ كل لشما فه األخخ عكن اكشحػ اكتاكن: 
 :  عػالل أرتبصت باالشفاؿ عضشة اكبحث -أ

فاألشفاؿ لغ كال اكجشدضغ رغع ألمع هشتسػف كسخحكة عسخية كاحجة كما لغ اكخرائز اكشسائية لا 
يسضدما عغ غضخما لغ اكسخاحل لجج أف االلاث كاف كجهمغ اكخغبة فه إتبات كتأكضج ذكاتمغ ، كرغبتمغ 

شمع لغ اكشذاط فه اكسذاركة كاكتفاعل أضف إكه ذكظ لا يسضد أشفاؿ محم اكسخحكة كالسيسا اكحكػر ل
اكدائج اكحؼ يسكغ أف يطمخ فه بعس األحياف فه شكل سكػؾ عجكالن كباكتاكه سعن اكبخلالث إكن 
تػضيف تكظ اكسدايا كراكح االشفاؿ،كتذضخ اكباحثة إكن أف اكتشسيط اكجشده بضغ أشفاؿ لخحكة اكصفػكة 

رسػا االستقػاء ككالػا شخفًا اكسبكخة كع هتع تػضيفم بذكل كافن فن اكبحػث اكدابقة فكال اكجشدضغ لا
فاعاًل ؼيم كعكيم فكالمسا فه حاثة إكه تجارؾ اكسذككم دكلسا أػ اعتبار كسا إذا كاف ذكخًا أك ألثه 

 ككحج لغ لشما فن سغ لبكخة. 
 عػالل لختبصة ببضئة االشفاؿ :  -ب

اكسذككة  تعج بضئة اكسشدؿ كاكخكضة لغ اكعػالل االساسية اكتن سامست بذكل أك بأخخ فن حجكث
 اكتن يعالن لشما اكصفل ذكخًا كاف أـ ألثه. 

 عػالل ارتبصت بشجاح اكبخلالث االرشادػ اكسدتخجـ فن اكبحث :  -ثػ 
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كسا كالت فاعكية اكبخلالث عكن درثة عاكيم بحضث اتزح تأتضخ لتغضخ لػع األشفاؿ)ذكػر/الاث( 
كحات كجػ االشفاؿ، كسا ساعجت السيسا لع تشػع فشياتم كألذتصم اكته ساعجت عكن تحدغ لفمػـ ا

 عكن تبشه بعس اكؿيع اكدػية اكتن سامست فن اكحج لغ سكػؾ االستقػاء . 

  توصيات البحث

لغ خالؿ االشالع عكن اكتخاث اكشطخؼ اكسختبط بستغضخات اكبحث كايزا لغ خالؿ اكشتائث اكتن       
 تع اكتػصل إكضما فقج أكصت اكباحثة بساهكن : 

 استسخار تصبضق بخلالث اكبحث عكه عضشات لذابمة عكه فتخات لتعاؾبة .  -
 حث اكقائسضغ عكه رعاية االشفاؿ عكه تشسية لفمـػ اكحات االيجابه فه لفػسمع .  -
 تػفضخ خجلات اكجعع اكشفده بكل اكسؤسدات اكسشػشة باكعسل لع االشفاؿ.  -
إعجاد كتقجيع اكبخالث االرشادية كاكعالثية ككسعكسات كككػاكجهغ كتػثضممع اكه اكصخؽ اكتخبػية اكسالئسة  -

 ككتعالل لع اكسذكالت كاالضصخابات اكشفدية اكخاصة بسخحكة اكصفػكة . 
 تصبضق بخالث تعكيسية داخل اكسجارس ككحج لغ التذار ضامخة االستقػاء. -
فضغ كاكتخبػيضغ بذكل دائع كتجريبمع عكن اكتعالل لع االستقػاء كجػ عقج دكرات تجريبية ككسذخ  -

 االشفاؿ .

 دراسات وحبوث مكرتحة 

كاستكساال ككجمج اكحؼ بجاتم اكباحثة كفه ضػء لا أسفخ عشم اكبحث لغ لتائث ؼيسكغ اقتخاح      
 بعس اكبحػث اكته تخػ اكباحثة ألم يسكغ اعتبارما التجاد كمحا اكبحث كلشما : 

اعكية بخلالث إرشادؼ ككسعكسات كككػاكجهغ باستخجاـ اكفشيات اكسعخؼية اكدكػكية ككتعالل لع االشفاؿ ف -
 اكحهغ يسارسػف االستقػاء . .

ض فه خفف اكبحػث كاكجراسات الكداب االشفاؿ اكسمارات اكالزلة كتػضيفما لد هزكلراء اثإ -
 االستقػاء .
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 :ثحبلا صخلم

ندب إسيام األبعاد الخسدة لميقطة الحىشية، ىجفت الجراسة الحالية إلى الكذف عغ 
وأبعاد التجفق الشفدي في أبعاد اإلبجاع السيشي لجػ معمسات رياض األشفال بسحافطة 

( 066( معمسة ، وعجد )46الجراسة االستصالعية عمى عجد )السشيا، وأشتسمت عضشة 
معمسة لمعضشة األساسية مغ روضات محافطة السشيا، شبقت عمضيغ أدوات الجراسة والتي 

عبج الخقضب البحضخؼ وآخخون ، ل مكياس العػامل الخسدة لميقطة الحىشيةتسثمت في )
 )إعجاد الباحثة(.  الخوضةاإلبجاع السيشي لسعمسة و  التجفق الشفدي يمكياس، و (4602

  :وقج أسفخت الشتائج عؼ اآلتي 

تػافخ متغضخات الجراسة الثالث بشدب متػسصة وفػق الستػسصة لجػ معمسات رياض  -
 االشفال.

الستغضخات السدتقمة التي أسيست في كل متغضخ مغ الستغضخات التابعة كانت إسياماتيا  -
 متغضخات الجراسة الثالث.. وىػ ما يؤكج العالقة االيجابية بضغ إيجابية

 -عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية  -السالحعة أبعاد اليقطة ) ت بعسأسيس -
 في أبعاد اإلبجاع السيشي. ( بشدب بديطةالترخف بؽعي في القجرة

فقجان ، التخكيد واالنجماج، االستستاع الحاتي)مغ أبعاد التجفق الشفدي  أسيست بعزا   -
في بشدب متػسصة  (ات ، والتؽازن بيؼ السيارة والتحجيالذعؽر بالؽقت والؽعي بالح

 .أبعاد اإلبجاع السيشي
 .وانتيت الجراسة ببعس التػصيات والبحػث السقتخحة التى قج تفضج الباحثضغ فى السجال 

 اإلبجاع السيشي، التجفق الشفدي، لميقطة الحىشيةالكلمات املفتاحية: 
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Abstract: 

     The present study aimed at discovering the proportional contribution of the 

five facets of mindfulness as well as the facets of psychological flow to the 

facets of professional creativity in kindergarten female teachers in Minia 

governorate. The piloting sample consisted of 60 female teachers, whereas the 

main sample consisted of 100 female teachers from different kindergarten 

schools in Minia governorate. The tools of the study included ( the five facets 

measure of mindfulness designed by Baer et al.(2006) and translated by 

Abdelraquib Elbehary et al. (2014) and the psychological flow and 

professional creativity  measure for kindergarten female teachers, designed by 

the researcher). 

The study results showed: 

- The average and above average proportional availability of the study three 

variables inkindergarten female teachers. 

- The positive contribution for the independent variables in each of the 

dependent variables which consequently assures the positive correlation 

among the study three variables. 

- The little contribution of some of the facets of mindfulness (observation, non-

reactivity to inner experience and acting with awareness) to the facets of 

professional creativity. 

- The average contribution of some facets of psychological flow (self-

amusement, full immersion, losing feelings of time and self-awareness and 

balance between skill and challenge) to the facets of the professional 

creativity. 

             The study was concluded by some recommendations and suggestions 

for further research. 

 

Keywords: Mindfulness, Psychological Flow, Professional creativity 
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  املكدمة

حضث تػضع مغ  حياتو، في اإلندان بيا يسخ التي السخاحل أىع مغ الصفػلة مخحمة تعج    
 ٕواتجاىاتو، ومضػلو عمضيا مالمح شخرية الصفل ا  خالليا المبشات األساسية التي تتحجد بشاء

مياراتو  وترقل مجاركو وتشسى فضيا قجراتو ويكتدب مغ خالليا شخق التفكضخ السختمفة وتتػسع
 لضشسػ مغ خالليا نسػا  سميسا . 

وانصالقا  مغ اىتسام السجتسعات باألشفال وكيفية إعجادىع لمحياة السعاصخة باعتبار أنيع      
أن تختكد عمى أساس و شسية اقترادية أو اجتساعية البج مغ يتػقف عمضيع مدتقبل األمع، فأؼ ت

متضغ مغ الثخوة البذخية. لحا كان البج مغ تعبئة الجيػد الفكخية والخوحية والسادية لخعايتيع 
 واالىتسام بيع.

وتعج السعمسة ىي أىع وأخصخ عشاصخ العسمية التعميسية التي يتعامل معيا الصفل في بضئة      
 التعميسي السشاخ تػفضخ فعمى عاتقيا تقع مدؤولية فضيا، الفعال خالعشر فيي الخوضة،

 حج وتشسضتيا ألقري مػالبو وتحفضد قجراتو لتشذيط السشاسب لمصفل والشفدي واالجتساعي
 شخشا   وتسثل الفقخؼ  وعسػدىا التخبػيةالتعميسية و  جػىخ العسمية ىي الخوضة فسعمسة  مسكغ.
 (Amand, et al., 2006, p. 312)   إنجاحيا.   في أساسيا  

وتختمف شبيعة عسل معمسة الخوضة عغ شبيعة عسل السعمع بالسخاحل التعميسية اآلخخػ،      
فإذا كان السعمع ىػ مفتاح العسمية التعميسية والتخبػية، فسعمسة الخوضة ىي مفتاح الشجاح ألؼ 

يكػن أكبخ مغ تأثضخ مخحمة تالية، وذلظ لسا ليا مغ تأثضخ بالغ في شخرية الصفل والحؼ قج 
السقخبضغ لو حتى أبػيو واخػتو، وأقخانو مغ األشفال، فتأثضخىا يبقى أعسق وأشج مغ تأثضخ 

وقجرتو عمى ، وتذعخه بحخيتو الدمػكاآلخخيغ، فيي التي تصبُعو عمى عاداتيا وتبث فيو آداب 
العسل والتعبضخ عغ نفدو دون خػف وتعسل عمى استكذاف قجراتو ومػالبو والدساح ليحه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
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القجرات والسػاىب بالشسػ والطيػر مسا يتختب عميو نذػء األشفال وىع يحسمػن في أنفديع ما 
ُشِبعػا عميو مغ آراء وأفكار ومعتقجات واتجاىات في شفػلتيع يرعب التحػل عشيا فيسا بعج. 

( أن لسعمسة الخوضة دور 4603، مرصفى) أمل  وقج أشارت( . 4666) حدام ابخاليع، 
مؤثخ وفعال في السجتسع، وذلظ لسا تقػم بو مغ أعسال وأدوار تزعيا في مختبة األم الحكيكية 
ألشفاليا، فيي تعتبخ مداعجة لعسمية نسػ أشفاليا ونسػذج لدمػكيع والسشػشة بعسمية تشسية 

وأن دورىا السحػرؼ يجب أن يتسثل في تػفضخ بضئة نفدية وتخبػية تداعج عمى  التفكضخ لجييع،
  اإلبجاع  واالبتكار، وحل السذكالت، والتفكضخ خارج الرشجوق.

فقج أصبحا أساسضضغ في  .التدام مجتسعي في السقام األولُيعج اإلبجاع  واالبتكار اآلن ف      
وما يحسمو مغ تخررات عمسية ججيجة،  تسكضغ االفخاد مغ مػاجية تحجيات السدتقبل،

مستغضخات العالسية والتصػر التكشػلػجي الحؼ نذيجه يػميا . فقج أصبح اإلبجاع  في لومػاكبة 
وقتشا الحالي ضخورة ممحة وأساسية ليربح السجتسع بسا فيو مغ أفخاد ومؤسدات قادريغ عمى 

لسعخفي وكثخة السختخعات وتعجد مػاكبة العرخ الحؼ يتدع بصابع التقجم التقشي واالنفجار ا
الثقافات، فاإلبجاع  يعتبخ أحج السقػمات األساسية الالزمة لشجاح واستسخار أؼ مؤسدة، فيػ 
العسمية الجيشاميكية التي تيجف إلى التصػيخ وإيجاد األفكار الججيجة لسػاجية السذكالت وتقجيع 

ثع تصػر السجتسع. )  أحالم  الخجمات مسا يؤدؼ بجوره إلى تقجم السؤسدات وتصػرىا. ومغ
 (. 170، 4604،  عمي

 داخل السؤسدة بخوح العسل واإلبجاع  السيشي ىػ أحج فخوع اإلبجاع  فيػ يعشي " تبشي      
أساسيات أؼ مشطسة أو مؤسدة  ذلظ ضسغ مغ األفخاد تسكضغ وقج أصبح واالبتكار" ، اإلبجاع 

الجولية التي تػاجو  ضػء التحجيات في الحجيثة التػجيات أحج تعميسية، فيػ يعج مإدارية كانت أ
 .السجتسعات



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1093 

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

واإلبجاع السيشي لمسعمسة يداعجىا عمى الخخوج مغ الشسط التقمضجؼ في األداء السيشي       
وفي كيفية التعامل مع السذكالت التي تػاجييا داخل الخوضة، سػاء  كانت مذكالت مختبصة 

فمع تعج القزية في الكيام  األشفال داخل القاعة.باالمكانيات السادية أو اإلدارية أو ب
بالسدؤليات السيشية فقط لمحكع عمى األداء اليسشي ، ولكغ تتعجػ حجود ذلظ إلى مجػ كفاءة 

 (. 3070، 4601وفاعمية تمظ السدؤليات السيشية. ) صفاء محسػد، 

 غضخ الججيجة اراألفك وخمق استثارة اإلبجاع السيشي لمسعمسة في قجرتيا عمى ويتسثل      
 تقجيع خجمة أو عمى مذتسمة السختمفة الشطام عسميات السؤسدة لتحدضغ في وتصبيقيا السألػفة

 وسياسات أىجاف أو العسل وأسالضب إجخاءات كتصػيخ ججيجة أفكار عسميات أو أو سمػك
 أو بالسؤسدة،التكشػلػجية الالزمة لمعسل  األسالضب تحجيج أو التشطيسية، أو لياكميا السؤسدة

. فالسعمسة السبجعة تقػم يتصبضق استخاتيجيات  والجساعات وسمػكياتيع األفخاد اتجاىات تغضضخ
داخل السؤسدة تدسح بجمج الخبخات والسعمػمات والرػر الخيالية بذكل يعسل عمى تعمع 

يجة تكامل السعخفة، كسا أنيا تكػن مفعسة بالحساس والتفاؤل والسخونة وتخحب باألفكار الجج
 04 ، 03 ، 4663 الشفيعي،ضيف هللا ).  وروح السخاشخة وتتدامح مع االختالف في الخأؼ

 (. 4606 ،تيجاني الصاىخ )حداني مرصفى،(. 

ويختبط اإلبجاع  السيشي لمسعمسة بسا يتػافخ لجييا مغ خرائز وصفات تسكشيا مغ أداء       
عسميا بذكل إبجاعي، وكحلظ تػافخ السيدخات في البضئة السحيصة بيا في الخوضة والتي تعضشيا 
عمى اإلبجاع . فالسعمسة السبجعة تتستع بدسات إبجاعية كالثقة بالشفذ والصالقة المفطية 

الحكاء، والعسل االبتكارؼ، وبجورىا تكدبيا ألشفاليا داخل القاعة، مغ خالل تحػيميا والفكخية، و 
تعج عشرخا  أساسيا  في  فييإلى أسالضب سمػكية تصبع الستعمسضغ بصابع التفكضخ اإلبجاعي، 

اليتػقف عمي مياراتيا الفشية فتأثضخىا في االشفال تشسية القجرات اإلبجاعية لجػ الستعمسضغ، 
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اتجاىاتيا ومعتقجاتيا التي تشعكذ عمي األشفال أفكارىا و  إنسا عمي ، ا لمسػاد العمسية فقطواتقاني
أن تكػن يقطة تتستع بقجر مغ الحكاء والقجرة ، فيي يجب  والسثل األعمي الحيغ يعتبخونيا القجوة

 ، كسا يجب أن تتدع ايزا بدعة األفق والقجرة عمي االبتكار ، عمي التفكضخ والترخف الدميع
وبجقة السالحطة حتي تتسكغ مغ تقضيع تقجم أشفاليا الضػمي واستغالل كل فخصة لسداعجتيع 

كسا أن مغ أىع أدوارىا أيزا  تشسية ميارات التػاصل، ،  عمي الشسػ بذكل شامل متكامل
مغ خالل التعمع الفعال واختيار  األشفالواستخجام التقشيات التعميسية الحجيثة، وإثارة خيال 

السشاسبة والفعالة في تػصضل رسالتيا بشاء عمى شبيعة السػقف التعميسي والبضئة  األدوات
 Andiliou. )لجػ االشفال إلى جانب دورىا في غخس الكيع واألخالق والثػابتىحا رفية، ال

& Morphy,2010.) 

 عمى ولتحقضق مدتػػ أدائي متسضد داخل الخوضة يجب أن يكػن لجػ السعمسة القجرة      
وىػ في حج  مػاقف التعمع، في وتػضيفيا االنفعاالت والسذاعخ اإليجابية مغ مجسػعة تػلضج

 (، 4605العيدى، (، )ريع  4601 غخيب،حدضغ (لالبتكارية واإلبجاعية  مؤشخا   ذاتو يعتبخ
 عمى القجرة لجييع تتػافخ اإلبجاعية يذتخط أن مغ مختفعة بجرجات يتستعػن  الحيغ وبالتالي فان

 .      والترخف بػعي في السػاقف السختمفة االنفعالى االتدان

وفي ىحا اإلشار يتحجد أداء معمسة الخوضة بسجسػعة مغ العػامل والسحجدات مشيا؛       
مجػ االتدان االنفعالي، وشغفيا بأداء العسل، والتخكضد العسضق، والحساس، إلى جانب نطختيا 

يسانيا بخصػرتو وأىسضتو في تكػيغ شخريات ألىسية السيشة والجور السمقى عمى عاتقيا وإ
االجيال القادمة ، دون انتطار أؼ محفدات خارجية. وجسيعيا سسات تتجدج في مفيػم " 

وىػ أحج السفاليع الحجيثة اتي تشتسي لعمع الشفذ     Psychological flowالتجفق الشفدي " 
وىػ أحج   . Csikszentmihalyiااليجابي، وىػ مفيػم شخحو عالع الشفذ األمخيكي 

مؤسدي عمع الشفذ اإليجابي، حضث أوضح "مضيالي" أن التجفق الشفدي يعبخ عغ الحالة 
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الشفدية الجاخمية التي يذعخ الفخد مغ خالليا بالتػحج والتخكضد التام مع ما يقػم بو، بجون 
 (. 6، 4606االلتفات لمػقت أو الدمغ السدتغخق في أداء السيسة. ) لبة محسػد، 

وقج اكتدب التجفق الشفدي أىسية خاصة عمى السدتػػ االكاديسي مغ خالل الجراسات       
 ,Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009) (  ( ،Breadوالبحػث كجراسات كال  مغ 

(، 4607( ، )الشذسي الخويمي ، 4606(، ) مشتطخ كصفان، 4603) عساد نريف،( ،2015
 (.4646القخالة،  (، )عبج الشاصخ4646)دمحم الرػافي ، 

 مغ بسا يسكشو يقػم لكي الفخد فضيا يدتغخق  التي الحالة الشفدي بأنو التجفقحضث يعخف        
يػ خبخة راقية ُتذعخ الفخد بالدعادة ف،   والػعي االنتباه درجات أقرى امػجيا  لي أعسال

والبيجة مغ خالل االنغساس في أداء السيسة لجرجة نديان الحات، كسا أن التجفق يشسي فاعمية 
الحات، وتحسل السدؤلية، كسا يشسي التخضل العقمي، والتفكضخ اإلبجاعي، والجافعية لإلنجاز، 

 (. 026، 4600 والقجرة عمى مػاجية التحجيات في األداء. ) أمال باضة،

 ميامو يؤدؼ عشجما الشفدي التجفق حالة إلى يرل الفخد أن( Mihalyiويعتقج مضيالي)       
 التي مياراتو عمى ديصخةوبرػرة مثالية، إلى جانب قجرتو في ال والتحجيات القضػد إشار خارج
 يدتعسميا التي والقجرات السػاىب كافة مغ التجفق ويتكػن  والدمػكية، الشفدية البالدة مغ تحخره
 وضػح  :وىي نقاط تدع"  في  Mihalyi، والتي حجدىا " تػاجو التي التحجيات لسػاجية الفخد

 بالػقت، اإلحداس وغياب بالحات، والػعي اإلحداس وفقجان والتخكضد، واالنجماج، األىجاف،
 واإلثابة الشذاط، ضبط عمى بالقجرة واإلحداس والتحجؼ، القجرة بضغ والتػازن  الخاجعة، والتغحية
 (.460، 4604  العبضجؼ،. )عفخاء الشذاط في الػعي وحرخ الجاخمية
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 ضاىخة سثلوي الفخد، شخرية في اإليجابية الجػانب تعديد إلىالتجفق الشفدي  يجفوي      
 حل في والتفكخ التجبخ إعسال أثشاء نفدو الفخد يشدى عشجما تتحقق ذاتية خبخة باعتباره إيجابية
 مقتخنا   السذكالت، بيحه السختبصة واألعسال السيام تشفضح في الفخد فضحوب السذكالت، بعس
 حياتو وتربح معشاىا، ويكتذف الحياة بيجة خالليا مغ ويعايغ واالبتياج، الشذػة مغ بحالة
 (.473، 4603 غخيب، سإيشا( . تعاش بأن وججيخة ىادفة

وحالة التجفق الشفدي تسثل الخبخة االندانية السثمى السجدجة ألعمى تجميات الرحة       
 في االنفعاالت تػضيف في الشيائية الجرجة أو القرػػ، الغاية الشفدية االيجابية، فيػ يعتبخ

 العسل مع وتشاسق وإيجابية بشذاطاالنفعاالت  تػضف ففي أثشاء التجفق والتعمع، األداء خجمة
 أو التجفق نزػب معشاه فيحا اكتئاب أو سأم أو ممل حالة في نكػن  وعشجما الفخد، يقػم الحؼ
 (.4667،صجيق. )دمحم لحجوثو الفخصة وجػد عجم

ومغ الستغضخات التي يسكغ اعتبارىا مشبئا  قػيا  بسخخجات الرحة الشفدية، بل وتعتبخ       
حاجدا  ضج الزغػط الشفدية، وليا تأثضخ قػؼ في اآلداء السيشي؛ متغضخ اليقطة الحىشية. حضث 
تػصف بأنيا درجة الػعي الحدي والسخونة العقمية التي يستمكيا الفخد والتي تسكشو مغ تحمضل 

 (.405، 4604لسػاقف واألحجاث مغ حػلة. ) أسساء  نػرؼ، ا

" االىتسام الػاعي بالخبخة في المحطة الحالية وتتخح الخبخة وتعخف اليقطة الحىشية بأنيا      
المحطية التي يدتجعضيا السخء أشكاال  متعجدة تذسل األحاسيذ الجدسية وردود الفعل العاشفية 

 ( .Creswell, 2016, 18والرػر الحىشية والحجيث العقمي والخبخات االدراكية. ) 

لزبط ما يحجث داخل الفخد وحػلو، فيي تحدغ  واليقطة الحىشية وسضمة واعية وىادفو     
 ,Schoeberlein).الػعي وتجػد اآلداء ، وتقػؼ السيارات التي تديع في التػازن العاشفي. )

& Sheth, 2009, 1  تعسل عمى زيادة مدتػيات تخكضد االنتباه وتعديد الػعي، كسا أنيا
تصػيخ  يتع ضػئيا في التي الحالة ىيوزيادة اإلرادة وتقمل مغ االلتدامات الحخفية باألفكار، و 
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أن  إذ ججيجة، ترشيفية لفئات وابتكاره إبجاعو عشج بالسخونة تتسضد التي الحىشية لحالتو الفخد
 عمى االنفتاح فخص زيادة يعشي مسا الفخد ومجاركو، رؤػ  تػسيع عمى تداعج الحىشية اليقطة

 والػعي تسكشو االنتباه مغ أكثخ درجة عمى يكػن  الحالة بيحه والفخد ومبجع، شيء ججيج كل
تصػيخ العسل الحؼ يقػم  عمى تداعج سمػكية أنساط والترخف وفق السػاقف مع التكيف مغ

( إلى أن ضعف اليقطة الحىشية 4، 4603يػنذ، أسسيان بو. وفي سياق مترل يذضخ )
يقػدة الى يجعل الفخد يتدع بشطخة أحادية االتجاه لألحجاث والسػاقف التي يسخ بيا وبالتالي 

الخكػد الفكخؼ وعجم تقبل الخؤػ الججيجة مسا يؤثخ سمبا  في كل جػانب الحياة وخاصة الجانب 
السعخفي لمفخد، وعمى العكذ فإن مدتػػ عالي مغ اليقطة الحىشية تجعل الفخد يدتفضج مغ 

غ عسل االمكانات الستػفخة لجيو ليحدغ مغ قجراتو العقمية في العسميات السعخفية العميا وتحدض
 الحاكخة واالنتباه.

( أن اليقطة الحىشية استخاتيجية عقمية Manakis, 2017وقج أضيخت نتائج دراسة )     
مغ ىشا ازداد صحية يسارسيا السعمسػن لالىتسام باحتياجات الصفل أكاديسيا  وعاشفيا . و 

    ت كال  مغاضيخت العجيج مغ الجراسات اآلخخػ مثل دراسااالىتسام باليقطة الحىشية ، حضث 
  (،4606،  عبج السجضج(، )شارق دمحم، إيسان 4606(،) الدضج التيامي، 4606) دمحم حساد، 

أن ارتفاع مدتػػ اليقطة الحىشية (. 4607(، ) سامي جبخيل، 4607) ىشية عبج الغالي، 
مدتػػ وتحدغ الحالة الشفدية واالجتساعية لمفخد، و السعخفية و يؤدؼ إلى كفاءة العسميات العقمية 

  االبتكارية االنفعالية لجيو.
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 مشكلة الدراسة

تأتي ىحه الجراسة في إشار االىتسام الستدايج بسخحمة رياض االشفال، بجسيع عشاصخىا؛      
 تحجث أن تدتصيع وميارات خبخات مغ تستمكو حضث يأتي في مقجمتيا معمسة الخوضة فيي بسا

 معمسة إلى أن ( 4604 ، شمبة )ابتياج ، فقج أشارت قجراتو، وتشسية الصفل تعمع في ا  كبضخ  فارقا  
 تحقضق ويتصمب رياض األشفال، مخحمة في التخبػية التعميسية العسمية ركضدة ىي األشفال رياض
 لتحكيقيا، تدعى التي الخسالة بيا وسسػ السشػط الجور بعطع كامل وعي عمى تكػن  أن دورىا
 لمتشسية (4616) مرخ خصة في السحاور الخئيدة كأحج التعميع أىسية إدراج تع وليحا

بسعمسة الخوضة، والتي تستيغ ميشة ىي مغ أصعب السيغ  االىتسام يتصمب وىحا السدتجامة،
وأكثخىا حداسية وأىسية، فسيشة التجريذ مغ السيغ الزاغصة، باإلضافة إلى أن الصبيعة 

ألشفال والتي تشعكذ عمى الشػعية لمسخحمة الدشية الشسائية لألشفال في مخحمة رياض ا
سمػكياتيع ومتصمبات نسػىع، وحاجاتيع إلى بخامج وأنذصة تخبػية متشػعة، واالترال السباشخ 
مع أولياء أمػرىع؛ جسيعيا يسثل ضغػشا  إضافية لجػ معمسة تمظ السخحمة. )سمػػ عبج الغشي، 

4606 .) 

سام " كل عمى حجه " بضغ وقج كان لستغضخات الجراسية الحالية نرضب كبضخ مغ االىت     
الباحثضغ والتخبػيضغ وذلظ لسا ليحه الستغضخات أثخ كبضخ في قجرة السعمسة عمى تػفضخ بضئة 

ىالة سشارؼ )مثل دراسات كال  مغتعميسية داعسة لألشفال، فقج أثبتت العجيج مغ الجراسات 
عبج السجضج، ، ) شارق دمحم، ايسان (4606،الذمػؼ  عمي(، )4606، )لبو عيدى، (4605،

، (4607،األنرارػ  خػلة(، )4607(، )ىشية عبج الغالي، 4607(، )فيرل الخبيع ،4606
( أن اليقطة الحىشية كستغضخ لو درجة كبضخة مغ األىسية وخرػصا  4607الخويمي ، )الشذسي

بالشدبة لمسعمع حضث أنيا مفضجة في خفس الزغػط التي يتعخض ليا والتػتخ والقمق، وتديع 
ضغ التفاعل بضشو وبضغ شالبو، وتجعمو قادرا  عمى إدراك السػاقف وحدغ الترخف فضيا، في تحد
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تعديد الذعػر بالقجرة عمى إدارة البضئة السحيصة بالفخد مغ خالل تعديد كسا انيا تعسل عمى 
االستجابات الكيفية لسػاجية الزغػط، وزيادة االنتباه والػعي لمسػاقف، واالنفتاح عمى الخبخات 

يد الذعػر بسعشى الحياة، وزيادة السخونة العقمية، وبالتالي تعديد مدتػيات الرحة الشفدية وتعد 
يؤدؼ إلى . وأن انخفاض مدتػػ اليقطة الحىشية والعقمية لمفخد. وغضخىا مغ الفػائج اآلخخػ 

انخفاض مدتػػ التخكضد وعجم القجرة عمى حل السذكالت أو انتاج حمػل بجيمة وفقجان الديصخة 
قج يػلج لجػ الفخد نطخة  أنوكسا ، الغزب واتخاذ قخارات مفاجئة والذعػر بعجم االرتياحعمى 

مسا يؤدؼ بو إلى الجسػد ، رؤية الججيج والسغايخ وعجمأحادية قصعية لألحجاث التي يسخ بيا 
) كع ا جاء في دراسات كال  مغ  اآلخخيغ الفكخؼ وعجم تقبل الخؤػ الججيجة أو وجيات نطخ

 ,.Akyurek, et al)، (167، 4604ل أخخس، ئ(، )نا122: 121، 4601هللا، عبج  أحالم
2018, 246) .  

ثع جاء الستغضخ الثاني " التجفق الشفدي " ليطيخ تأثضخه الكبضخ مغ خالل الجراسات عمى      
)جضيان سػيج، مخوة سعادة ، جػدة الحياة الػضيفية واألداء السيشي لمسعمع كسا في دراسة 

وره أيزا  في القجرة عمى اتخاذ القخار كسا في دراسة ) اسساء لصفي، حشان أبػ (، ود4606
 (. 4603نريف،  عساد(، وعالقتو بالتفاؤل واالبجاع االنفعالي كسا في دراسة )4603العال، 

 ,Husameddinوتػضح بعس الجراسات أىسية التجفق الشفدي في االبجاع كجراسات كال  مغ 
et al., 2015)) ،Hindle, et al., 2015)) ،Husameddin, et al., 2015))، 

Mihelic,& Aleksic, 2017)) ، Husameddin et al., 2015))، Mihelic, K.,& 
Aleksic, 2017) )Yang, et al., 2019)ضيخت نتائجيا وجػد عالقة معشػية ( والتي أ

  بضغ مدتػػ اإلبجاع الفخدؼ وحالة التجفق.

( أن التجفق الشفدي يجعل الفخد يذعخ بالتػحج 02، 4601حضث ذكخ ) دمحم أبػ حالوة،      
مع ما يقػم بو وبالتخكضد التام فيسا يقػم بو واالنجفاع بحضػية نحػ األنذصة مع إحداس عام 
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بالشجاح في التعامل مع ىحه األنذصة، وىػ ما يجعمو يحقق االنجازات السحتمفة واالبجاع مع 
. وليحا سػف Csikszentmihalyi, 2006)ل إلى قسة الدعادة، وىػ ما أكج عميو  ) الػصػ 

 بجاع السيشي لمسعمسةتحاول ىحه الجراسة التعخف عمى امكانية التشبؤ مغ خاللو باإل
اتجيددت  اإلبددجاع السيشددي لسعمسددة الخوضددة ىددػ متغضددخ لددع يحطددي بكثضددخ مددغ االىتسددام فقددجف     

خا  إلدددى اإلبدددجاع  السيشدددي وتأثضخاتدددو االيجابيدددة عمدددى السؤسددددات مدددؤخكثضدددخ مدددغ البددداحثضغ انطدددار 
اإلبجاع  السيشدي يجعدل السعمدع قدادر عمدى  عمى اعتبار أن،  وعمى السعمع برفة خاصة التخبػية

االرتقددداء بعسمدددو وقيامدددو بالعجيدددج مدددغ األدوار السيشيدددة، كسدددا أندددو يعتبدددخ أحدددج السكػندددات األساسدددية 
الالزمددددة لتصددددػيخ وزيددددادة معددددجل أداء األفددددخاد داخددددل السؤسدددددات ووسددددضمة إليجدددداد حمددددػل ججيددددجة 

 لسؤسدة والعسل عمى مػاجيتيا، لمسذكالت، وأيزَا يديج مغ قجرتو عمى تحسل الرعاب داخل ا
(، Jeffrey,   & Craft,  2006( ،)Tina, Mark,, 2007) كال  مدغ الجراسات دراسة ىحه مغو 
(Harris, 2009) ،Shaheen, 2010)  ،يػسدددف بحدددخ، 4600(، )مدددخيع السصددػع( ،)

 ,.Morais, & Azevedo, 2011( ،)Anna, et al(، )4600(، )سدسضخة ميددػن، 4600
(، 4601(، )صدددددددفاء محسدددددددػد، 4604(، )أمدددددددل الجسضدددددددل، 4604شسدددددددة سدددددددعضج، (، )فا2012

Davies, 2013) ،سددعاد عبددج الغشددي، 4602(، )مددخاد سددميسان، 4602(، )يحددي صدداوؼ( ،)
(، 4605(، )ناصدددددخ عبضدددددجة، 4604(، ) احدددددالم عمدددددي، 4603(، )فتحدددددي البحدددددخاوؼ، 4603

حدددداني (، )4606، الذددسخؼ  عبضدددج(، )4605(، )تخكدددي السددداعضج، 4605)محسددػد مشدددي، 
(. وجسيعيددا ركدددت عمددى أىسيددة 4607،  )الدددعضج جسعددة، (4606، تيجدداني الصدداىخ،مرددصفى

 يداعج حضث بسكانة، األىسية مغ التعميع مجال في اإلبجاع  اإلبجاع السيشي برفة عامة فخعاية
 معيدا، والتدأقمع الستددارعة، التغضدخات ومػاجيدة الردعػبة، ذات السذدكالت التعامدل مدع فدي

 بدضغ الكبضدخ التشدافذ ومددايخة االقتردادية، اإلنجدازات وتحقضدق السجيدػل، ومػاجيدة السددتقبل
 لمرجفة. تصػيخه تخك أو التعميع، خالل مغ قسعو أو تجاىمو، أو إىسالو، يسكغ ال األمع، ليحا
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قع عمى عاتقيا مدؤولية تخبية وإعجاد قادة السدتقبل يالتي وبسا أن معمسة الخوضة ىي     
وصانعي االمع، فقج أصبحت الحاجة ماسة لػجػد معمسات مبجعات في ميشتيغ قادرات عمى 
ابتكار اسالضب ججيجة في التعميع ووسائل مبتكخة لشقل السعمػمة لمصفل باسمػب يجعمو يقتشع بيا 

شقل خبخة اإلبجاع  ألشفاليا وتكدبيع إياىا وتشسي ويصبقيا في حياتو الضػمية، كسا أنيا ىي مغ ت
قجراتيع اإلبجاعية فيي الغاية التي مغ السفتخض أن يدعى ليا الجسيع مغ أجل خمق جضل 

وىحا ما  مبجع ومتسضد قادر عمى مػاجية متصمبات عرخ الثػرة الخقسية والتغضخات الستدارعة. 
(، ) دمحم حدغ، 4604ل الجسضل، (،)أم4600أكجتو دراسات كال  مغ )حشان السالحة، 

وبخغع ىحا فيشاك نجرة في الجراسات التي تشاولت (.  4606(، )سيام الدالمػني، 4605
 اإلبجاع  السيشي لجػ معمسة الخوضة إن لع تكغ معجومة.

سعمسات لاشخافيا عمى التجريب السضجاني  أثشاءالباحثة وبشاء  عميو فسغ خالل مالحطات      
اليقطة  مدتػػ واالختالف الطاىخ فيسا بضشيع في  عامميغ مع األشفال بالخوضةالخوضة أثشاء ت

الحىشية والتجفق الشفدي وحتى درجة إبجاعيغ في مػاقف التعمع السختمفة. وأيزا  مغ خالل 
في حجود  –تػجج دراسة واحجة  تبضغ أنو الوالتي مخاجعة األدبيات الشطخية والجراسات الدابقة 

 مجتسعة، ولكغ لػحع االىتسام بكل مشيع عمى حجةالجراسة  اتستغضخ لقت تصخ  –عمع الباحثة 
مسا يعشي أىسية ىحه الستغضخات وخرػصا  أنيا  ،لفئات آخخػ ليذ مغ بضشيع معمسة الخوضة

جسيعا  تشتسي لعمع الشفذ االيجابي وىػ االتجاه الحجيث الحؼ يجحب أنطار الباحثضغ الفتخة 
 ة في االستفادة مغ قجرات واستعجادات األفخاد، وتصػيخ أدائيع.األخضخة لسا لو مغ فػائج كبضخ 

 التداؤل الخئيذ التالي:وتع صياغتيا في فكخة البحث الحالي  فقج تبمػرت

ما مجى اإلسيام الشدبي لميقعة الحىشية والتجفق الشفدي في اإلبجاع  السيشي لجى معمسات 
 رياض األطفال بسحافعة السشيا؟
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 الفخعية التالية: األسئمةولإلجابة عمى ىحا التداؤل البج مغ االجابة أوال  عمى  

 ؟تػافخ أبعاد اليقطة الحىشية لجػ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشياما مجػ  -
 ؟تػافخ أبعاد التجفق الشفدي لجػ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشياما مجػ  -
 ؟ي لجػ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشياتػافخ أبعاد اإلبجاع  السيشما مجػ  -
أبعددداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التدددجفق الشفدددي كستغضددخات مدددتقمة فدددي مددا مددجػ أسدديام  -

  ؟ اإلبجاع  السيشي لسعمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا 

 أهداف الدراسة

أبعاد اليقطة الحىشية، وأبعاد  مجػ اسيامتيجف الجراسة الحالية إلى التعخف عمى 
التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بشدب إسيام مختمفة دالة إحرائيا في اإلبجاع  السيشي 

 لسعمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا ". 

  أهمية الدراسة

 اآلتي: في  ريايتسثل أىسية يسكغ تمخبشاء عمى ما تقجم فإن الجراسة الحالية 

 األىسية الشعخية: 

اإلبجاع   -التجفق الشفدي  –تػفضخ إشار نطخؼ عغ متغضخات البحث ) اليقطة الحىشية  -
السيشي( وتػضيح جػانبيع السختمفة باعتبارىع مرصمحات حجيثة االستخجام. مسا قج 

 يفتح أفاقا  لسديج مغ الجراسات في ىحا السجال.

 التى السفاليع مغ والتي تعتبخ الشفدية الجراسات مجال فى مفاليع الجراسة حجاثة -
 الباحثضغ مغ يشالػا لع إلى كػنيع باإلضافة ، اإليجابى الشفذ عمع مشطػمة إلى تشتسى
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 ال والتى التعميسية البضئة اإليجابية فى نتائجيع مغ بالخغع االىتسام مغ الكافي القجر
 أيزا وإنسا والسيشي، الشفدى واالجتساعي تػافقو تحقضق عمى فقط السعمع تداعج

 بالسشطػمة االرتقاء إلى يؤدؼ ؛ بسا مع شالبو في القاعة أدائو بسدتػػ  االرتقاء
 .ككل التعميسية

 نفدية إسياما ومقاييذ سابقة ودراسات أدبيات مغ يحتػيو بسا البحث ىحا يسثل قج -
 لع السجال الحػ ىحا فى ججيج ببحث والتخبػية الشفدية الجراسات مضجان يعدز نطخيا
 مشو الباحثػن  يدتفضج أن يسكغ الشػع ىحا مغ بحث عمى الباحثة اشالع حجود فى يحع

اليقطة الحىشية والتجفق الشفدي  مجال فى البحػث التجخيبية  مغ العجيج إجخاء فى
 .واإلبجاع  السيشي

 الساسة أىسية التجفق الشفدي واإلبجاع  السيشي لسعمسة رياض االشفال نطخا  لمحاجة -
تحجيات في ضل عرخ الثػرة  مغ السؤسدات التعميسية يػاجو ما ضل في إلضيسا

 .الخقسية واالنفجار التكشػلػجي

   :التطبيكية ىسيةاأل

اإلبجاع  السيشي لجػ التجفق الشفدي و لتحجيج مدتػػ تضغ ججيج آداتضغتػفخ الجراسة  -
 .السيتسضغ والستخررضغ والباحثضغ الججد اتداعج أن يسكغو  معمسة رياض األشفال،

 تصػيخ أدائيع في تداعجىع نتائج مغ عشو تدفخ ما خالل مغ السعمسضغ تفضج أن يسكغ -
 .السيشي
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قج تػفخ متغضخات الجراسة الثالث قجرة تشبؤية في تحجيج ىػية السعمسة التي ستكػن  -
أكثخ نجاحا  في التعامل مع األشفال والتي يسكغ أن يعتسج عمضيا خالل االختبارات 

 الذخرية لمسعمسات.

ة أنطار السعشضضغ بأىسية اتخاذ الخصػات الزخورية لتشسية ىحه الستغضخات تػجو الجراس -
لجػ معمسة الخوضة ألىسضتيا في تصػيخ آدائيا ، وتأثضخ ىحا اآلداء عمى االشفال 

 برػرة إيجابية.

تػجيو أنطار القائسضغ عمى العسمية التعميسية إلى الشطخ إلى معمسات الخوضة  -
ة التعميسية والحفاظ عمضيع قػة واعية يقطة مبجعة، مسا باعتبارىغ أصػال  قيسة لمسؤسد

يجعل أشفاليا أكثخ قجرة عمى التعامل والسشافدة في ضل التصػرات العالسية 
 والسدتحجثات التكشػلػجية .

 دود الدراسةح

 :تسثمت فيجخيت الجراسة عمى عضشة مغ معمسات رياض االشفال، أ حجود بذخية:

( مغ معمسات رياض  46العضشة االستصالعية: تكػنت العضشة االستصالعية مغ )  - أ
 االشفال. 

 ( مغ معمسات رياض االشفال. 066العضشة األساسية: وتكػنت العضشة األساسية مغ )  - ب

 -4607مغ العام الجامعي  الثانيتع تصبضق الجراسة الحالية في الفرل الجراسي  حجود زمشية:
 م.4646
مشيا السشيا  محافطةروضات  عمى السعمسات في بعستع تصبضق ادوات الجراسة  مكانية:حجود 

روضة مجرسة  -( االبتجائية بسجيشة السشيا 4التجخيبية )  –) روضة مجرسة شمبي االبتجائية 
 . روضة مجرسة الفاروق لمتعميع االساسي(  -روضة الفاروق عسخ  –الجالء ببشي مدار 
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 أدوات الدراسة

 إعتسجت الجراسة عمى األدوات التالية:

 (. 4602مكياس العػامل الخسدة لميقطة الحىشية. )عبج الخقضب البحضخؼ وآخخون ، -0

 لسعمسة الخوضة. ) إعجاد الباحثة( . التجفق الشفديمكياس -4
 مكياس اإلبجاع  السيشي لسعمسة الخوضة. ) إعجاد الباحثة( . -1

 مصطلحات الدراسة

  الحىشية : أواًل: اليقعة

 والسعارف مخاقبة األفكار عمى السدتسخة الفخد قجرة بانيا ( Baer et al., 2006 تعخيف )-
 االحجاث مػاجية في مشيا، والتكامل واالستفادة الحاضخة الخبخات عمى والتخكضد واالنفعاالت،

 السختمفة .
( عمى أنيا "االىتسام الػاعي لمخبخة في المحطة الحالية، Creswell, 2016, 18يعخفيا ) -

وتتخح الخبخة المحطية التي يدتجعضيا السخء أشكاال  متعجدة تذسل االحاسيذ الجدسية وردود 
 الفعل العاشفية والرػر الحىشية والحجيث العقمي والخبخات االدراكية " . 

لػعي الحدي والسخونة العقمية التي ( عمى أنيا "درجة ا405، 4604وتعخفيا )أسساء نػرؼ،   -
 يستمكيا الفخد والتي تسكشو مغ تحمضل االحجاث والسػاقف فسغ حػلو" .

والسدتخجم في مكياس العؽامل الخسدة ( Baer et al., 2006تعخيف )الباحثة  وتتبشى  -
( . حيث تػ استخجامو في 4102لميقعة الحىشية تخجسة ) عبج الخقيب البحيخي وآخخون، 

 الجراسة الحالية. 
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 :التجفق الشفدي: ثانياً 

تعخيف مضيالي: ىػ حالة يشذغل فضيا الفخد في نذاط ما حضث ال يبجو أن ىشاك شئ  -
جخبة مستعة ججا  ويقػم الفخد بعسل ذلظ ميسا كمفو األمخ آخخ ميع في ذلظ الػقت وتكػن الت

  (Csikszentmihlyi, 1990, 08)لتحقضق ىحا الذئ".  
(  بأنو " خبخة مثالية تحجث لجػ الفخد مغ وقت 040، 4606البياص،  سضجتعخيف )  -

آلخخ عشجما تؤدؼ السيام بأقرى درجات االداء ويتحجد ىحا التجفق مغ خالل االنذغال التام 
باألداء وانخفاض الػعي بالدمان والسكان أثشاء األداء ويتحجد ونديان احتياجات الحات 

 ة والستعة أثشاء العسل". والدخور التمقائي السرحػب بالبيج
عشج  عمضيا معمسة رياض االشفالحرل تبأنو الجرجة التي  :   إجخائياً  ةوتعخفو الباحث  -

 التجفق الشفدي.عمى مكياس  ااستجابتي
 اإلبجاع  السيشي: ثالثًا:

( عمى أنو :مفيػم يعج مغ السخاحل الستقجمة لألداء واالحتخاف 4661،ابخاليع يعخفو ) أحسج  -
، حضث أن كل مشيسا يعبخ عغ العسل والقجرة عمى فعل أو الكيام بسدؤليات تتحجد السيشي 

شبقا  لسحجدات الجور أو الػضيفة التي يذغميا السعمع عمى اختالف أنػاعيا، أما اإلبجاع  
 فيػ أن يتخصى محجدات الػضيفة أو السدؤلية السيشية " .

استخاتيجيات مبتكخة إلجخاء تحدضغ  ( بأنو " قيام السعمع بػضع4604يعخفو ) ناجي سكخ، و  -
وتججيج شامل في االجخاءات، والػسائل، وأسالضب العسل ، وفي مشيجية التعامل مع البضئة 

 السجرسية ".
بأنو الجرجة التي تحرل عمضيا معمسة رياض االشفال عشج  : إجخائياً وتعخفو الباحثة  -

 استجابتيا عمى مكياس اإلبجاع  السيشي..
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 والدراسات السابكة املرتبطة:اإلطار النظري 

سػف تحاول الباحثة في ىحه الجدئية القاء الزػء عمى متغضخات الجراسة الحالية بجأ مغ      
"التجفق الشفدي" ، ووصػال  إلى  الستغضخ األول وىػ "اليقطة اليشية"، مخورا  بالستغضخ الثاني

 " اإلبجاع  السيشي". مع التجعيع بالجراسات الدابقة السختبصة بستغضخات الجراسة.  الستغضخ الثالث

 أواًل: اليقعة الحىشية:

اليقطة الحىشية مرصمح يشجرج تحت مطمة عمع الشفذ االيجابي ، وىػ مغ السفاليع التي      
ي الدشػات فخضت نفديا بقػة عمى ساحة عمع الشفذ السعاصخ، وجحبت انتباه الباحثضغ إلضيا ف

 التي الصخق  مجسػعة" إلى  األخضخة نطخا  لشتائجيا االيجابية والفعالة، وىػ مفيػم يذضخ
 وانفعاالتو ومذاعخه وأحاسيدو الفخد لبضئة اإلنتباه عمى تؤكج التي في التفكضخ الفخد يدتخجميا

 لمسػاقف التكيفية اإلستجابات مغ مجسػعة لتحقضق االحكام مغ حكع بإصجار اػ التقضج دون 
 حج عمى والسجتسعى الذخرى السدتػيضغ عمى التػافق لو يحقق الفخد بسا ليا يتعخض التي

 . (Kettler, 2013) سػاء .

 لمخبخات، السخاقبة السدتسخة تعشي اليقطة ( أن Cardaciotto et al., 2008 تعخيف ) -
 السدتقبمية، األحجاث أو الساضية بالخبخات االنذغال مغ أكثخ الحاضخة الخبخات عمى والتخكضد

 إصجار وبجون  الػاقع، في ىي كسا بالكامل األحجاث ومػاجية معيا، والتدامح الخبخاتوتقبل 
 عمضيا. تقضيسية أحكام

( بانيا تػجيو انتباه الفخد بذكل متعسج 047 ،4667حسجؼ الفخماوؼ، ولضج حدضغ، ويعخفيا ) -
حطة الخاىشة بيجف تشطيع انفعاالتو وادارتيا الى الخبخات الجاخمية والخارجية التي يسخ بيا في الم

 مغ خالل تساريغ التأمل والتفكضخ.
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الحىشية  اليقطة مفيػم أن إلى ( Davies , & Hayes, 2011, 199 )ويعخفيا كل مغ -
 وانسا يتعسج الفػرية األحكام مغ مجسػعة إصجار دون  لحطيا   اإلنفعالية بالخبخات الػعى يتزسغ

 اإلستجابة.  إصجار قبل بالسػقف مميا   التفكضخ أجل مغ األحكام ىحه تأجضل
( بأنيا التخكضد في المحطة الحاضخة واالنتباه غمى Droutman, et al., 2017ويعخفيا ) -

السشاشق السحيصة واالفكار والسذاعخ والعػاشف مع قبػل الحات وعجم الحكع عمى الخبخات أو 
 التفاعل معيا. 

 مكؽنات اليقعة الحىشية:

 تعجدت نساذج اليقطة الحىشية التي قجميا الباحثضغ وفقا  لػجيات نطخىع ومشيا: 

 ( لسكػنات اليقطة الحىشية والحؼ يتكػن مغ خسدة أبعاد ىي:Bear et al., 2006) نسػذج-

 الجاخمية والخارجية عمى الخبخات بتخكضد اإلنتباه عمى الفخد قجرة" بيا ويقرج  :السالحعة -أ
 .  "األشكال الخوائح، األصػات، اإلنفعاالت، السعارف، اإلحداس، مثل

 مغ وما تتزسشو ودواخميا الشفذ بسكشػنات التعبضخ عمى القجرة" بو : ويقرجالؽصف-ب
 .  "سمبية أم إيجابية كانت سػاء وانفعاالت مذاعخ

 التخابصات وايجاد وعسل االحجاث إدراك عمى الفخد قجرة" بو يقرج :بؽعى الترخف -ج
 ". في الحاضخ واستغالليا الساضى أحجاث مغ واالستفادة االحجاث بضغ ما العالقات

 تقضيسية عمى أحكام إصجار عمى الفخد قجرة" عجم  بو ويقرج  :الخبخات عمى الحكػ عجم  -د
 " .ةالخبخات الخارجي أو الجاخمية والسذاعخ األفكار

 لتأتي والسذاعخ لألفكارالسضل إلى الدساح  " بو ويقرج : الخبخات مع التفاعل عجم  -ه
. ) عبج الحاضخة المحطة في تخكضده وتفقجه بيا، يشذغل أو الفخد، تفكضخ تذتت أن دون  وتحىب

 (.047، 4605حدغ، كسال )(، 4602الخقضب البحضخؼ وآخخون، 
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 -القرج)   لميقطة الحىشية ويذتسل عمى ثالث مكػنات ىي:  Kabat, 2009)نسػذج ) -
االتجاه( وىي مكػنات ليدت مشفرمة عغ بعزيا وانسا ىي متذابكة في عسمية  –االنتباه 

 (.01، 4601، أحسج محسػدالزبع، فتحي واحجة تحجث في وقت واحج. )

( وىػ عبارة عغ مكػنضغ رئيدضغ لميقطة الحىشية ىسا ) Hosker, 2010, 33نسػذج )  -
 الستعجاد والػعي بالتجارب في المحطة اآلنية(.ا –التشطيع الحاتي لالنتباه في المحطة اآلنية 

( والحؼ يتزسغ خسذ مكػنات لميقطة 041، 4602البحضخؼ وآخخون،  عبج الخقضبنسػذج ) -
عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية  –الترخف بػعي  –الػصف  –الحىشية وىي ) السالحطة 

 عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية(. –

بالسالحطات الجاخمية  )الػعي( ويتزسغ بعجيغ Teixeira, et al., 2016, 5نسػذج )  -
 القبػل(. –رجية اوالخ

عجم  – )االنتباه( ويذتسل عمى أربعة أبعاد ىي Droutman, et al., 2017, 5نسػذج )  -
 قبػل الحات(. –عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية  –التفاعل مع الخبخات الجاخمية 

زح اختالف الباحثضغ في تحجيج مكػنات اليقطة الحىشية ، ومغ خالل العخض الدابق يت    
ولكغ لػحع أن ىشاك اتفاق عمى بعس السكػنات التي كانت أكثخ تكخارا  في الشساذج 

( Bear, et al., 2006واالختالف في البعس اآلخخ، ولحا تع االعتساد عمى نسػذج ) 
( نطخا  لكػنو 4602ضخؼ وآخخون، لمعػامل الخسدة لميقطة الحىشية ، تعخيب )عبج الخقضب البح

أىع الشساذج التي تشاولت مفيػم اليقطة الحىشية، كسا أنو نسػذج شامل لجسيع االبعاد التي 
 تكخر استخجاميا في الشساذج اآلخخػ السقجمة لميقطة الحىشية.
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 أىسية اليقعة الحىشية:

 ية ومشيا أنيا : أشارت العجيج مغ الكتابات والبحػث إلى أىسية وفػائج اليقطة الحىش

والثقة  القػة مغ كثضخا   الفخد يكتدب االنتباه تخكضد فعشج التخكضد، مغ مديجا   الحىشية اليقطة تسشح -
 يحّدغ الحىشية اليقطة مغ يأتي الحؼ فالتخكضد ومجاالتيا الحياة، جػانب جسيع في والديصخة

 .Mace, 2008)العسل.)  في األداء مدتػياتمغ 

االفخاد بالدمػك القػيع وتبشي السبادغ األخالقية واإلندانية والعير في حياة تديع في التدام  -
ىادفة واالنزباط الحاتي، كسا أنيا تعدز سمػك الفخد تجاه البضئة وتجعع قجراتو السعخفية 

 (.Siqueira & Pitass, 2016, 1188واالبتكارية. )

بذكل كامل وواضح، والتعخف عمى تعدز مغ قجرة الفخد في الذعػر بكل عػاشفو وانفعاالتو  -
 ,Pickaard, et al., 2016مذاعخة مسا يداعجه عمى تجاوز االمػر الدمبية في حياتو. )

182. ) 

تعسل عمى تحدضغ العسميات السعخفية وما وراء السعخفية التي يتع تعمسيا لسالحطة األفكار  -
 والسذاعخ. 

ت داخل األسخة ولمسعمسضغ في تحدضغ لميقطة الحىشية أىسية خاصة بالشدبة لألباء واالميا -
عالقاتيع بأشفاليع داخل السجرسة، إذا أن التجريب عمى اليقطة يداىع في التخفيف مغ حاالت 

 Whitaker, etالقمق والتػتخ وزيادة مدتػيات الػعي الحىشي وتحدضغ جػدة العالقات . )
al., 2017, 51.) 

ضخات الفدضػلػجية التي تحجث لجػ الفخد، ومشيا لميقطة الحىشية فػائج فدضػلػجية تتسثل في التغ -
خفس االلع وتحدضغ الػضيفة السشاعية وتحقضق جػدة الشػم، وفػائج نفدية تتسثل في خفس 
الزغػط وأعخاض االكتئاب الشفدي والقمق والسخاوف السخضية والتفكضخ االجتخارؼ، فزال  عغ 
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 Lee, et)  غ التػتخ والذعػر بالغزب. والتقمضل م تحدضغ الحاكخة العاممة وعسميات االنتباه،
al., 2017) 

 تديع في تخفيس الزغػط وتحدضغ جػدة الحياة، وتعجيل الحالة السداجية لمفخد. -

تعدز الػعي لجػ الفخد بسالحطة ما يجور حػلو مغ أفكار ومعمػمات ججيجة في البضئة وتشبؤ  -
 ما فضيا مغ امكانات.

 االفكار الخاشئة والعسل عمى تعجيميا.رفع القجرات اإلبجاعية لمفخد لسػاجية  -

 . مشيا واالستفادة الججيجة لمسعخفة واالستشباط التحمضل عمي الفخد قجرة تشسية -

. ) ىشية .واالبتكار اإلبجاع  نحػ ودفعو السعخفة في الدخيع التقجم مدايخة عمي الفخد تذجيع -
 (.336:  335، 4607،  عبج الغالي

 للمعلم:  العقلية اليقظة فوائد

 ,Bernay, 2014(، و Mace, 2008أشارت العجيج مغ الجراسات مشيا دراسة )        
60) ، )Alidina, & Adams , 2015) ، ) ، (،  إلى فػائج اليقطة 4607و ) أمضخة بجر

 الحىشية لمسعمع وقامت الباحثة في تمخيريا في الشقاط التالية:

 والثقة والديصخة القػة مغ كثضخا   فيكتدب التخكضد، مغ ا   مديج الحىشية السعمع اليقطة تسشح -
 .العسل في األداء مغ مدتػيات ويحدغ  ،

مسارسة السعمع لميقطة الحىشية تديج مغ قجرتو عمى التعامل مع الزغػط وتسكشو مغ  -
 إدارتيا بكفاءة.

 تقجم اليقطة الحىشية استخاتيجيات تعمع عقالنية لسداعجة الستعمع عمى التعمع الجضج. -
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 السعمع عمى فيع مذاعخه وحالتو الػججانية برػرة جضجة.تداعج  -

 تداعج السعمع في كيفية إدارة الدمػكيات الدمبية السػجػدة لجػ البغس مغ شالبو. -

 تداعج السعمع عمى خمق بضئة تعمع إيجابية. -

 تداعج ه في التػصل إلى حمػل أفزل لمسذاكل التي تػاجيو مع شالبو . -

 مقؽمات اليقعة الحىشية:

عمددي ، ) Brown, et al., 2007)مددغ أىددع مقػمددات اليقطددة الحىشيددة كسددا ذكخىددا )     
 ( ىي:012، 4606السعسػرؼ، 

: وىي السقػم األول لميقطة الحىشية، حضث تعج أحج العاممضغ الجاخمي حزؽر الؽعي -
والخارجي لجػ الفخد ، كسا تعج أيزا  وعيو بافكاره ومذاعخة والسثضخات السحيصة بو لحطة 

 ارتيا أو مخورىا في المحطة اآلنية.إث

: أؼ قجرة الفخد عمى تغضضخ الحالة الحىشية لو بتغضخ السػقف السخونة في الؽعي واالنتباه -
 وعجم الجسػد عمى السألػف، وقجرتو عمى تقجيع أفكار ججيجة ومختمفة لمسػقف .

معطع الشاس،  : وىػ مقػم ال يتػافخ لجػاالستقخار أو االستسخارية في الؽعي واالنتباه  -
فيي قجرة كامغ لجػ االندان تداعجه في التخمز مغ السفاليع الخاشئة واالفكار واالنفعاالت 

 الدمبية. 

 التجفق الشفدي:  ثانيًا:

التجفق الشفدي مغ السفاليع الديكػلػجية ذات السزامضغ االيجابية التي تمقى اىتساما      
متدايجا  وتذغل بال السجتسعات والباحثضغ عمى حج سػاء، حضث أنيا تبحث في الجػانب 
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االيجابية االندانية وتفعضل دور الدػاء مغ أجل رقي الفخد وتقجم السجتسع حتى يرل إلى 
 ي األفزل.الػجػد االندان

 وقج تشاول العجيج مغ الباحثضغ مرصمح التجفق الشفدي بالتػضيح فتعجدت تعخيفاتو وكان مشيا: 

بأنو " إحداس عارم   (: Csikszentmihlyi ,1977تعخيف أول مغ اكتذف السرصمح )  -
يذعخ بو الفخد عشجما يكػن مشجمجا  كميا  مع اآلداء، ويحجث التجفق عشجما يتحػل الفخد مغ 

  ضع السألػف إلى االنغساس فيو".الػ 

(: عمى أنو " خبخة مثالية تحجث لجػ الفخد مغ وقت 040، 4606البياص،  سضجوعخف )  -
آلخخ عشجما تؤدػ السيام بأقرى درجات اآلداء ويتحجد ىحا التجفق مغ خالل االنذغال التام 

الحات واالحداس باألداء وانخفاض الػعي بالدمان والسكان أثشاء األداء ونديان احتياجات 
 بالدخور التمقائي السرحػب بالبيجة والستعة أثشاء العسل" .

( بأنو " االستغخاق أو االنذغال التام والػصػل إلى 1، 4600وقج عخفتو )أمال أباضة،  -
مدتػػ عال مغ اآلداء والذعػر بالدعادة وانخفاض الػعي بالدمان والسكان، ونديان 

واالستفادة القرػػ مغ الحالة الػججانية في التعخف والتعمع احتياجات الحات أثشاء االنذغال، 
 ودقة األداء.

 التي واالعسال السيام في  الفخد فشاء حالة يعشي( بأنو " 24، 4601أبػ حالوة،  دمحموعخفو )  -
 نياية في ليرل السثابخة باتجاه لضتجو واالخخيغ، والدمغ ذاتو بو يشدى تاما   فشاءا   بيا يقػم

 ." فخيج نػع غم انداني ابجاع الى االمخ

 يسارس عشجما الفخدبيا  يسخ آنية وججانية حالة" بأنو  (4603 الذيخ ربيعة ، ) بغ وعخفو -
 لسدتػػ  اىأقرا غتمب لذخريةا  وتاار يمو   وتاقجر  بأن وخالل مغ يذعخ السفزل، ونذاش

 يربح اىوأثشاء ا،يييؤد التي سةيالس ايتصخح التي التحجيات فممخت ةيمػاجو خالل مغ يتسكغ
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 الشذاط في إال يخكد ال و وحػل ما كل وخالل مغ يشدى بذكل األداء في يامك مشجمجا الفخد
 وأن لسجخد والستعة بالدخور شعػر شكل في إيجابياا  أثخ  تتخك خبخة يى و ،ويجي بضغ يقػم الحؼ
 . " الشذاط صحاييؤدي

( فقج عخفػه عمى أنو " حالة نفدية 0666، 4604أما ) ماججة عبج الدالم ، وآخخون ،  -
إيجابية تشداب فضيا السذاعخ الػججانية وتؤدؼ إلى مدتػػ أمثل لإلثارة يصسح إليو الفخد 

 لتحدضغ أدائو بذكل إيجابي". 

 أىسية التجفق الشفدي: 

 أثار إيجابية مشيا:( أن التجفق الشفدي لو 15، 4600ذكخت )أمال باضة، 

زيادة مدتػػ الصسػح والجافع   -     لعقمي.            تشسية الخيال ا -
 لإلنجاز.

تشسية االنفعالية الحاتية  -تشسية القجرة عمى مػاجية التحجيات.                 -
 وتحسل السدؤلية.

ف خفس الذعػر بالخػ  –تشسية الثقة بالشفذ واالستقاللية.                    -
 والسمل والقمق والالمباالة.

 ( أن التجفق الشفدي لو العجيج مغ الفػائج مشيا أنو :06، 4601وأضاف ) دمحم أبػ حالوة، 

 -يدسح يتصػيخ وازدىار الفخد.                                            -
 يتيح الػصػل لمخبخة السثالية.

 -.           الذعػر أو الػعي ىمع والديصخة والتشطيع زبطمل فخصة يسشح -
 .اإلبجاعي التفكضخ يشسي
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 أبعاد التجفق لشفدي:  

اتفقددت كثضددخ مددغ الجراسددات والكتابددات الشطخيدددة عمددى األبعدداد التدددعة لمتددجفق الشفدددي التدددي      
( حضدث Jackson & Marsh,1996و )( Csikszentmihalyi ,1997حدجدىا كدال  مدغ )

(،  Straume, 2008:62دراسدات كثضدخة مثدل دراسدة )كانت ىي األبعاد األكثخ استخجاما  في 
(Rogatko,2009,133)  ،  صدباح (، )4604، العبضدجؼ،) عفدخاء  (4601، حدالوة أبػ)دمحم

   (.4606الخفاعي، 
 واألبعاد ىي :  

وتعشي أن حالة التجفق  Challenge –Skill balance : التػازن بضغ التحجؼ والسيارة -0
 .لمسيسة وبضغ قابمية الفخد عمى الكيام بياتتزسغ مػازنة بضغ التحجيات 

أن التجفق يتزسغ إنغساس  Action- Awareness mergingإنجماج الػعي بالفعل:   -4
 كمي بالشذاط . 

يعشي أن التخكضد يشرب جمو   Loss of Self-Consciousnessفقجان الػعي بالحات:   -1
 عمى السيسة تحت الضج . 

أنيا تعسل قػاعج لمفعل مسا يجعل الذخز يؤدؼ دون  Clear goalsأىجاف واضحة :  -2
 التداؤل حػل ما يتع عسمو. 

تتأتى مغ الذعػر بالجخأة نتيجة  Unambiguous feedbackغضخ مبيسة: تغحية راجعة  -3
 الذعػر الستػلج مغ الكيام بالعسل عمى السيسة. 

أنظ تقػم تتجمى عبخ الذعػر ب  Sense of control :(الزبط أو) بالديصخة اإلحداس -4
 باألمخ الرحيح . 

 Total Concentration on task at handتخكضد كميا  في السيسة تحت الضج: ال -5
 Transformation of Timeاإلحداس بسخور الدمغ ) بطء , أو سخعة (:   -6
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 حالة في السخء كػن  غاية وىي Autotelic   is Experience  Theاإلستستاع الحاتي:  -7
 ذاتو حج في كغاية الشذاط أو السيسة أو بالعسل بالكيام السخء يستمظ إحداس وتسثل تجفق،

 .السدتقبل في فائجة أو مكافآت أو إلثابات انتطار دون 
 الذعػر لضتع أعاله الشقاط كل تػجج أن بالزخورة ليذ أنو إلى كدكدنتيسضياالؼ ويذضخ
 في الجخػل عمى نفدو إجبار يدتصيع ال الفخد أن يخػ  الدياق ذات وفي الشفدي، بالتجفق
 في أكثخ أنيا مغ الخغع عمى وذلظ فعالية أؼ أداء أثشاء إلضيا الجخػل يسكغولكغ  ،التجفق

 , Csikszentmihalyi).. بإخالص فعالية أو ميسة يؤدؼ الفخد يكػن  عشجما حجوثيا احتسال
2014 ,  6 ) 

 ( ثسانية أبعاد لمتجفق ىي:4100ومؼ ناحية آخخى حجدت )أمال باظة، 

مدتػػ الشذاط والعسل  -4إدارة الػقت بإيجابية.                              -0
 السختفع مع الذعػر بالسدؤلية.

االنجماج الكامل في  -2وضػح اليجف مغ مسارسة العسل.                 -1
 العسل.

 .الذعػر بالستعة والجافعية -4تخكضد االنتباه ومػاجية التحجيات.                  -3

االداء بتمقائية والديصخة  -6نديان الحات والدمان والسكان أثشاء العسل.           -5
 عمى اتخاذ القخار وإجخاء التعجيالت.
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 الذخوط الالزمة لحجوث التجفق الشفدي: 

( أن الذخوط الالزمة لحجوث Lemay, 2007, 451( ،)Reid, 2011, 51ذكخ )     
 التجفق الشفدضيي:

أن يكػن لجػ الفخد أىجافا  واضحة ومحجدة تجاه الشذاط، وأن يكػن األىجاف الؽاضحة:  -
 عمى دراية تامة بسا يجب فعمو سعيا  نحػ تحقضق أىجافو.

فالبج أن يتمقى الفخد تغحية مختجة وبذكل فػرؼ كسؤشخ لسجػ نجاحة  تغحية مختجة وفؽرية: -
 أو اخفاقو في الػصػل إلى االىجاف السحجدة.

بسعشى أن التجفق يحجث عشجما يقابل السدتػػ  التشاظخ بيؼ تحجيات الشذاط وميارات الفخد: -
 السختفع مغ متصمبات السػقف مدتػػ مختفع مغ قجرات الفخد.

 اإلبجاع  السيشي:ثالثًا: 

 غضخ الججيجة األفكار وخمق استثارة بأنو (04: 03، 4663الشفيعي،  ضيف هللايعخفو ) -
 أو خجمة تقجيع عمى مذتسمة السختمفة الشطام عسميات السؤسدة لتحدضغ في وتصبيقيا السألػفة

 أىجاف أو العسل وأسالضب إجخاءات كتصػيخ ججيجة أفكار عسميات أو أو سمػك أو سمعة
 اتجاىات تغضضخ أو التكشػلػجية، األسالضب تحجيج أو التشطيسية، أو لياكميا السؤسدة وسياسات

 . والجساعات وسمػكياتيع األفخاد

( عمى أنو " مجسػعة الدسات والقجرات والعػامل االجتساعية 4667يعخفو )ابخاليع عػاد،  -
السختمفة التي تطيخ في سمػك وأداء السعمع بجرجة عالية ، وأنو مديج مغ القجرات 
واالستعجادات والخرائز الذخرية التي إن وججت في بضئة مشاسبة فإنيا تجعل السعمع أكثخ 
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والسخونة في التفكضخ، وإنتاجا  لألفكار التي تتسضد بالغدارة، واألصالة،  إحداسا  بالسذكالت
 مقارنة بخبختو الذخرية أو خبخات زمالءه في العسل.

 مغ وحجة متكاممة" عغ عبارة بأنو ( 41 ، 4606 ، العجلػنيدمحم ، الدػيجانشارق ) عخفو -
 والجساعة الفخد قيسة مغ ذؼ وأصضل ججيج إنتاج تحقق إلى تقػد والسػضػعية الحاتية العػامل

 ."والسشاىج والسذكالت لألفكار الججيجة الحمػل إيجاد في يديع

 السعمع مغ بو يقػم تخبػؼ  أسمػب بأنو السيشي اإلبجاع  ( 636، 4606يعخف )عبضج الذسخؼ،  -
 ضل استخجامو في ججيجة وشخق  بأسالضب العسل وأداء لمسذكالت، مسضدة حمػل شخح خالل

 التحمضل، الحداسية عمى القجرة السخاشخة، السخونة، الصالقة، األصالة، :التالية لمعشاصخ
 .بيا يعسل التي لمسجرسة أو لمسعمع سػاء السألػف عغ الخخوج لمسذكالت،

 عمى السبشية اإلجخاءات واالستخاتيجيات :مجسػعة (003، 4607، جسعو)الدعضج  ويعخفو -
 تصػيخ العسمية في تداىع تقمضجية متصػرة وبصخق غضخ خجمات تقجيع إلى تيجف ججيجة أفكار

 .التعميسية

 ميارات اإلبجاع  السيشي: 

مججؼ مغ خالل االشالع عمى األدب الشطخؼ والجراسات الدابقة مثل دراسات كال  مغ )      
(، 4603الجريبي، شخيفة (، ) 4602، عبج هللا القحصاني(، )4606الدايح، دمحم ابخاليع ، و

 (، اتزح أن جسيعيا اتفقت عمى بعس السيارات التي تسثمت في:4603خضخ هللا،  جسال)

اإلبجاع ؼ،  والتفكضخ باإلبجاع  ارتباشا   الخرائز أكثخ :ىي Originality: األصالة -
 السدار. خارج تػلضج األفكار عمى والقجرة ، والتفخد الِججة :تعشى

 الشاحية الكيفية، مغ وتبايشيا االستجابات تشػع :بيا : ويقرج Flexibility: السخونة -
 عغ الخوتضغ، ببعجه السبجع ويتدع الذخز .متػقعة غضخ استجابات إنيا :أؼ
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 استخجام ومخونة  في ويطِيخ سخعة   شػيمة، لفتخة واحج   مكان في والبقاء والجسػد،
 تعخض ليا. التي والخبخات بتصػيخىا، قام التي الججيجة السفاليع

قجرة الفخد عمى استجعاء أكبخ عجد مغ األفكار اإلبجاعية لسػقف معضغ وىي  :الطالقة -
 أو مذكمة معضشة خالل فتخة زمشية قرضخة ندبيا .

 رؤية   : وتعشي رؤية السذكمة: Sensitivity to Problems لمسذكالت الحداسية -
 مع وجػانبيا، وآثارىا، حجسيا، عمى والتعخف دقيقا ، تحجيجا   وتحجيجىا واضحة،
 بضشيا. فيسا واكتذاف العالقات ىي، كسا الحقائق ورؤية والسعالجة، الصخح في الػاقعية

 عشاصخىا إلى الخبخة تفتضت عمى القجرة ىػ :التحمضل : ووالخبط التحميل عمى القجرة -
 القجرة فيػ :الخبط أما ذلظ، وتفدضخ .البعس عغ بعزيا العشاصخ ىحه وعدل األولية،

 القجرة ىي أو ججيج وتخابط في بشاء وتذكضميا مخة آخخػ،الخبخة  عشاصخ تكػيغ عمى
 تػليف عالقات أو استشتاج ثع وتفدضخىا والدبب األثخ بضغ العالقات إدراك عمى

   .ججيجة

 مقؽمات اإلبجاع  السيشي:

 يجب عمى دراسات أو أعسال عغ عبارة وىي لإلبجاع مبادغ بػضع  ruckerقام      
 ) مغ السسارسات السجسػعة ىحه عمى وأشمق بيا، لمكيام اإلبجاع  إلى تدعى التي السؤسدات

The Do’s )، وأشمق السؤسدة تّجشبيا عمى يجب السسارسات مغ مجسػعة أيزا   حجد كسا 
شالل ) بيا ىي الكيام السؤسدات عمى يجب التي واألشياء  .( The Don’t’s ) عمضيا

 ( 3 :2 ، 4600 العداوؼ،نجع و  نرضخ،

الفخص  بسرادر بالتفكضخ يبجأ فيػ الفخص، بتحمضل يبجأ السشطع اليادف اإلبجاع  إن .0
مغ  تختمف أنيا إال السرادر ىحه مغ مرجر كل يةأىع مغ الخغع وعمى اإلبجاعية،
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بذكل  السرادر ىحه جسيع وتحمضل دراسة يجب أنو إال آلخخ وقت ومغ آلخخ مجال
 .مشتطع

 واالستفدار مشيع الشاس مقابمة أيزا وإنسا السذكمة، في بالتفكضخ االكتفاء عجم يجب .4
 فالسبجعػن  .حدي إدراكي وآخخ مفاليسي جانب :جانبان فمإلبجاع .إلضيع واالستساع

 ثع مغ الفخصة، لالستفادة اإلبجاع  عميو يكػن  أن يجب لسا تحمضمية شخيقة يججون 
 والحاجاتوالكيع  تػقعاتيع عمى لمتعخف السدتخجمضغ أو العسالء بسقابمة يقػمػن 

 .لجييع السػجػدة

 .محجدة حاجة نحػ ومخكدا   بديصا   يكػن  أن يجب فعاال   اإلبجاع  يكػن  لكي .1

 مغ واألفخاد وغضخىا األمػال مغ الكثضخ يتصمب ال بحضث صغضخا   يبجأ عادة الفعال اإلبجاع  .2
 (.635، 4606السرادر. ) عبضج الذسخؼ، 

( مجسػعة آخخػ 076: 056، 4664، القخشيوقج ذكخت دراسة )عبج الخحسغ تػفضق، ولضمى  
 مغ مقػمات اإلبجاع  السيشي لجػ السعمع تسثمت في:

: وتتزسغ السبادغ الالزمة لتشسية اإلبجاع  كالتشسية السيشية مقؽمات تخبؽية  -0
السدتجامة، وتشسية الشذاط البحثي لضتسكغ السعمع مغ اكتذاف وكدب السعمػمات 

 بسفخده.

ي استجابات السعمع لمسثضخات البضئية السحيصة وقجرتو عمى : وتتسثل فمقؽمات نفدية -4
ابتكار استجابات أصضمة لمسػاقف السختمفة، وتذجيعو عمى التفكضخ والتخضل ووضع 
حمػل مبتكخة لمسذكالت ، كسا يجب أن يتػافخ لجػ السعمع قجرات إبجاعية تتسثل في 

حتفاظ باالتجاه أو اال –الحداسية لمسذكالت  –السخونة  –الصالقة  –) األصالة 
 التقضيع(. –التحمضل  –تخكضد االنتباه 
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: وىي البضئة اإلبجاعية التي تمعب دورا  بارزا  في إشباع الحاجات مقؽمات مؤسدية -1
اإلبجاعية، مغ خالل عسل السؤسدة عمى إيجاد فخص لمشسػ والتحخك الشذط مغ 

 أجل التصػر.

 محفدات اإلبجاع  السيشي:

 (، إلى بعس محفدات اإلبجاع  السيشي والتي مغ أىسيا:40، 4666جػبضتا، أشار ) بخافضغ    

التذجيع عمى اإلبجاع  مغ خالل التجريب عمى اإلبجاع  وفيع سساتو وعشاصخه الستسثمة في  -
 السعخفة واألداء والتحمضل، وتجعيع قجرات السعمسة وتػجضييا إلى خجمة أىجاف السؤسدة .

يا  أو معشػيا  ، بيجف االستسخار في الشجاح ، وفيع أسباب التقجيخ واإلثابة:  سػاء ماد  -
 اإلخفاق وتجشبيا أو تقمضميا.

في  تديع التي (بعس السحفدات السحجدات054: 050، 4606 ، قشجيلعالء  وأضاف ) -
 :مشيا  التعميسية السؤسدات في اإلبجاع ؼ األداء تصػيخ

 .وفكخىع آراء األفخاد واحتخام انية،باإلند واالرتقاء السؤسدة، في اإلنداني الجانب تجعيع -

 .مشفح وليذ مجخد فعال، مذارك السؤسدة في فخد كل واعتبار السذاركة، شأن إعالء  -

 عغ األول السدئػل وكأن كل معمع ىػ بضغ السعمسضغ، بالسدؤولية اإلحداس روح إشاعة  -
 .أو فذميا السؤسدة أىجاف نجاح

 .األفكار الججيجة وشخح واإلبجاع ، االبتكار نحػ الحخية مغ الكافي القجر األفخاد إعصاء -

 . ذلظ مغ األفخاد وتسكضغ واالبتكار، اإلبجاع  بخوح العسل تبشي -



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1122 

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

( 13، 4606(، ) عبضج الذسخؼ، 433: 436، 4604الحخيخؼ، رافجة )  ت دراستيكسا أضاف
 بعس السحفدات التي تتسثل في:

 لإلبجاع.تيضئة الكيادات اإلدارية لمسشاخ التشطيسي السشاسب  -

اعصاء العاممضغ الػقت والحخية الكافية في التعبضخ عغ آرائيع ومقتخحاتيع، واآلخح بيا بعج  -
 دراستيا وتحمضميا.

العع،  نحػ وحاجات األفخاد مذاعخ لتحخيظ وفاعمية، عالية كفاءة ذات وحػافد أنطسة وضع -
 وبسا يحفد اإلبجاع  .

  :السيشي اإلبجاع  معؽقات 

 ، 4666 البذابذة،عبضخ (، ) 414 ،4664 ،حسغ تػفضق، لضمى القخشيعبج الخ اتفق )    
(. عمى  026،  4606 قشجيل،عالء ( ، )26،  4667 الشرخ، أبػمجحت (، )  41

 ترشيف لسعػقات اإلبجاع  السسيشي، والتي تتسثل في: 

 السؤسدة عمى العاممضغ بيا ومشيا ما يكػن رسسيا   تفخضو وىي ماتشعيسية:  معؽقات  -
 وكمسا والشرائح والزغػط اإلرشادات مثل رسسيا   غضخ أو والتػجضيات، كالمػائح والتعميسات

 أمام العاممضغ. اإلبجاع  دائخة ضاقت ومفرمة كثضخة التػقعات ىحه كانت

 ترػر الفخد عغ بضئة العسل، أو بإدراك تتعمق التي السعػقات وىي :إدراكية معؽقات -
 . اإلدراك في ضضق أو خجاع أو خصأ ىشاك يكغ عشجما السعػقات وتحجث ىحه

 جساعة أو السجتسع وما يفخضو واألعخاف التقالضج في تتسثلو  :اجتساعية معؽقات  -
 عمى حخصا السجتسع أفخاد بيا والتي يمتدم لألشياء، رؤية أو وأفكار تػقعات مغ معضشة

 جساعتيع . في وانجماجيع اندجاميع
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القجرات  مغ الحج في كبضخا يكػن لو دورا كالخػف الحؼ  :وعاطفية نفدية معؽقات -
 عمى تطيخ االستكذاف، وقج ندعة ويقاوم االستصالع حب ويقضج األفكار، يكبل فيػ اإلبجاعية

 خػف ا فضيا، التفكضخ وال يتابعػن  يصخدونيا ما سخعان لكشيع ججيجة، أفكار األفخاد بعس أذىان
 أن عمى قادريغ غضخ بأنيع اعتقادا أوأنفديع،  في ثقتيع لشقز أو تحكيقيا، في فذميع مغ

  مدؤولياتيا يتحسمػا

 فروض الدراسة

 ."تتػافخ أبعاد اليقطة الحىشية لجػ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا 
 ."تتػافخ أبعاد التجفق الشفدي لجػ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا 
  األشفال بسحافطة السشيا".تتػافخ أبعاد اإلبجاع  السيشي لجػ معمسات رياض 
  تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بشدب إسيام

مختمفة دالة إحرائيا في اإلبجاع  السيشي لسعمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا ". 
 ويتجدأ مغ ىحا الفخض الفخوض الفخعية اآلتية:

التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بشدب  تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد -
 إسيام مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ القجرات السسضدة.

تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بشدب  -
 إسيام مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ األصالة.

خات مدتقمة بشدب تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد التجفق الشفدي كستغض -
 إسيام مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ الصالقة الفكخية.

تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بشدب  -
 إسيام مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ السخونة الفكخية



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1124 

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

دب تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بش -
 إسيام مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ الحداسية لمسذكالت.

تديع أبعاد اليقطة الحىشية ، وأبعاد التجفق الشفدي كستغضخات مدتقمة بشدب  -
 والخبط إسيام مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ القجرة عمى التحمضل

 منهجية الدراسة وأدواتها  

 إجخاءات الجراسة:

 .أواًل: مشيجية الجراسة

تع استخجام السشيج الػصفي االرتباشي نطخا  لسشاسبتو لسثل ىحا الشػع مغ الجراسات.     
حضث أمكغ لمباحثة التعخف مغ خاللو عمى  الجراسة، ألىجاف السالئسة أندب السشاىج وبػصفو

 العالقة االرتباشية بضغ السدانجة االجتساعية وتشطيع الحات لجػ عضشة الجراسة.

  :صمي لمجراسة وعيشتيااأل ثانيًا: السجتسع

معمسات رياض االشفال بخوضات محافطة السشيا  مغ األصمي لمجراسة السجتسع تكػن     
 حضث تكػنت عضشة الجراسة مغ:

( معمسة رياض أشفال ، لتقشضغ األدوات عمضيع 46تسثمت في عجد ) عيشة استطالعية: - أ
 قبل تصبيقيا عمى العضشة األساسية.

( معمسة رياض أشفال إلثبات 066البحث األساسية مغ ) تسثمت عضشةعيشة أساسية:  - ب
 الفخوض والتحقق مشيا.

 

 



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1125 

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

 أواًل: مكياس اليقعة الحىشية 
 وصف السكياس:

( تعخيب وتقشضغ: عبج الخقضب البحضخؼ et al .Boar,  2006أعج السكياس الحالي ) 
ولرياغة  ( مدتيجفا تصػيخ مكياس العػامل الخسدة لميقطة العقمية،4602وآخخون، عام )

فقخات السكياس، قام الباحثػن بجسع فقخات خسدة مقاييذ مغ التخاث األجشبي تكيذ اليقطة 
( فقخة، تع ۱۱4الحىشية، واعتسادا عمى ىحه الخصػة، تكػنت الرػرة األولية لمسكياس مغ )

( شالبا مغ شالب الجامعة، تع اختيارىع مغ دارسي عمع 4۱۱تصبيقيا عمى عضشة قػاميا )
%(، وأضيخت  ۰۷(، وبمغت ندبة اإلناث مغ أفخاد العضشة )46,3بستػسط عسخؼ قجره )الشفذ، 

الشتائج أن السكياس يتستع بسدتػػ جضج مغ االتداق الجاخمي، حضث تخاوحت قيع ألفا كخونباك 
، 6,03(، كسا تخاوحت االرتباشات البضشية بضغ العػامل الخسدة بضغ )6.70، 6.53بضغ )
6,12.) 

 : كياس العؽامل الخسدة لميقعة العقميةمفتاح ترحيح م
تتع اإلجابة عغ عبارات السكياس مغ خالل إجابة خساسية تتبع شخيقة ليكخت تتخاوح 

ال تشصبق تساما(، حضث تحرل اإلجابة تشصبق تساما" عمى خسذ  -بضغ )تشصبق تساما 
درجات، بضشسا تحرل اإلجابة ال تشصبق تساما عمى درجة واحجة إذا كانت العبارة مػجبة 

العبارة سالبة االتجاه. وتذضخ الجرجة السختفعة إلى ارتفاع  االتجاه، والعكذ صحيح في حالة
( ارقام  0درجة اليقطة الحىشية أو درجة الرفة التي يكيديا البعج الفخعي. ويػضح ججول ) 

 عبارات أبعاد مكياس العػامل الخسسة اليقطة الحىشية.
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 ( 0ججول )
 الحىشيةأرقام عيارات أبعاد مكياس العؽامل الخسدة اليقعة 

 ارقام العبارات االبعاد
 14، 10، 44، 46، 03، 00، 4، 0 السالحطة

 45،14،15*، 44*، 04*، 04، 5، 4 الػصف
 *16*، 12*، 46*، 41*، 06*، 01*، 6*، 3 الترخف بػعي في المحطة الحاضخة

 *17*، 13*، 16*، 43*، 05*، 02*، 06*، 1 عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية
 التفاعل مع الخبخات الجاخميةعجم 

 
2 ،7 ،07 ،40 ،42 ،47 ،11 

 *تجل عمى العبارات سالبة االتجاه
 إجخاءات تقشيؼ السكياس في البيئة العخبية: 

( فقخة، وتع 17إعجاد الرػرة السرخية مغ السكياس، وذلظ بتعخيب جسيع فقخات السكياس ) -
متخررضغ في المغة اإلنجمضدية لسخاجعتو، عخض الشدختضغ العخبية واإلنجمضدية عمى ثالثة 

وأعجت صياغة بعس العبارات، ثع عخض السكياس عمى متخرز في المغة العخبية لتحجيج 
مجػ سالمة البشاء المغػؼ لعبارات السكياس، ثع عخض السكياس عمى عجد مغ السحكسضغ 

كياس الستخررضغ في عمع الشفذ والرحة الشفدية وذلظ لمحكع عمى مجػ صالحية الس
 التصبضق في البضئة العخبية، ومجػ مالئسة العبارات لميجف مغ السكياس.

( شالب وشالبة، مغ شالب جامعتي أسضػط وسػىاج ۱۰۷۷اشتسمت عضشة التقشضغ السكياس ) -
بسرخ، وجامعة السمظ خالج بالدعػدية، والجامعة األردنية باألردن. ثع تع حداب االتداق 

ت االرتباط بضغ درجة كل فقخة مغ فقخات السكياس ودرجة البعج الجاخمي، وذلظ بحداب معامال
(، كسا تع حداب االتداق الجاخمي بضغ 6.60السشتسية إليو، وكانت جسيعيا دالة عشج مدتػؽ )

درجة كل بعج مغ أبعاد السكياس والجرجة الكمية لمسكياس، وكان جسيعيا دال عشج مدتػػ 
اس بجرجة مختفعة مغ االتداق الجاخمي مع السكياس (، مسا يذضخ إلى تسشع أبعاد السكي6.60)

ككل. ثع تع بعج ذلظ التحمضل العاممي التػكضجؼ لمسكياس وأشارت الشتائج إلى نسػذج خساسي 
لمسكياس، حضث تذبعت جسيع عبارات السكباس تذبعا جػىخيا عمى العامل السشتسية إليو مغ 
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لحىشية مفيػم متعجد األبعاد، وىحا يتفق مع العػامل الخسدة، وىحا يذضخ إلى أن مفيػم اليقطة ا
 (.(Bear, et. al,2006البشاء العاممي الشدخة األصمية التي قجميا 

تع حداب معامالت الثبات لمسكياس لألبعاد والسكياس ككل بصخيقتي القا کخونباخ وكانت  -
رفية شال(، كسا تع حداب معامالت الثبات بصخيقة التجدئة 6.60جسيعيا دالة عشج مدتػؽ )

 (، مسا أشار إلى ثبات عال لألبعاد، ولمسكياس ككل. 6.60وكانت جسيعيا دالة عشج مدتػؽ )
 الثبات في الجراسة الحالية:

 

  ثبات مكياس اليقعة الحىشية  -
 ألفا لكخونباك ثبات -

تع حداب ثبات كل بعج مغ أبعاد السكياس، وكحلظ ثبات عبارات السكياس ككل  
 والججول التالي يػضح نتائجوبصخيقة ألفا لكخونباك، 

 (  4)ججول 
  قيػ ثبات ألفا لكخونباك لسكياس اليقعة الحىشية

 ثبات ألفا لكخونباخ األبعاد

 0.901 السالحطة

 0.973 الػصف

 0.942 الترخف بػعى

 0.970 عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية

 0.960 عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية

 0.946 الجرجة الكمية
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أن قيع معامالت الثبات لألبعاد الفخعية لمسكياس ذات معامالت  الدابقججول اليتزح مغ     
 6.751:  6.760ثبات مقبػلة، حضث تخاوحت قيع معامل ألفدا كخونبداخ ألبعداد السكيداس بدضغ )

 (، وتعج ىحه الكيع عالية وتعبخ عغ ثبات جضج لمسكياس.6.724ولمسكياس الكمي ) (،

  التجفق الشفدي:ثانيًا: مكياس 
 تع بشاء مكياس التجفق الشفدي وفق ا لمخصػات التالية:

تحجيج مفيػم التجفق الشفدي وتعخيفو تعخيف ا دقيق ا مغ خالل االشالع عمى األدبيات  -
 الدابقة.

 استقخاء التخاث الشفدي مغ دراسات ومقاييذ تكيذ التجفق الشفدي مثل مقاييذ : -
  (.4602حدغ يػسف ) التجفق الشفدي إعجاد مججؼ مكياس 
 ( 4600مكياس التجفق الشفدي إعجاد آمال عبج الدسيع باضة.) 
  مكياس التجفق الشفدي إعجاد عبج العديد حضجر السػسػؼ وأنذ أسػد شصب

(4604.) 
  

( عبارة، 21بعج االشالع عمى ىحه السقاييذ، قامت الباحثة ببشاء مكياس يتكػن مغ) -
بضغ خسدة بجائل ىي)أوافق بذجة، أوافق، غضخ متأكج، غضخ يتع االستجابة عمضيا باالختيار مغ 

 (0، 4، 1، 2، 3مػافق، غضخ مػافق بذجة(، وتكّيع درجات كل عبارة مػجبة بالتقجيخات )
 .وتعكذ في العبارات الدالبة

 وتؽزع العبارات عمى أبعاد السكياس كالتالي:

 06: 0أوال : االستستاع الحاتي. ويذسل العبارات مغ 

 07: 00تغحية راجعة واضحة. ويذسل عمى العبارات مغ  ثانيا :

 42: 46ثالثا : التخكضد واالنجماج في اداء السيسة. ويذسل العبارات مغ 
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  16: 43رابعا : فقجان الػعي بالحات والذعػر بالػقت. ويذسل العبارات مغ 

 14: 10خامدا : التػازن بضغ التحجؼ والسيارة. ويذسل العبارات مغ 

 كسؤشخ لمرجق :  لسكياس التجفق الشفدي لجاخمياالتداق ا
تع إيجاد العالقة االرتباشية بضغ درجة كل عبارة ودرجة البعج السشجرجة بو العبارة بعج 
ححف درجة العبارة لححف تأثضخىا عمى البعج كسؤشخ لمرجق ، وكحلظ تع إيجاد العالقة 

 ( التالي يػضح نتائجو.1والججول )جرجة الكمية لمسكياس ، االرتباشية بضغ درجة البعج وال
 ( 3ججول )
  بعج ححف درجة العبارة في مكياس التجفق الشفدي قيػ ارتبط درجات كل عبارة بالبعج الحي تشتسي لو العبارة

التػازن وتحجؼ  فقجان الػعي التخكضد واالنجماج التغحية الخاجعة االستستاع الحاتي
 السيارة

1 **.877 11 **.874 20 **.841 25 **.880 31 **.915 

2 **.908 12 **.860 21 **.841 26 **.735 32 **.923 

3 **.804 13 **.847 22 **.878 27 **.864 33 **.870 

4 **.891 14 **.855 23 **.876 28 **.916 34 **.919 

5 **.814 15 **.881 24 **.858 29 **.857 35 **.900 

6 **.855 16 **.907   30 **.882 36 **.913 

7 **.822 17 **.802       
8 **.842 18 **.885       
9 **.797 19 **.913       
10 **.777         

   (0.01)  جسيع قيػ معامالت االرتباط دالة عشج مدتؽى  **
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محرددددػرة بددددضغ ) تذددددضخ نتددددائج العالقددددات االرتباشيددددة إلددددى أن جسيددددع قدددديع االرتباشددددات 
( مسدددا يعشدددي ارتبددداط 6.660مختفعدددة ودالدددة عشدددج مددددتػػ ثقدددة )كاندددت ( حضدددث 6,707، 6,513

العبارة بالبعج التابع لدو تمدظ العبدارة ، وحضدث أن العبدارات وضدعت مدغ أجدل قيداس مفيدػم البعدج 
 فإن ما تكيدو األجداء يكيدو الكل مسا يعشي تػافخ صجقا لمتجانذ الجاخمي.

درجة كل عبارة والجرجة الكمية ( التالي معامالت االرتباط  بضغ 2كسا يػضح الججول )
 لمسكياس بعج ححف درجة السكياس.

 ( 2ججول )
  بعج ححف درجة العبارة لسكياس التجفق الشفديبالجرجة الكمية قيػ ارتبط درجات كل عبارة 

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة
1 **.641 10 **.587 19 **.663 28 **.550 
2 **.651 11 **.582 20 **.501 29 **.468 
3 **.582 12 **.522 21 **.504 30 **.592 
4 **.673 13 **.601 22 **.602 31 **.579 
5 **.611 14 **.553 23 **.729 32 **.564 
6 **.559 15 **.623 24 **.676 33 **.469 
7 **.556 16 **.591 25 **.499 34 **.574 
8 **.580 17 **.560 26 **.570 35 **.561 
9 **.570 18 **.631 27 **.530 36 **.536 

 (0.01)  جسيع قيػ االرتباطات دالة عشج مدتؽى  **

( 6.547،  6.246يذضخ الججول الدابق إلى أن قيع االرتباط الشاتجة محرػرة بضغ )
مسا يعشي ارتباط الجدء بالكل ، وحضث  6.60وجسيع ىحه السعامالت كانت دالة عشج مدتػػ 

أن الجدء وضع لكياس األبعاد فإن السكياس ككل صادق فيسا وضع مغ أجل قياسو . مسا 
 يعشي تػفخ درجة شضبة مغ صجق السكياس. 
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 (5ججول )

 (01)ن =  لسكياس التجفق الشفديمعامالت االرتباط بيؼ درجة كل بعج والجرجة الكمية 

 االرتباطمعامل  األبعاد

 0.717 االستستاع الحاتي

 0.567 فقجان الػعي

 0.677 التغحية الخاجعة

 0.603 التػازن وتحجؼ السيارة

 0.704 التخكضد واالنجماج

 (6.60(                ** دال عشج مدتػؼ )6.63* دال عشج مدتػؼ )

بعج والجرجة يتزح مغ الججول الدابق أن معامالت االرتباط بضغ مجسػع درجات كل   
( وىى معامالت ارتباط دالة إحرائيا  مسا 6.505:  6.345الكمية لمسكياس تخاوحت ما بضغ )

 يذضخ إلى االتداق الجاخمي لمسكياس .

 صجق السكياس: (0
 :السحكسيؼصجق  -أ

لمتحقق مغ دالالت الرجق السشصقي لمسكياس وصالحضتو مكياس التجفق الشفدي 
مغ الدادة السحكسضغ مغ ذوؼ االختراص في مجال عمع  (4عجد )السكياس عمى  بعخض

نفذ الصفػلة لتحكيع فقخات السكياس برػرتو األولية مغ ناحية الرياغة المغػية لكل فقخة 
%، وقج 66، وتع اعتساد معامل االتفاق بضغ السحكسضغ ال يقل عغ))مشاسبة، تعجل، تححف



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1132 

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

رات السكياس تختبط بالرياغة المغػية اقتخح ىؤالء السحكسضغ إجخاء بعس التعجيالت عمى عبا
 ( عبارة. 21وبحلظ تكػن السكياس في صػرتو الشيائية لمتصبضق االستصالعي مغ ) لمفقخات

 :التحميل العاممي صجق -ب
معمسة مغ  (46االستصالعية ) العضشة عمى التجفق الشفدي مكياس تصبضق بعج   

 ذكخىا، الجرجات الدابق لتقجيخ وفق ا وترحيحو معمسات الخوضات السختمفة بسحافطة السشيا،
لسرفػفة ارتباط درجات الصالب عمى عبارات كل بعج مغ  العاممي التحمضل صجق حداب وتع

مغ  Principal Componentشخيقة السكػنات األساسية أبعاد السكياس ، ولقج استخجمت 
مقبػال  لمسكػنات ( ، وإلعصاء معشى نفدي، وتفدضخ ا عمسي ا SPSSخالل الحدمة اإلحرائية )

ا باستخجام أسمػب  استخخاج أجل ومغ ،Varimax  السدتخخجة فقج تع تجويخىا تجويخ ا متعامج 
 العػامل: ىحه لتحجيج التالية السحكات عمى الباحث اعتسج والشقاء باالستقخار تتدع عػامل

 . 0≥اإلبقاء عمى العػامل التي جحرىا الكامغ  -
 6.26 ≥ التذبعاإلبقاء عمى العبارات ذات  -
 ححف العامل الحؼ ال يتذبع بثالث عبارات عمى األقل. -
 عامل. مغ أكثخ عمى الستذبعة العبارات ححف -

 ( اآلتي يػضح نتائج التحميالت العاممية 4والججول ) 
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 ( 0ججول ) 
 لسكياس التجفق الشفدي تذبعات عبارات كل عامل واشتخاكياتيا والجحر الكامؼ وندب التبايؼ

 
االستستاع 

ات الحاتي
خاكي

شت
التغحية  اال

ات الخاجعة
خاكي

شت
التخكيد  اال

ات واالنجماج
خاكي

شت
 اال

 

ات
خاكي

شت
التؽازن وتحجي  اال

ات السيارة
خاكي

شت
 اال

 1 .858 .856 11 .578 .763 20 .890 .701 25 .870 .842 31 .956 .838 

2 .888 .914 12 .879 .774 21 .931 .715 26 .921 .778 32 .858 .849 
3 .908 .905 13 .838 .702 22 .855 .781 27 .869 .748 33 .959 .748 
4 .887 .897 14 .823 .743 23 .865 .757 28 .885 .828 34 .849 .850 
5 .905 .910 15 .862 .792 24 .859 .736 29 .857 .700 35 .935 .814 
6 .850 .825 16 .825 .795  30 .877 .797 36 .964 .836 
7 .900 .910 17 .874 .780  
8 .879 .842 18 .785 .758 
9 .903 .894 19 .836 .856 

10 .874 .793  
الجحر 
 الكامؼ

7.055 6.963 3.689 4.693 4.935 

ندبة 
 82.254 78.213 73.782 77.367 70.547 التبايؼ

بإدخال درجات عبارات كل ّبعج إلجخاء التحمضل العاممي يتزح مغ الججول الدابق 
تبضغ ضيػر عامل واحج فقط لكل مشيع . حضث تع إدخال عذخ عبارات لمبعج األول نتج عشو 
ضيػر عامل واحج تذبعت بو جسيع العبارات حضث كان أدنى تذبع لمعبارة الدادسة وأعمى 

 بجحر الكمية، التبايغ % مغ ندبة56.325 العامل ىحا تذبع كان لمعبارة الخامدة ، ولقج فدخ
( وأدنى 04( . أما عغ البعج الثاني فقج كان أعمى تذبع لو لمعبارة )5.633مقجاره ) كامغ

( مغ ندبة التبايغ الكمية 55.145( ، ولقج فدخ ىحا العامل ما ندبتو )00تذبع كان لمعبارة )
عامل واحج أيزا كان أعمى تذبع ( . أما عغ البعج الثالث فقج ضيخ 4.741بجحر كامغ قجره )

( 51.564( ، ولقج فدخ ىحا العامل ما قيستو )44( وأدنى تذبع كان لمعبارة )40فيو لمعبارة )
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( ، كسا كان العامل الحؼ ضيخ نتيجة تحمضل 1.467مغ ندبة التبايغ الكمي بجحر كامغ قجره )
( ، وأدنى تذبع 44عبارة )عبارات البعج الخابع متذبعا بجسيع عبارات ، وكان أعمى تذبع لم

( مغ ندبة التبايغ الكمية ، وبجحر كامغ قجره 56.401( مفدخا ما ندبتو )47كان لمعبارة )
( ، كسا كان أعمى تذبع لمعامل الحؼ ضيخ بتحمضل عبارات البعج الخامذ متسثال في 2.471)

 الكمية، التبايغ ( مغ ندبة%64.432) فدخاوم( 12( بضشسا كان أقل تذبع لمعبارة )14العبارة )
يتزح مغ العخض الدابق أن تذبعات العػامل لمعبارات و  (.2.713مقجاره) كامغ بجحر

الستزسشة بالبعج مختفعة مسا يعشي أن العبارات تحقق كفاءة مختفعة لرجق العامل، وبيحا 
 ، و ارتفاع معامل صجق كل بعج مغ أبعاده.ػامل الشاتجة مغ التحمضل العاممييتزح نقاء الع

 ثبات مكياس التجفق الشفدي: -4
 ثبات ألفا لكخونباك - أ
تددع حددداب ثبددات كددل بعددج مددغ أبعدداد السكيدداس ، وكددحلظ ثبددات عبددارات السكيدداس ككددل  

 بصخيقة ألفا لكخونباك، والججول التالي يػضح نتائجو.
 ككل ولسكياس التجفق الشفديقيػ ثبات ألفا لكخونباك لألبعاد  (  7ججول ) 

 لكخونباخثبات الفا  األبعاد

 0.953 االستستاع الحاتي

 0.944 فقجان الػعي

 0.963 التغحية الخاجعة

 0.956 التػازن وتحجؼ السيارة

 0.910 التخكضد واالنجماج

 0.944 الجرجة الكمية
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( أن قدددديع معددددامالت الثبددددات لألبعدددداد الفخعيددددة لمسكيدددداس ىددددي  5يتزددددح مددددغ جددددجول )  
: 6.706معامل ألفدا كخونبداخ ألبعداد السكيداس بدضغ )معامالت ثبات مقبػلة، حضث تخاوحت قيع 

 (، وتعج ىحه الكيع عالية وتعبخ عغ ثبات جضج لمسكياس.6.722ولمسكياس ككل ) (، 6.741

 ثبات التحميل العاممي : –ب 
الخدداص  ( 4) تذددضخ قدديع االشددتخاكيات لمعبددارات إلددى ثبددات أو اسددتقخار العبددارة ، ومددغ الجددجول  

بالتذددبعات الشاتجددة مددغ التحمضددل العدداممي يتبددضغ أن العبددارات عمددى درجددة مختفعددة مددغ االسددتقخار 
( وىددي قدديع مختفعددة تعبددخ عددغ  6.566(، ) 6.702حضددث أن قدديع اشددتخاكياتيا تخاوحددت بددضغ ) 

 استقخار درجات العبارات.
 

 ثالثًا:  مكياس اإلبجاع  السيشي 
مددغ إعددجاد الباحثددة وقددج تددع االشددالع عمددى بعددس الجراسددات والسقدداييذ التددي تكدديذ اإلبددجاع       

 :السيشي مثل 
 (. 4606مكياس اإلبجاع   االدارؼ ) عبج الخحسغ دمحم جبخ  -
 (4601، محسػد عديد صفاء مكياس اإلبجاع  السيشي )  -
 (4604مكياس اإلبجاع  السيشي ) احالم عبج السؤمغ عمي،  -
 (4606،الذسخؼ  دمحم عبضججاع  السيشي )مكياس اإلب -

وبشاء  عميو تع تحجيج التعخيف االجخائي لسفيػم اإلبجاع   السيشي وصياغة عبارات السكياس     
( عبارة، يتع االستجابة عشيا باالختيار مغ بضغ خسدة بجائل ىي )أوافق 22وقج بمغ عجدىا )

ة(، وتكّيع درجات كل عبارة بالتقجيخات بذجة، أوافق، غضخ متأكج، غضخ مػافق، غضخ مػافق بذج
(3 ،2 ،1 ،4 ،0.) 
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 وتؽزع العبارات عمى األبعاد كالتالي:
 6: 0ويذتسل عمى العبارات مغ  أوال : القجرات السسضدة لسعمسة الخوضة السبجعة ميشيا .

 05: 7ويذتسل عمى العبارات مغ  ثانيا : األصالة 
 41: 06ويذتسل عمى العبارات مغ  ثالثا : الصالقة الفكخية.

 10: 42ويذتسل عمى العبارات مغ  الفكخية رابعا : السخونة
 17: 14ويذتسل عمى العبارات مغ  لمسذكالت خامدا : الحداسية

 22: 26ويذتسل عمى العبارات مغ  والخبط التحمضل عمى سادسا : القجرة
 : كسؤشخ لمرجق  لسكياس اإلبجاع  السيشي التجانذ الجاخمي

تع إيجاد العالقة االرتباشية بضغ درجة كل عبارة ودرجة البعج السشجرجة بو العبارة بعج 
ححف درجة العبارة لححف تأثضخىا عمى البعج كسؤشخ لمرجق ، وكحلظ تع إيجاد العالقة 

 التالي يػضح نتائجو.لمسكياس ، والججول  االرتباشية بضغ درجة البعج والجرجة الكمية
 (   8 ججول ) 

 بعج ححف درجة العبارة في مكياس اإلبجاع  السيشي قيػ ارتبط درجات كل عبارة بالبعج الحي تشتسي لو

 مخونة فكخية طالقة فكخي  أصالة قجرات ميدة
حداسية 
 لمسذكالت

القجرة عمى 
 التحميل والخبط

1 **.917 9 **.921 18 **.882 24 **.922 32 **.751 40 **.934 

2 **.924 10 **.922 19 **.876 25 **.939 33 **.924 41 **.939 

3 **.936 11 **.905 20 **.922 26 **.908 34 **.915 42 **.946 

4 **.927 12 **.897 21 **.836 27 **.959 35 **.911 43 **.923 

5 **.901 13 **.934 22 **.901 28 **.917 36 **.926 44 **.940 

6 **.935 14 **.890 23 **.849 29 **.953 37 **.920   
7 **.930 15 **.903   30 **.922 38 **.938   
8 **.910 16 **.868   31 **.925 39 **.940   

  17 **.949         
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تذضخ نتائج العالقات االرتباشية إلى أن جسيع قيع االرتباشات كانت مختفعة ودالة عشج 
تشتسدددي إليدددو، وحضدددث أن العبدددارات  ( مسدددا يعشدددي ارتبددداط العبدددارة بالبعدددج الدددحؼ6.60مددددتػػ ثقدددة )

وضعت مغ أجل قياس مفيػم البعج فإن ما تكيدو األجدداء يكيددو الكدل مسدا يعشدي تدػافخ صدجقا 
 لمتجانذ الجاخمي.

كسا يػضح الججول التالي معامالت االرتباط  بضغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لمسكياس     
 بعج ححف درجة السكياس.

 (  9ججول ) 
 بعج ححف درجة العبارة  اإلبجاع  السيشي بالجرجة الكمية لسكياسقيػ ارتبط درجات كل عبارة 

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة
1 **0.682 10 **0.601 19 **0.735 28 **0.507 37 **0.680 
2 **0.781 11 **0.435 20 **0.748 29 **0.549 38 **0.699 

3 **0.762 12 **0.482 21 **0.754 30 **0.552 39 **0.727 

4 **0.694 13 **0.495 22 **0.653 31 **0.505 40 **0.576 

5 **0.696 14 **0.621 23 **0.674 32 **0.695 41 **0.645 

6 **0.721 15 **0.497 24 **0.500 33 **0.750 42 **0.615 

7 **0.772 16 *.355 25 **0.491 34 **0.720 43 **0.577 

8 **0.657 17 **0.571 26 **0.501 35 **0.738 44 **0.710 

9 **0.578 18 **0.686 27 **0.505 36 **0.736  
 (6،60جسيع قيع االرتباشات دالة عشج مدتػػ ) ** 

،  6.133يتزح مغ الججول الدابق أن قيع االرتباط الشاتجة محرػرة بضغ )
مسا يعشي ارتباط الجدء بالكل  6.60( وجسيع ىحه السعامالت كانت دالة عشج مدتػػ 6.560

، وحضث أن الجدء وضع لكياس األبعاد فإن السكياس ككل صادق فيسا وضع مغ أجل قياسو . 
 مسا يعشي تػفخ درجة شضبة مغ صجق السكياس. 
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 ( 06ججول ) 

 (46)ن = اإلبجاع  السيشى  لسكياسجة الكمية معامالت االرتباط بضغ درجة كل بعج والجر 

 معامل االرتباط األبعاد 

 **6.566 السسضدة القجرات

 **6.344 األصالة

 **6.666 الصالقة

 **6.334 السخونة

 **6.574 لمسذكالت الحداسية

 **6.445 والخبط  عمى التحمضل القجرة

 (6.60مدتػؼ )دال عشج **(                6.63دال عشج مدتػؼ ) *

يتزح مغ الججول الدابق أن معامالت االرتباط بضغ مجسػع درجات كل بعج والجرجة   
( وىى معامالت ارتباط دالة إحرائيا  مسا 6.666:  6.334الكمية لمسكياس تخاوحت ما بضغ )

 يذضخ إلى االتداق الجاخمي لمسكياس .

 الرجق:  (0
 أ ـ  صجق السحكسيؼ : 

السيشي  اإلبجاعالرجق السشصقي لمسكياس وصالحضتو لسكياس لمتحقق مغ دالالت 
( مغ ذوؼ 3)ن= تع عخض السكياس عمى مجسػعة مغ الدادة السحكسضغ لسعمسة الخوضة

االختراص في مجال عمع نفذ الصفل لتحكيع فقخات السكياس برػرتو األولية مغ ناحية 
اد معامل االتفاق بضغ السحكسضغ ، وتع اعتس)تححف الرياغة المغػية لكل فقخة )مشاسبة، تعجل،

%، وقج اقتخح ىؤالء السحكسضغ إجخاء بعس التعجيالت عمى عبارات السكياس 66ال يقل عغ
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ػن السكياس في صػرتو كّ توبحلظ  التالي كسا في الججول ارتبصت بالرياغة المغػية لمفقخات
 ( عبارة. 22الشيائية لمتصبضق االستصالعي مغ )

 (  00ججول ) 

 عبارات مكياس اإلبجاع  السيشي التي تػ تعجيميا مؼ ِقبل السحكسيؼيؽضح 

 العبارة بعج التعجيل العبارة قبل التعجيل م

اتعامددل مددع األشفددال  ذوؼ االحتياجددات  0
 الخاصة.

لدددددجؼ القدددددجرة عمدددددى التعامدددددل مدددددع األشفدددددال  ذوؼ 
 االحتياجات الخاصة بسختمف فئاتيع.

 وأوضفيدددا أركدددان قاعدددة الشذددداطأسدددتخجم  4
 بصخق مبتكخة.

 أركان قاعة الشذاط بصخق مبتكخة.أوضف 

 مدا إلى لمتػصلاستخجم أفكار مختمفة  1
 مألػف. وغضخ ىػ غخيب

 ىدػ غخيدب مدا إلدى أفكدارؼ لمتػصدل فدي أندػع 
 مألػف.  وغضخ

 

 :التحميل العاممي صجق -ب
معمسة مغ  (46االستصالعية ) العضشة عمى اإلبجاع السيشي مكياس تصبضق بعج   

 ذكخىا، الجرجات الدابق لتقجيخ وفق ا وترحيحو معمسات الخوضات السختمفة بسحافطة السشيا،
لسرفػفة ارتباط درجات الصالب عمى عبارات كل بعج مغ  العاممي التحمضل صجق حداب وتع

أبعاد السكياس الدتة باعتبار أن بشاء السكياس تع في ضػء اختيار عبارات لكل بعج برػرة 
شخيقة السكػنات قمة ، وذلظ في ضػء مصابقة العبارات لسفيػم البعج، ولقج استخجمت مدت

، وإلعصاء  (SPSSمؼ خالل الحدمة اإلحرائية ) Principal Componentاألساسية 
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ا  معشى نفدي، وتفدضخ ا عمسي ا مقبػال  لمسكػنات السدتخخجة فقج تع تجويخىا تجويخ ا متعامج 
 اعتسجت والشقاء باالستقخار تتدع عػامل استخخاج أجل ومغ ،Varimax  باستخجام أسمػب

 العػامل: ىحه لتحجيج التالية السحكات عمى الباحثة
 . 0≥اإلبقاء عمى العػامل التي جحرىا الكامغ  -
 6.26 ≥ اإلبقاء عمى العبارات ذات التذبع -
 ححف العامل الحؼ ال يتذبع بثالث عبارات عمى األقل. -
 عامل. مغ أكثخ عمى الستذبعة العبارات ححف -

 والججول )  ( اآلتي يػضح نتائج التحميالت العاممية
 (  04ججول ) 

 لسكياس اإلبجاع  السيشي تذبعات عبارات كل عامل واشتخاكياتيا والجحر الكامؼ وندب التبايؼ

ات
خاكي

شت
تذبعات   اال

القجرة عمى 
ات التحميل والخبط

خاكي
شت

تذبعات  اال
الحداسية 
ات لمسذكالت

خاكي
شت

 تذبعات اال
السخونة 

ات الفكخية
خاكي

شت
 تذبعات اال

الطالقة 
ات الفكخية

خاكي
شت

 تذبعات  اال
ات األصالة

خاكي
شت

 تذبعات  اال
 القجرات السسيدة 

 

.871 .755 40 .539 .800 32 .853 .651 24 .786 .813 18 .846 .922 9 .841 .965 1 

.883 .842 41 .856 .874 33 .881 .853 25 .772 .799 19 .851 .852 10 .855 .723 2 

.894 .905 42 .839 .867 34 .825 .871 26 .860 .786 20 .818 .954 11 .876 .808 3 

.852 .785 43 .835 .887 35 .920 .879 27 .684 .865 21 .806 .880 12 .859 .808 4 

.884 .780 44 .862 .770 36 .844 .883 28 .824 .855 22 .872 .834 13 .816 .828 5 
 .876 .885 37 .853 .817 29 .705 .798 23 .792 .899 14 .873 .847 6 

.790 .886 38 .847 .875 30  .817 .841 15 .868 .838 7 

.970 .856 39 .799 .784 31 .749 .846 16 .824 .739 8 
  .903 .876 17  

4.383  6.555  6.932  4.631  7.455  6.811 
الجحر 
 الكامؼ

87.666  81.935  86.654  77.188  82.836  85.143 
ندبة 
 التبايؼ

 



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1141 

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

يتزح مغ الججول الدابق بإدخال درجات العبارات التي تع وضعيا بكل ّبعج إلجخاء 
التحمضل العاممي عمضيا تبضغ ضيػر عامل واحج فقط لكل مشيع . حضث تع إدخال ثساني عبارات 

عشو ضيػر عامل واحج تذبعت بو جسيع العبارات حضث كان أدنى تذبع لمبعج األول نتج 
 % مغ ندبة63.021 العامل ىحا لمعبارة الثانية وأعمى تذبع كان لمعبارة األولى، ولقج فدخ

( . أما عغ البعج الثاني فقج كان أعمى تذبع لو 4.600مقجاره ) كامغ بجحر الكمية، التبايغ
( مغ 64.614( ، ولقج فدخ ىحا العامل ما ندبتو )01معبارة )( وأدنى تذبع كان ل00لمعبارة )

( . أما عغ البعج الثالث فقج ضيخ عامل واحج 5.233ندبة التبايغ الكمية بجحر كامغ قجره )
( ، ولقج فدخ ىحا العامل 46( وأدنى تذبع كان لمعبارة )40أيزا كان أعمى تذبع فيو لمعبارة )

( ، كسا كان العامل 2.410غ الكمي بجحر كامغ قجره )( مغ ندبة التباي55.066ما قيستو )
الحؼ ضيخ نتيجة تحمضل عبارات البعج الخابع متذبعا بجسيع عبارات ، وكان أعمى تذبع لمعبارة 

( مغ ندبة التبايغ الكمية ، 64.432( مفدخا ما ندبتو )42( ، وأدنى تذبع كان لمعبارة )46)
تذبع لمعامل الحؼ ضيخ بتحمضل عبارات البعج  ( ، كسا كان أعمى4.714وبجحر كامغ قجره )
 ( مغ ندبة%60.713) فدخاوم( 36( بضشسا كان أقل تذبع لمعبارة )35متسثال في العبارة )

( ، كسا كان أعمى تذبع لمبعج الدادس كان لمعبارة 4.333مقجاره) كامغ بجحر الكمي، التبايغ
 (.2.161وبجحر كامغ قجره ) (65.444( ومفدخا ندبة )26(، وأدنى تذبع لمعبارة )24)

مسا سبق عخضو كانت تذبعات العػامل لمعبارات الستزسشة بالبعج مختفعة مسا يعشي 
أن تمظ العبارات تحقق كفاءة مختفعة لرجق العامل ، وبيحا يتزح نقاء العػامل الشاتجة مغ 

 التحمضل العاممي ، ويؤكج ارتفاع معامل صجق كل بعج مغ أبعاده.
 اإلبجاع  السيشي:ثبات مكياس  -4

 ثبات ألفا لكخونباك - ب
تدددع حدددداب ثبدددات كدددل بعدددج مدددغ أبعددداد السكيددداس، وكدددحلظ ثبدددات عبدددارات السكيددداس ككدددل  

 بصخيقة ألفا لكخونباك، والججول التالي يػضح نتائجو



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1142 

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

 (  03ججول ) 
 (01وأبعاده    ن) لسكياس اإلبجاع  السيشيقيػ ثبات ألفا لكخونباك 

 ثبات الفا لكخونباخ البعج

 0.975 القجرات السسضدة

 0.974 األصالة

 0.940 الصالقة الفكخية

 0.978 السخونة الفكخية

 0.967 الحداسية لمسذكالت

القجرة عمى التحمضل 
 والخبط

0.965 

 0.964 الجرجة الكمية

 

( أن قددديع معدددامالت الثبدددات لألبعددداد الفخعيدددة لمسكيددداس ىدددى  01يتزدددح مدددغ جدددجول )  
:  6.726حضث تخاوحت قيع معامل ألفا كخونباخ ألبعاد السكياس بدضغ )معامالت ثبات مقبػلة، 

 (، وتعج ىحه الكيع عالية وتعبخ عغ ثبات جضج لمسكياس.6.742ولمسكياس الكمي ) (، 6.756

 ثبات التحميل العاممي : –ب 
( الخداص  04تذضخ قيع االشتخاكيات لمعبارات إلى ثبات أو اسدتقخار العبدارة ، ومدغ الجدجول )  

بالتذددبعات الشاتجددة مددغ التحمضددل العدداممي يتبددضغ أن العبددارات عمددى درجددة مختفعددة مددغ االسددتقخار 
( وىدي قديع مختفعدة تعبدخ عدغ  6.563(  ، ) 6.756حضث أن قديع اشدتخاكياتيا تخاوحدت بدضغ ) 

 استقخار درجات العبارات.
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أفخاد العيشة تؽزيعًا إعتجاليًا تؽزيع   

الكيدداس قامددت الباحثددة بالتأكددج مددغ مددجػ اعتجاليددة تػزيددع أفددخاد عضشددة الجراسددة فددي ضددػء 
 التداليوالجدجول  اإلبدجاع  السيشدي(  –التدجفق الشفددي  –) اليقطة الحىشية اييذ الجراسةسقالقبمي ل

 يػضح ذلظ .

 ( 02 ججول )

 (011)ن =   األساسيةعيشة الفي الستغيخات قيج الجراسة لجي  األساسية اعتجالية تؽزيع أفخاد عيشة الجراسة

 
 السكياس

 االبعاد
 

الستؽسط 
 الحدابي

االنحخاف  الؽسيط
 السعياري 

 االلتؽاء

 
 

اإلبجاع  
 سيشيال

القجرات السسضدة لسعمسة الخوضة 
 السبجعة ميشيا  

33.15 32.50 3.24 0.33 

 0.56 4.21 35.00 34.78 األصالة
 0.54 3.02 22.00 22.95 الفكخيةالصالقة 
 0.91 2.85 32.00 32.64 الفكخية السخونة

 0.02 2.54 32.00 30.95 لمسذكالت الحداسية
 0.24 2.17 20.00 19.75 والخبط التحمضل عمى القجرة

 0.97 14.70 171.50 174.22 البجاع السيشيالجرجة الكمية ل
 
 

التجفق 
 الشفدي

 0.20- 4.61 39.00 38.79 االستستاع الحاتي
 0.29 3.85 37.00 38.39 تغحية راجعة واضحة 
التخكضد واالنجماج في اداء  

 السيسة
20.03 20.00 2.36 0.76 

فقجان الػعي بالحات والذعػر  
 بالػقت 

23.32 23.50 3.78 -0.03 

 0.23 2.41 23.00 23.12 التػازن بضغ التحجؼ والسيارة 
 0.41 12.41 143.00 143.65 متجفق الشفديالجرجة الكمية ل

 0.74- 3.51 31.00 30.82 السالحطة 
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 اليقطة
 الحىشية

 0.33- 4.57 28.50 28.48 الػصف
الترخف بػعي في المحطة 

 الحاضخة
25.39 26.00 6.82 -0.02 

 0.38 4.41 19.00 19.21 عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية
 0.48- 3.60 24.00 23.43 الجاخميةعجم التفاعل مع الخبخات 

 0.07 11.77 126.00 127.31 الحىشية ميقطةالجرجة الكمية ل
 

( تقارب قيع كل مغ الستػسط والػسيط ،  02 يتزح مغ الججول رقع )
مسا يذضخ إلى أنيا تقع  0+ ،0-تشحرخ بضغ كسا أن قيع معامل االلتػاء

 داخل السشحشى االعتجالي وبحلظ تكػن العضشة مػزعة تػزيعا  إعتجاليا .

 عرض النتائج ومناقشتها 

 نتائج الفخض األول وتفديخىا :

ىحا الفخض عمى ... "تتػافخ أبعاد اليقطة الحىشية لدجػ معمسدات ريداض األشفدال  يشص
 بسحافطة السشيا".

مغ صدحة ىدحا الفدخض تدع إيجداد قيسدة الجرجدة الػسديصية أو السحايدجة لكدل بعدج  لمتحقق
عمدددى حدددجة )الجرجدددة السحايدددجة مزدددخوبة فدددي عدددجد العبدددارات لمبعدددج( ومقارندددة تمدددظ الكيسدددة بكيسدددة 
الستػسط الحدابي فكمسدا كاندت قيسدة الستػسدط الحددابي أعمدى مدغ قيسدة الجرجدة الػسديصية كمسدا 

ضشة البحث مغ معمسات رياض األشفال بسحافطدة السشيدا ، والجدجول يعشي تػافخ البعج برفاتو لع
 التالي يػضح تمظ الشتائج.
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 (  05ججول ) 
 الجرجة الؽسيطية والستؽسطات الحدابية لميقعة الحىشية وأبعادىا

 البعج
عجد 

 العبارات
وسيط 
 العبارة

الجرجة السحايجة 
 الكمية

الستػسط 
 الحدابي

 مجػ التػافخ

 متػسط 045.10 005 1 17 الجرجة الكمية
 مختفع 16.64 42 1 6 السالحطة

 فػق الستػسط 46.26 42 1 6 الػصف
 متػسط 43.17 42 1 6 الترخف بػعي في المحطة

 غضخ متػافخ 07.40 42 1 6 عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية
 متػسط 41.21 40 1 5 عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية

 

 مغ نتائج الججول الدابق اآلتي: يتزح
حضث كانت قيسة الستػسط الحدابي  " عجم الحكع عمى الخبخات الجاخمية" عجم تػافخ  -

لجرجات معمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا أقل مغ قيسة الجرجة السحايجة أو 
الػسيصية مسا يعشي عجم مقجرتيغ عمى إصجار أحكام تقضيسية عمى أفكارىغ ومذاعخىغ 

 الجاخمية، وىحا يحتاج إلى بخامج تجريبية لمعسل عمى تغضضخ ذلظ .
تػافخ اليقطة الحىشية لجػ معمسات رياض األشفال بسدتػػ متػسط حضث كانت قيسة  -

الستػسط الحدابي لجرجاتيغ أعمى بقجر ضئضل عغ الجرجة الػسيصية مسا يعشي يتػفخ 
الخبخات الحاضخة أكثخ مغ االنذغال  لجييغ السخاقبة لمخبخات ومقجرتيغ عمى التخكضد عمى

بالخبخات الساضية أو األحجاث السدتقبمية والسقجرة أيزا عمى مػاجية األحجاث كسا ىي 
دون إصجار أحكام وذلظ في نصاق متػسط ، وىحا قج يكػن بدبب تػافخ بعج الػصف 

يعشي  والترخف بػعي في المحطة وعجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية بجرجة متػسصة مسا
مقجرتيع عمى التعبضخ عغ الخبخات الجاخمية بكمسات وذلظ بجرجة متػسصة ، وكحلظ وعي 
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السعمسات مػضع الجراسة مغ األنذصة التي يقسغ بيا في المحطة ذاتيا حتى وان اختمف 
عسا يقسغ بو مغ سمػك تمقائي أو إن كغ يخكدن عمى شيء آخخ أيزا بجرجة متػسصة ، 

فكار والسذاعخ التي تشتابيع تعسل عمى تذتت تفكضخىغ واالنذغال وكحلظ يتػافخ لجييغ األ
 بيا وفقجان التخكضد فيسا يفكخون فيو بسجال عسميغ بجرجة متػسصة.

تػافخت لجػ معمسات رياض األشفال مػضع الجراسة السالحطة بجرجة مختفعة مسا يعشي  -
ل اإلحداسات والسعارف تفعة عمى االنتباه لمخبخات الجاخمية والخارجية مثخ مقجرتيغ الس

واالنفعاالت والسذاىجات واألصػات والخوائح ...الخ ، وىحا يعشى تػاجج التجريبات الالزمة 
 الستغالل مثل ىحه السدايا واستثسارىا في مجال تخبية األشفال وتعميسيع.

(، ) 4607وقج اتفقت نتيجة ىحا الفخض مع نتائج دراسات كال  مغ ) أمضخة بجر ،         
 الصالبضضغ السخشجيغو  السعمسضغ أن إلى يسانتائج تػصمت( التي 4607شذسي الخويمي، ال

( التي كانت عضشتيا مغ 4606، ) مخام عػدة، العقمية اليقطة متػسصا  مغ مدتػػ  يستمكػن 
 اليقطة مدتػػ  نأ الشتائجمػضفي مجيخية التخبية والتعميع العالي حضث أشارت نتائجيا 

،  ودراسة )نادية بكخ، مختفعة بجرجة جاءت ميعالتعو  التخبية مجيخيات ضفيػ م ػلج شيةىالح
( التي تػصمت إلى أن رؤساء األقدام العمسية بجامعة االزىخ يتستعػن بسدتػػ فػق 4604

( التي تػصمت نتائجيا إلى 4605السعتجل مغ اليقطة الحىشية، ودراسة ) ىالة سشارؼ، 
 ,Bernayجة أعمى مغ الستػسط، وأيزا  دراسة تستع شالب الجامعة لميقطة الحىشية بجر 

Ross S. ,2014) التي أكجت عمى امتالك السعمسضغ السبتجئضغ لسدتػػ متػسط مغ ،)
( التي أوججت نتائجيا وجػد مدتػيات (Whitaker,et al., 2017اليقطة الحىشية، ودراسة 

 وفػق الستػسط. مغ اليقطة الحىشي لجػ معمسضغ رياض االشفال تتخاوح ما بضغ الستػسط 
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 نتائج الفخض الثاني وتفديخىا:

ىحا الفخض عمى ... "تتػافخ أبعاد التجفق الشفدي لجػ معمسات رياض األشفال  يشص
 بسحافطة السشيا".

مغ صحة ىحا الفخض تع إيجاد قيسة الجرجة الػسيصية أو السحايجة لكل بعج  لمتحقق
عمى حجة )الجرجة السحايجة مزخوبة في عجد العبارات لمبعج( ومقارنة تمظ الكيسة بكيسة 
الستػسط الحدابي فكمسا كانت قيسة الستػسط الحدابي أعمى مغ قيسة الجرجة الػسيصية كمسا 

والججول ضشة البحث مغ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا ، يعشي تػافخ البعج برفاتو لع
 يػضح تمظ الشتائج. التالي

 (  00ججول ) 
 الجرجة الؽسيطية والستؽسطات الحدابية لمتجفق الشفدي وأبعاده

 البعج
عجد 

 العبارات
وسيط 
 العبارة

الجرجة السحايجة 
 الكمية

الستػسط 
 الحدابي

 مجػ التػافخ

 فػق الستػسط 021.43 066 1 14 الجرجة الكمية
 فػق الستػسط 16.57 16 1 06 االستستاع الحاتي

 فػق الستػسط 16.17 45 1 7 تغحية راجعة واضحة 
 فػق الستػسط 46.61 03 1 3 التخكضد واالنجماج في اداء السيسة 
 فػق الستػسط 41.14 06 1 4 فقجان الذعػر بالػقت والػعي بالحات  
 فػق الستػسط 41.04 06 1 4 التػازن بضغ السيارة  والتحجؼ 

وذلظ مغ  فػق الستػسصةمغ نتائج الججول الدابق تػافخ التجفق الشفدي بجرجة يتزح 
والخغبة في  والعسل مع االشفال داخل الخوضة، الذعػر بالستعة الجاخمية أثشاء األداء السيشي

دون انتطار إلثابة أو محفد ، كسا أنيغ عمى معخفة مدبقة باتجاه  في عسميغ االستسخار
أدائيغ ورضاىغ عغ االنجاز الستحقق ، وشعػرىغ بالتػازن بضغ متصمبات التحجؼ ومياراتيغ 
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أداء السيام السيشية ، مع تػاججىغ بالخوضة و  الذخرية ، مع تالشي اىتساميغ بحاتيغ أثشاء
التي تطيخ أثشاء تعامميغ مع األشفال داخل القاعة حجؼ شعػرىغ بالتػازن بضغ متصمبات الت

الذخرية، وىحا يجعػ الباحثة إلى تقجيع مقتخح ببخنامج لتجعيع تمظ األبعاد  يغمياراتو 
 يغ.جيفي العسمية التعميسية وتشسية اإلبجاع  السيشي ل االستثسارى

( التي 4607الشذسي الخويمي، يجة ىحا الفخض مع نتائج دراسات )وقج اتفقت نت
متػسصا  مغ التجفق الشفدي،  مدتػػ  يستمكػن  الصالبضضغ السخشجيغ أن إلى يانتائج تػصمت

أن  نتائجيساأضيخت ( التي 4607)أيسغ سالمة،  (، ودراسة4606ودراسة )مشتطخ كصفان، 
( 4603، ودراسة )عساد نريف ، شفدي التجفق ال معمسات الخوضة لجييغ مدتػػ متػسط مغ

 ي. الشفد التجفق مختفع مغ مدتػػ يستمكػن  العميا الجراساتجيا أن شمبة التي تػصمت نتائ
 

 نتائج الفخض الثالث وتفديخىا:
ىحا الفخض عمى ..."تتػافخ أبعاد اإلبجاع  السيشي لجػ معمسات رياض األشفال  يشص

 بسحافطة السشيا".
 

مغ صحة ىحا الفخض تع إيجاد قيسة الجرجة الػسيصية أو السحايجة لكل بعج  لمتحقق
عمى حجة )الجرجة السحايجة مزخوبة في عجد العبارات لمبعج( ومقارنة تمظ الكيسة بكيسة 
الستػسط الحدابي فكمسا كانت قيسة الستػسط الحدابي أعمى مغ قيسة الجرجة الػسيصية كمسا 

ضشة البحث مغ معمسات رياض األشفال بسحافطة السشيا ، والججول يعشي تػافخ البعج برفاتو لع
 التالي يػضح تمظ الشتائج.
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 (  07ججول ) 
 الجرجة الؽسيطية والستؽسطات الحدابية لإلبجاع السيشي وأبعاده

 البعج
عجد 

 العبارات
وسيط 
 العبارة

الجرجة السحايجة 
 الكمية

الستػسط 
 الحدابي

 مجػ التػافخ

 فػق الستػسط 052.44 014 1 22 الجرجة الكمية
القدددددددددجرات السسضددددددددددة لسعمسدددددددددة الخوضدددددددددة 

 السبجعة ميشيا  
6 1 42 11.03 

 فػق الستػسط

 فػق الستػسط 12.56 45 1 7 األصالة
 فػق الستػسط 44.73 06 1 4 الصالقة الفكخية
 فػق الستػسط 14.42 42 1 6 السخونة الفكخية

الستػسطفػق  16.73 42 1 6 الحداسية لمسذكالت  
 فػق الستػسط 07.53 03 1 3 القجرة عمى التحمضل والخبط

 

تػفخ أبعاد اإلبجاع السيشي بجرجة فػق الستػسط لجػ  الشتائج بالججول الدابق إلى تذيخ      
( وىػ ما يجل عمى قجرة ىؤالء البحث)العضشة قضج سحافطة السشيا معمسات رياض االشفال ب

 وتصبيقيا التقمضجؼ السدار خارجو  السألػفة غضخ الججيجة األفكار وخمق استثارةالسعمسات عمى 
استخجام أسالضب وعخوض  عمى مذتسمةو  مختمفة التعمع بصخق  عسميات الخوضة لتحدضغ في

 وتقشيات حجيثة تكشػلػجية، أسالضب مع اختيار تقجيسية غضخ مألػفة لألشفال تتدع بالتذػيق
كسا يجل أيزا  عمى مخونة األشفال وسمػكياتيع،  اتجاىات تغضضخ كي تديع في  ومشاسبة

السعمسات في تغضضخ أفكارىغ بسا يتشاسب مع شبيعة السػاقف التي يتعخضغ ليا داخل الخوضة 
طِيخ تو  شػيمة، لفتخة واحج   مكان في والبقاء والجسػد، عغ الخوتضغ، كسا أنيا تتسضد ببعجىا

 واضحة، رؤية   خؤية السذكمةب تتدع كسا أنيا،  الججيجة السفاليع استخجام ومخونة  في سخعة  
 الصخح في الػاقعية مع وجػانبيا، وآثارىا، حجسيا، عمى والتعخف دقيقا ، تحجيجا   وتحجيجىا



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1150 

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

 عشاصخىا إلى الخبخة ، وىي أيزا  تتسضد بقجرتيا عمى تحمضلىي كسا الحقائق ورؤية والسعالجة،
الخبخة مخة  عشاصخ تكػيغ ثع ذلظ، وتفدضخ .البعس عغ بعزيا العشاصخ ىحه وعدل األولية،
. وكل ىحه االبعاد تتػافخ لجػ معمسة الخوضة بجرجة  ججيج وتخابط في بشاء وتذكضميا آخخػ،

وىحا ما يجعػ الباحثة إلى تقجيع مقتخح بإعجاد بخامج لتشسية اإلبجاع  السيشي ، فػق الستػسصة
 لجػ معمسات رياض األشفال حتى نزسغ جػدة السخخج .

، ((Craft, et al.2007وتتفق نتيجة ىحا الفخض مع نتائج دراسات كال  مغ  

(Maker, et al, 2008 والتي هدفت إلى فحص أثز ابتكارية المعلم ،) عمى االداء االبتكارؼ
( التي ىجفت إلى التعخف عمى االابجاع التجريدي لمسعمسة (Chien, & Hui, 2010لتالمضحه، 

( 4603وتأثضخه عمى تعميع االشفال في مخحمة رياض االشفال. ودراسة ) سعاد عبج الغشي، 
التي تػصمت نتائجيا إلى وجػد مدتػيات مختفعة ومتػسصة مغ الدمػكيات االبجاعية لمسعمع 

( ، 4600أخخػ مشيا دراسة )مخيع السصػع ،  داخل الفرل الجراسي، واتفقت أيزا  مع دراسات
( . والتي جسيعيا 4606(، ) مخام عػدة، 4604(، )أحالم عمي، 4605،عبضجة  ناصخ) 

أكجت عمى تػافخ محاور االبجاع السيشي والتخبػؼ بجرجو مختفعة لجػ السعمسضغ ومجراء 
 السجارس.

 

 نتائج الفخض الخابع وتفديخىا :
.. "تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي ىددحا الفددخض عمددى أنددو .. يــشص

كستغضددخات مدددتقمة بشددددب إسدديام مختمفددة دالدددة إحرددائيا فددي اإلبدددجاع  السيشددي لسعمسددات ريددداض 
 األشفال بسحافطة السشيا ". ويتجدأ مغ ىحا الفخض الفخوض الفخعية اآلتية:

ضددخات مدددتقمة بشدددب إسدديام تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي كستغ -
 مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ القجرات السسضدة.

تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي كستغضددخات مدددتقمة بشدددب إسدديام  -
 مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ األصالة.
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إسدديام  تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي كستغضددخات مدددتقمة بشدددب -
 مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ الصالقة الفكخية.

تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي كستغضددخات مدددتقمة بشدددب إسدديام  -
 مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ السخونة الفكخية

تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي كستغضددخات مدددتقمة بشدددب إسدديام  -
 تمفة دالة إحرائيا في متغضخ الحداسية لمسذكالت.مخ

تددديع أبعدداد اليقطددة الحىشيددة ، وأبعدداد التددجفق الشفدددي كستغضددخات مدددتقمة بشدددب إسدديام  -
 مختمفة دالة إحرائيا في متغضخ القجرة عمى التحمضل والخبط

 

 Step Wiseمغ صحة الفخض تع استخجام تحمضل االنحدجار متعدجد الخصدػات "لمتحقق       
regression  ، في نسػذج يتزسغ كل بعج مغ أبعاد اإلبجاع  السيشي الدتة )القجرات السسضدة "

األصدددالة ، الصالقدددة الفكخيدددة ، السخوندددة الفكخيدددة ، الحداسدددية لمسذدددكالت ، القدددجرة عمدددى التحمضدددل 
السالحطددة ، الػصددف ، الترددخف بددػعي ، والددخبط( كستغضددخ تددابع ، ومتغضددخات الجراسددة األخددخػ )

لحكددع عمددى الخبددخات الجاخميددة ، عددجم التفاعددل مددع الخبددخات الجاخميددة، واالسددتستاع الددحاتي عددجم ا
واإلثابة الجاخمية ، التغحيدة الخاجعدة الػاضدحة والفػريدة ، التخكضدد التدام واالندجماج الكمدي فدي أداء 

( كستغضدددخات السيسدددة ، فقدددجان الذدددعػر بالػقدددت والدددػعي بالدددحات ، التدددػازن بدددضغ التحدددجؼ والسيدددارة
دددددتقمة. حضددددث تددددجخل الستغضددددخات واحددددجا تمددددػ اآلخددددخ عمددددى أسدددداس ارتباشيددددا بددددالستغضخ التددددابع م

والستغضخات السدتقمة األخخػ، ويختار في كل خصػة أعمدى الستغضدخات السددتقمة ارتباشدا بدالستغضخ 
التددابع بعددج حددحف أثددخ ارتباشيددا بددالستغضخات السدددتقمة األخددخػ  ، والجددجاول الدددتة التاليددة تػضددح 

 مع كل متغضخ تابع.  نتائجيا
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 بالشدبة لمقجرات السسيدة :  -0
( الشتددددائج الخاصددددة بددددالستغضخات السدددددتقمة مددددع القددددجرات السسضدددددة 06الجددددجول ) يؽضــــح

 لسعمسات رياض األشفال كستغضخ تابع.
(08ججول )  

االرتباط الستعجد والتبايؼ السذتخك وقيسة "ف" وداللتيا والؽزن االنحجاري العادي والسعياري 
 (011واالنحجار الثابت لمعيشة الكمية )ن =
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06.33 1.531 1.749 1.10 16.12 1.480 1.10 16.12 1.480 1.531 

سيدة
الس

ت 
قجرا

ال
 

التخكيد 
 واالنجماج

02.52 
1.219 1.504 

1.10 42.88 1.339 1.10 42.88 1.339 1.584 

التخكيد 
 واالنجماج

1.409 1.091 
االستستاع 

 الحاتي
 

مغ الجدجول الددابق أن تحمضدل االنحدجار متعدجد الخصدػات قدج تدع فدي خصدػتضغ :  يتزح
مدددغ متغضدددخات التدددجفق الشفددددي" أعمدددى  –ضيدددخ فدددي الخصدددػة األولدددى متغضدددخ " التخكضدددد واالندددجماج 

الستغضددخات السددددتقمة إسددياما  فدددي تبددايغ الستغضدددخ التددابع، وقدددج بمغددت قيسدددة االرتبدداط الستعدددجد بدددضغ 
( تقخيبا مغ تبايغ %46.0( وذلظ بشدبة )1.480حجث تبايشا مقجاره )(، وأ1.531الستغضخيغ )

الستغضددخ التددابع، وبيددحا يسكددغ القددػل بددأن متغضددخ التخكضددد واالنددجماج يسكددغ أن يددديع فددي القددجرات 
 (.%46.0السسضدة بشدبة )

أيزدددا مدددغ متغضدددخات التدددجفق  –كسدددا ضيدددخ فدددي الخصدددػة الثانيدددة متغضدددخ )االسدددتستاع الدددحاتي 
كدددأكثخ الستغضدددخات إسدددياما فدددي اإلبدددجاع  السيشدددي، ولقدددج بمدددغ التخكضدددد واالندددجماج تغضدددخ الشفددددي( مدددع م
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( تقخيبددا، %11.7( بشددبة )1.339( كسدا أحدجث تبايشددا مقدجاره  )1.584االرتبداط الستعدجد بضشيسددا )
فددإن متغضددخ ( %46.0)قددج أسدديع فددي اإلبددجاع  السيشددي بشدددبة  التخكضددد واالنددجماجوحضددث أن متغضددخ 

 ( في اإلبجاع  السيشي لسعمسات رياض األشفال.%3.6حاتي قج أسيع بشدبة )االستستاع ال
وبيحا يسكؼ التشبؤ باإلبجاع  السيشي مؼ خالل درجات معمسات رياض األطفال في متغيخ     

 جارية الجالة عمى التشبؤ كاآلتي، وتكؽن السعادالت االنحاالستستاع الحاتيالتخكيد واالنجماج ، 

 )ناتج الخطؽة األولى(       ( التخكيد واالنجماج.1.749+ ) 08.55 اإلبجاع  السيشي =
  ( االستستاع الحاتي1.091( التخكيد واالنجماج + )1.504+ ) 02.52اإلبجاع  السيشي = 

 )ناتج الخطؽة الثانية(
 

 بالشدبة لألصالة:  -4
السيشيدددة ( الشتدددائج الخاصدددة بدددالستغضخات السددددتقمة مدددع األصدددالة 07الجدددجول )  يؽضـــح

 لسعمسات رياض األشفال كستغضخ تابع.
االرتباط الستعجد والتبايؼ السذتخك وقيسة "ف" وداللتيا والؽزن االنحجاري العادي والسعياري  ( 09ججول ) 

 (011واالنحجار الثابت لمعيشة الكمية )ن =
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07.32 
1.231 1.393 1.10 

44.40 
1.085 1.10 

44.40 
1.085 1.231 
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االستستاع 
 الحاتي

االستستاع  1.297 1.427 05.91 1.10 1.427 05.91 1.10 1.482 1.300 04.04
 الحاتي

التؽازن بيؼ  1.284 1.470
السيارة 
 والتحجي
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الشتائج بالججول الدابق والخاص بتحميل االنحجار متجرج الخطؽات قج تػ في  تذضخ     
مؼ متغيخات التجفق  –خطؽتيؼ : ظيخ في الخطؽة األولى متغيخ " االستستاع الحاتي 

الشفدي" أعمى الستغيخات السدتقمة إسيامًا في تبايؼ األصالة كستغيخ تابع، وقج بمغت قيسة 
( وذلغ بشدبة 6.063(، محجثا تبايشا مقجاره )6.216خيؼ )االرتباط الستعجد بيؼ الستغي

( تقخيبا مؼ تبايؼ متغيخ األصالة، وبيحا يسكؼ القؽل بأن متغيخ االستستاع الحاتي 08.5%)
 (.%08.5يسكؼ أن يديػ في األصالة بشدبة )

أيزدددا مدددغ متغضدددخات التدددجفق  –ضيدددخ فدددي الخصدددػة الثانيدددة متغضدددخ )االسدددتستاع الدددحاتي  كســـا
كأكثخ الستغضخات إسياما فدي األصدالة، ولقدج بمدغ التػازن بضغ السيارة والتحجؼ الشفدي( ومعو متغضخ 

( تقخيبددا، %42.5( بشددبة )1.427( كسدا أحدجث تبايشددا مقدجاره  )1.297االرتبداط الستعدجد بضشيسددا )
فدإن متغضدخ الحداسدية ( %06.3)قج أسديع فدي األصدالة بشددبة  االستستاع الحاتيمتغضخ  وحضث أن

 ( في األصالة السيشية لسعمسات رياض األشفال.%4.4لمسذكالت يديع بشدبة )
وبيحا يسكؼ التشبؤ باألصالة مؼ خالل درجات معمسات رياض األطفال في متغيخي 

و تكؽن السعادالت االنحجارية الجالة عمى ، والحداسية لمسذكالت وعمياالستستاع الحاتي
 التشبؤ كاآلتي :

                    ( االستستاع الحاتي.1.393+ )09.52األصالة  = 
 )ناتج الخطؽة األولى(

     ( التؽازن بيؼ السيارة والتحجي           1.470( االستستاع الحاتي + )1.300+ ) 04.04األصالة = 
 الثانية()ناتج الخطؽة 

 
 بالشدبة لمطالقة الفكخية:  -3

( الشتائج الخاصة بإسديام الستغضدخات السددتقمة فدي الصالقدة الفكخيدة 46الججول ) يؽضح
 كستغضخ تابع لسعمسات رياض األشفال.
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( 41ججول )   

واالنحجار  االرتباط الستعجد والتبايؼ السذتخك وقيسة "ف" وداللتيا والؽزن االنحجاري العادي والسعياري 
  (011الثابت لمعيشة الكمية )ن =
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06.43 
6.261 6.105 6.60 

47.61 
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47.61 
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االستستاع 
 الحاتي

االستستاع  6.332 6.165 40.30 6.60 6.165 40.30 6.60 6.451 6.203 5.03
 الحاتي

فقجان  6.442 6.466
 الػعي

االستستاع  6.360 6.116 04.11 6.60 6.116 04.11 6.60 6.425 6.154 2.56
 الحاتي

فقجان  6.445 6.462
 الػعي

 الػصف 6.007 6.057
نتائج تحمضل االنحجار متجرج الخصػات بالججول الدابق نجج أن التحمضدل قدج تدع فدي  مؼ

الشفددددي" اإلسددديام أحدددج متغضدددخات التدددجفق  –ثدددالث خصدددػت : كدددان لستغضدددخ " االسدددتستاع الدددحاتي 
األعمدددى فدددي تبدددايغ الستغضدددخ التدددابع الصالقدددة الفكخيدددة ، حضدددث بمغدددت قيسدددة االرتبددداط الستعدددجد بدددضغ 

( وذلدددددظ بشددددددبة 1.433( فدددددي الخصدددددػة األولدددددى ، محدددددجثا تبايشدددددا مقدددددجاره )1.283الستغضدددددخيغ )
ستاع ( تقخيبا مغ تبايغ متغضخ الصالقة الفكخيدة ، وبيدحا يسكدغ القدػل بدأن متغضدخ االسدت41.1%)

 (.%41.1الحاتي يسكغ أن يديع في الصالقة الفكخية بشدبة )
 –أما الخصػة الثانية فقج ضيخ فضيا مع متغضخ )االستستاع الدحاتي ضيدخ متغضدخ فقدجان الدػعي

أيزا مغ متغضخات التجفق الشفدي( كأكثخ الستغضخات إسياما في الصالقة الفكخية، حضدث بمدغ االرتبداط 
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( تقخيبددا، وحضددث أن %16.5( بشدددبة )1.317محددجثضغ تبايشددا مقددجاره  )( 1.552الستعددجد بضشيسددا )
فدإن متغضدخ فقدجان الدػعي ( %41.1)قدج أسديع فدي الصالقدة الفكخيدة بشددبة  االستستاع الحاتيمتغضخ 

 ( في الصالقة الفكخية.%5.2أمكشو أن يديع بشدبة )
تغضدددخات اليقطدددة إال أندددو فدددي الخصدددػة الثالثدددة فقدددج ضيدددخ مدددع متغضدددخؼ التدددجفق الشفددددي أحدددج م

الحىشيددة وىددػ متغضددخ الػصددف . حضددث أمكشددو أن يددديع مددع متغضددخؼ االسددتستاع الددحاتي وفقددجان الددػعي 
% ، وحضدث أن متغضدخؼ التددجفق 11.6بشددبة إسديام  -الستغضدخ التدابع  –فدي متغضدخ الصالقدة الفكخيدة 

ة إسددديام قدددجرىا االسدددتستاع الدددحاتي ، وفقدددجان الدددػعي قدددج أسددديسا فدددي الخصدددػة الثانيدددة بشددددب –الشفددددي 
%(  فدددي متغضدددخ الصالقدددة الفكخيدددة 1.0( ، وعميدددو تكدددػن نددددبة إسددديام متغضدددخ الػصدددف )16.5%)

 لسعمسات رياض األشفال
وبيحا يسكؼ التشبؤ بالطالقة الفكخية مؼ خالل درجات معمسات رياض األطفال في 

ية الجالة ، وفقجان الؽعي ، والؽصف وتكؽن السعادالت االنحجار االستستاع الحاتيمتغيخات 
 عمى التشبؤ كاآلتي :

                                       ( االستستاع الحاتي.1.307+ )01.05الطالقة الفكخية  = 
 )ناتج الخطؽة األولى(

                    ( فقجان الؽعي1.442( االستستاع الحاتي + )1.473+ ) 7.05الطالقة الفكخية = 
 )ناتج الخطؽة الثانية(

ـــــة الفكخيـــــة =  ( فقـــــجان الـــــؽعي 1.447( االســـــتستاع الـــــحاتي +)1.427+)2.71الطالق
      ( الؽصف1.009+)

 )ناتج الخطؽة الثالثة(
 

 بالشدبة لمسخونة الفكخية:  -2
( الشتددددائج الخاصددددة بددددالستغضخات السدددددتقمة مددددع الصالقددددة الفكخيددددة 40الجددددجول ) يؽضــــح

 لسعمسات رياض األشفال كستغضخ تابع.
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 ( 40ججول ) 

االرتباط الستعجد والتبايؼ السذتخك وقيسة "ف" وداللتيا والؽزن االنحجاري العادي والسعياري واالنحجار 
 (011الثابت لمعيشة الكمية )ن =
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االستستاع  1.581 1.330 42.53 1.10 1.330 42.53 1.10 1.472 1.222 07.08
 الحاتي

فقجان  1.400 1.480
 الؽعي

االستستاع  1.047 1.393 41.74 1.10 1.393 41.74 1.10 1.407 1230 00.71
 الحاتي

فقجان  1.090 1.400
 الؽعي

 السالحعة 1.095 1.420
التحمضدل قدج تدع فدي ثدالث نتائج تحمضل االنحجار الستجرج بالججول الددابق إلدى أن  تذيخ

أحددج متغضددخات التددجفق الشفدددي" إسددياما أعمددى فددي  –خصددػت : كددان لستغضددخ " االسددتستاع الددحاتي 
تبدددايغ الستغضدددخ التدددابع السخوندددة الفكخيدددة ، حضدددث بمغدددت قيسدددة االرتبددداط الستعدددجد بدددضغ الستغضدددخيغ 

( مددغ %44.4( وذلددظ بشدددبة )1.404( فددي الخصددػة األولددى ، محددجثا تبايشددا مقددجاره )1.504)
تبايغ متغضخ السخونة الفكخية ، وبيحا يسكغ القػل بدأن متغضدخ االسدتستاع الدحاتي يسكدغ أن يدديع 

 ( تقخيبا.%44في السخونة الفكخية بشدبة )
 –الخصػة الثانية فقج ضيخ فضيا مع متغضخ )االستستاع الدحاتي ضيدخ متغضدخ فقدجان الدػعي أما

تغضخات إسياما في السخونة الفكخيدة، حضدث بمدغ االرتبداط أيزا مغ متغضخات التجفق الشفدي( كأكثخ الس
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( ، وحضدث أن متغضدخ %11.4( بشددبة )1.330( محدجثضغ تبايشدا مقدجاره  )1.581الستعجد بضشيسا )
فدإن متغضدخ فقددجان الدػعي أمكشددو ( %44.4)قددج أسديع فدي السخونددة الفكخيدة بشدددبة  االسدتستاع الدحاتي

 خية.( في السخونة الفك%5.2اإلسيام بشدبة )
الخصػة الثالثة فقج ضيخ مع متغضخؼ التجفق الشفدي أحج متغضدخات اليقطدة الحىشيدة وىدػ  وعؼ

متغضددخ السالحطددة . حضددث أمكشددو أن يددديع مددع متغضددخؼ االسددتستاع الددحاتي وفقددجان الددػعي فددي متغضددخ 
 –% ، وحضددث أن متغضددخؼ التددجفق الشفدددي 17.1بشدددبة إسدديام  -الستغضددخ التددابع  –السخونددة الفكخيددة 

( ، %11.4قج أسيسا فدي الخصدػة الثانيدة بشددبة إسديام قدجرىا ) -االستستاع الحاتي ، وفقجان الػعي 
%(  فددي متغضددخ السخونددة الفكخيددة لسعمسددات ريدداض 4.1وعميددو تكددػن ندددبة إسدديام متغضددخ السالحطددة )

 األشفال
وبيحا يسكؼ التشبؤ بالسخونة الفكخية مؼ خالل درجات معمسات رياض األطفال في 

، وفقجان الؽعي ، والسالحعة وتكؽن السعادالت االنحجارية الجالة االستستاع الحاتيمتغيخات 
 عمى التشبؤ كاآلتي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــحاتي.1.300+ )41.37السخونــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفكخيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  =                                                               ( االســــــــــــــــــــــــــــــــــتستاع ال
 )ناتج الخطؽة األولى(

                              ( فقجان الؽعي1.400( االستستاع الحاتي + )1.472+ )07.08السخونة الفكخية = 
 )ناتج الخطؽة الثانية(

         ( السالحعة1.095( فقجان الؽعي +)1.090( االستستاع الحاتي +)1.407+)00.71السخونة الفكخية = 
 )ناتج الخطؽة الثالثة(

 

 بالشدبة لمحداسية لمسذكالت:  -5
( الشتددددائج الخاصددددة بددددالستغضخات السدددددتقمة مددددع الصالقددددة الفكخيددددة 44الجددددجول ) يؽضــــح

 لسعمسات رياض األشفال كستغضخ تابع.
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(  44ججول )   

االنحجاري العادي والسعياري واالنحجار االرتباط الستعجد والتبايؼ السذتخك وقيسة "ف" وداللتيا والؽزن 
(011الثابت لمعيشة الكمية )ن =  
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1.419 1.10 
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االستستاع 
 الحاتي

االستستاع  1.292 1.422 05.05 1.10 1.422 05.05 1.10 1.411 1.304 08.05
 الحاتي

التخكيد  1.447 1.400
 واالنجماج

مغ الجدجول الددابق أن تحمضدل االنحدجار متعدجد الخصدػات قدج تدع فدي خصدػتضغ :  يتزح
مدددغ متغضدددخات التدددجفق الشفددددي" أعمدددى  –ضيدددخ فدددي الخصدددػة األولدددى متغضدددخ " االسدددتستاع الدددحاتي 

الستغضدددخات السددددتقمة إسدددياما  فدددي تبدددايغ الحداسدددية لمسذدددكالت كستغضدددخ التدددابع، وقدددج بمغدددت قيسدددة 
( وذلددددظ بشدددددبة 1.419(، وأحددددجث تبايشددددا مقددددجاره )1.257ضددددخيغ )االرتبدددداط الستعددددجد بددددضغ الستغ

( مدغ تبدايغ متغضدخ الحداسدية لمسذدكالت ، وبيدحا يسكدغ القدػل بدأن متغضدخ االسدتستاع 46.7%)
 (.%46.7الحاتي يسكغ أن يديع في الحداسية لمسذكالت بشدبة )

ت التدددجفق أيزدددا مدددغ متغضدددخا –كسدددا ضيدددخ فدددي الخصدددػة الثانيدددة متغضدددخ )التخكضدددد واالندددجماج 
كأكثخ الستغضخات إسياما في الحداسدية لمسذدكالت ، ولقدج بمدغ االستستاع الحاتي الشفدي( مع متغضخ 

( ، %42.2( بشدددددبة )1.422( كسددددا أحددددجث تبايشددددا مقددددجاره  )1.292االرتبدددداط الستعددددجد بضشيسددددا )
 فدددإن( %46.7)قدددج أسددديع فدددي الحداسدددية  لمسذدددكالت بشددددبة  االسدددتستاع الدددحاتيوحضدددث أن متغضدددخ 
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( فدددي الحداسدددية  لمسذدددكالت لسعمسدددات %1.3متغضدددخ التخكضدددد واالندددجماج أمكشدددو أن يدددديع بشددددبة )
 رياض األشفال.

وبيحا يسكؼ التشبؤ بالحداسية  لمسذكالت مؼ خالل درجات معمسات رياض األطفال 
ومتغيخ التخكيد واالنجماج ، وتكؽن السعادالت االنحجارية الجالة  االستستاع الحاتيفي متغيخ 

 مى التشبؤ كاآلتي :ع

                                                    ( االستستاع الحاتي.1.454+ ) 40.00الحداسية  لمسذكالت = 
 )ناتج الخطؽة األولى(

 ( التخكيد واالنجماج                 1.447( االستستاع الحاتي + )1.411+ ) 08.05الحداسية  لمسذكالت = 
 الخطؽة الثانية()ناتج 

 بالشدبة لمقجرة عمى التحميل والخبط:  -0
( الشتدددددائج الخاصددددة بدددددالستغضخات السدددددتقمة مدددددع الصالقددددة الفكخيدددددة 41يػضددددح الجددددجول )

 لسعمسات رياض األشفال كستغضخ تابع.
 ( 43ججول ) 

والسعياري واالنحجار االرتباط الستعجد والتبايؼ السذتخك وقيسة "ف" وداللتيا والؽزن االنحجاري العادي 
 (011الثابت لمعيشة الكمية )ن =
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االستستاع 
 الحاتي

االستستاع  1.575 1.331 43.92 1.10 1.331 43.92 1.10 1.087 1.398 7.28
 الحاتي
 

التخكيد  1.451 1.474
 واالنجماج
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االستستاع  1.011 1.300 08.12 1.10 1.300 08.12 1.10 1.084 1.387 5.40
 الحاتي

التخكيد  1.450 1.472
 واالنجماج

عجم التفاعل  1.012 1.072
مع الخبخات 

 الجاخمية
االستستاع  1.049 1.395 05.54 1.10 1.395 05.54 1.10 1.072 1.371 4.03

 الحاتي
التخكيد  1.458 1.480

 واالنجماج
عجم التفاعل  1.009 1.480

مع الخبخات 
 الجاخمية

 الترخف بؽعي 1.08 1.405
الشتائج بالججول الدابق أن تحمضل االنحجار متعجد الخصػات قج تع في أربع  تذيخ

مغ متغضخات التجفق الشفدي"  –خصػت : ضيخ في الخصػة األولى متغضخ " االستستاع الحاتي 
أعمى الستغضخات السدتقمة إسياما  في تبايغ القجرة عمى التحمضل والخبط كستغضخ تابع، وقج بمغت 

( وذلظ بشدبة 1.470(، وأحجث تبايشا مقجاره )1.540ستعجد بضغ الستغضخيغ )قيسة االرتباط ال
( مغ تبايغ متغضخ القجرة عمى التحمضل والخبط ، وبيحا يسكغ القػل بأن متغضخ 45.0%)

 (.%45.0االستستاع الحاتي يسكغ أن يديع في القجرة عمى التحمضل والخبط بشدبة )
أيزا مغ متغضخات التجفق  –كسا ضيخ في الخصػة الثانية متغضخ )التخكضد واالنجماج 

، القجرة عمى التحمضل والخبط كأكثخ الستغضخات إسياما في االستستاع الحاتي الشفدي( مع متغضخ 
( %11.6( بشدبة )1.331( كسا أحجث تبايشا مقجاره  )1.575ولقج بمغ االرتباط الستعجد بضشيسا )

فإن متغضخ  بشدبة  القجرة عمى التحمضل والخبطقج أسيع في  االستستاع الحاتيث أن متغضخ ، وحض
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لسعمسات رياض القجرة عمى التحمضل والخبط ( في %3.7التخكضد واالنجماج أمكشو أن يديع بشدبة )
 األشفال.

ت أحج متغضخا –الخصػة الثالثة فقج أضيخ تبايغ عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية  أما
، والتخكضد واالنجماج ( في اإلسيام خيغ الدابقضغ ) االستستاع الحاتيمقجرة مع الستغض -اليقطة العقمية

( إال أن متغضخؼ الخصػة الثانية كان ليسا %14.0)في متغضخ القجرة عمى التحمضل والخبط بشدبة 
الجاخمية أن يديع في ( فبالتالي يسكغ لستغضخ عجم التفاعل مع الخبخات %11.6إسياما قجره )

 (.%1.0القجرة عمى التحمضل والخبط بشدبة إسيام قجرىا )
يتزح مغ الججول الدابق والخاص بشتائج الخصػة الخابعة واألخضخة مذاركة متغضخ  كسا

مع الثالثة متغضخات التي ضيخت في الخصػة  –مغ متغضخات اليقطة الحىشية  –الترخف بػعي 
( ، وحضث أنو كانت %17.3)متغضخ القجرة عمى التحمضل والخبط بشدبة الثالثة في اإلسيام في 

( ، وبالتالي تكػن ندبة إسيام %14.0)ىي ندبة إسيام الستغضخات الثالثة في الخصػة الثالثة 
 (.%1.2متغضخ الترخف بػعي في القجرة عمى التحمضل والخبط بشدبة )

خالل درجات معمسات رياض يسكؼ التشبؤ بالقجرة عمى التحميل والخبط مؼ  وبيحا
والتخكيد واالنجماج ، عجم التفاعل مع الخبخات  االستستاع الحاتياألطفال في متغيخات 

 الجاخمية ، والترخف بؽعي  وتكؽن السعادالت االنحجارية الجالة عمى التشبؤ كاآلتي :

 الخطؽة األولى()ناتج       ( االستستاع الحاتي.1.425+ ) 01.45القجرة عمى التحميل والخبط = 
                   ( التخكيد واالنجماج1.451( االستستاع الحاتي + )1.087+ ) 7.28القجرة عمى التحميل والخبط = 

 )ناتج الخطؽة الثانية(
ــــخبط =  ــــل وال ــــى التحمي ــــجرة عم ــــحاتي + )1.084+ ) 5.40الق ــــد 1.450( االســــتستاع ال ــــجماج + ( التخكي واالن

 الخبخات الجاخمية                                                                 مع ( عجم التفاع1.012)
 )ناتج الخطؽة الثالثة(

( 1.450( التخكيد واالنجماج +)1.458( االستستاع الحاتي + )1.072+ ) 4.03القجرة عمى التحميل والخبط = 
                     ( الترخف بؽعي                           1.108( عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية  +)1.009التخكيد واالنجماج + )
 )ناتج الخطؽة الخابعة(
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 تعكيب خالصة و

 : مسا سبق عخضو مؼ نتائج وتفديخىا نخمص إلى 
الستغضخات السدتقمة التي أسيست في كل متغضخ مغ الستغضخات التابعة كانت إسياماتيا  أواًل: 

إيجابية حضث لع تكغ ىشاك أؼ متغضخ مغ الستغضخات السديسة كانت ندب إسياماتيا 
 متغضخات الجراسة الثالث.. وىػ ما يؤكج العالقة االيجابية بضغ سمبية

ة السيشي لسعمسلع يكغ ألبعاد اليقطة الحىشية دور كبضخ أو إسيامات فعالة في اإلبجاع  : ثانياً 
 بعس أبعاد اليقطة في اإلبجاع السيشي كالتالي:رياض األشفال وأبعاده، حضث أسيع 

ما يجل وىػ  %( 7.8)السخونة الفكخية بشدبة إسيام ب عج عج السالحعة في ب  أسيػ  -
 غضخ األفكار استبجال عمى في القجرة السخونةعمى أن األفخاد اليقطػن يتسضدون ب

 يجور ما ويعمع ببضئتو ووعيا تػافقا أكثخ الفخد فتجعل مالئسة أكثخ بأخخػ  السشاسبة
 السيام أداء في ورغبة أكثخ انتباىا تجعل لجػ األفخد فيي  بمحطة لحطة حػلو

 يجعل غالبا ما ويقطة وعي بجون  فالترخف ، أكثخ إبجاعا   وتجعميع الحاكخة، وتحدغ
 غياب إلى يؤدؼ مسا يػاجييا التي السػاقف لسعالجة الزخورية السعمػمات يفقج الفخد

وىػ ما  الججيجة الخبخات عمى مشفتح غضخ يكػن  وبحلظ السعخفية في السعالجة السخونة
( 4606 ،الصػشػ رانية، ) (Moor, & Malinowski, 2008 )كال  مغ دراسة أكجتو

 لجػ االداركية والسخونة االنتباه وضائف بتحدضغ وثضق ارتباط ليا اليقطة العقمية أن
 تكدبو السخونة ان اليقطة الحىشية لمفخد (4604كسا أكجت أيزا  )وردة الدقا،  االفخاد.

 غضخ استبجال عمى والقجرة السعتادة األفعال ردود في والتأمل التفكضخ عمى في القجرة
 الفاعلية بزيادة أيضا يتسمونوبضئتو، و لمفخد تػافقا وأكثخ مالئسة بأفكار أكثخ السشاسب

 .الذاتية
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عجم التفاعل مع الخبخات الجاخمية في القجرة عمى التحميل والخبط  بشدبة إسيام  -
تقخيبا %( 3.2) عمى التحمضل والخبط والترخف بؽعي في القجرة، %( 2.0) قجرىا

بو  مسا يحتفع أشػل لسجة السذكمة أو العسل في بالتفكضخ يحتفع السبجع الفخد أن أؼ
وىػ ما يعكذ قجرة الفخد عمى عجم التفاعل مع  .االتجاه نفذ في العادؼ الفخد

وتطيخ قجرتو عمى تحمضل السػاقف داخل  الخبخات الجاخمية أثشاء انجماجو في العسل
فتحي جخوان ، ) و نتائج دراستيوىػ ما أشارت إلي .القاعة والخبط بضشيا مغ ججيج

( 4605،  سشارؼ  ىالة. وأيزا  اتفقت مع دراسة )(4662 اليػيجؼ،زيج  (، )4664
الجامعة،  شالب لجػ الشفدية السخونةو  العقمية اليقطةالتي أكجت عمى العالقة بضغ 

 الصالبضضغ السخشجيغمدتػػ  أنالتي أثبتت  (4607) الشذسي الخويمي ،  دراسةوأيزا  
 وأن ىشاك عالقة ارتباشية بضغ متػسصا مدتػػ  كان األنا اليقطة الحىشية ومخونة في

 .اليقطة الحىشية والسخونة
إسيام ضعيفة ندبيا في إضيار أبعاد اإلبجاع السيشي، ىي ندب شدب وتعتبخ ىحه ال -

ولع يكغ ألبعاد اليقطة الحىشية األخخػ أؼ دور أو إسيام في متغضخات اإلبجاع  
 ما يتصمب بخامج لتشسية اليقطة الحىشية لجػ معمسات الخوضة.وىػ  السيشي.

 ،(4604)نادية بكخ،  (،4604 ،وىػ ما يتفق مع نتائج دراسة كال  مغ ) اسساء نػرؼ   
Victor,& June, 2018))،  ،والتي أضيخت (،4607، )احسج الشػر، (4606) مخام عػدة 

( 4601،  هللا عبجاحالم  ودراسة ) .اإلبجاعفي  الحىشيةاليقطة بعاد بعس أثخ مباشخ مػجب لأ
 السيام انجاز في اقػػ  ورغبة أكثخ انتباىا يطيخون  عقميا   اليقطضغ االفخاد نوالتي أشارت إلى أ

وتتفق ىحه الشتيجة جدئيا  مع نتائج دراسات تشاولت متغضخات آخخػ  .ابجاعا أكثخ ويربحػن 
 الكفاءةو  العقمية اليقطة عمى العالقة بضغالتي أكجت ( 4606الذمػؼ  عميقخيبة مثل دراسة )

 الحكاءو الحىشية  اليقطة التي أكجت عمى العالقة بضغ (4607، فيرل الخبيع ، ودراسة )الحاتية
يقطة الحىشية في الزغط ل(، التي اكجت عمى دور اBrausch, 2011، ودراسة )االنفعالي
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 عبج دمحم، ايسان دراسة ) شارق و . الجامعات، والكفاءة الحاتية، واإلنجاز لجػ شالب األكاديسي
لجػ  االنفعالية االبتكاريةو  العقمية العالقة االرتباشية بضغ اليقطة التي أثبتت( 4606السجضج، 

والتي أشارت نتائجيا إلى  (Byrne, &  Thatchenkery, 2018)دراسة و شالب الجامعة. 
ووعيو في األنذصة  ومدتػػ اىتسامو . إبجاعية الفخدعمى  إيجابيلو تأثضخ أن تجريب الحىغ 

دراسة   وأخضخا  .الضػمية التي مغ السحتسل أن تؤثخ عمى الشتائج اإلبجاعية في البضئات التشطيسية

Hensley, 2020) صقل االبجاع مغ أجل التشسية السيشية السدتجامة ( والتي أكجت عمى أىسية
 مغ خالل تعديد اليقطة الحىشية لمفخد.

( التي Sergio, et al. 2018)مع نتائج دراسة جدئيا  وتختمف نتيجة ىحه الفخضية        
الترخف  –الػصف  –استكذفت العالقة بضغ العػامل الخسدة لميقطة الحىشية ) السالحطة 

عجم التفاعل مع الخبخات( مغ خالل تحمضل تأثضخ ىحه  –عجم الحكع عمى لخبخات  –بػعي 
شالب ا جامعي ا في كل مؤشخ مغ  55اإلبجاع باستخجام عضشة مكػنة مغ الحاالت الحىشية عمى 

وجػد تخابط معقج بضغ أبعاد اليقطة الحىشية داخل  يانتائجشخات األداء االبجاعي ، وأضيخت مؤ 
عسمية التفكضخ اإلبجاعي. وأن أبعاد اليقطة الحىشية تشبأت بالدمػك اإلبجاعي عمى حج سػاء 

 أثضخ مباشخ ليحه االبعاد عمى العسمية االبجاعية .وبذكل مشفخد ، مع وجػد ت
مغ أبعاد التجفق الشفدي في أبعاد اإلبجاع السيشي، فسغ الشتائج يتبضغ أن  أسيست بعزا   :ثالثاً 

فقجان الذعؽر ، التخكيد واالنجماج، االستستاع الحاتياإلسيام األقػػ والذائع كانت ألبعاد 
، بضشسا لع يديع بعج التغحية الخاجعة  ؼ السيارة والتحجيبالؽقت والؽعي بالحات ، والتؽازن بي

 في أؼ مغ أبعاد اإلبجاع  السيشي.
أن االستستاع الحاتي والتخكضد واالنجماج ىسا ما ومغ خالل ىحه الشتيجة يطيخ لمباحثة        

يطيخان اإلبجاع السيشي لسعمسات رياض األشفال مسا يعشي أن الجور األكبخ في ضيػر 
السيشي يشتج مغ الذعػر بالستعة الجاخمية أثشاء أداء العسل دون انتطار ألؼ محفد،  اإلبجاع
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وكحلظ االستغخاق التام في أداء السيسة السػكمة لمسعمسة ىػ ما يجعل السيسة يسكغ تأديتيا 
 بصالقة وتمقائية ، وىحيغ عشرخيغ أساسضضغ في اإلبجاع  السيشي لسعمسات رياض األشفال.

ن معمسات رياض االشفال يتصمب عسميغ مع االشفال الخغبة والحب ليحه وقج يخجع إلى أ
السيشة أوال ، حضث أنيا ميشة في غاية الحداسية فحبيا لسيشتيا وإيسانيا بخسالتيا ومجػ 

، التخكضد واالنجماجأىسية الجور السشػط بيا ىػ ما يجعميا تذعخ بددد ) االستستاع الحاتي 
( وبالتالي تطيخ إبجاعا  بالحات ، والتػازن بضغ السيارة والتحجؼفقجان الذعػر بالػقت والػعي 

مغ  Csikszentmihalyi, 2008)وىػ يتفق مع ما أشار إليو ) في تعامميا مع االشفال. 
أن االبجاع مكػن أصضل متزسغ في خبخة التجفق إذ يذضخ إلى خبخة التجفق اندانية إيجابية 

مية االنجماج التام في الحياة ومعانقتيا والتخحضب تتزسغ البيجة، والشذػة، واالبجاع، وعس
 بيا، باالضافة إلى االنتطام والشدكية في عسميات التفكضخ والفعل واالنفعال. 

دراسة )صباح الخفاعي، ومغ جية آخخػ فقج اتفقت نتيجة ىحا الفخض مع نتيجة        
د في االداء، واالحداس التي أضيخت نتائجيا إلى أن أبعاد التجفق الشفدي )التخكض (4606

بالتحكع واالنزباط( كستغضخات مدتقمة كل عمى حجة في نسػذج االنحجار الخصي الستعجد 
راسة ) أيسغ عمى الستغضخ التابع في التػافق الجراسي، دون باقي االبعاد. واتفقت مع د

 والخضا الشفدي عالقة بضغ التجفقالتي تػصمت نتائجيا إلى وجػد ( 4607سالمة، 
(، )جضيان سػيج، 4603رياض األشفال، ودراسات )عساد نريف ،  معمسات لجػ يفيالػض

( التي أكجت عمى ارتباط التجفق الشفدي باإلبجاع وجػدة األداء السيشي 4606مخوة سعادة ، 
 (06، 4601)دمحم أبػ حالوة،  دراسات كال  مغ  عميو توفاعمضتو . وىحا ما أكج

Husameddin, et al., 2015))، Mihelic, & Aleksic, 2017))، Yang, et al., 
 . اإلبجاعي التفكضخ وىػ أن التجفق الشفدي يشسي ( (2019

% تقخيبا( 26كانت أقرى ندب إسيام لمستغضخات السدتقمة في الستغضخ التابع حػالي ): رابعاً 
 46ة مسا يعشي أن ىشاك مغ الستغضخات غضخ متغضخات الجراسة الحالية يسكشيا أن تديع بشدب
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وىػ ما تػصي بو الجراسة الحالية لجراسة مثل ىحه الستغضخات % في أبعاد اإلبجاع  السيشي، 
 . لتعسيع الفائجة

 التوصيات 

 -إلى التػصيات اآلتية: ةفي ضػء نتائج الجراسة تػصمت الباحث

ضخورة اىتسام القائسضغ عمى بخامج التشسية السيشية لمسعمسضغ بتقجيع دورات تجريبية  -
 لتشسية التجفق الشفدي لسعمسات رياض االشفال.

االىتسام بتذجيع بسعمسات رياض االشفال مغ خالل تحدضغ نطخة السجتسع وتػعضتو  -
 بأىسية دور معمسة الخوضة.

 العسل عمى تغضضخ االتجاىات الدمبية لسعمسات رياض االشفال نحػ ميشتيغ. -
ى اليقطة الحىشية واالبجاع اعجاد حقائب تجريبية لتجريب معمسات رياض االشفال عم -

 السيشي.

 حبوث مكرتحة

 -تية:االالسقتخحات  ةفقج قجمت الباحثالجراسة استكساال  لمجػانب ذات العالقة بيحه 

 إعجاد بخامج لتشسية األبعاد الخسدة لميقطة الحىشية لجػ معمسات رياض االشفال. -
لجػ معمسات رياض اإلبجاع السيشي وأثخه عمى أبعاد التجفق الشفدي  لتشسية إعجاد بخامج -

 .االشفال 
 بجاع السيشي لجػ معمسات رياض األشفال.لتشسية اإلإعجاد بخامج  -
 .لجػ معمسة الخوضةبجاع السيشي ىا عمى اإلتأثضخ و  الزغػط السيشية -
دراسة تأثضخ متغضخات اخخػ غضخ متغضخات ىحه الجراسة عمى االبجاع السيشي لسعمسة  -

 رياض االشفال.
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 عجخاالسـ

 السخاجع العخبية:أواًل: 
 السدضخة دار عسان، ،4 ط .الخوضة لطفل الحخكية تاالسيار (: 4604)  شمبة محسػد ابتياج

 .والصباعة والتػزيع لمشذخ
(: الثقافة السؤسدية واإلبجاع اإلدارؼ في السؤسدة التخبػية األردنية. 4667إبخاليع أحسج عػاد )

السحؽر الثاني والتؽجيات واألساليب الحجيثة في السؤتسخ الجولي لمتشسية اإلدارية، 
 .23  -44، السسمكة العخبية الدعػدية، تطؽيخ أداء السشعسات

العاممضغ  االجتساعضضغ لألخرائضضغ السيشي اإلبجاع (: مقػمات4604عمي ) عبج السؤمغ أحالم
 لألخرائضضغ السرخية ،الجسعية االجتساعية الخجمة مجمةالذباب.  رعاية مجال في

 .246 -167، 2، ج34مرخ، ع االجتساعضضغ،
، 4مج، األستاذ مجمة . الجامعة شمبة لجػ الحىشية اليقطة (: 4601 ) عبجهللا ميجػ أحالم

 .144 -121، 463ع
مجمة الجراسات (: اإلبجاع السيشي لجػ االخرائئضغ االجتساعضضغ. 4661أحسج حدشي ابخاليع )

، 4الخجمة االجتساعية، جامعة حمػان، ع ، كمية االجتساعية والعمؽم االندانية
111- 123. 

 بسيارات ما كسشبئضغ السعخفي وراء ما والتفكضخ العقمية (: اليقطة4607أحسج يعقػب الشػر )
، كمية التخبية مجمة كميةجازان.  جامعة التخبية كمية شالب لجػ االستيعاب وراء

 . 365-334، 1، ع13التخبية، جامعة أسضػط، مج
 دراسة مضجانية : التشطيسى اإلبجاع فى الحىشية اليقطة أبعاد أثخ (: 4604) نػرؼ  شو أسساء

، 06، مجواإلدارية االقترادية العمؽم مجمة . بغجاد جامعة كميات مغ عجد فى
 .414 -464، 46ع
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 اتخاذ بسيارات كسشبئ الشفدي (: التجفق4603أبػالعال ) فػزؼ  لصفي، حشان فتحي أسساء
 في عخبية دراساتمجمة السشيا.  مجيخؼ السجارس بسحافطة مغ عضشة لجؼ القخار

 141 - 461، 46، رابصة التخبػيضغ العخب، عالشفذ وعمػ التخبية

السخحمة االعجادية.  شمبة لجػ التعمع باسالضب وعالقتيا العقمية يقطة(: ال4603أسسيان يػنذ )
 .التخبية ، كمية واسط ، جامعةمشذؽرة غيخ ماجدتيخ رسالة

 مكتبة  :خةىالقا .مرخ ،0. ط الشفدي التجفق مكياس  (: 4600) باضة  عبج الدسيع آمال
 .السرخية ػماألنج

 مجيخات اإلدارؼ لجػ اإلبجاع ميارات تشسية في التجريب (: دور4604الجسضل ) حسػدؼ أمل
 .005 -72، 26، كمية التخبية، سػريا، ع الفتح مجمةرياض األشفال. 

أبعاد التفكضخ اإليجابي و عالقتو بجػانب دافعية اإلنجاز عشج (: 4603أمل عبضج مرصفى )
كمية رياض  ،مجمة الطفؽلة والتخبية. معمسة الخوضة في ضػء متغضخ الخبخة

 114 -447، 44، ع5االشفال، جامعة االسكشجرية، مج

ليقطة العقمية فى التجريذ والتفاؤل األكاديسى لجػ معمسى السخحمة (: ا4607أمضخة دمحم بجر )
 264 -177، 005, ع16مج، جامعة بشيا، مجمة كمية التخبية .اإلبتجائية

 معمسات لجػ الػضيفي بالخضا وعالقتو الشفدي التجفق(: 4607أيسغ عبج العديد سالمة )
 كمية - الفضػم جامعة. الجيسػغخافية الستغضخات بعس ضػء في األشفال رياض
 .110 -417، 0، ج04، عوالشفدية التخبؽية لمعمؽم الفيؽم جامعة مجمة، التخبية

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/77599
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/77599
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/77599
http://search.mandumah.com/Record/970642
http://search.mandumah.com/Record/970642
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0225&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0225&page=1&from=
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 لجػ والسخاشخة الغسػض بتحسل وعالقتة الشفدى التجفق(: 4603إيشاس محسػد غخيب )
، 1، ج043خ،  عاألزى، كمية التخبية، جامعة مجمة التخبية. القريع جامعة شالبات

474- 132. 
 السغخبي أحسج.د تخجسة . والعذخيؼ الحادي القخن  في اإلداري  اإلبجاع(: 4666جػبتا) بخافضغ 

 . القاىخة والتػزيع لمشذخ الفجخ ، القاىخة، دار
 غيخ رسالة ماجدتيخ  .الشفدي بالتجفق االنفعالي نااالتد  عالقة (: 4603عة )ربي الذيخ غب

 مػ موع الشفذ قدع واالجتساعية، اإلندانية مػ مالع يةمك  :ئخداالج ،ةمورق  ،مشذؽرة
 .ئخاالجد  .مخباح قاصجؼ جامعة ، التخبية

القخن  ميارات ضػء فى وتأىضميع السعمسضغ إعجاد (: تحجيات4605فيج السداعضج ) تخكي
 .7 -0، 35، ع06، سالتخبية مجمة عالػوالعذخيغ.  الحادػ

 .والتػزيع لمشذخ أسامة عسان، دار .اإلداري  اإلبجاع (: 4603) هللا أنيذ خضخ جسال
 الحياة بجػدة وعالقتو الشفدى التجفق(:  4606جضيان عمى سػيج، مخوة صالح سعادة )

 التأىل إشار فى السشػفية بجامعة التجريذ ىضئة أعزاء لجػ السيشى واألداء الػضيفية
عجد خاص،  ،11جامعة السشػفية، مج، مجمة كمية التخبية. األكاديسى واألعتساد

014- 060. 
 ضػء مرخ في في األشفال رياض لسعمسة السيشية (: التشسية4666إبخاليع ) سسضخ حدام

رياض  كمية التخبػية، العمػم قدع، غيخ مشذؽرة دكتؽراه رسالة الجولية، الخبخات بعس
 .القاىخة جامعة األشفال،

( : جػدة الحياة والتفكضخ اإلبتكارؼ اإلبجاعي 4606حداني مرصفى، تيجاني الصاىخ)
 . 454 -427، 10، ع5، مجمجمة العمؽم االجتساعيةلمسجرس . 

 كسؤشخات لألداء السعخفية والسدتػيات واإلنفعاالت السيارات (: قياس4601حدضغ غخيب )
العمػم  شمبة مغ لعضشة مضجانية دراسة  .االجتساعية العمػم لجػ شمبة الجراسي
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مخباح،  قاصجػ جامعة ،وتخبؽية نفدية دراسات مجمة .السدضمة بجامعة االجتساعية
 .075 -061، 00الجدائخ، ع

السيتا انفعالية لجى العادييؼ وذوي (: 4667)حدضغلضج رضػان الفخماوؼ، و حسجؼ عمي 
 ، دار الرفاء، عسان، االردن.0. طاالعاقة الحىشية

 و السيشي التػافق و الػججاني لمحكاء الشدبي (: اإلسيام4600عبجالفتاح السالحة ) حشان
 ،والتخبؽية الشفدية البحؽث الخوضة. مجمة بإدارة فرل التشبؤ في السعمسة ابتكارية

 .471 -410، 1، ع44السشػفية، مج جامعة التخبية، كمية
 لمذخرية الكبخػ  الخسدة بدسات وعالقتيا العقمية (: اليقطة4607جسضل األنرارػ ) خػلة

 التخبية، مجمة كميةالقخػ.  أم بجامعة االجتساعية الخجمة قدع الخخيجضغ لجػ الصمبة
 . 424-440، 4، ع13كمية التخبية، جامعة أسضػط، مج

 .ناشخون ومػزعػن  الفكخ دار عسان، .معاصخة إدارية اتجاىات(: 4604عسخ الحخيخؼ ) رافجة
. دمذق شمبة لجػ التأممي بالتفكضخ عالقتيا و العقمية ( : اليقطة4606الصػشػ) مػفق رانية

  .23 -00 ،2ع ،26 مج دمذق، جامعة التخبية، كمية ،البحث جامعة مجمة

 السعالجة السعخفية بسدتػيات وعالقتيا بالتحرضل السختبصة (: اإلنفعاالت4605ريع العيدى )
، مشذؽرة غيخ ماجدتيخ رسالة  .الخياض مجيشة في الثانػية السخحمة شالبات لجػ

 .الدعػدية العخبية السسمكة التخبية، كمية القريع، جامعة

 الكتاب دار ،0 ط . وتشسيتو ، واكتذافو ، ماىيتو اإلبجاع : ( 4662 ) اليػيجؼ زيج
 . الستحجة العخبية اإلمارات العضغ، الجامعي

 الزغط خفس في العقمية اليقطة عمى لمتجريب بخنامج (: فعالية4607جبخيل ) محدغ سامي
 مجمة دراساتاألردن.  في حكػمية جامعة شمبة لجػ نسط الحياة وتحدضغ الشفدي



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1172 

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

 -40، ممحق، 24العمسي، مج البحث ، عسادة األردنية ، الجامعةالتخبؽية العمؽم
56. 

شالب  يجركيا كسا لمسعمع اإلبجاعية الدمػكيات (: مدتػيات4603عبج الغشي ) دمحم سعاد
 جامعة مجمةالجيسػجخافية والشفدية.  الستغضخات بعس في الثانػؼ  األول الرف
 .66 –0، 4، ج2الفضػم، ع جامعة ، كمية التخبية ،والشفدية التخبؽية لمعمؽم الفيؽم

 السكتبات في السيشي اإلبجاع عمى اإلنتخنت تصبيقات (: أثخ4607جسعو ) عدت الدعضج
 لجسعية والعذخون  الخامذ السؤتسخ الدشؽي  عسل أوراق  :السجرسية السرجر

 مجتسعات مدتقبل : األشياء إنتخنت : العخبي فخع الخميج الستخررة السكتبات
 -000 العخبي،  الخميج فخع الستخررة السكتبات الستخابصة. جسعية اإلنتخنت

044. 
(: الحكاء الػججاني وعالقتو بالزغػط السيشية لجػ كل 4606سمػػ عبج الدالم عبج الغشي )

السؤتسخ الجولي الثاني التخبية الخاصة ومعمسات رياض االشفال.  مغ معمسي
)الدشؽي التاسع( لكمية رياض االطفال جامعة القاىخة )رياض االطفال في ضؽء 

 .404 -344 ثقافة الجؽدة(،
مجمة اإلبجاعي.  الدمػك إلى الػصػل سبل كأحج السيشية (: السضػل4600سسضخة ميدػن )
 .037 -036، 3، عالحكسة

 لجػ اإليجابى التفكضخ تشسية فى السيشة أخالقيات (: دور4606أحسج الدالمػني ) سيام
، الشفذ وعمػ التخبية في عخبية مجمة دراساتلمتعمع.  القابمضغ معمسات األشفال

 .137 -147، 74ع

 قضغاىالسخ  مغ عضشة لجػ االجتساعي قمالق و الشفدي التجفق (: 4606البياص) أحسج سضج
 ،عذخ الخامذ لسؤتسخ. ا)ضشيكيةمإك – سيكػمتخية سةادر ( االنتخنت مدتخجمي

 .047 -005، الذسذ عضغ جامعة اإلرشاد، مخكد
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الزغػط  خفس في العقمية اليقطة عمى قائع بخنامج (: فعالية4606التيامي ) يذ الدضج
 التخبية مجمةشيف التػحج.  إضصخاب ذوؼ  األشفال معمسي لجػ الخفالية وتحدضغ
 . 60-0، 42، ع والتأىضل اإلعاقة عمػم كمية، الخاصة

 الجاخمية لجػ العسل ببضئة وعالقتو اإلدارؼ  اإلبجاع واقع (: 4603صالح الجريبي) شخيفة
 ماجدتيخ غيخ رسالة الخحسغ. عبج بشت نػرة األمضخة بجامعة الشدائية الكيادات
 لمعمػم األمشية، العخبية نايف جامعة واإلدارية، االجتساعية العمػم كمية ،مشذؽرة
 .الخياض

 الجراسى لمتػافق كسشبئان الشفدى والتجقضق االيجابى التفكضخ(: 4606صباح قاسع الخفاعي )
، 47مج، جامعة بشيا، مجمة كمية التخبية. لمتخبية العالى الجبمػم شالبات لجػ

 .266 -150، 001ع
 السجال في االجتساعضضغ لألخرائضضغ السيشي اإلبجاع (: متصمبات4601صفاء عديد محسػد )

الخجمة  – اإلجتساعية لمخجمة والعذخون  الدادس الجولي العمسي السؤتسخ .الصبي
 .3437 -3067، 02. جامعة حمػان، جالعذؽائيات وتطؽيخ اإلجتساعية

 مجيشة في األجيدة الحكػمية في اإلدارؼ  اإلبجاع (: معػقات4663) هللا الشفيعي عبج هللا ضيف
 الخميج دراسات مجمةاستصالعية.  دراسة الدعػدية، العخبية بالسسمكة الخياض
 . 43 -06، 004، ع10مجالكػيت  جامعة ،العخبية والجديخة

 قخشبة لمشذخ دار الخياض، .اإلبجاع مبادئ (: 4606 شارق الدػيجان، ودمحم العجلػني )
 .والتػزيع

 العقمية واليقطة االنفعالية (: االبتكارية4606) السجضج عبج خمف دمحم، ايسان الجيغ نػر شارق 
 السدتػيات مختفعي ومشخفزي لجػ السعخفى لمسعمػمات التسثضل وعالقتيسا بكفاءة
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، كمية التخبية ، جامعة سػىاج، السجمة التخبؽيةالجامعة.  شالب مغ التحرضمية
 .356-342، 32ع

 أداء إدارة مدتػػ  تحدضغ عمى اإلدارؼ  اإلبجاع أثخ (: 4600شالل نرضخ، ونجع العداوؼ )
 اإلبجاع :بعشؽان لسمتقى الجوليا . األردنية التجارية البشػك في البذخية السػارد

 ،ودولية وطشية وتحميل تجارب دراسة الحجيثة السشعسات في التشعيسي والتغييخ
 الجدائخ. التيدضخ، وعمػم االقترادية العمػم،  البمضجة، كمية دحمب، سعج جامعة

بيسظ لمشذخ ، القاىخة . ولكؼ مبجعؽن  كمشا(: 4664)القخشي  حدغ الخحسغ تػفضق، لضمى عبج
 .والتػزيع

 رسالة ماجدتيخواثخه عمى االداء الػضيفي.  اإلبجاع   االدارؼ (: 4606)عبج الخحسغ دمحم جبخ
 كمية التجارة، الجامعة االسالمية، غدة. ،غيخ مشذؽرة

 : العقمية لميقطة الخسدة العػامل لسكياس العخبية (: الرػرة4602عبج الخقضب البحضخؼ )
والشػع.  الثقافة متغضخؼ  أثخ ضػء في الجامعة شالب مغ عمى عضشة مضجانية دراسة
 .044 -007، 17، عالشفدي اإلرشاد مجمة

 التفكضخ عمى وفق الشفدي التجفق (: 4604 شصب ) أسػد أنذ حضجر السػسػؼ،  العديد عبج
 جامعة،  لمعمؽم اإلندانية لمبشات التخبية كمية مجمة ، الجامعة شمبة لجػ اإليجابي

 . 74 – 27 ، 06، ع06، مجالعخاق  -الكػفة
فى ضػء أبعاد التسكضغ  الشفدى التشبؤ بالتجفق(: 4646عبج الشاصخ مػسى القخالة )

جامعة الحديؼ  مجمة. لجػ شمبة الرف الثانى الثانػػ فى محافطة الكخك الشفدى
 .467: 071 ،0, ع4مج , بؼ طالل لمبحؽث

 لجػ الستغضخات الجيسػجخافية ببعس وعالقتو االختبار قمق (:  4602القحصانى) صالح عبجهللا
 وعمػ التخبية فى دراسات عخبية مجمة . الدعػدية العخبية السسمكة فى الجامعة شمبة

 .420 -443،  1، ع27، مج  الشفذ

http://0810g5laq.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0397&page=1&from=
http://0810g5laq.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0397&page=1&from=


 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1175 

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

السيشى  اإلبجاع ميارات مدتػػ  تشسية فى التعميسية الشسحجة (: دور4606الذسخؼ ) دمحم عبضج
 بعس في ضػء نطخىع وجية مغ الكػيت بجول االبتجائية السخحمة معمسى لجػ

 .675 -644، 4، 0، ج066، جامعة االزىخ، عمجمة التخبيةالستغضخات. 
 في لمسيارات اإلبجاعية الكيادية السخأة مسارسة درجة(: 4666) شايل البذابذة  عبضخ

 .حامج دار عسان، .عسميا
 الجشذ متغضخ ضػء في الجامعة شمبة لجػ الشفدي التجفق (: 4604)العبضجؼ إبخاليع عفخاء

: 075 ،بغجاد جامعة الخابع، العمسي السؤتسخ ،األستاذ مجمة  .راسيالج والتخرز
402. 

 .، االردن عسان ،الفكخ دار . االبتكار وإدارة اإلدارية الكيادة (:  4606سضج قشجيل ) عالء

 العمؽم مجمةالجامعة،  شمبة لجػ العقمية (: اليقطة4606عمي عبج الدالم السعسػرؼ )
 .043 -041، 1، ع43االندانية، مج لمعمػم ، كمية التخبيةاالندانية

 كمية شالب مغ عضشة لجػ الحاتية بالكفاءة وعالقتيا العقمية (: اليقطة4606الذمػؼ ) دمحم عمي
 .43-0 ، 07، عالتخبية فى العمسى البحث مجمةبالجوادمي.  التخبية

(: التفاؤل الستعمع واالبجاع االنفعالي وعالقتيسا بالتجفق 4603عساد عبج األمضخ نريف)
 ، كمية االداب، جامعة بغجاد.غيخ مشذؽرة رسالة دكتؽراةالشفدي. 

(: اإلبجاع السيشي لجػ معمسي السخحمة الثانػية وعالقتيا ببعس 4604فاشسة ابخاليع سعضج )
، كمية التخبية، جامعة الدػدان غيخ مشذؽرة ماجدتيخرسالة الستغضخات الجيسػغخافية. 

 لمعمػم والتكشػلػجيا. 
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 في خفس العقمية اليقطة فاعمية (: 4601 ) محسػد عمى أحسج الزبع، الخحسغ عبج فتحى
 الشفدى، ، اإلرشاد مجمة ، الجامعة شالب مغ عضشة لجػ الشفدى االكتئاب أعخاض

 .53 -0، ص ص 12ع
الفكخ  دار ،0 ط ، ومكؽناتو ومعايخه مفيؽمو اإلبجاع : ( 4664 ) جخوان الخحسغ عبج فتحي

 .األردن والشذخ، لمصباعة
ضػء  فى السعمسضغ لمصالب الالزمة السيشى (: معايضخ األداء4603مبخوك البحخاوؼ ) فتحي

. التخبية وعمػ الشفذ مجمة دراسات عخبية فيوالعذخيغ.  الحادػ القخن  ميارات
 .262 -213، ص ص 41ع

الضخمػك.  جامعة شمبة لجػ الحىشية باليقطة وعالقتو االنفعالي (: الحكاء4607فيرل الخبيع )
 .75 -57،  0ع ، 03مج ،التخبؽية العمؽم في األردنية السجمة

 الخجل" االكاديسى واليقطة اإلنجاز "الفخخ، النفعالي الشدبى اإلسيام (: 4605حدغ)  كسال
مرخ،  ،ببشيا التخبية كمية مجمة .ذاتيا   السشطع التعمع في إستخاتيجيات العقمية

 .064 -065، 067، ع46مج

(: التجفق الشفدي 4604ثخيا يػسف الشضغ، سمػػ دمحم عبج الباقي)ماججة عبج الدالم ، 
لمصالب السعمع لجػ عضشة مغ شالب كمية التخبية جامعة حمػان في ضػء بعس 

 -775، 2، ع44، مجواجتساعيةمجمة دراسات تخبؽية الستغضخات الجيسػجخافية. 
0644. 

 . الخياضي السجال في الشفدي التجفق فيشؽميشؽلؽجيا (: 4602) يػسف حدغ مججػ
 .والشذخ لمصباعة الػفاء دار، االسكشجرية

. االبجاع والتجريذ الرفي التفاعمي(: 4606مججؼ عديد ابخاليع ، والدضج دمحم الدايح )
 القاىخة، عالع الكتب.
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 ميارات في تحدضغ العقمية اليقطة لتشسية تجريبي بخنامج (: فعالية4606حساد )دمحم أحسج 
مجمة التعمع.  صعػبات ذوؼ  لجػ األشفال اإلنتباه صعػبات وخفس الحات تشطيع
 . 003 -21، 4، ع12، كمية التخبية، جامعة أسضػط، مجالتخبية كمية

 ، القاىخة. )واالبعاد والكياس السفيؽم( التجفق حالة(: 4601) حالوة ابػ الدعضج دمحم
 .العخبية الشفدية العمػم شبكة تااصجار 

مجمة  الجامعة، شالب لجػ الشفدية العػامل ببعس وعالقتو التجفق(: 4667)صجيقالدضج  دمحم
 .135: 101، 4، ج07ع،نفدية دراسات

ضػء  في األشفال رياض لسعمسات السيشية لمتشسية مقتخحة (: رؤية4605حدغ ) الشرخ دمحم
، 13، مرخ، عالجامعى التعميػ فى مجمة دراساتالسعاصخة.  االتجاىات بعس
262- 315. 

 الحات ومفيػم الشفدي التجفق في الشفدية لمدعادة التشبؤية (: القجرة4646) الرػافي ناصخ دمحم
 دراسة :عسان بدمصشة السزضبي والية مجارس في األساسي التاسع الرف شمبة لجػ

 العمسية االبحاث لشذخ السعخفة متعجدة الذاممة االلكتخونية السجمةية. مضجان
 .41 -0، 40، عوالتخبؽية

(: نحػ نسػذج متكامل النتقاء وإعجاد وتأىضل السعمع السبجع 4605الحميع مشدي ) عبج محسػد
 0السؤتسخ الجولي الثالث لكمية التخبية جامعة والستسضد مغ التسيضغ إلى التسكضغ. 

السعمػ وتشسيتة  إعجاد مدتقبل :بعشؽان العخب التخبؽييؼ رابطة معاكتؽبخ بالتعاون 
 .32 -13، 0مرخ، مج – العخبي الؽطؼ في

 ،4ط .والشجاح التسيد إلى طخيقغ واإلبجاعي االبتكاري  التفكيخ(: 4667)الشرخ أبػمجحت 
 .والشذخ لمتجريب العخبية القاىخة، السجسػعة
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بالسخحمة  الخياضيات لسعمسى مقتخح تجريبى بخنامج فعالية(: 4602سميسان األغا ) ىارون  مخاد
 في العمسي البحث مجمةغدة.  بقصاع لجييع اإلبجاعى التجريذ ميارات لتشسية الثانػية
 . 566 -450، 4، ج03، عالتخبية

 مجيخيات مػضفي لجػ التشطيسي باإلبجاع وعالقتيا الحىشية (: اليقطة4606مخام رسسي عػدة ) 
غيخ  رسالة ماجدتيخلحع.  وبضت الخسضل محافطتي في العالي والتعميعالتخبية 
 ، جامعة القجس، فمدصضغ.مشذؽرة

 التطؽيخ مجمةالسيشي.  اإلبجاع دائخة في تخبػؼ  مذخف (: تجخبة4600السصػع ) عمي مخيع
 .7 -4، 44، ع06والتعميع. س التخبية . وزارةالتخبؽي 

كمية  مجمة(: التجفق الشفدي لجػ معمسات رياض األشفال. 4606مشتطخ سمسان كصفان )
 .034 -040، 1، ع  6، مجالعخاقالتخبية لمعمؽم االندانية، 

خخيجضيا  لجػ السيشي اإلبجاع تشسية في التخبية كميات : دور  )4604 (سكخ رجب ناجي
 ،األزىخ جامعة األول، الجولي التخبؽي  السؤتسخ التغضضخ، مدتقبل لسػاجية السعمسضغ

 مرخ.
 دراسة : التشطيسي اإلبجاع في الحىشية اليقطة أبعاد أثخ(: 4604نادية عبج الخالق بكخ)

 كمية ، الدػيذ قشاة جامعة، والبيئية التجارية لمجراسات العمسية السجمة. مضجانية
 . 426 -070، 4ع ,5 مج، باالسساعضمية التجارة

 Study ) البحثى ) الجرس عمى قائع مقتخح تجريبى (: بخنامج4605)عبضجة  الدضج ناصخ
Lessonتػضيفيا واالتجاىات نحػ اإلبجاعى التجريذ ميارات تشسية عمى أثخه وبيان 

، مرخ، الخياضيات تخبؽيات مجمةاالبتجائية.  بالسخحمة الخياضيات معمسى لجػ
 .006 -34، 2، ع46مج
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الػىغ الشفدي لجػ  أعخاض خفس فى الحىشية اليقطة بخنامج أثخ (: 4604 ) أخخس دمحم نائل
، 2مجالسجمة الجولية لمبحؽث التخبؽية والشفدية،  عضشة مغ شالب جامعة الجػف. 

 . 204 -161، 4ج
 السخشجيغ لجػ الشفدي والتجفق والسخونة العقمية (: اليقطة4607الخويمي ) بذضخ الشذسي

 السخشجيغ بضغ مقارنة دراسة الدعػدية عخبيةال شخيف بالسسمكة محافطة في الصالبضضغ
 . 016 -002،  5، ع1، مجوالشفدية التخبؽية العمؽم مجمة .والقجامى الججد

 كمية شالب لجػ العقمية باليقطة وعالقتيا الشفدية السخونة(: 4605ىالة خضخؼ سشارؼ )
 اإلرشاد مخكد، شسذ عضغ جامعة ، الشفدي اإلرشاد مجمة.  تشبؤية دراسة :التخبية

 .113-465، 36، عالشفدي

 شالب مغ عضشة لجػ الصسػح بسدتػػ  وعالقتو الشفدي لتجفق(: ا4606) محسػد سامي لبة
، 24مج شسذ، عضغ جامعة ،الشفدية العمؽم في التخبية كمية مجمة. التخبية كمية

 .455 -062، 00ع
(: اليقطة العقمية وعالقتيا بالتفكضخ ما وراء السعخفي والحاجة إلى 4606لبو مجضج عيدى )

مجمة السعخفة لجػ شمبة كمية التخبية لمعمػم االندانية والرخفة )بشاء وتصبضق(. 
 .473-446، 4، ع21، مجأبحاث البرخة لمعمؽم االندانية

 البحث تصػيخ في مشيا واإلفادة الباحثضغ لجؼ الحىشية (: اليقطة4607ىشية جاد عبج الغالي )
-256،  2، ع13، جامعة أسضػط، مجمجمة كمية التخبيةالتخبػؼ بكميات التخبية. 

315. 
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 مجمة  .وادارتو الغزب مغ وكال الحىشية اليقطة بضغ لعالقة(: ا4604) لدقاا عثسان وردة
 . 427 -443، 05ع ،التخبية في العمسي البحث

 األساسية السخحمة رياضيات لسعمع والسيشي الخياضي (: االرتقاء4602)يحي زكخيا صاوؼ 
 .14 -40 ، 030، عمجمة القخاءة والسعخفةتشسية االبتكار التجريدي.  عمي وأثخه

 العام القصاع لسجيخؼ  الػضيفي باألداء وعالقتيا اإلبجاعية (: القجرات4600يػسف عصية بحخ )
 الجامعة مجمةالسجيخيغ العاممضغ بػزارات قصاع غدة.  تصبيكية عمى دراسة :

 بالجامعة والجراسات العميا العمسي البحث شئػن  ،اإلندانية لمبحؽث اإلسالمية
 .0223 -0263، 4، ع07اإلسالمية. مج
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 :ثحبلا صخلم

ىدفت الدراسة إلى التحقق مؽ فاعمية استخداـ البروفيل الشسائى لمبؾرتيج فى التذخيص  
( طفل وطفمة مؽ األطفاؿ السرابيؽ 02الفارؽ لبعض االضظرابات الشسائية لعيشة مكؾنة مؽ )

الػػؾعيفى( )يػػ  تػػؼ تقدػػيسيؼ عمػػى مجسػػؾعتيؽ بشػػا ا   بظيػػا التؾ)د)مشخفزػػى ومرتفعػػى األدا 
عمػػى ةػػدض االضػػظراال مػػؽ قػػبلؿ تظبيػػق مكيػػاس ايميػػاـ لتقػػدور الباتؾدػػة تراسػػة وتعرد  عػػادؿ 

( . وقػػد تؾتػػمت 0202( ، ومكيػػاس ايميػػاـ لؤلسػػبرار تراسػػة  ) عػػؾدض )0202عبػد   ))
ؽ بػػػيؽ مشخفزػػػى ومرتفعػػػى األدا  الدراسػػػة إلػػػى فاعميػػػة البروفيػػػل الشسػػػائى فػػػى التذػػػخيص الفػػػار 

الػػػؾعيفى مػػػؽ األطفػػػاؿ الػػػباتؾديؽ، )يػػػ  لةػػػارت الشتػػػائج إلػػػى واػػػؾد فػػػروؽ دالػػػة عشػػػد مدػػػتؾػ 
( بػػػػػيؽ األطفػػػػػاؿ الػػػػػباتؾديؽ مشخفزػػػػػى ومرتفعػػػػػى األدا  الػػػػػؾعيفى فػػػػػى لبعػػػػػاد السجػػػػػػاؿ 2.20)

 االاتسػػػػاعى والسعرفػػػػى والمرػػػػؾػ والدراػػػػة اللميػػػػة لرػػػػالظ األطفػػػػاؿ ذوػ االضػػػػظراال الػػػػؾعيفى
السرتفػػػػي، بيشسػػػػا لػػػػؼ تغيػػػػر داللػػػػة لمفػػػػروؽ بػػػػيؽ األطفػػػػاؿ الػػػػباتؾديؽ مشخفزػػػػى ومرتفعػػػػى األدا  
الػػؾعيفى فػػى لبعػػاد السجػػاؿ الحراػػى والرعا ػػة الباتيػػة . اسػػا لةػػارت الشتػػائج إلػػى قػػدرض البروفيػػل 
الشسػػائى فػػى التقيػػيؼ والتذػػخيص الفػػارؽ لؤلطفػػاؿ الػػباتؾديؽ مشخفزػػى ومرتفعػػى األدا  الػػؾعيفى 

فة إلػػػى إمكانيػػػة تحدوػػػد مكػػػامؽ القػػػؾض التعميسيػػػة الخاتػػػة والسيػػػارات القابمػػػة لمػػػتعمؼ عشػػػد باإلضػػػا
األطفػػاؿ. اسػػا عيػػر مػػؽ قػػبلؿ الرػػفحة الشفدػػية للػػل مػػؽ األطفػػاؿ مشخفزػػى ومرتفعػػى األدا  
الؾعيفى لف ىشػاؾ قرػؾرا  فػى ميػارات التؾاتػل والقػرا ض واللتابػة وميػارات التفاعػل االاتسػاعى 

يػػػة لػػػدػ األطفػػػاؿ مشخفزػػػي األدا  الػػػؾعيفي مقارنػػػة باألطفػػػاؿ مرتفعػػػى األدا  والسيػػػارات الحرا
الؾعيفى، اسا لةارت الرفحة الشفدية إلى تفؾؽ األطفاؿ مشخفزػى األدا  الػؾعيفى فػى معػدؿ 

 .الدمؾايات التلراردة والشسظية ولعتبر ذلػ لنو ل)د الدسات األساسية والسسيزض ليؼ

 االضظرابات الشسائية، الشسائى لمبؾرتيجالبروفيل   الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

     The study aimed to verify the effectiveness of the use of the 

developmental profile of Portage in the differential diagnosis of some 

developmental disorders for a sample of (20) children from the children 

with autism spectrum (low and high functional performance) as they 

were divided into two groups based on the severity of the disorder by 

applying the Gilliam scale to estimate Subjectivity translation and 

localization: Adel Abdullah Muhammad (2016), and Gilliam Asperger's 

Scale. Translation: Muhammad Auda (2015). 

     The study reached the effectiveness of the developmental profile in 

the diagnosis of the difference between low and high functional 

performance among autistic children, where the results indicated that 

there are significant differences at the level (0.01) between low and high 

autistic children in the dimensions of the social, cognitive, linguistic and 

overall degree in favor of children with disorder The high functional 

performance, while there was no significance of the differences between 

the children with low and high levels of functional performance in the 

dimensions of the motor field and the self-care. The results also 

indicated the ability of the developmental profile in the evaluation and 

differential diagnosis of self-directed children with low and high 

functional performance, in addition to the ability to determine the 

special educational strengths and learnable skills in children. It also 

appeared through the psychological page for both children with low and 

high functional performance that there are deficiencies in 

communication, reading and writing skills, social interaction skills and 

motor skills of children with low functional performance compared to 

children with high functional performance. The psychological page also 

indicated the superiority of children with low functional performance in 

the rate of stereotypical behaviors and I consider this to be one of the 

basic characteristics of them. 
 

Keywords: Developmental Profile of Portage, Developmental 

Disorders 
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 املكدمة  

األدائية  االضظرابات تأثير ا عمى القدرات مؽ لكثر االضظرابات الشسائية تعتبر
وعميو فقد عيرت بعض السقاويس واألدوات والقؾائؼ  ،والؾعيفية للل السجاالت الشسائية السختمفة
االضظرابات في محاولة إلرسا  المبشة األولية لعسمية التي تداىؼ في تذخيص وتقييؼ ىبه 

 .طفاؿ مؽ ذوؼ االضظرابات الشسائيةتقد ؼ الخدمات التدردبية والتعميسية والتأىيمية لؤل
( مؽ لكثر لنؾاع االضظرابات الشسائية ةيؾع ا وانتذارا Autismوتعتبر الباتؾدة)

اىتساـ العدود مؽ البا)ثيؽ؛ )ي   باعتبارىؼ مؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي، والتي )ازت عمى
قامؾا بعسل األبحاث والدراسات التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى التذخيص الدقيق ليؤال  األطفاؿ 
ا عؽ االضظرابات األقرػ، اسا استيدفؾا وضي البرامج التي مؽ ةأنيا تشسيتيؼ في ةتى  بعيد 

 السجاالت.
ثاني االضظرابات الشسائية ةيؾع ا  لما )االت الباتؾدة مؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي فيي

وانتذار ا وللشيا لؼ تحغى باىتساـ البا)ثيؽ بالذكل اللافي وذلػ ألنيا تتدؼ بؾاؾد تفات 
وسمؾايات قردبة مؽ لعراض األسبرار، ونغر ا إلى واؾد تذابو بيؽ لعراضيا مي اللثير مؽ 

 لعراض الباتؾدة فرالب ا ما  حدث قمط بيشيسا.
محكات دقيقة لتذخيص الباتؾدة وتحدود الدسات لو العبلمات  وبالرغؼ مؽ تحدود

السسيزض لمشسؾ السبكر ليؤال  األطفاؿ؛ فإف تعؾبة الؾتؾؿ إلى تذخيص دقيق لحاالت 
 الباتؾدة واإلسبرار ما زاؿ مؾاؾد بالفعل نغر ا لمتذابو السؾاؾد بيؽ الحالتيؽ.

في محاولة لمتذخيص الفارؽ ولقد قاـ عدود مؽ البا)ثيؽ بإارا  الدراسات والبحؾث 
بيؽ )االت األطفاؿ الباتؾدة و)االت الباتؾدة مرتفعي األدا  الؾعيفي بظرؽ ةتى ااعتسادىؼ 
عمى السبل)غة السقششة مؽ قبل لقرائي مدرال لو مؽ قبلؿ السقابمة السقششة مي ولي األمر، 

ا عمى التقدور إال لف ىبه الظرؽ تعتبر غير مؾضؾعية في التذخيص، وذلػ ألنيا تعتسد ل ساس 
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الباتي لآلبا  والسعمسات وعمى تفدير لويسا لسا  بل)غو مؽ سمؾايات وعمى مدػ دقة ذاكرتو 
في استدعا  ما مر بو الظفل مؽ ل)داث لو تفدير لدمؾاياتو، مسا  فقدىا مؾضؾعيتيا، دوف 
ود واؾد لداض تذخيرية وتقييسية تعتسد عمى لدا  الظفل؛ مسا وؤدػ إلي تعؾبة في تحد

مدتؾػ لدا  الظفل بدقة ىبا باإلضافة إلى السحدود ة الذدودض في السقاويس العربية 
 السخررة لبلػ.

ودحتل برنامج البؾرتيج مكانة ىامة في تقييؼ وتذخيص االضظرابات الشسائية قبلؿ 
سشؾات، وددتخدـ عمى نظاؽ واسي في اسيي مراكز  2مرا)ل الشسؾ السبكرض مؽ السيبلد و)تى 

وؼ اال)تيااات الخاتة في معغؼ دوؿ العالؼ لتقييؼ وتقدور االضظرابات الشسائية لدػ رعا ة ذ
األطفاؿ مؽ ذوؼ اال)تيااات الخاتة، نغرا لسا وتسيز بو مؽ سيؾلة وبداطة في االستخداـ 

 ولقدرتو عمى تقييؼ مجاالت الشسؾ السختمفة والتي مؽ بيشيا 
 مجاؿ الرعا ة الباتية 
 السجاؿ اإلدراكي 
 اؿ االاتساعيالسج 
 السجاؿ الحراي 
 السجاؿ االترالي 

ومؽ ىشا اا ت ىبه الدراسة في محاولة استخداـ برنامج البؾرتيج لمتذخيص الفارؽ 
لبعض االضظرابات الشسائية لؤلطفاؿ مؽ )االت الباتؾدة مشخفزي األدا  الؾعيفي ومرتفعي 

 األدا  الؾعيفي.
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 مشكلة الدراسة

قدمات لفزل لؤلطفاؿ السعاقيؽ مؽ قبلؿ االىتساـ في إطار الدعي نحؾ تقد ؼ 
بتشسية إمكانياتيؼ واالرتقا  بالسسارسات التربؾدة والتعميسية األمر البػ وتظم  ضرورض إعادض 
الشغر في لسالي  التذخيص والتقييؼ ليؤال  األطفاؿ اسدقل لساسي وضرورؼ ألال تحقيق 

محة والسعاترض في مجاؿ التذخيص اإلتبلح التربؾؼ والتعميسي، فزبل عؽ القزية الس
والتقييؼ والتي تيدؼ إلى استخداـ لدوات تسكؽ القائسيؽ عمى رعا ة األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي 
ومشخفزي األدا  الؾعيفي مؽ التعرؼ عمى نؾا)ي القؾض والزعف لدويؼ وذلػ في القدرات 

ي  التقييؼ السدتخدمة لتقييؼ اآلدائية والؾعيفية، األمر البػ ودعؾ إلى التحقق مؽ فعالية لسال
 مياراتيؼ وقدراتيؼ.

ولقد تعددت الدراسات التي ىدفت إلي تذخيص وتقييؼ اضظراال الباتؾدة اسا لكدت 
العدود مشيا عمى لىسية استخداـ البروفيل الشفس تربؾؼ في تذخيص وتقييؼ األطفاؿ الباتؾديؽ 

ي ىدفت إلى التعرؼ ( والتShek,Tsang,Lam,Tang&Cheung, 2005ومشيا  دراسة )
(، وتلؾنت عيشة الدراسة مؽ PEP3عمى الخرائص الديكؾ متردة لمبروفيل الشفس تربؾؼ )

( طفل مؽ لطفاؿ ما قبل السدرسة الباتؾديؽ، ولعيرت الشتائج تدؽ وثبات السكياس 26)
ولكدت لىسية السكياس في معرفة العسر الشسائي لمظفل واالىتساـ بالتؾاتل والحراة والدمؾؾ 

لمتذخيص التليفي والسذكبلت الدمؾاية التي  عانى مشيا األطفاؿ مسا  جعمو لداه مشاسبة 
  والتقييؼ.

( والتي ىدفت إلى استخداـ السبل)غة في التذخيص الفارؽ 0222ودراسة )الشجار، 
( 9لطفاؿ مؽ )االت الباتؾدة و) 9بيؽ )االت الباتؾدة واإلسبرار، وتلؾنت عيشة الدراسة مؽ 

( سشؾات، ولةارت 7-2الباتؾدة مرتفعي األدا  الؾعيفي السر)مة العسردة مؽ ) مؽ )االت
الشتائج إلى لف لعراض اإلسبرار ال تغير قبل سؽ الرابعة وىؾ ما  عشى واؾد فترض نسؾ 
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طبيعي تشعكس عمى اافة مجاالت الشسؾ الحدى والحراي والمرؾؼ واالاتساعي واالنفعالي 
 جابي في إ)داث فروؽ اؾىردة بيؽ )االت الباتؾدة و)االت والعقمي والتي تربظ ذات دور إ

اإلسبرار، اسا لف )االت الباتؾدة مرتفعي األدا  الؾعيفي تغير تفؾق ا في الجؾان  
االاتساعية، وددعؼ ىبا التفؾؽ الحريمة المرؾدة التي اكتدبيا الظفل قبلؿ فترض الشسؾ 

 الظبيعي.
( إلى التعّرؼ عمى مدتؾػ األدا  الشفدي 0200كسا ىدفت دراسة )الزردقات واإلماـ، 

والتربؾؼ لدػ عيشة مؽ لطفاؿ التؾ)د باألردف. ولتحقيق ىدؼ الدراسة فقد تؼ ترسيؼ اقتبار 
التقييؼ الشفدي والتربؾؼ لؤلطفاؿ وتؼ االستشاد في وضي االقتبار إلى السكياس األتمي 

(PEP3( والبػ لعده )Schopler,2005&(Lansing ( فقرض 77كياس مؽ )وتلؾف الس
مؾزعة عمى سبعة لبعاد رئيدة ىي  السعرفي، االاتساعي االنفعالي، المرة االستكبالية، المرة 
التعبيردة، الحراات اللبيرض، الحراات الدقيقة، واألنذظة واالىتسامات، وتلؾنت عيشة الدراسة 

ت الشتائج إلى لف لدا  ( طفبل  ذاتؾدا ، وقد تؼ التحقق مؽ تدؽ األداض وثباتيا، ولةار 02مؽ )
لفراد الدراسة في السجسل ااف ضعيفا  عمى لبعاد األداض السدتخدمة، وقد اا ت األبعاد وفقا  
لستؾسظاتيا ااالتي  الحراات اللبيرض، واألنذظة واالىتسامات، والحراات الدقيقة، والمرة 

ا لةارت الشتائج إلى لف االستكبالية، والسعرفي، والمرة التعبيردة، واالاتساعي االنفعالي. اس
مترير السؤىل األكاد سي لمسعمؼ ااف داال  عمى اسيي لبعاد االقتبار الشفدي والتربؾؼ، لما 
مترير قبرض السعمؼ فقد ااف داال  فقط عمى بعدؼ المرة االستكبالية والمرة التعبيردة. ولعيرت 

ستكبالية والمرة التعبيردة الشتائج ل زا لف مترير اشس الظفل ااف داال  في لبعاد المرة اال
 والحراات الدقيقة وذلػ لرالظ اإلناث.

وفى ضؾ  ىبا وما تؾتمت لو العدود مؽ الدراسات والتي لوتت بزرورض تبشى       
استراتيجية لمتذخيص والتقييؼ تتزسؽ إتدار األ)كاـ لسعرفة نقاط القؾض والزعف لدػ 

سبل)غة فقط، وما ال)غتو البا)ثة مؽ األطفاؿ مؽ قبلؿ لدا  األطفاؿ لنفديؼ وليس بال
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محاولة اللثير مؽ البا)ثيؽ لمتذخيص الفارؽ بيؽ )االت الباتؾدة مرتفعي ومشخفزي األدا  
سؾا  مؽ السعمسة لو األـ تعتسد عمى السبل)غة مختمفة  لدوات واقتباراتالؾعيفي باستخداـ 

ل عمى تحدود نقاط القؾض وال تعسلكثر مؽ اعتسادىا عمى األدا  الفعمي لؤلطفاؿ لنفديؼ 
والزعف لدويؼ لؾضي البرامج األفزل ليؼ، ابلػ قرؾر في الدراسات واألبحاث التي تدعى 

استخداـ إلى تجدود لدوات التذخيص والتقييؼ، لبلػ تدعى ىبه الدراسة إلى التعرؼ عمى لىسية 
طفاؿ الباتؾديؽ لكثر اأداض تذخيريو وتقييسية تعتسد عمى لدا ات األ البروفيل الشسائي لمبؾرتيج

 مؽ اعتسادىا عمى السبل)غة وذلػ مؽ قبلؿ اإلاابة عمى التداؤالت التالية  
ىل تختمف التقييسات الشسائية لؤلطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية )الباتؾدة مشخفزي  (0

 األدا  الؾعيفي ومرتفعي األدا  الؾعيفي( عشد استخداـ البروفيل الشسائي لمبؾرتيج؟
ل البروفيل الشفدي لؤلطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية )الباتؾدة مشخفزي ىل  ختمف ةك (0

 ؟استخداـ مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج األدا  الؾعيفي ومرتفعي األدا  الؾعيفي( عشد 

 أهداف الدراسة

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى 
وتقييؼ )االت األطفاؿ التحقق مؽ فاعمية استخداـ البروفيل الشسائي لمبؾرتيج في تذخيص  (0

 مؽ ذوؼ االضظرابات الشسائية.
برنامج البؾرتيج مي )االت األطفاؿ ذوؼ مقارنة التذخيص والتقييسات الفارقة باستخداـ  (0

 .االضظرابات الشسائية
تقد ؼ البروفيل الشسائي لمبؾرتيج ليحدد اؾان  التذابو واالقتبلؼ بيشيسا ودعكس فاعمية  (6

 .استخداـ ال مشيسا
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 الدراسة أهمية

التحقق مؽ فاعمية استخداـ األدوات التذخيرية والتقييسية السدتخدمة في االضظرابات  (0
 الشسائية والتي تداعد في وضي برامج تعميسية فرد ة واساعية لؤلطفاؿ.

بالرغؼ مؽ واؾد العدود مؽ الدراسات التي اىتست بدراسة التذخيص الفارؽ بيؽ األطفاؿ  (0
الؾعيفي ومرتفعي األدا  الؾعيفي باعتبارىؼ ضسؽ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  

االضظرابات الشسائية إال إف الجيؾد السببولة لمتذخيص تقترر عمى مبل)غة األعراض 
دوف الشغر إلى القدرات الؾعيفية واألدائية للل طفل عمى )ده ، وىبا  داعد في تقد ؼ 

 فية.البرامج التعميسية للل طفل بشا  عمى ما  ستمػ مؽ قدرات وعي
استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتاج  في تذخيص وتقييؼ لدا  األطفاؿ الباتؾديؽ  (6

مشخفزي األدا  الؾعيفي ومرتفعي األدا  الؾعيفي باعتبارىؼ ضسؽ االضظرابات الشسائية 
لبا تعتبر ىبه الدراسة محاولة لمتحقق مؽ فاعمية لدوات التذخيص والتقييؼ السدتخدمة في 

 ات الشسائية.االضظراب

 مصطلحات الدراسة

 Pervasive Developmental Disordersأ( االضطخابات الشسائية 

ىي )االت اضظراال ذاتي بيؾلؾاي عربي وتسثل في تؾقف الشسؾ عمى السحاور المرؾدة 
والسعرفية واالنفعالية واالاتساعية لو فقدانيا بعد تلؾدشيا بسا وؤثر سمبا مدتكببل  عمى بشا  

وتظمق بعض الدوائر العمسية عمى ىبه السجسؾعة اتظبلح طيا  الذخرية
 Asperger، اإلسبرارAutism.وىي  الباتؾدة Autistic Spectrumالتؾ)د

Syndrome الردت ،Rett Syndrome اضظرابات الظفؾلة التحممية ،Disorders 
Disintegrative Childhood ،(. 02  0220، اضظرابات الشسؾ غير السحددض )فراج 
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  Portage Programب( بخنامج البهرتيج 

 عرؼ البرنامج بأنو مجسؾعة مؽ األنذظة، األلعاال والسسارسات العمسية التي  قؾـ بيا      
الظفل تحت إةراؼ وتؾايو مؽ اان  السذرفة التي تعسل عمي تزودده بالخبرات، 

و)ل السذكبلت التي السعمؾمات، السفاليؼ، االتجاىات وتدردبو عمي لسالي  التفلير الدميؼ 
 (.02  0222ُترغبو في البح  واالكتذاؼ )بيادر، 

ودعتبر برنامج بؾرتيج ل)د لىؼ لدوات التدقل السبكر؛ )ي  إنو وتؼ تظبيقو عمى السر)مة      
 developmental profileالعسردة مؽ السيبلد و)تى ست سشؾات ودقدـ تقييسا  نسائيا  تتابعيا  

  وىؾ اراسة اقتبارات الدمؾؾ ودظبق عمى checklistة الدمؾؾ قائسة مبل)غوتلؾف مؽ   
 -اسؼ السؤسدة -قائسة قاتة بو ودكت  عميو )اسؼ الظفل checklistكل طفل وللل طفل 

  five core areasتاردخ ميبلده( ودذتسل عمى قسس مجاالت تقييسية 
  السجاؿ االاتساعيsocialization. 
 السجاؿ اإلدراكيcognitive. 
 ؿ االتراليالسجاlanguage 
  السداعدض الباتيةself help. 
 السجاؿ الحرايmotor. 
وتراؼ إلى العدود مؽ المرات وتؼ  0929تسؼ برنامج البؾرتيج في الؾال ات الستحدض عاـ      

تظبيقو وتقشيشو في العدود مؽ دوؿ العالؼ ومؽ بيشيا بعض الدوؿ العربية. )ي   خدـ البرنامج 
األطفاؿ ذوؼ اإلعاقات السختمفة مثل اإلعاقات العقمية، اإلعاقات الجدسية، متعددؼ 

 ظرابات الشظق واللبلـ. اإلعاقات، واض
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 حدود الدراسة

تتسثل الحدود السكانية لمدراسة الحالية في مراز السثالى لمرحة الشفدية  الحجود السكانية:
 التابي لجسعية السثالى لتشسية السجتسي بحى وسط اإلسكشدردة . 

تتسثل الحدود البذردة في الدراسة الحالية مؽ األطفاؿ ذوػ اضظرابات  الحجود البذخية:
الباتؾدة السترددوؽ عمى مراز السثالى لمرحة الشفدية التابي لجسعية السثالى لتشسية 

 السجتسي بحى وسط اإلسكشدردة. 
تحددت الحدود الزمشية لمدراسة الحالية في السدػ الزمشي لمعاـ الدراسي  الحجود الدمشية:

(0209-0202 .) 
تحددت الحدود السؾضؾعية لمدراسة الحالية في التذخيص الفارؽ لبعض  الحجود السهضهعية:

 االضظرابات الشسائية باستخداـ البروفيل الشسائي لمبؾرتيج.

 اإلطار النظرى

 Autistic Disorderأواًل: اضطخاب الحاتهية: 

لكثر اإلعاقات تعؾبة بالشدبة لمظفل الباتؾدة نؾع مؽ اإلعاقات التظؾردة، وىي مؽ      
ولسرتو، )ي  تعؾؽ عسمية االتراؿ والتعمؼ والتفاعل االاتساعي، وعادض ما تغير قبلؿ 
الدشؾات الثبلث األولى مؽ عسر الظفل، وىي تشتج عؽ اضظراال في الجياز العربي مسا 

ؾف مؽ ( وتلAutism( ومرظمظ الباتؾدة )062، 0200وؤثر عمى وعائف السخ . )كامل، 
( وتعشي ذاتي لو ما وتعمق بالبات وىي مذتقة مؽ اللمسة Aut) كمستيؽ وؾنانيتيؽ األولى

( فيذير ism( وتعشي البات لو الشفس، ولما الجز  الثاني مؽ السرظمظ )Autosاليؾنانية )
(  عشي التؾاو الباتي لو الحالة الباتية، Autismإلى التؾاو لو الحالة، وىكبا فإف مرظمظ )

 (06  0220تعد البات ىي مراز اىتساـ الفرد.)الجار)ي، )ي  
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 مفههم الحاتهية:  ( أ)

تتشؾع تعردفات الباتؾدة وفقا لتشؾع مجاالت الدراسة والبح  والتخررات السختمفة. فقد      
تأقب بعض التعردفات مشحي طبي والبعض اآلقر  أقب مشحى سمؾاي لو ااتساعي؛ )ي  

اإلعاقات الشسائية؛ )ي  وشحرؼ الظفل عؽ الدمؾؾ البؼ  عتبر عاد ا  تعتبر الباتؾدة ل)د لنؾاع 
في مجتسي ما مؽ )ي  معدؿ )دوثو لو ةدتو لو ةكمو لو مدتو ، وىبا الشؾع مؽ الدمؾؾ 
 حدث بذكل متلرر ودتظم  تدقبل عبلايا مكثفا  وطؾدل السدػ، وىؾ اضظراال سمؾاي ةدود 

ر، وتغير الخرائص السرضية الباتؾدة قبل بمؾغ نادر  زظرال فيو الدمؾؾ والتؾاتل والتفلي
 .(626  0200الظفل الدشة الثالثة مؽ عسره )سميساف، 

فيي اضظراال نسائى ومعقد، عادض ما  غير قبلؿ الدشؾات الثبلثة األولى مؽ عسر      
الظفل نتيجة لبلضظرابات العربية التي تؤثر عمى األدا  الظبيعي لمسخ، مسا وؤثر عمى 

مجاالت التفاعل االاتساعي، وميارات التؾاتل، ولنذظة المع ، باإلضافة  الشسؾ في
  0222لسحدود ة األنذظة واالىتسامات، ودؤثر ذلػ سمبا  عمى لدا  الظفل)الفؾزاف، 

  .(66  0220()فرج، 06
( بأنيا مجسؾعة مؽ االضظرابات العربية الشسائية التي تغير (Cindy,2005ودعرفيا      

سشؾات مؽ العسر وتتدؼ باإلعاقات في السيارات االاتساعية واالترالية وواؾد قبل سؽ ثبلث 
 الدمؾايات واالىتسامات الشسظية والتلراردة. 

( بأنو ")الة مؽ )االت االضظراال االرتقائية الذاممة 07  0227ودعرفيا)مؾسي،     
اؾد آقردؽ لو )السختمظة(  رم  فييا عمى الظفل االندحاال واالنظؾا  وعدـ االىتساـ بؾ 

اإل)داس بيؼ لو بسذاعرىؼ ودتجش  لؼ تؾاتل معيؼ وبالبات التؾاتل البررؼ وتتسيز لرتو 
باالضظراال الذدود فيرم  عميو التردود والتلرار لسا  قؾلو اآلقروف واالاترار لد و سمؾؾ 
نسظي وانذراؿ بأازا  األةيا  وليس باألةيا  نفديا ودتسيز عؽ غيره مؽ )االت اإلعاقة 

 األقرػ بسجسؾعة مؽ الخرائص السسيزض والستريرات السعرفية وغير السعرفية".
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الباتؾدة اضظراال نسائي  فل(James,Jane,Sadagopa,etal.,2007:1046)ودعتبر     
 وتدؼ بالعزلة االاتساعية وعيؾال التؾاتل والدمؾايات الشسظية لو التلراردة. 

الشسائية التي تترف بزعف في العبلقات كسا تعرؼ بأنيا ل)د االضظرابات      
االاتساعية، والتؾاتل، واألدا  المرؾؼ، وااللتزاـ بسجسؾعة مؽ الدمؾايات واألىداؼ، اسا 
 ختمف األطفاؿ السرابؾف بالباتؾدة مؽ )ي  ةدض األعراض، وطرؽ التعبير في مؾاقف الحياض 

 (. Dawson, 2008:137اليؾمية.)
( الباتؾدة بأنيا )الة مؽ )االت اإلعاقة الستظؾرض، وىى 02  0229كسا  عرؼ )سبلمة،     

تعؾؽ بذكل ابير طردقة استيعاال السخ لمسعمؾمات ومعالجتيا، اسا لنيا تؤدػ إلى مذكبلت 
في اتراؿ الظفل بسؽ )ؾلو، واضظرابات في اكتداال ميارات التعمؼ والدمؾؾ االاتساعي. 

الحياض وؤثر عمى التفاعل االاتساعي ودسكؽ اعتبارىا اضظراال عربي نسائي ودوـ مدػ 
                                                                             Valkanova, Rhodes, Allan, etal. 2013:13) والتؾاتل والدمؾؾ.)

إلي لف اضظرابات الباتؾدة عبارض عؽ  (Stephen&Dominick,2009:157)ودذير     
 إعاقات ابيرض في التفاعل االاتساعي والتؾاتل واإلدراؾ والؾعيفة الدمؾاية.

 Colby,James,Marianne,Deborah,et)وتعد اضظرابات الباتؾدة وفقا لتعردا      
al.,2010:787)  بأنيا اضظرابات عربية نسائية تتدؼ باإلعاقة في التفاعبلت االاتساعية

وعيؾال في التؾاتل المفغي وغير المفغي وسمؾايات تلراردة لو اىتسامات غير عاد ة لو 
 محدودض لمرا ة. 

إلي لف الباتؾدة اضظراال عربي نسائي وتدؼ باإلعاقة في Helen)  (2011:68,ودذير     
 االاتساعي والدمؾايات التلراردة. التفاعل االترالي و 

 
( عمي لنيا اضظراال ةدود في عسمية التؾاتل والدمؾؾ 20  0206الذخص،)ودعرفيا      

ةيرا مؽ العسر( ودؤثر في  00 -62 ري  األطفاؿ في مر)مة الظفؾلة السبكرض )ما بيؽ 
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سمؾايؼ، )ي  نجد لف معغؼ ىؤال  األطفاؿ  فتقروف إلى اللبلـ السفيؾـ ذو السعشي الؾاضظ، 
كسا وترفؾف باالنظؾا  عمي لنفديؼ وعدـ االىتساـ باآلقردؽ، وتبمد السذاعر، ودشررؼ 

 اىتساميؼ ل)يانا  إلي الحيؾانات لو األةيا  غير اإلندانية ودمترقؾف بيا. 
( بأنيا اضظراال نسائى وعربى معقد وتعرض الظفل لو 0200، ودعرفيا )عادؿ عبد      

قبل الثالثة مؽ عسره، ودبلزمو مدػ )ياتو، ودسكؽ الشغر إليو عمى لنو اضظراال نسائى عاـ 
لو مشتذر وؤثر سمبا عمى العدود مؽ اؾان  نسؾ الظفل، ودغير عمى ىيئة استجابات سمؾاية 

 التقؾقي )ؾ ذاتو. قاترض وسمبية فى الرال  تدفي بالظفل إلى
وتدتخمص البا)ثة مسا سبق لف اضظراال الباتؾدة نؾع مؽ االضظرابات االرتقائية التى      

تؤثر عمى اسيي اؾان  الشسؾ ، ولىؼ ما  سيزىا  بأنيا )الة نسائية عربية مرحؾبة 
برعؾبات ااتساعية وتؾاتمية واىتسامات محدودض فى مر)مة الظفؾلة، وتعيق عسمية التؾاتل 

وتتفق ىبه التعردفات في لف الباتؾدة تتدؼ باإلعاقة في ثبلثة مجاالت رئيدة  االاتساعي 
التفاعل االاتساعي، التؾاتل والحراات الشسظية والدمؾؾ التلرارؼ وتغير قبل العاـ الثال  

ترػ البا)ثة لف بعض التعردفات رازت عمي األسباال السحتسمة كسا  مؽ عسر الظفل.
السرا)بة، والبعض اآلقر راز عمي لعراض ومغاىر االضظراال  لبلضظراال واألعراض

فقط، اسا ترػ البا)ثة لنو نغرا  ألف لسباال الباتؾدة ليدت مؤادض )تي األف )ي   فزل عدـ 
ذارىا في التعردا اإلارائي واالقترار عمي األعراض والسغاىر فقط، )ي  تعرؼ الباتؾدة 

ي ثبلثة مجاالت رئيدة  التفاعل االاتساعي، بأنيا اضظراال نسائي معقد وتدؼ باإلعاقة ف
 ىبا االضظراال قبل العاـ الثال  مؽ عسر الظفل. والتؾاتل والدمؾؾ،  غير

 

 تذخيص الحاتهية: يشبغي تذخيص الحاتهية من قبل فخيق متعجد التخررات  ( ب)

 (Valkanova,etal., 2013: 13)  وتؼ تذخيص اضظراال الباتؾدة عمى لساس  )ي
اإلعاقة في التفاعل االاتساعي، والتؾاتل، والمرة، وعدـ مرونة الدمؾؾ 
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(Cheryl,Trepagnier,Sebrechts,Finkelmeyer,etal., 2006)  ودبار اُل مؽ
( بعض العؾامل التى تؤدػ إلى تعؾبة تذخيص الباتؾدة 229  0227)البظاوشة،الجراح، 

 سبكر مؽ الظفؾلة وىي  في العسر ال

  .عدـ اكتساؿ األنساط الدمؾاية لمظفل قبل عامو الثاني 
  إتابة الظفل باإلعاقة العقمية مسا وترت  عميو الترايز عمى اإلعاقة العقمية وإغفاؿ

 تذخيص الباتؾدة وعدـ اكتذافيا.
   مذكبلت المرة وتأقر الشسؾ المرؾؼ التي  عانى مشيا طفل الباتؾدة قد ال تدسظ بأارا

 التقييؼ المرؾؼ. 
  قد تلؾف مغاىر الشسؾ طبيعية، ثؼ  حدث فجأض سمؾؾ الباتؾدة وفقداف السيارات وقاتة

 عشدما وتجاوز عسر الظفل العاميؽ. 
 تؾدة، نتيجة عدـ الدرا ة والخبرض. قد  كؾف لمؾالدوؽ دور في تأقر التذخيص لئلتابة بالبا 
  قد وؾااو الظبي  تعؾبة في تحدود اضظراال الباتؾدة، ومؽ ثؼ  كؾف تقييؼ اإلتابة عمى

 لنيا مؽ مذكبلت الشسؾ. 
تعتبر اسيي عبلمات اضظرابات طيا الباتؾدة ولعراضيا القابمة لمتذخيص سمؾاية،      

ة عمى مبل)غة سمؾؾ الفرد سؾا  بذكل لبلػ تعتسد مجسؾعة ابيرض مؽ الؾسائل التذخيري
 ,ADI; Lord) (ADI)مباةر لو غير مباةر وىبا  ذسل السقابمة التذخيرية لمباتؾدة 

Rutter&LeCouteur, 1994)  وادوؿ السبل)غات التذخيرية لمباتؾدة(ADOS) 
(ADOS; Lord,etal., 2000 والسقابمة التشسؾدة التذخيرية متعددض األبعاد )(3Di) (3Di; 

Skuse, etal., 2004 والسقابمة التذخيرية الضظرابات التؾاتل االاتساعي )(DISCO) 
(DISCO; Leekam, Libby, Wing, Gould & Taylor, 2002 وتدتخدـ ىبه ،)

االقتبارات برؾر مختمفة بشا   عمى عسر الفرد ومدتؾػ المرة لد و، اسا تتشؾع الؾسائل 
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  تتزسؽ لغم  الؾسائل مثل السقابمة التذخيرية التذخيرية في طردقة اسعيا لمبيانات )ي
لمباتؾدة معرفة تاردخ السرض والبؼ تلسؽ لىسيتو بذكل قاص في تحدود الشسؾ المرؾؼ السبكر 
لد و، إاّل لف غيرىا مؽ وسائل تعتسد بذكل ابير عمى مقابمة الذخص ذاتو ومبل)غة سمؾاو 

ومؽ السعروؼ لف التذخيص عمى  بذكل مباةر مثل ادوؿ السبل)غات التذخيرية لمباتؾدة
لساس السبل)غة السباةرض لكثر فعالية ألغراض البح  ألنو ال  عتسد عمى معمؾمات مؽ طرؼ 
ثال  إاّل لف لغم  التذخيرات الفعالة عمى األراظ تتزسؽ دمجا  بيؽ األسالي  مثل إارا  

اتؾدة )ي  وتؼ الحكؼ السقابمة التذخيرية لمباتؾدة إلى اان  ادوؿ السبل)غات التذخيرية لمب
في الرال  عمى تحة البح  إكميشيكيا مؽ قبلؿ لسمؾال التذخيص ومردره ودتظم  
الحرؾؿ عمى مثل ىبه التذخيرات الفعالة عمى األقل التدرد  مؽ قبل ل)د السختريؽ 

 (.62  0202وربسا التعاوف مي ةراا  إكميشيكييؽ )فؤاد، 

 )ج( معاييخ تذخيص الحاتهية: 

العقؾد األقيرض تقدما  ابيرا  في دراة تذخيص اضظراال طيا الباتؾدة مقارنة بسا ةيدت      
كانت عميو الشتائج العمسية في الحكبة الزمشية الساضية، ولعل ما  سيز ىبا التقدـ اؾنو تقدما  
ةامبل  تشاوؿ اسيي السفاليؼ السرتبظة بالباتؾدة، افيؼ طبيعة األسباال ولليات التذخيص 

فية التعامل معو مؽ قبلؿ البرامج التربؾدة والتأىيمية والعبلاية، ولعل األ)دث واألعراض واي
في السيداف ما تؼ اعتساده في الظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل)رائي والتذخيري األمردكي 

(DSM- V, 2013   مسا لدػ إلى تريير فئة اضظراال الباتؾدة ومعاوير تذخيريا، وبشا )
مدة مؽ الدليل اإل)رائي التذخيري تدتخدـ اآلف مدسى ادود عمى ذلػ فإف الظبعة الخا

، والبؼ  جسي ما Autism Spectrum Disorder (ASD)ىؾ اضظراال طيا الباتؾدة 
، (Asperger Syndrome)، ومتبلزمة إسبرار (AD)كاف  عرؼ سابقا  باضظراال الباتؾدة 

 PDD)ر السحدد ، واالضظراال الشسائي الذامل غي(CDD)واضظراال التفلػ الظفؾلي 
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NOS)، ضسؽ مدسى وا)د عمى ةكل مترل تختمف مكؾناتيا باقتبلؼ عدد وةدض األعراض
  (American Academy of Child&Adolescent Psychiatry ,2013)الدمؾاية 
بيشسا لوردت الظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل)رائي التذخيري اضظراال التؾ)د ضسؽ      

، والتي Neurodevelopmental Disordersالعربية  مجسؾعة االضظرابات الشسائية
 Autism Spectrumتتزسؽ الفئات التالية  إلى اان  فئة اضظراال طيا الباتؾدة 

Disorder االضظرابات العقمية ،Intellectual Disabilities واضظرابات التؾاتل ،
Communication Disorders وضعف االنتباه والشذاط الزائد ،ADHD وتعؾبات 

)تقر،  Motor Disorders، واالضظرابات الحراية Specific LDالتعمؼ السحددض 
0202  92.) 
وترؼ البا)ثة لف عسمية تذخيص الباتؾدة لمرا  ضروردا ، باإلضافة إلي تعؾبتيا البالرة      

في الؾقت نفدو، )ي  وبشي عمييا عددا مؽ الخظؾات التي تحدد سير العسل لتقد ؼ قدمات 
الرعا ة والتأىيل، وتيدؼ إلي التأكد مؽ واؾد اضظراال طيا الباتؾدة لدؼ السفحؾص وذلػ 

اوير التذخيرية مؽ مرادر مختمفة، لبا  ج  تؾفر فردق تذخيص قبلؿ انظباؽ السع
متعدد التخررات لتعدد وتذابػ لعراض االضظراال وىؼ طبي  لطفاؿ لو طبي  لعراال 

 ولقرائي التربية الخاتة ولقرائي التخاط  واألقرائي الشفدي بجان  ولي األمر. 
تذخيرية قاطئة وما وترت  عمي ومسا وزدد األمر تعقيدا  وضي الظفل الباتؾؼ في فئة      

ذلػ مؽ )رمانو مؽ قدمات الدعؼ والتدقل التي  حتاايا ودتؼ وضعو في برنامج تعميسي 
غير مشاس ، لبا وا  لف تلؾف قزية التذخيص الدقيق والسبكر لولي ولىؼ القزا ا التي 

في   ج  التعاوف والعسل عمي إنجا)يا لسا وترت  عمييا بعد ذلػ مؽ ايد  ج  لف  كؾف 
الظردق الرحيظ وبذكل مبكر قدر اإلمكاف وىبا ما اعل البا)ثؾف والعمسا  وتسكشؾف مؽ 

 إارا  ترييرات عمي تذخيص الباتؾدة. 
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متريرات التي طرلت عمى ومي عرض لفيسا  )د( التغيخات التي طخأت على تذخيص الحاتهية: 
 )رائي والتذخيريتذخيص اضظراال طيا الباتؾدة وفقا  لمظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل

 استخجام تدسية تذخيرية مهحجة:   (1

( Single Diagnosisتزسشت السعاوير الجدودض استخداـ تدسية تذخيرية مؾ)دض )     
وتؾعيفا  لسدسى مؾ)د ىؾ )اضظراال طيا الباتؾدة( )ي  وتزسؽ ىبا السدسى ابل  مؽ 

 –الذاممة غير السحددض االضظرابات الشسائية  –متبلزمة إسبرار  –)اضظراال الباتؾدة 
اضظراال التفلػ الظفؾلي(، والتي اانت اضظرابات وفئات مشفرمة عؽ بعزيا البعض في 

( )ي  تؼ تجسيعيا في فئة وا)دض دوف الفرل بيشيسا DSMالظبعة الرابعة السعدلة مؽ )
(American Psychiatric Association, Highlights of Changes from DSM-

IV – TR to DSM-5 , 2013: 1-2). 

 ( إسقاط متالزمة ريت من فئة اضطخاب طيف التهحج:2

تزسشت السعاوير التذخيرية الجدودض إسقاط متبلزمة ردت مؽ فئة اضظراال طيا      
التؾ)د، ولعل التعميل البؼ تؼ تقد سو مؽ قبل لجشة إعداد ىبه السعاوير الجدودض  كسؽ في لف 

بعزيا البعض مؽ )ي  معاوير تذخيريا، وإنسا  ىبه الفئات واالضظرابات ال تختمف عؽ
اقتبلفيا  كسؽ في دراة ةدض األعراض الدمؾاية ومدتؾػ المرة ودراة الباا  لدػ لفرادىا، 
لبا فإف الدليل قد عسد إلى اسعيا في فئة وا)دض ال تختمف في آلية تذخيريا، اسا لف المجشة 

تؼ اكتذاؼ الجيؽ السدب  ليا تبرر إسقاط متبلزمة ردت للؾنيا متبلزمة ايشية قد 
(Susan,2013:20)                                                                     

 ( التذخيص استشادًا إلى معيارين اثشين بجال من ثالثة معاييخ:3
تزسشت السعاوير الجدودض االستشاد إلى معياردؽ اثشيؽ في عسمية التذخيص بدال  مؽ      

السعاوير الثبلثة التذخيرية التي اانت مدتخدمة مؽ قبل في الظبعة الرابعة، )ي  تزسشت 
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السعاوير الجدودض التذخيص وفقا  لسعيارؼ فقط ىسا القرؾر في السعيار األوؿ )التؾاتل 
 –( Social Interaction(، و)التفاعل االاتساعي Social Communicationاالاتساعي 

السعيار الثاني )الرعؾبات في األنساط الدمؾاية، واالىتسامات، واألنذظة السحدودض، 
 (Carpenter, 2013: 6)والتلراردة، والشسظية( 

 ( تحجيج عجد األعخاض التي يتم التذخيص بشاًء عليها: 4

سبعة لعراض سمؾاية عمى الشحؾ التالي  ثبلثة لعراض في  تزسشت السعاوير الجدودض     
( عرضا  سمؾايا  00السعيار األوؿ، ولربعة في السعيار الثاني، بيشسا السعاوير القد سة اانت )

 (Hendricks, 2013)مؾزعة عمى لربعة لعراض سمؾاية لساسية للل معيار تذخيري 

 ( تحجيج مدتهى شجة األعخاض: 5

وير التذخيرية الجدودض عمى الستخرريؽ والسذخريؽ تحدود ما  عرؼ فرضت السعا      
(، والتي وتؼ بشا  عمييا تحدد مدتؾػ ونؾع الدعؼ Level of Severityبسدتؾػ الذدض )

(، البؼ  ج  العسل عمى تقد سو لتحقيق لقرى Level of Supportالخدمي والتأىيمي )
، وذلػ وفقا  لثبلثة مدتؾدات ليبه الذدض للل دراات االستقبللية الؾعيفية في الحياض اليؾمية

معيار تذخيري، ولعل الدب  مؽ ورا  إضافة ىبا الذرط  كسؽ في الدمج البؼ تزسشو 
السعاوير الجدودض لفئتي متبلزمة إسبرار واالضظرابات الشسائية الذاممة غير السحددض والتي 

 (Carpenter,2013:6)ةابعيسا وعؽ التؾ)د في الظبعة الر كانت فئتيؽ مشفرمتيؽ عؽ بعز
 تحجيج وتهسيع السجى العسخي:  (2

تزسشت السعاوير الجدودض تؾسيعا  لمسدػ العسرؼ البؼ تغير فيو األعراض لتذسل عسر      
الظفؾلة السبكرض والسستدض )تى عسر ثسانية سشؾات، بدال  عؽ السدػ العسرؼ السدتخدـ في 

 (.2، 0206)فيردس  الظبعة الرابعة وىؾ عسر ثبلثة سشؾات 
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 ( إدراج االستجابات غيخ االعتيادية للسجخالت الحدية ضسن األعخاض التذخيرية:7

تزسشت السعاوير الجدودض في بعدىا الثاني )السعيار الثاني( اإلةارض إلى االستجابات      
غير االعتياد ة لمسدقبلت الحدية اؾا)دض مؽ األعراض الدمؾاية، التي إف وادت لدػ الظفل 
تعتبر مؽ األعراض األساسية في تذخيرو باضظراال طيا التؾ)د، عمى العكس مؽ ذلػ 

بعة مثل ىبا العرض اؾا)د مؽ األعراض األساسية وإنسا اانت تعتبره فمؼ تدتخدـ الظبعة الرا
 .(Susan, 2013: 20)مؽ األعراض السداندض 

 ( إدراج فئة اضطخاب التهاصل االجتساعي كفئة تذخيرية ججيجة: 8

ضافت الظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل)رائي التذخيري التى تزسشت السعاوير      
ػ تعرؼ باسؼ )اضظراال التؾاتل االاتساعي( والتي تعتبر الجدودض فئة تذخيرية لقر 

التذخيص السشاس  لمظفل البؼ تشظبق عميو األعراض الدمؾاية ضسؽ السعيار األوؿ لفئة 
اضظراال طيا الباتؾدة وال تتؾااد لد و األعراض الدمؾاية في السعيار الثاني، ووفقا  لبلػ 

تذخيص باضظراال طيا الباتؾدة في )يؽ فإف انظباؽ األعراض في ابل السعياردؽ  دب  ال
لف انظباؽ األعراض في السعيار األوؿ فقط  دب  التذخيص باضظراال التؾاتل، ودؾضظ 
الجدوؿ التالي لىؼ الفروؽ بيؽ الظبعة الرابعة والظبعة الخامدة لمدليل اإل)رائي والتذخيري 

 األمردكي 
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 (0ادوؿ )
 الظبعة الرابعة والظبعة الخامدة لمدليل اإل)رائي والتذخيري لىؼ الفروؽ بيؽ

 DSM V 2013الظبعة الخامدة  DSM IV 2000الظبعة الرابعة  معيار
 (ASDاضظراال طيا الباتؾدة ) (PDDاالضظرابات الشسائية الذاممة ) مدسي الفئة
مترمة لخسدة اضظرابات نسائية متقاطعة  بشية الفئة

 في األعراض
لثبلث فئات مستدض وفقا  لسدتؾؼ مترمة 

 ةدض األعراض
إسبرار  –قسدة اضظرابات ىي )التؾ)د  مكؾنات الفئة

االضظرابات الشسائية الذاممة  –ردت  –
 اضظراال التفلػ الظفؾلي( –غير السحددض 

فئة وا)دض مترمة تتزسؽ ما ااف  عرؼ 
االضظرابات  –إسبرار  –بػ التؾ)د 

السحددض ضسؽ فئة الشسائية الذاممة غير 
 وا)دض فقط

محكات 
 التذخيص

 –ثبلث محكات  التفاعل االاتساعي 
 الدمؾايات الشسظية. –التؾاتل 

 –محكيؽ  )التفاعل والتؾاتل االاتساعي 
 الدمؾايات الشسظية( .

قسدة اضظرابات مشفرمة تسثل اقتبلفا  مدتؾؼ الذدض
 في ةدض األعراض

ؾدات تحدود مدتؾؼ الذدض وفقا  لثبلثة مدت
 ضسؽ فئة وا)دض

السرا)بة إلعاقة 
 لقرؼ 

اضظرابات  –محددض في  اإلعاقة العقمية  غير محددض.
 –الجيشية  –الحاالت الظبية  –المرة 

 اللتاتؾنيا. –اضظرابات الدمؾؾ 
السدؼ العسرؼ 
 لغيؾر األعراض

 ( سشؾات7الظفؾلة السبكرض ) ( سشؾات6)

 
( إلى لنو  فزل مرااعة األطبا  والشفدييؽ لتحدود نقائص 02  0202ودذير )الزغبي،      

اإلتدار الرابي، ثؼ دمج اللثير مؽ األعراض التي اانت متذابية ومتقاربو ادا  في لتشاؼ 
لكثر اتداعا  بالشدبة الضظراال طيا الباتؾدة بدب  األعراض السذتراة بيؽ العدود مؽ 

 األمراض. 
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 مدتهيات التذخيص وفقًا للطبعة الخامدة من الجليل اإلحرائي التذخيري الخامذ: )ه( 

(  عتسد DSM- V, 2013ا لمظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل)رائي التذخيري )وفق       
التذخيص عمي عسمية متعددض السدتؾدات لتلؾف عسمية دقيقة ومتشؾعة مؽ قبلؿ السدتؾدات 

 الثبلثة التالية  

 و:: السحكات التذخيرية: السدتهي األ 

وتزسؽ السدتؾؼ األوؿ مؽ عسمية التذخيص تؾضيظ طبيعة األعراض ونؾع السذكبلت      
وةروط التزسيؽ واالستثشا ، باإلضافة إلي التأكد مؽ مدؼ انظباؽ معاوير ومحكات 
التذخيص والتي تتزسؽ اسمة مؽ األعراض الدمؾاية السؾزعة عمي بعدوؽ لساسييؽ ىسا  بعد 
التؾاتل والتفاعل االاتساعي، وبعد الدمؾايات الشسظية واالىتسامات الزيقة والسحدودض. وفيسا 
ومي استعراض السحكات التذخيرية الخاتة باضظراال طيا الباتؾدة اسا وردت في الدليل 

 (DSM-V, 2013اإل)رائي التذخيري الخامس )

 ساعي: البعج األو:: قرهر وعجد دائم في التهاصل والتفاعل االجت (1

ودغير ىبا القرؾر والعجز في عدد مؽ البيئات التي وتفاعل فييا الظفل، سؾا  ااف ىبا      
القرؾر معبر عشو )اليا  لو لةير إليو في التاردخ التظؾرؼ لمظفل، ودسكؽ االستدالؿ عمي 

 األعراض التذخيرية في ىبا السعيار مؽ قبلؿ  

  .قرؾر وعجز في التفاعل االاتساعي 
  وعجز في الدمؾايات التؾاتمية المفغية وغير المفغية السدتخدمة في التفاعل قرؾر

 االاتساعي
  قرؾر وعجز في القدرض عمي تظؾدر العبلقات االاتساعية وفيؼ معانييا والسحافغة

 عمي استسراردتيا. 

 )الشسطية والسحجودة والتكخارية والزيقة( (البعج الثاني:الدلهكيات واالهتسامات واألنذطة2
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سؾا  ااف ىبا القرؾر معبر عشو )اليا  لو لةير إليو في التاردخ التظؾرؼ لمظفل، ودكؾف      
معبر عشو في لثشيؽ عمي األقل مشيا، ودسكؽ االستدالؿ عمي األعراض التذخيرية في ىبا 

 السعيار مؽ قبلؿ  
   الشسظية والتلراردة في الحراات الجدد ة )الحراية( وقاتة في استخداـ األةيا

 والمرة. 
  اإلترار عمي الرتابة والتذابو وااللتزاـ الجامد غير السرف بالروتيؽ لو األنساط

 الظقؾسية في الدمؾايات
  االىتسامات السحدودض الثابتة برؾرض عالية والتي تبدو غير عاد ة مؽ )ي  مدتؾاىا

 ونؾعية ترايزىا. 
 ت غير عاد ة لجؾان  ارتفاع لو انخفاض في االستجابة لمسدقبلت الحدية لو اىتساما

 ومغاىر البيئة الحدية. 

وتظم  تظبيق الظبعة الخامدة مؽ الدليل التذخيري  السدتهي الثاني: محكات التحجيج:
واإل)رائي األمردكي مؽ الستخرريؽ والفا)ريؽ والسذخريؽ، ضرورض تحدود ما إذا 

ىي  كاف اضظراال طيا الباتؾدة مرحؾبا  باضظرابات لقرؼ لـ ال، دوف لف تلؾف 
السدببة لغيؾر األعراض الدمؾاية التي استخدمت لتذخيص اضظراال طيا الباتؾدة. 
وفيسا ومي استعراض محكات التحدود الخاتة باضظراال طيا الباتؾدة والتي وشبري عمي 

دليل التذخيري السدتخدـ )السذخص( تحدودىا اسا وردت في الظبعة الخامدة مؽ ال
 .(02 ،0202)الزغبي،  اإل)رائي األمردكي

  دد واؾد لو عدـ واؾد اضظرابات واعتبلالت عقمية مرافقة الضظراال طيا(
 الباتؾدة. 
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  دد واؾد لو عدـ واؾد اضظرابات واعتبلالت لرؾدة مرافقة الضظراال طيا(
 الباتؾدة. 

  دد واؾد لو عدـ واؾد ترابط مي )الة طبية لو ايشية مرافقة الضظراال طيا(
 الباتؾدة. 

  دد واؾد لو عدـ واؾد ترابط مي عؾامل بيئية معروفة مرافقة الضظراال طيا(
 الباتؾدة. 

  عقمية  –نسائية  –)دد واؾد لو عدـ واؾد مرا)بة أل ة اضظرابات عربية– 
 سمؾاية مرافقة الضظراال طيا الباتؾدة. 

 السدتهي الثالث: محكات تحجيج مدتهي الذجة: 

تيتؼ الظبعة الخامدة مؽ الدليل التذخيري واإل)رائي بعسمية الربط ما بيؽ      
التذخيص واتخاذ القرارات التأىيمية والتربؾدة الستعمقة بتحدود مدتؾؼ ةدض الدعؼ السراد 
تقد سو لمظفل السذخص باضظراال طيا الباتؾدة وفقا  لسدتؾؼ ةدض األعراض الدمؾاية 

مدتؾؼ الذدض إلي ثبلث مدتؾدات  قل فييا مدتؾؼ الدعؼ  لد و، وتقدؼ السعاوير التذخرية
السراد تقد سو تدردجيا  بانخفاض مدتؾؼ ةدض األعراض الدمؾاية. )ي  ودعؾ الدليل 
الخامس األطبا  والستخرريؽ إلي التقييؼ الدقيق لخظؾرض لعراض مرضاىؼ مؽ لال 

ا  للل عرض عمي تحديؽ التذخيص، فيج  لف وتزسؽ التقردر التذخيري تقييسا  دقيق
سمؼ وبتدغ مؽ السدتؾؼ الزعيا إلي السدتؾؼ األقؾػ، فاللل وؾضي عمي قائسة مترمة 
مؽ سمؾؾ نؾعي إلي سمؾايات تظابق دراات مختمفة مؽ االقتبلؿ وتحدد الدراة عمي ىبا 
الدمؼ ما إذا ااف  ج  عبلج السرض لـ ال، ُودسكؽ ىبا اإلارا  مؽ مداعدض األطبا  

ي تقييؼ األعراض الدمؾاية لدؼ السرابيؽ، ومقارنة )الو مي )االت لقرؼ، والسعالجيؽ عم
ودداعد عمي اذف )االت تتظم  السداعدض، فخبلؿ السسارسة اليؾمية  دتعسل األطبا  
سبللؼ عدودض وتقييسات مختمفة ، والدليل الخامس  عسل عمي قياس وتقشيؽ ىبه الدبللؼ 



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1213 

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

لسعالجيؽ اسيعا  لتقييؼ اضظراال الباتؾدة، وبالتالي )التقييسات( بحي   دتخدميا األطبا  وا
وزددوف مؽ ا)تساؿ الؾتؾؿ إلي نتائج مذابيو )ؾؿ السرضي لمسقارنة، وببلػ تسكؽ ىبه 
التقييسات مؽ تؾ)يد لفزل لمعبلاات، ودسكؽ األطبا  والسعالجيؽ ل زا  التتبي الجيد لتظؾر 

الباتؾدة قد  كؾف محفزا  في )د ذاتو السرض فاالنتقاؿ مؽ )قظير( إلي )معتدؿ( عمي سمؼ 
(. ودؾضظ الجدوؿ 0، 0206عمي مؾاتمة الترييرات اإل جابية التي تتحقق )فيردس، 

التالي محكات تحدود مدتؾؼ الذدض الخاتة باضظراال طيا الباتؾدة اسا وردت في 
 .(DSM – V, 2013الظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل)رائي والتذخيري )

 (0ادوؿ )
 محكات تحدود مدتؾؼ الذدض الخاتة باضظراال طيا 

 الباتؾدة اسا وردت في الظبعة الخامدة مؽ الدليل اإل)رائي والتذخيري

 محػ الدمؾايات الشسظية والتلراردة محػ التؾاتل والتفاعل االاتساعي مدتؾؼ الذدض
( 0السدتؾؼ رقؼ )

وتظم  تؾفير 
 الدعؼ 

قرؾر وعجز واضظ في التفاعل االاتساعي والبؼ 
وشتج عشو اعتبلؿ واضظ في القدرض عمي التفاعل 
االاتساعي في عل غياال الدعؼ السشاس  في 
السؾاقف االاتساعية، تعؾبة في القدرض عمي إنذا  
التفاعل االاتساعي مي اآلقردؽ وواؾد لمثمة 
واضحة عمي استجابات عاد ة لو الفاةمة 

االاتساعية مؽ قبل األقردؽ، وبدو لمتفاعبلت 
الظفل وااف لد و تشاقزا  في رغبتو لو اىتسامو في 

 التفاعل االاتساعي مي األقردؽ. 

عدـ السرونة في الدمؾؾ والتي وشتج 
عشيا تأثير واضظ ذو داللة في لدا  
الظفل الؾعيفي في وا)د لو لكثر مؽ 
السؾاقف االاتساعية، باإلضافة إلي 

قاؿ والتحؾؿ بيؽ تعؾبة في االنت
األنذظة السختمفة، إلي اان  
مذكبلت في القدرض عمي التشغيؼ 
والتخظيط األمر البؼ مؽ ةأنو إعاقة 

 القدرض عمي االستقبللية. 
( 0السدتؾؼ رقؼ )

وتظم  تؾفير 
 دعؼ اؾىرؼ 

قرؾر وعجز واضظ في ميارات التؾاتل 
االاتساعي المفغية وغير المفغية إلي اان  قرؾر 

ىر في التفاعل االاتساعي )تي بؾاؾد وعجز عا

عدـ مرونة الدمؾؾ وتعؾبة في القدرض 
عمي التليا لو سمؾايات تلراردة 

ألف تلؾف  محدودض تبدو برؾرض اافية
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الدعؼ والسداعدض في السؾاقف االاتساعية، 
باإلضافة إلي قدرض محدودض في إنذا  التفاعل 
االاتساعي وتشاقص واستجابات غير عاد ة مؽ 

 فبل األقردؽ. 

واضحة لمسبل)غة مؽ قبل اآلقردؽ لو 
لنيا تؤثر في لدا  الظفل الؾعيفي في 
السؾاقف والدياقات االاتساعية 
السختمفة إلي اان  تعؾبة في القدرض 
عمي تريير اىتساماتو ولفعالو 

 وتررفاتو. 
( 6السدتؾؼ رقؼ )

وتظم  تؾفير 
دعؼ اؾىرؼ ابير 

 ادا  

تؾاتل والتفاعل قرؾر وعجز واضظ في ميارات ال
االاتساعي المفغية وغير المفغية والتي تدب  
اعتبلالت ةدودض في األدا  الؾعيفي، إلي اان  
قدرض محدودض عمي إنذا  التفاعل االاتساعي و)دود 
ضعيفة في القدرض عمي االستجابة لسبادرات األقردؽ 

 االاتساعية. 

عدـ السرونة وتعؾبة ةدودض في 
سمؾايات القدرض عمي التليا مي 
التريير. باإلضافة إلي سمؾايات 
تلراردة محدودض تؤثر وبذكل واضظ 
في لدا  الظفل الؾعيفي عمي اافة 
األتعدض إلي اان  تعؾبة بالرة في 
القدرض عمي تريير اىتساماتو ولفعالو 

 وتررفاتو. 

 
(  عظي الستخرريؽ استيفا  معمؾمات DSM- Vلف ) الدابق ودتزظ مؽ الجدوؿ     

لكثر تفريبل )ؾؿ مدتؾؼ ةدض لعراض االضظراال، مي إعظا  عدد لكبر مؽ السعظيات 
وتؾتيفيا، ومؽ السفترض لف  عظي الستخرريؽ تذخيرات لكثر وثؾقيو، اسا  سكؽ ذلػ 

الباتؾدة اسا الستخرريؽ والسعالجيؽ مؽ التتبي الجيد مؽ تظؾر السرابيؽ باضظراال طيا 
(. ودؾضظ الجدوؿ التالي األعراض السبكرض لمباتؾدة مشب 77  0202سبق القؾؿ )تقر، 

 السيبلد و)تى الخسس سشؾات األولى.
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 (6ادوؿ )
 األعراض السبكرض لمباتؾدة مشب السيبلد و)تى الخسس سشؾات األولى

 السر)مة الرابعة الثالثةالسر)مة  السر)مة الثانية السر)مة األولى
مؽ السيبلد و)تى 

 ستة لةير
مؽ عسر سشتيؽ إلى  مؽ ستة لةير و)تى العاـ األوؿ

 عسر ثبلث سشؾات
 2مؽ عسر لربعة سشؾات و)تى عسر 

 سشؾات
قد  كؾف الظفل  -0

ابابا  لكثر مسا 
 وشبري. 

قد  كؾف متؾترا   -0
 وسيل الحزف.

ال  حاوؿ التقاط  -6
األةيا  وال وبح  

 عشيا 
 قد ال وشاغي.  -0
نقص لو قمة  -2

في االبتدامة 
 االاتساعية. 

نقص لو قمة  -2
 في التؾاتل بالعيؽ. 

قد  غير الشسؾ  -7
 الحراي عاد ا. 

ال  عانق التساسا  لمدؼ  وقد  -0
 سذي برعؾبة لو مترمبا  )يشسا 
وتعمق بذي  طمبا  لمسداعدض عمى 

 لدير.ا
 ال مباالض ندبية تجاه الؾالدوؽ  -0
ال ومع  للعاال ااتساعية  -6

بديظة )كالشغر قمدة لو 
لو إلقا  بؾو " إتدار تؾت "
 تحية باؼ باؼ( 

 ال وبدل في استخداـ اللمسات  -0
ال وبدؼ اىتساما بألعاال  -2

 األطفاؿ.
قد  دم  القدرض عمى )راة  -2

ود و )قد  غير عدـ اىتساـ 
 بيد و.
نسؾ )راي متأقر ومتفاوت  -7

 بل ومتقظي.
قد ال  سزغ لو ال  قبل  -7

 لطعسة اامدض. 

اىتساـ محدود  -0
بسا )ؾؿ األةخاص 

 لفترات طؾدمة. 
 دتخدـ الشاس  -0

 اآلقردؽ اأدوات. 
تؾاتل بالعيؽ  -6

محدود ونقص في 
 االنتباه البررؼ. 

ال  عانق  -0
) حزؽ( وقد  سذي 
مترمبا  )تى مي 

 السداعدض. 
عبلقتو بؾالد و  -2

  ذؾبيا البلمباالض 

إذا نست لد و القدرض عمى اللبلـ  -0
قد تلؾف في تؾرض تلرار اللمسات 
التي  قؾليا اآلقروف بذكل روتيشي 
في الحاؿ لو بعد ذلػ لو بذكل 

 . Echolaliaمراداه 
نؾع الرؾت غرد  )نرسة عالية  -0
 لو تؾت عمى وتيرض وا)دض رتيبة(  –
مزظربا  قمقا    ربظ )زدشا -6

 بتريرات الروتيؽ.
ال وزاؿ ىشاؾ عدـ اتراؿ  -0

باألعيؽ وإف )دث فيؾ محدود وللشو 
  غير بعد التحدؽ. 

زدادض متدراة في العاطفة  -2
 والذعؾر وللشيا ما زالت محدودض. 

نؾبات غز  وعدواف مدتسر  -2
 وللؽ ربسا تتحدؽ تدردجيا . 

 إوبا  البات.  -7
 استثارض البات.  -7

 (20  0227)مظحشة،             
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 أدوات تذخيص الحاتهية: 

مسا الةػ فيو لف تذخيص وتقييؼ اضظراال الباتؾدة وتحدود مؽ  عانؾف مشو  عتسد عمى      
الكياس عؽ طردق السقاويس التي تؼ إعدادىا لسثل ىبا الررض في بيئات مختمفة وفى الؾاقي 

استخداميا في بيئات لاشبية  أتي في مقدمتيا ومؽ لىسيا فاف ىشاؾ عدد مؽ السقاويس التي تؼ 
(، )آرونز وايتشس، 02، 0222(، )لبؾ وؾسف، 600، 0220السقاويس التالية  )الذامي، 

، 0200(، )القسش، 22 -26، 0227(، )عبد  ، 62، 0227(، )رداض، 66، 0227
 (062 -009، 0200(، )عبد  ، 06 -62، 0200(، )سميساف، 002
وتذسل اضظراال في  0920خيص الظفل الباتؾؼ بشا  عمى تقردر الرابظة البردظانية تذ (0

العبلقات االنفعالية وعدـ الؾعى باليؾدة الذخرية وانخراط مرضى بسؾضؾعات محددض 
وقبرات إدراكية ةاذض والسحافغة عمى الروتيؽ وفقداف اللبلـ لو عدـ اكتدابو اضظراال 

 في األنساط الحراية .
( وتعسل عمى تقييؼ krug,1990)غة الدمؾؾ الباتؾؼ التي لعدىا اروج )قائسة مبل (0

االضظراال عؽ طردق ثبلث اؾان  تتسثل في القرؾر في القدرض عمى التعبير المفغي 
 واالندحاال االاتساعي وعدـ القدرض عمى التؾاتل االاتساعي.

 The behavioral summarized evaluation( BSEالتقييؼ الدمؾاي السخترر ) (6
ودحدد ثسانية لبعاد وىى االندحاال االاتساعي والقدرض عمى السحاكاض والتؾاتل وضعف 

 االنتباه والتعبير المفغي وغير المفغي وعبلمات الخؾؼ والتؾتر واالستجابات البىشية.
 (  BRIACمكياس التقدور الدمؾاي لؤلطفاؿ ذوػ اضظراال الباتؾدة ) (0
2) Behavioral Rating Instrument for autistic and typical children  والتي

ودعسل عمى تقييؼ االضظراال لدػ الظفل مؽ قبلؿ ما وتؾفر  Ruttenوضعت مؽ قبل 
لد و مؽ سمؾايات وقرائص تدؿ عميو ودتزسؽ ثسانية مقا س ىي" العبلقة مي 
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اآلقردؽ والتؾاتل والشظق والتخاط  والرؾت وفيؼ الحدو  االاتساعي والتجاوال 
 والقدرض الحراية والشسؾ الشفدي العزؾؼ االاتساعي 

 Behavior Observation system قائسة مبل)غة الدمؾؾ لؤلطفاؿ الباتؾديؽ (2
(BOS ( اعدىا فردسافFreeman etal,1978 ودتلؾف مؽ )فقرات مبل)غة مدض  9
ا مسيز ليا االضظراال. 27دقائق وتدجل  6كل مشيا   سمؾا 

   0992( لعدهCARSة الظفؾلة )مكياس تقدور اضظراال الباتؾدة في مر)م (7
Schopler,et.al. وتؾاد مشو لكثر مؽ ندخة وا)دض بالمرة العربية، ودتزسؽ تقدور ،

القرؾر فى العبلقات االاتساعية والتقميد واضظراال االنفعاالت والقدرض الحراية 
الدمؾايات الشسظية ومقاومة التريير واستجابات غير عاد ة وعدـ التجاوال مي البيئة 

سحيظة لو االندماج معيا واستجابات القمق والتؾاتل المفغي وغير المفغي والمع  ال
 والسدتؾػ العاـ لمشذاط واالنظباعات العامة.

( تؼ ترسيؼ ىبا Giliam,1995مكياس ايمياـ التقدور لتذخيص اضظراال الباتؾدة  ) (7
ال السكياس ليعسل عمى تحقيق لىداؼ عدض لىسيا التؾتل إلى تذخيص دقيق الضظرا

الباتؾدة بيؽ مختمف األفراد، ودزؼ ىبا السكياس لربعة مقا س فرعية وىى التؾاتل 
والدمؾايات الشسظية والتفاعل االاتساعي واالضظرابات الشسائية، وىؾ مؽ األدوات 

 السدتخدمة في الدراسة الحالية.
ا لسراقبة سمADOSادوؿ السراقبة العاـ لتذخيص الباتؾدة ) (9 ؾؾ (  ىؾ بروتلؾال  مؾ)د 

ةيرا مسؽ  دتظيعؾف اللبلـ  62التؾاتل والدمؾؾ االاتساعي لؤلطفاؿ مؽ فؾؽ سؽ 
 ودحتسل لتابتيؼ بالباتؾدة.

 (  والتي قاـ بإعدادىاSCEBبظاردة التقييؼ السعرفي واالاتساعي لؤلطفاؿ الباتؾديؽ ) (02
Thiébaut,Adrien, Blanc&Barthelemy, 2010)( وتزؼ ىبه البظاردة )02 )

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Thi$e9baut,+Eric/$N?accountid=27804
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Thi$e9baut,+Eric/$N?accountid=27804
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Blanc,+Romuald/$N?accountid=27804
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Barthelemy,+Catherine/$N?accountid=27804
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مكياس مشيا )التفاعل االاتساعي والمرة التعبيردة واالىتساـ السذترؾ وتشغيؼ الدمؾؾ 
 السكانية(.والتقميد، والتعبير العاطفي والرؾرض الباتية والمع  الرمزؼ والعبلقات 

( ثؼ قاـ بتعدومو عاـ SChopler,1978(  لعده )PEPالبروفيل الشفدي التربؾؼ ) (00
وقاـ بتقشيشيا عمى البيئة الدعؾد ة  0222ثؼ تدرت الشدخة الثالثة في عاـ  0992

( وديدؼ السكياس إلى تقييؼ وتذخيص األطفاؿ الباتؾديؽ مؽ قبلؿ 0227))سيداف، 
ىبا السكياس بالتفريل في الرفحات القادمة )ي   لدائيؼ عمى السكياس وسؾؼ نعرض
 لنو ىؾ مؾضؾع الدراسة الحالية.

مسا سبق وتزظ لشا تعدد وتشؾع لدوات التذخيص والتقييؼ لؤلطفاؿ الباتؾديؽ والتي 
سعت إلى تقد ؼ تذخيص دقيق ويدؼ إلى تقد ؼ الخدمات التربؾدة السشاسبة ولبا فإف ىبه 

ىؼ األدوات السدتخدمة في التذخيص والتقييؼ وىؾ مكياس الدراسة تحاوؿ لف تقدـ ل)د ل 
السمف الشفدي التربؾؼ والبؼ  قدـ لشا معمؾمات تفريمية دقيقة تعتسد عمي لدا  الظفل نفدو 
باإلضافة إلى مبل)غة ولي األمر، مسا  جعمو مؽ األدوات السبلئسة والسشاسبة ولبا سعت 

في التذخيص الفارؽ بيؽ األطفاؿ الباتؾديؽ ىبه الدراسة إلي استخدامو وقياس مدؼ قدرتو 
 مشخفزى األدا  الؾعيفى واألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي.

 )ح( خرائص األطفا: ذوي اضطخاب الحاتهية:  

 ( الخرائص الجدسية: 1

( إف األطفاؿ الباتؾديؽ وتستعؾف بسغير ادساني 60– 60  0222ورػ )سميساف ،
 سيمؾف إلى اكتذاؼ لاداميؼ برردا، لو عؽ طردق اتخاذ لوضاع طبيعي، اسا إف بعزيؼ 

وىبا  ذير إلى  قاتة في الؾقؾؼ، لو الجمؾس، لو اأف لاداميؼ لةيا  غير مألؾفة لدويؼ.
لنو ال تؾاد قرائص ادسية تسيز األطفاؿ الباتؾديؽ عؽ لقرانيؼ العادويؽ فيؼ  ذبيؾف 

ة العامة. لبلػ ال  عتسد عمى الخرائص العادويؽ إلى )د ما في الظؾؿ، والؾزف، والرح
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وادور بالبار لف بعض األطفاؿ الباتؾديؽ في ، الجدسية في تذخيص اضظراال الباتؾدة
الررر  غيروف بعيؾف ابابة، وواو اسيل، وللؽ السغير وترير مي ابر الدؽ في مر)مة 

 السراىقة والذباال.

 ( الخرائص الحخكية: 2

قد  غير لدويؼ ضعف في التأثر الحراي، وبعض ىؤال  لنو  (00  0996دو  ،ترػ )ل     
األطفاؿ وتسيزوف برةاقة في السذي، ولدويؼ القدرض عمى التدمق والتؾازف، والبعض األقر 

( 070  0999وترػ )عبد العزدز ،  فتقر إلى الرةاقة وتغير لدويؼ تعؾبة في )فع التؾازف.
سذي( ليؤال  األطفاؿ )ي   غير ذلػ لنو قد وتأثر اإلرتقا  الحراي )الجمؾس، الحبؾ، ال

 %( مؽ الحاالت. 67في)
( إلى إف ىشاؾ بعض اؾان  الشسؾ الحراي الرير 72  0227وتذير )ةقير، ومؾسى،     

قاتة في الؾقؾؼ، فيؼ معغؼ  -طردقة  –عاد ة التي وتدؼ بيا األطفاؿ الباتؾديؽ، فميَؼ مثبل 
  حسمقؾف تحت لقداميؼ.األ)ياف  قفؾف ورؤوسيؼ مشحشية اسا لؾ اانؾا 

 ( الخرائص االجتساعية:3

لف الرفة اإلكميشيكية األساسية الضظراال الباتؾدة ىي لنو  (Klin,1993:612ورػ )     
ودذير  .اضظراال عسيق في العبلقات االاتساعية  غير في الذيؾر األولى مؽ )ياض الظفل

مازاؿ اللثير مشيا )تى اآلف "كانر" إلى عدود مؽ السغاىر االاتساعية لمباتؾدة )ي  لنو 
 دتحق اىتساما  قاتا ، )ي  لكد عمى لف الرفة الرئيدية في ىبا االضظراال ىي القرؾر 
االاتساعي )ي  قارف بيؽ الدمؾؾ االاتساعي لؤلطفاؿ العادويؽ واألطفاؿ الباتؾديؽ، فاألطفاؿ 

لؾفيؽ ليؼ، ودتعمسؾف العادويؽ  غيروف سمؾايات متؾاتمة متعمسة مؽ قبلؿ رؤدة البالريؽ السأ
بدرعة االستجابة بظردقة ااتساعية مبلئسة وفعالة، إال لف األمر  ختمف بالشدبة لمباتؾديؽ، 
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فيؼ غالبا  ما  فتقروف إلى ىبه السقدرض الظبيعية لبلستجابة لآلقردؽ بظردقة مبلئسة )ةقير، 
 (.72 – 70  0227ومؾسى، 
ؿ  جيدوف عزؿ لنفديؼ )تى لؾ اانؾا في ( لف ىؤال  األطفا07  0220)لميؽ ، وترػ      

)جرض مميئة بأعزا  العائمة، ودقزي األطفاؿ الباتؾديؽ وقتا  طؾدبل  بالقرال مؽ لبائيؼ لو 
( إلى لف األطفاؿ الباتؾديؽ وتدسؾف بشقص )إف لؼ  كؽ 72  0220لميؽ ،مربييؼ. وتذير )

الشؾعي بذخص ما، ودسكؽ لف غيابا  اميا ( لدمؾؾ التعمق الظفمي، وفذل مبكر في االرتباط 
  غيروا عسميا انعداما في قمق االنفراؿ عشد ترايؼ في بيئة غير مألؾفة مي لةخاص غربا .

قدرض الظفل عمى مذاراة األـ لو  محدود ة (72  0227)ةقير، ومؾسى ،كسا ترػ      
بدوميا في الخبرات واالىتسامات باألةيا  والسؾضؾعات والبؼ  عتبر مؽ لىؼ مجاالت الشسؾ 
الرمزؼ. ودعاني طفل الباتؾدة مؽ عجز في سمؾؾ )التقميد( اسا تبيؽ لف الباتؾديؽ  عانؾف مؽ 

 لفعاؿ والدويؼ.مذكبلت في تقميد )راات الجدؼ البديظة، وىؼ نادرا  ما  قمدوف 
في المع  مي األطفاؿ  يؽ وؾاايؾف األطفاؿ الباتؾد لف( 02–02  0222)عؾض،ودرػ      

يؼ ال  عرفؾف الررض ، فاألقرديؽ نفس الرعؾبة التي وؾاايؾنيا في المع  و)دىؼ بيبه المع 
      اردات.مؽ ل ة لعبة، وىؼ ال  سيمؾف إلى تقميد األقردؽ، وال لقب زماـ السبادرض في إقامة السب

في ميارض التقميد نتيجة  ا  عجز  غيروف  يؽاألطفاؿ الباتؾد لف ( إلى26  0220لميؽ ،وتذير )
قدرتيؼ عمى  فيما  عانؾنو مؽ اضظرابات في االنتباه والسبل)غة. وبالتالي ىبا وؤثر بدوره 

  التقميد.

 ( الخرائص السعخفية: 4

الشؾا)ي السعرفية  عد لكثر السبلمظ السسيزض تذير الدراسات واألبحاث إلى لف اضظراال      
الضظراال "الباتؾدة" وذلػ لسا وترت  عميو مؽ نقص في التؾاتل االاتساعي، ونقص 

مؽ اضظرابات واضحة في التفلير  يؽودعانى األطفاؿ الباتؾد، االستجابة االنفعالية لمسحيظيؽ
 واالنتباه واإلدراؾ والباكرض والمرة.
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( إلى معاناض األطفاؿ الباتؾديؽ مؽ مذكبلت )دية، 77–77  0222دذير )سميساف ،و      
فاستجابتيؼ غير معتادض لمسثيرات الحدية، ودسكؽ تفدير االستجابات الذاذض لمسثيرات الخاراية 
إلى واؾد عجز لساسي في تراسة الخبرات والتجارال الحدية، وقرؾتا فيسا وتعمق بالعجز 

 كؾف ىبا العجز ناةئا  عؽ عي  في معالجة السخ السترل بحاسة الدسي والبرر، وربسا 
 لمسعمؾمات الحدية. 

( لف ذاكرض الظفل الباتؾؼ تتسيز عؽ الظفل العادؼ في 77–72  0222وبار )قشدول ،     
لنو  دتحزر األةيا  إلى الباكرض دوف لؼ تريير في ترتيبيا، فاألةيا  التي  دسعيا واألةيا  

سا )دثت، لو لنو ال  ختار األةيا  التي  قؾـ بتبارىا، والظفل التي وراىا وتبارىا تساما مثم
الباتؾؼ ذاكرتو ليدت مترابظة بل لنيا اامدض إلى )د بعيد، اسا لؾ لنو ال  ختار إال في 

 درتو عمى المع  التخيمي محدودض نتيجة لسا سبق.قإف  وادعروؼ قاتة، ولبا 
ديؽ تتراوح مدتؾداتيؼ السعرفية فيسا ( لف األطفاؿ الباتؾ 072  0997وبار )مميكة ،     
%( 02%( تؾ)د وتخمف عقمي بديط، ) 22%( مشيؼ تؾ)د وتخمف عقمي ةدود، ) 02بيؽ)

% فأكثر، وللؽ معغؼ ىؤال  األطفاؿ  غيروف تذتتا  72 عانؾف مؽ تؾ)د وندبة ذاا  
 ممحؾعا في وعائفيؼ السعرفية، وتلؾف دراة ارتقا  المرة المفغية لقل بكثير.

تذير الدراسات واألبحاث الدابقة ل زا إلى لف اضظراال الشؾا)ي السعرفية تعد لكثر      
السبلمظ السؾضحة لبلضظراال الباتؾؼ، اسا وترت  عميو نقص في التؾاتل االاتساعي 
واالستجابة االنفعالية لمسحيظيؽ بو؛ ولبا لعيرت الدراسات لف )ؾالي ثبلثة لرباع األطفاؿ 

ت مؽ التخمف العقمي، ولعيرت دراسات لقرػ لف بعض األطفاؿ الباتؾديؽ لدويؼ دراا
 (.00-02  0220الباتؾديؽ لدويؼ دراة ذاا  متؾسط لو فؾؽ الستؾسط )لميؽ، 
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 )ط( أعخاض اضطخاب الحاتهية 

عادض ما وتؼ تذخيص اضظراال الباتؾدة بشا   عمي سمؾؾ الذخص، ولبلػ فإنو مؽ      
الزرورؼ التعرؼ عمي لعراض ىبا االضظراال عمي الرغؼ مؽ تداقميا وتذابييا مي باقي 
االضظرابات الشسائية األقرػ، ومي ذلػ فيشاؾ مجسؾعة مؽ األعراض الرئيدة تسيز ىبا 

ل االاتساعي، والشسظية ومحدود ة األنذظة االضظراال وىي  قرؾر واضظ في التفاع
واالىتسامات، والقرؾر الحدي، والقرؾر في المع  التخيمي، والقرؾر العقمي والسعرفي، 

 وضعف التؾاتل المرؾؼ )المفغي وغير المفغي(. 

 ( قرهر واضح في التفاعل االجتساعي.1

مر)مة السيد ال  دتجيبؾف  بل)ع آبا  األطفاؿ الباتؾديؽ لف لطفاليؼ الرضي لو لثشا       
بظردقة عاد ة لحسميؼ لو ا)تزانيؼ. ولف الظفل الررير البؼ  عاني مؽ اضظراال الباتؾدة 
قد ال  غير استجابة فارقة  سيز بيا بيؽ استجابتو آلبائو لو األقارال لو السعمسيؽ قياسا  

تمفة )ىاالىاف، باستجابتو لمرربا . اسا لنيؼ قد ال وبتدسؾف في السؾاقف االاتساعية السخ
 :Connie,Amanda,Gulsrud,Wong, et.al., 2010)(، 226-220  0227كؾفساف، 
1045). 
وقد  كؾف ىشاؾ اضظراال ممحؾظ في استخداـ لنساط مؽ الدمؾؾ غير المفغي الستعدد      

كالتؾاتل البررؼ، والتعبير الؾايي، واإل سا ات والحراات الجدسية )الرابظة األمردكية 
 :Katarzyna &Fred, 2007)(، وىبا ما لكدتو نتائج دراسة 000  0202فدي، لمظ  الش

)ي  لةارت إلي لف مدػ الذبوذ في القدرض عمى معالجة الؾاؾه السرتبظة بالباتؾدة  (266
مسا وؤثر عمى مجاالت متعددض تذسل إدراؾ  ما ُ عرؼ باسؼ "عسى الؾاؾه"وؤدؼ إلى )دوث 

لبلػ  ذيي عدـ االنتباه االاتساعي بيؽ ، عمى تعبيرات الؾاوىؾدة الؾاو والقدرض عمى التعرؼ 
كسا ُ غيروف عيؾبا  . (Bhat, Galloway & Landa, 2010:989)األطفاؿ الباتؾديؽ 

كبيرض في ميارات السحاكاض مسا  سثل عائقا  لماـ اكتداال السيارات األكثر تعقيدا  والشسؾ 
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 ,Brooke) ىدؼ السحاكاض ااتساعيا، وتبرز عيؾال السحاكاض عشدما  كؾف االاتساعي
2007:269) . 

ومسا  سيز ىؤال  األطفاؿ لف لدويؼ فذل في تلؾدؽ عبلقات مي األقراف وال وؾاد عشدىؼ      
اىتساـ في تلؾدؽ الرداقات، اسا  كؾف لدويؼ نقص في الدعي التمقائي إلى مذاراة اآلقردؽ 

اتساعي لو االنفعالي اعدـ السذاراة في األنذظة السختمفة. وقد وؾاد نقص في التبادؿ اال
بفاعمية في المع  الجساعي لو األلعاال لو السباردات الجساعية، وتفزيل األنذظة االنفراد ة، 
وغالبا ما  كؾف وعى الظفل باآلقردؽ مزظربا بذكل ممحؾظ )الرابظة األمردكية لمظ  

 (000  0202الشفدي، 

 ( الشسطية ومحجودية األنذطة واالهتسامات:2

معغؼ سمؾايات األطفاؿ الباتؾديؽ تبدو بديظة مؽ قبيل تلؾدر قظعة مؽ المباف بيد و،      
لو تدودر قمؼ بيؽ لتابعيؼ، لو تلرار فػ وربط رباط الحبا . وىبا قد  جعل السبل)ع لدمؾؾ 
الظفل الباتؾؼ وراه واأنو مقيؾر عمى لدائو، لو اأف ىشاؾ نزعة قدردة لتحقيق التذابو في ال 

  0229)ي  لف التريير في لؼ ةي  وؤدػ إلى استثارض مذاعر مؤلسة لد و )قظاال،  ةي 
02.) 

 ( القرهر الحدي:3

إف الخمل الحدي لىؼ ما  سيز لعراض اضظرابات الباتؾدة والتي  ج  مراعاتيا عشد      
تذخيص األطفاؿ األترر سشا . ولف األطفاؿ الررار ذوؼ اضظراال الباتؾدة لدويؼ مزدد مؽ 

           ة والرعؾبات في السعالجة الدسعيةحداسيات المسدية والتبوقية والذسيال
(Lisa,Diana,Roger, etal.,2009:1089) 
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% مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ  عانؾف 92( لف ما وزدد عمى (Susan,2013:896وتبار       
مؽ اضظرابات )دية ولدويؼ لعراض )دية في عدود مؽ السجاالت الحدية الخاتة بالذؼ 

 والتبوؽ والشغر. 
وقد تلؾف لدؼ الباتؾديؽ استجابات غردبة لمسشبيات الحدية مثل اإل)داس الزائد باأللؼ،      

و السبلمس، لو ردود فعل مبالغ فييا لمزؾ  لو لمروائظ، وقد لو الحداسية الزائدض لؤلتؾات ل
تؾاد اضظرابات في األكل مشيا اضظراال بيكا وىؾ عبارض عؽ تشاوؿ مؾاد غير قابمة لؤلكل 
وغير مفيدض لشسؾ الظفل، لو اضظرابات في الشؾـ ااالستيقاظ الستقظي بالميل مي الدقؾط مؽ 

ا)ي السزااية لو االنفعالية مثل الزحػ برؾت عمى الفراش، وقد تؾاد اضظرابات في الشؾ 
عاؿ لو البكا  دوف سب  واضظ، وعدـ واؾد ردود فعل انفعالية، وربسا ال  أتؾف باستجابة 
تدؿ عمى الخؾؼ ارد فعل ألقظار )كيكية، في )يؽ لنيؼ قد  غيروف قؾفا  زائدا  في 

ى ىؤال  األطفاؿ لنساط استجاباتيؼ لبعض األةيا  التي ال تسثل قظر لو لذػ. ودبل)ع عم
 ;سمؾاية عدودض وشجؼ عشيا إوبا  البات مشيا قبط الرلس، لو عض الرسغ لو اليد لو األتابي

(Maarten,Herman,Chantal,etal.,2007:2014);(Alison,Robyne,Amy,Baker
,etal.,2010:112) 

ودرم  عمى األطفاؿ الباتؾديؽ انتقائية االنتباه فيسا وتعمق بأ)داث البيئة التي  عيذؾف      
فييا. اسا لف )ؾاس الظفل الباتؾؼ ليدت متساوزض، مثل  )ؾاس الظفل العادؼ، فقد  رظى 
عيشيو )يؽ  دسي تؾتا  ال  ح  لف  دسعو، اسا لنو  دتجي  لخبراتو الحدية بظردقة ةاذض 

الباتؾػ في بعض األ)ياف وتررؼ اسا لؾ لنو ليس لد و قبرض باألتؾات  وغردبة. فالظفل
واألةكاؿ والروائظ التي تحيط بو، بل واأنو ال  ذعر باألةيا  التي ومسديا، فقد ال  دتجي  
لرؾت مرتفي، اسا قد وبدػ تجاىبل  اامبل  لذخص  عرفو ايدا  مؽ قبل. ول زا  قد ال وبدػ 

شسا في لوقات لقرػ قد تبدو )ؾاسو سميسة لدراة لنو  ذعر برؾت مباالض لؤللؼ لو البرد، بي
قذخذة في األوراؽ. وقد  حسمق بذكل مقرؾد إلى مردر لمزؾ ، لو عمى مرباح مزا  
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  0229)قظاال، لػ عدض مرات، لو  خدش سظظ مشزدضلو  قؾـ ببـر از  مؽ ورؽ مكررا  ذ
60-60) 

 ( القرهر في اللعب التخيلي:4

 عاني الظفل الباتؾؼ مؽ نقص في المع  التمقائي لو االبتلارؼ، اسا لنو ال  قمد )راات      
(؛ فالظفل الباتؾؼ 9  0222اآلقردؽ، وال  حاوؿ لف وبدل في للعاال قيالية لو مبتلرض )كامل، 

غير قادر عمي المع  بشفس الليفية التي ومع  بيا الظفل العادؼ، فاألطفاؿ ومعبؾف عشدما 
، وللؽ الظفل الباتؾؼ ال  عرؼ ىبا  Pretend Playةخاتا وميشا ولدوارا  ولماكؽ  سثمؾف ل

المع ، فيؼ  جسعؾف األلعاال في فئات ليس ليا مشظق ترشيفي لو لو عبلقة بذكل المعبة لو 
لؾنيا لو ما تسثمو، وإنسا ىي لةيا  وراكسيا لو  رشفيا وفق ما ورؼ، ودشزعج إذا ما تدقل ل)د 

 (. 602  0222ليعدؿ ىبا الترشيا )كفافي، افافي، 
لف لع  الظفل الباتؾؼ بالديارض  ختمف عؽ لع  الظفل الظبيعي، فيقؾـ الظفل  كسا     

الباتؾؼ بقم  الديارض ولف العجل )لع  غير وعيفي( لو  زي لذنو ليدسي الرؾت البؼ 
تردره الديارض، وقد ومفت انتباىو إلي از  بديط مؽ الديارض فيؾ وشتبو إلي الجز  وليس اللل 

( قرائص وسسات المع  77  0202(. ودمخص ))،90  0200)مرظفي، الذربيشي، 
 لدؼ الظفل الباتؾؼ فيسا ومي  

 .فتقر إلي اللثير مؽ لنؾاع المع  االستلذافي  
 .تقل السغاىر الرمزدة في للعابو إلي )د ابير 
 .ال وبدؼ لؼ مبادرات لمع  التغاىرؼ لو اإلويامى 
  .ال  دتظيي لف  قمد لفعاؿ اآلقردؽ لو للعابيؼ 
 بذكل نسظي وتلرارؼ.ومع   
 .وتشاوؿ المع  بظردقة غير مقرؾدض وبقميل مؽ التشؾع واالبتلاردة والتخيل 
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  ال وتشاوؿ المعبة اي ترمز إلي ةي  آقر بل ليرمييا مثبل وددسي تؾت ارتظاميا، لو
 ليزعيا مي المع  األقرػ في تف.

 ( القرهر العقلي والسعخفي: 5

ا ودميامس"، وغيرىا وسيمة لفيؼ ايا  فلر األةخاص تعتبر اتابات "تسبل اراندف"، و"دن
السرابؾف بالباتؾدة، )ي   غير مؽ قبلؿ اللتابات اعتساد األةخاص السرابيؽ بالباتؾدة 

 عمى طردقة مؽ التفلير تتسيز بالتالي )في معغؼ األ)ياف( 
  .التفلير بالرؾر، وليس اللمسات 
 ألمر البػ  حتاج إلى بعض الؾقت عرض األفلار عمى ةكل ةردط فيدوؾ في مخيمتيؼ، ا

 الستعادض األفلار. 
  .تعؾبة في معالجة سمدمة طؾدمة مؽ السعمؾمات الذفيية 
 .تعؾبة اال)تفاظ بسعمؾمة وا)دض في تفليرىؼ، لثشا  محاولة معالجة معمؾمة لقرػ 
 .وتسيزوا باستخداـ قشاض وا)دض فقط مؽ قشؾات اإل)داس في الؾقت الؾا)د 
 عسيؼ األةيا  التي ودرسؾنيا لو  عرفؾنيا. لدويؼ تعؾبة في ت 
 البظاوشة، الجراح، لدويؼ تعؾبات في عدـ اتداؽ لو انتغاـ إدراكيؼ لبعض األ)اسيس(

0227  272 ) 
( لف مفيؾـ نغردة العقل لدؼ ىؤال  األفراد 27، 0200ودذير )مرظفي، الذربيشي ،     

( والتي تذير إلى لف الظفل الباتؾؼ غير قادر 0990) Wellmanعير بؾاسظة "ولساف" 
عمي التشبؤ وةرح سمؾايات اآلقردؽ مؽ قبلؿ )االتيؼ العقمية، في )يؽ نجد لف األةخاص 
األسؾدا  لدويؼ فيؼ قاص لو إ)داس قاص  دتظيعؾف مؽ قبللو قرا ض لفلار اآلقردؽ. 

ىؾ مؾاؾد في عقؾليؼ وما ىؾ وبالتالي فاألطفاؿ الباتؾديؽ  عجزوف عؽ التسييز بيؽ ما 
( إلي لف نغردة العقل لو السعرفة 029  0202مؾاؾد في عقؾؿ اآلقردؽ. ودذير ))،

 تختص في األساس بتفدير ما ومي  
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 .قرؾر لو تأقر مدتؾػ الشسؾ العقمي السعرفي 
 .القرؾر في العسميات العقمية السعرفية 
 دث مؽ قرؾر معرفي.القرؾر في الجان  االاتساعي اعتسادا  عمي ما  ح 
  القرؾر في لقب دور لو مشغؾر ةخص آقر، وبالتالي القرؾر في إدراؾ الشؾا ا والسذاعر

 والسعتقدات والرغبات سؾا  لمذخص ذاتو لو لمرير.
 .القرؾر في قرا ض اإلةارات االاتساعية السختمفة 

 ( ضعف التهاصل اللغهي )اللفظي وغيخ اللفظي(: 6

لباتؾدة، وبدل عيؾر مؤةرات ىبا القرؾر لو االضظراال في الشسؾ في اثير مؽ )االت ا     
المرؾؼ مبكرا  في )ياض الظفل، وربسا في األةير الثبلثة األولى )ي   بل)ع اليدو  غير 
الظبيعي، وغياال السشاغاض السعتادض عشد الظفل الدميؼ في ىبه الفترض، وفى قمة لو تؾقف 

ؾقف ومعانييا بالشدبة إلى ما  ظمبو لو وردده مؽ األتؾات التي  ردرىا وفى مشاسبتيا لمس
لمو، فيي غالبا  عذؾائية عد سة السعشى ال تدتيدؼ لؼ نؾع مؽ التؾاتل، بعكس الظفل 
الدميؼ البػ  كتد  مبكرا ميارات وتفيؼ التؾاتل استكباال لو تعبيرا ، )تى قبل لف وتلمؼ لو 

 (. 22  0220 كتد  )ريمة لرؾدة ولؾ بديظة )فراج، 
في )يؽ وتزسؽ ضعف التؾاتل ابل مؽ السيارات الذفيية والبلةفيية وقد ال تؾاد      

المرة امية، وعادض ما تترف المرة لثشا  نسؾىا بخرائص لىسيا واؾد تراكي  لرؾدة غير 
كاممة لو غير ناضجة، والسراداض )تردود اللمسة لو الجسمة( فؾردة لو متأقرض، قمط الزسائر 

ذ وغير مشتغؼ ولرة مزظربة بذكل مترل، وقد تقل ميارات التؾاتل الذخرية، )دو  ةا
غير المفغي لدويؼ لو تري  تساما  )مثل  اإل سا ات، والتعبيرات الؾايية، واإلةارات( لو تتدنى 
إلى لقرى )د ليا، لو تغير في تؾرض ااتساعية غير الئقة ،وقد تلؾف طبقة الرؾت لو 

اع اللبلـ لو الزرط عمى مخارج األلفاظ غير سؾدة نرسة الرؾت لو معدؿ اللبلـ لو إ ق
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فشرسة الرؾت قد تلؾف رتيبة لو غير مشاسبة لمدياؽ، وتلؾف التراكي  الشحؾدة غالبا غير 
ناضجة وتحتؾػ عمى استخدامات نسظية ومتلررض لمرة اتلرار اللمسات لو العبارات دوف 

ة في التمفزدؾف، وغالبا ما  كؾف الفيؼ االعتبار لمسعشى، وتلرار القؾافي لو اإلعبلنات التجارد
المرؾؼ متأقرا  ادا  وقد  غير الظفل عجزا  ممحؾعا  لفيؼ األسئمة لو التؾاييات لو الدعابات 
البديظة، والسعشى الداقر لو الزسشي لمجسل والعبارات )الرابظة األمردكية لمظ  الشفدي، 

0202  006) . 
عل االاتساعي لمرا  تعبا  برفة قاتة بالشدبة لسعغؼ ودعتبر استخداـ المرة اأداض لمتفا     

األطفاؿ الباتؾديؽ، وإلي اان  ذلػ فإنشا نجد لنيؼ إذا ما اكتدبؾا بعض السفردات المرؾدة 
فإنيؼ قد  جدوف تعؾبة في استخداـ مثل ىبه السفردات في التفاعبلت االاتساعية السختمفة 

فراد البؼ  دتسعؾف إلييؼ )ىاالىاف، اؾفساف، نغرا  ألنيؼ ال ودراؾف ردود لفعاؿ لولئػ األ
(. وفيسا وتعمق باضظرابات المرة فإف األطفاؿ الباتؾديؽ وتدسؾف بعدد مؽ 226  0227

 الدسات التي قد تسيزىؼ دوف سؾاىؼ مؽ لىسيا ما ومي 
 .ضعف السحرؾؿ المرؾؼ لدويؼ بدراة ابيرض 
  .تدني مدتؾؼ التراكي  المرؾدة مؽ اانبيؼ 
  .عدـ القدرض عمي استخداـ تمػ السفردات في إارا  محادثات مي غيرىؼ 
  .عدـ قدرتيؼ عمي استخداـ مفرداتيؼ المرؾدة االستخداـ األمثل 
 .لف الظفل ال  دتخدـ معاني اللمسات اي تداعده عمي استرااع السعمؾمات 
  .لف الظفل ال  دتظيي لف  دتخدـ اللمسات التي لد و في سياقات مختمفة 
  التردود السرضي لملبلـ السدسؾعEcholalia  سؾا  ااف ذلػ تردودا  لسجرد امسات فقط

 لو عبارات. 
  ( 27-22  0202))، ي اإلطبلؽ لدؼ بعض ىؤال  األطفاؿتشسؾ عملف المرة قد ال 

 ثانيًا: البخوفيل الشسائي لبخنامج التشسية الذاملة للطفهلة السبكخة "بهرتيج"
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 سية الذاملة للطفهلة السبكخة "بهرتيج"نبحة عن بخنامج التش

البرنامج السشزلي لمتدقل السبكر لتثكيا لميات األطفاؿ السعاقيؽ مؽ سؽ الؾالدض إلي      
ست سشؾات،  ختص بالتدقل السبكر لتدرد  األطفاؿ السعؾقيؽ داقل بيئتيؼ السحمية وقاتة 
بالسشزؿ وتدور فلرض البرنامج )ؾؿ تزودد األـ قبلؿ الزدارض السشزلية والتي تلؾف مرض باألسبؾع 

اعة باألسس الستعمقة برعا ة الظفؾلة والتعميؼ الخاص والسؤثرات الحدية التي تؤدؼ ومدتيا س
إلي تظؾدر السيارات العدودض لمظفل السعاؽ. وتبي ىبا البرنامج مذروع بؾرتيج السشزلي لمتدقل 

، ودخدـ البرنامج األطفاؿ ذوؼ اإلعاقات 0929السبكر البؼ تسؼ في الؾال ات الستحدض عاـ 
السبكر مذاكل الشظق واللبلـ وسؾؼ  دتخدـ في ىبا البح  ابرنامج لمتدقل السختمفة و 

 (000  0206)ل)سد وعبد الغاىر، لؤلطفاؿ الباتؾديؽ

 تعخيف بخنامج "بهرتيج"

 عرؼ البرنامج بأنو مجسؾعة مؽ األنذظة، األلعاال والسسارسات العمسية التي  قؾـ بيا      
فة التي تعسل عمي تزودده بالخبرات، السعمؾمات، الظفل تحت إةراؼ وتؾايو مؽ اان  السذر 

السفاليؼ، االتجاىات وتدردبو عمي لسالي  التفلير الدميؼ و)ل السذكبلت التي ترغبو في 
 (.02  0222البح  واالكتذاؼ )بيادر، 

 أهجاف بخنامج "بهرتيج"

 .تقد ؼ برنامج التأىيل السبكر داقل البيئة السألؾفة لمظفل وىي السشزؿ 
 اؼ السبكر لئلعاقة وذلػ مؽ قبلؿ إارا  التقييؼ لؤلطفاؿ مسؽ  عانؾف مؽ مذاكل االكتذ

 تتعمق بالشسؾ.
  اإلةراؾ السباةر لؤلميات واآلبا  في العسمية التعميسية التدردبية لمظفل وتعد ىبه وسيمة فعالة

 لتدرد  األطفاؿ ترار الدؽ.
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 ظي مر)مة الظفؾلة السبكرض والتعميؼ تقد ؼ مشاىج تتبل ـ والثقافة السحمية متزسشة مؾضؾعات تر
الخاص باإلضافة إلي التقييؼ السشتغؼ البؼ  كيس الشتائج ودزود السذرفيؽ باإلطار السراعي 

 لمتعد بلت السدتقبمية.
 .تظبيق الخظؾات العسمية لمبرنامج بدوف لؼ مؾقف لو إرباؾ لترتيبات الحياض اليؾمية لؤلسرض 
  الظفل وذلػ لمسداعدض عمي ترسيؼ برنامج قاص للل طفل تحدود نقاط القؾض والزعف لدؼ

 مبشيا  عمي السعرفة الحالية لمظفل وقدراتو بالتعاوف مي األـ.
  ،(.07  0227استخداـ مشياج متدمدل مؽ )ي  التظؾر  دتخدـ اأداض لمتعميؼ )السذرفي 

الخدمة،  تقد ؼ نسؾذج مكؾنات ل)د ىؾ السبكر لمتعميؼ بؾرتيج دليل وصف بخنامج "بهرتيج:
 بسختمف اإلعاقات ذوؼ  لؤلطفاؿ بؾرتيج نسؾذج تسؼ وقد بؾرتيج نسؾذج إلييا  ذير والتي
 األطفاؿ، وىبا ىؤال  ألسر وابلػ الدادسة وسؽ السيبلد بيؽ لعسارىؼ تقي والبوؽ لنؾاعيا
 االقترادؼ السدتؾؼ  مشخفزي الشسؾ، لو متأقرؼ  األطفاؿ مي ل زا فعاؿ الشسؾذج

 .لؤلقظار السعرضيؽ واالاتساعي، لو

 السبكرض الظفؾلة برامج تذسل متعددض ليؤال  األطفاؿ في لةكاؿ الخدمة تقد ؼ ودسكؽ     
ا  مبكر  البد  ، برنامجEVEN STARTستارت" "ا فؽ سؾدا   لشبدل العامة والخاتة مثل برنامج

األطفاؿ،  رداض قبل ما برنامج لو، السدرسة قبل ما وبرنامج HEAD STARTستارت"  ىيد"
 بيؽ التلامل لتحقيق بؾرتيج نسؾذج وددعي .وغيرىا DAY CAREالشياردة  الرعا ة مراكز لو

ودتذكل  لتظؾره معيقة بيئة في وؾاد طفل بعبلج الخاص التدقلوبيؽ  األسردة الشغؼ مدقل
 رئيدة   مبادغ مؽ لربعة الشسؾذج ىبا

 التدقل.  عسمية تؾاو التي ىي األسرض لف 
 والظفل. الؾالدوؽ بيؽ التفاعل ىؾ التدقل عسمية اؾىر لف 
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 وتؼ البؼ الؾسيط األسرض، وىي )ياض لنساط تذكل األسرض، والمع  اليؾمي، وعادات الشغاـ لف 
 قبللو.  ؽم التدقل

 التي القرارات لساس العسل، ىؾ وفردق الؾالدوؽ بيؽ الدائرض والحؾارات السبل)غات تدجيل لف 
 التدقل.  عسمية في تتخب

 العشاصخ األساسية في بخنامج "بهرتيج"

 ومي   فيسا عرض ال مشيا بؾرتيج، سيتؼ لشسؾذج لساسية عشاتر ستة ىشاؾ

 التذخيص ( عسلية1

 ببرنامج السحمي السجتسي مؤسدات لتعردا مكثفة ايؾد عمي بؾرتيج نسؾذج  ذتسل     
 تخدمو البؼ السجتسي طبيعة لساس عمي نجا)يا محكات بؾضي مؤسدة كل وتقـؾ التدقل
 إلييا. الخدمة تقد ؼ  سكؽ التي األسر وعدد التسؾدل مرادر ةروط، الدائدض واألنغسة

 األيكهلهجي البيئي ( التقييم2

 نقاط اكتذاؼ إلى ويدؼ نياوتيا، فيؾ إلى بداوتيا مؽ الشذاط عسمية اؾىر ىؾ التقييؼ     
لمتدقل،  برنامج إعادض إلى فيؾ ويدؼ ولسرتو، وببلػ الظفل تشقص التي الحااات القؾض ولنؾاع
األسرض،  مي رسسية غير )ؾارات التدقل استراتيجيات تذسل )دض، وقد عمى لسرض بكل قاص

 تقييؼ نتائج استخداـ اإلنسائية، ودسكؽ القؾائؼ لو السظبؾعة التقييؼ لدوات واستخداـ كسبل)غة
 في -السبكر لمتعميؼ بؾرتيج دليل مثل – اإلنسائي التقييؼ لساس عمى قامت والتي الظفل
 بالسذاراة التقييؼ لنؾاع اسيي الظفل، وتتؼ نسؾ دعؼ إلى تيدؼ التي اليؾمية األنذظة تخظيط
 تتؼ لف ولسرتو ولزساف طفميؼ عؽ معمؾماتيؼ مؽ االستفادض بيدؼ وذلػ الؾالدوؽ؛ مؽ التامة
 معرفة إلى التؾتل كبلػ األ كؾلؾاي التقييؼ األسرض، ودذسل مؽ بتؾايو األنذظة ىبه

 .األسرض لسداعدض السحمي السجتسي في بالسرادر الستا)ة
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 األيكهلهجي البيئي ( التخطيط3

الخدمة،  لتقد ؼ قظة ةكل في التقييؼ عسمية في عمييا )رمشا التي السعمؾمات تشغيؼ وتؼ     
 تأقب معيشة، وقد لسرض في لمعسل قظة لؼ وا)دض لسرض لخدمة قظة ةكل الخظة ىبه تأقب وقد
 قردبة، وتتابعا بعيدض، ولىدافا لىدافا الخظط كل معيؽ، وتتزسؽ برنامج في لمتخظيط لداض  ةكل

 التشغيؼ لو الذكل عؽ الشغر األىداؼ، وبررؼ ىبه لتحقيق اليادفة لبلستراتيجيات
 عمى ودقـؾاألسرض،  مؽ بتؾايو وتؼ الخظة تظؾدر لف ىي لىسية األكثر السدتخدـ، فالشقظة

 .ليؼ بالشدبة األىسية ذات الشقاط لساس

 األيكهلهجي ( التجخل4

 ذلػ متشؾعة، ومي عروؼ في تشفيبىا  سكؽ ال عدودض مكؾنات بؾرتيج نسؾذج وتزسؽ     
 مدتيا في السشزلية الزدارات تختمف السشزلية، وقد الزدارات برنامج مؽ كجز  غالبا  دتخدـ فيؾ

 مدتيا لسبؾعية زدارض العادض في وتزسؽ بؾرتيج نسؾذج لقر، للؽ إلى برنامج مؽ وعددىا
 الخدمة تقد ؼ عمى القائؼ لو الؾالدض مي السشزلية الزائرض تعسل الزدارض ىبه ونرف، وقبلؿ ساعة
 تراىا كسا واألسرض لمظفل الخاتة الحااات مي التعامل استراتيجية وتشفيب تخظيط عمى معا

 .الفرد ة الخظة في تحدودىا سبق األسرض، واسا

 القائسة األنذطة ( دعم5

 السشزلية الزائرض ألف البرامج، وذلػ لغم  في محدودا واألسرض الزائرض بيؽ االتراؿ  عتبر     
 األسرض لىدافيا، وتقـؾ وتحقيق الحالية استراتيجيتيا تظؾدر في لسعاونتيا لسرض كل مي تعسل
 اقترا)ات ذلػ  ذسل وقد ،التالية والزدارض الزدارض بيؽ الفترض في التي االستراتيجية ىبه بتشفيب
 لؤلسرض، وفي اليؾمي الروتيؽ في الظفل قدرات تشسية إلى اليادفة اإلرةاد عسميات بإدماج
 واألطفاؿ ذوؼ اضظراال الباتؾدة، لو الؾالدوؽ تزؼ التي المع  اساعات المع ، وفي لنذظة
 .لمؾالدوؽ السقدمة السداعدات بذبكة ذلػ األقرػ، وربط األسرض لنذظة في
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 الشتائج وتقييم ( اإلشخاف6

 التعميؼ برنامج قبلؿ السداعدض ببرنامج العبلقة ذات واألسرض الظفل لنذظة تغير
 مؽ األنذظة تؾثيق لقرػ، ودتؼ برامج قبلؿ مؽ الؾا)دض، لو األسرض قدمة برنامج الفردؼ، لو

 باللتي  االستفادض قبلؿ مؽ الظفل تقييؼ السبل)غة، ودتؼ وسجبلت األسبؾعي االتراؿ قبلؿ
 التقييؼ استلساؿ اسراي، ودتؼ "السبكرض "بؾرتيج لمظفؾلة الذاممة التشسية برنامج دليل الحالي
 الؾالدوؽ رضا دراة قياس ودتؼ الستفردض األسرض الفردؼ، وقدمات التعميؼ برامج لسرااعة سشؾدا

)وزارض التربية  العاـ نيا ة في استبياناتقبلؿ  مؽ البرنامج قدمات عؽ السحمي والسجتسي
 (.02 -2ال  0227والتعميؼ، 

 طخيقة استخجام قائسة السخاجعة في بخنامج "بهرتيج"سادسًا: 

الرضيي،  نسؾ عؽ قدؼ إلى باإلضافة إنسائية مجاالت قسدة مؽ السرااعة قائسة تتلؾف      
 بيؽ ضرورؼ  التداقل إف بل .األقر عؽ مدتقل مشيا كبل إف السجاالت ىبه تقديؼ  عشي وال

 تبيؽ باعتبارىا تفيد لمشسؾ مجاؿ مؽ لكثر في تتلرر قد التي السجاالت، والدمؾايات ىبه اسيي
 .لمشسؾ اآلقر السجاؿ في بالدمؾؾ الظفل لكياـ الزروردة السياردة الستظمبات االستعداد، لو

 لبظاقة السسيز المؾف  مي مشيا كل تتفق مختمفة بألؾاف القائسة في الشسؾ اؾان  تسييز تؼ وقد
 الخسدة الشسؾ لجؾان  وتف ومي وفيسا .األنذظة

 الخضيع )أ( نسه

 قبلؿ الظفل نسؾ وتذجيي مداندض بيدؼ مقتر)ة لنذظة الرضيي بشسؾ الخاص القدؼ  قدـ
 تتؾقي لف معشى، قبل ذات بيئية مثيرات إلى  حتاج )ياتو، فالرضيي مؽ األولى الذيؾر
 بيا  قـؾ لنذظة ىي القائسة في السباؾرض الفقرات مؽ اللثير لف نجد البيئة، لبلػ ليبه استجابة

 نفس الظفل، في مؽ استجابة إلى بالزرورض تحتاج الظفل، وال مي السشزلية الزائرض الؾالداف، لو
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 بيا وبدغ التي األنذظة زادت والظفل، وامسا الؾالدوؽ بيؽ التفاعل قؾض زادت فلمسا الؾقت
 .ثرا  التعمؼ بيئة زادت الراةدوف 

 االجتساعية )ب( التشذئة

معيؼ،  والتفاعل اآلقردؽ مي الحياض تذسل التي الدمؾايات ىي االاتساعية التشذئة ميارات
 بيا ومع  التي الظردقة في االاتساعية الدمؾايات تشعكس السدرسة قبل ما سشؾات وقبلؿ

 ميارات تشسية المع ، وتداعد في وزمبلئيؼ وإقؾانيؼ والدويؼ مي بيا األطفاؿ، ودعسمؾف 
 مي سيؾلة في وتعامل لف مؽ اضظراال الباتؾدة عمى  عانى البؼ الظفل االاتساعية التشذئة
 الباتؾديؽ مؽ األطفاؿ وتعمؼ األقرػ، )ي  الشسؾ اؾان  في تداعده السحيظة، اسا البيئة
 ميارض نست األساسية، وامسا السيارات االاتساعية اسيي واالتراؿ والسذاراة التقميد قبلؿ
 االاتساعي التفاعل قبلؿ مؽ ذلػ بيئتو، ودتؼ في وؤثر لنو  كتذف فإنو الظفل لدػ التشذئة
 لمشسؾ. األقرػ  الجؾان  كافة في الدمؾؾ وتقؾدة لغيؾر السبلئؼ
( بعشؾاف )مدؼ فاعمية برنامج بؾرتيج في 0222وىبا ما لةارت إليو دراسة )تالظ ،     
الجؾان  االاتساعية لظفل ما قبل السدرسة( )ي  ىدفت الدراسة إلي قياس دور برنامج تشسية 

( 70البؾرتيج في الشسؾ االاتساعي لدؼ لطفاؿ ما قبل السدرسة وقد تلؾنت عيشة الدراسة مؽ )
( سشؾات، وقد استخدمت الدراسة األدوات التالية 2-0طفبل  وطفمة تتراوح لعسارىؼ ما بيؽ )

بظاردة اقتبار  -اقتبار ذاا  األطفاؿ -سية الذاممة لمظفؾلة السبكرض "بؾرتيج")برنامج التش
بعض اؾان  الشسؾ ألطفاؿ الروضة( وقد تؾتمت نتائج الدراسة إلي واؾد فروؽ ذات داللة 
إ)رائية بيؽ متؾسظات دراات لطفاؿ السجسؾعة التجردبية في الشسؾ االاتساعي قبل وبعد 

 تظبيق برنامج البؾرتيج.
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 اللغهي  )ج( الشسه

 وتظؾر الدادسة، )ي  سؽ و)تى ميبلده مشب الظفل  حققو ما لىؼ ل)د ىؾ المرة نسؾ     
 معدالت تباوؽ اللبار، ورغؼ تقميد معرفة إلى بالمرة التاـ الجيل مؽ الفترض ىبه في الظفل

 الشسط ىبا السرااعة قائسة المرة، وتحدد نسؾ في ثابتا نسظا لغم  األطفاؿ وتبي االكتداال
 تراز ما بقدر الظفل  كتدبيا التي السفردات السرااعة قائسة تحدد وال الثابت، ىبا اإلنسائي
 تقديؼ وؾاد السزسؾف، وال ىبا عؽ بيا  عبر التي والريرة الظفل )دو  مزسؾف  عمى

 القائسة في مؾاؾد كمييسا لف رغؼ التمقي وميارات التعبير ميارات بيؽ المرؾدة لمسيارات
 عمى تداعده وللي بشفدو المرة استخداـ وبدل لف قبل السدتخدمة لمرة  دسي لف الظفل ودحتاج
 الفرتة وتسشحو مبلئسة نساذج تقدـ بيئة الظفل تحيط لف السيؼ فسؽ المرؾؼ  الشسؾ زدادض

 بتمبيتيا ودقؾمؾف  )ااات بو السحيظؾف  دائسا وتؾقي البؼ والظفل المرة. الستخداـ والدافعية
 ال التي فالبيئة وبالسثل االتراؿ، ميارات تشسية إلى )ااة في ليس ةي  لؼ  قؾؿ لف قبل
 السراال الحدو  لمظفل الفرتة تقدـ ال التي السحادثة، لو  دتخدـ )يؽ مجيؾداتو تدعؼ

 االقترا)ات المرؾؼ، وتقدـ الشسؾ استذارض في ضعيفة فاعميتيا باضظراال الباتؾدة، ستلؾف 
 .المرؾؼ  الشسؾ وتذجيي تداند بيئة إلنذا  إرةادات المرة قدؼ في الؾاردض

 الحات )د( مداعجة

  ربظ لف عمى الباتؾؼ  الظفل تداعد التي الدمؾايات عمى البات مداعدض فئة تراز     
 واالستحساـ السبلبس الظعاـ، وارتدا  مجاالت  تشاوؿ في نفدو رعا ة عمى لفزل بذكل قادرا

 ألف االاتساعية التشذئة مجاؿ ضسؽ الدمؾايات ىبه تغير وقد ، السياه دورات واستخداـ
  داعد )ي  لؤلسرض االاتساعية وبالتقاليد اآلقردؽ مي بالحياض ترتبط البات مداعدض لنذظة
 األسرض في مدتقبل سعيدا عزؾا ليربظ ايؾده في الظفل البات مداعدض سمؾايات نسؾ

 إنسائيا نسظا األقرػ  الجؾان  بذاف الجان  ىبا في السباؾرض الدمؾايات وتتبي والسجتسي
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 معيؽ سمؾؾ تشسية في السبلئسة الخظؾات لساس عمى الدمدمة ىبه ترتي  تؼ وقد متدمدبل
 والقدرض. الفيؼ في لمظفل الحالي السدتؾػ  ضؾ  عمى

 السعخفي )ه( الشسه

 التذابو ألواو االستساع لو الرؤدة وعمى التبار عمى التفلير لو السعرفة تذسل     
 تتؼ السذكبلت، )ي  )ل وعمى واألةيا  األفلار بيؽ العبلقات تحدود وعمى واالقتبلؼ
 ما عمى وبشي مشيا قياسو  سكؽ ما فاف ذلػ وعمى الباتؾؼ  ظفلال داقل السعرفية العسميات
 الظفل ودتبار ،إعادتيا لو عمييا لمتعرؼ السعمؾمات بتخزدؽ الباكرض وتقـؾ  عسمو. لو  قؾلو
 مؽ وتسكؽ لف قبل السرور( إةارات والرمؾز )مثل واألةكاؿ والرؾر السؾضؾعات وددسى
 بدا ة بيؽ فيسا تتراوح لنذظة الدليل ىبا في السعرفية الشا)ية وتذسل واللمسات الحروؼ تحدود
 وإارا  القرص وتلرار السفاليؼ مؽ بعدد الؾعي لتشسية السبلئؼ والجؾ بالبات الؾعي

 السقارنات. 

 الحخكي )و( الشسه

  ذار والتي بالجدؼ والرريرض اللبيرض لمعزبلت التآزردة بالحراات الحراي السجاؿ ويتؼ     
 والجرؼ  والسذي والز)ف الجمؾس اللبرػ  الحراات لمثمة ومؽ اللبرػ  الحراية بالسيارات إلييا
 ل)يانا تعتبر والتي الدقيقة العزبلت )راة فيي الدقيقة الحراية السيارات لما ،اللرض وإلقا 

 بو  قـؾ البؼ الدمؾؾ ترير ذلػ عمى مثاؿ وإتقاليا اللبرػ  الحراية السيارات عمى تحديشات
 بيا، لئلمداؾ ككل اليد تؾايو إلى الرريرض األةيا  عمى العشيا العذؾائي الزرال مؽ الظفل
 األتابي استخداـ في السيارض وىبه األةيا ، بيبه اإلمداؾ في األتابي استخداـ ولقيرا

 مؽ لمعدود األساسية الستظمبات مؽ وىي ىامة، دقيقة )راية ميارض ىي باألةيا  لئلمداؾ
)وزارض التربية الحراية.  الدمؾاية والسيارات الرؾرض لازا  وتجسيي القمؼ استخداـ مثل السياـ

 (02 -02ال  0227والتعميؼ، 
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 األنذطة بطاقات استخجام طخيقةسابعًا: 

السيارض السظمؾال الترايز عمييا، ندتخدـ بظاقة األنذظة التي بعد تحدود الدمؾؾ لو      
تتعمق بيبه السيارض والبظاقات السرقسة بشفس األرقاـ والمؾف الؾاردض في قائسة السرااعة، وتحتؾؼ 
البظاقة عمي مدتؾؼ العسر وتعردا مخترر لمدمؾؾ لو السيارض، ولفلار متشؾعة لسداعدض 

 الظفل عمي تشسية السيارض.
وىبه األفلار مجرد مقتر)ات ودسكؽ لؤلـ لو لمسعمسة لف  كؾف لدويسا لفلار الكتداال      

السيارض عمي نحؾ لفزل، وتقدـ العدود مؽ البظاقات اقترا)ات ألىداؼ تفريمية تقؾـ عمي 
تحميل السياـ لو تحميل السيسة بسا  كفل تجزئتيا إلي قظؾات تريرض اي  ربظ مؽ الديل 

يارض ، ودعتسد عدد الخظؾات التي  حتاايا الظفل عمي مدؼ تعؾبة عمي الظفل اكتداال الس
العسل وعمي القدرات والسيارات الستؾفرض لد و ، ودسكؽ لف وتحقق ذلػ بثبلثة طرؽ مسا  ذجي 

  الظفل عمي الشجاح 
 .تريير مدتؾؼ تعؾبة السيسة 
 .تعدول السؾاد السدتخدمة في السيسة 
   قدميا اللبار.تريير نؾع لو مقدار السداعدض التي 
 .وزارض التربية والتعميؼ،  قد تلؾف السداعدض محدؾسة لو تلؾف مرئية لو لفغية(

 (7ل  0227

 : دور الهالجين في تطبيق بخامج التجخل السبكخ لألطفا: ذوي اضطخاب الحاتهيةثامشاً 

إف والدؼ الظفل الباتؾؼ ىسا الظبي  الحكيقي السعالج لظفميؼ، فيؼ ومعبؾف دورا  ىاما       
تجاه طفميسا الباتؾؼ مؽ قبلؿ تذجيعيؼ عمي االستفادض مؽ الفرص الظبيعية لشقل السعرفة 
والسعمؾمات وتؾفير بيئة آمشة وداعسة ونساذج مشاسبة. فاآلبا  ىؼ لفزل مؽ  قدـ معمؾمات 

ر نسؾ الظفل، )اااتو ولسمؾال تعمسو، اسا  سكؽ ل زا  مداعدض الؾالدوؽ مؽ عؽ تاردخ تظؾ 
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قبلؿ تعميسيؼ استخداـ األسالي  التعميسية الفعالة مي طفميسا الباتؾؼ، ايفية ضبط مذكبلتو 
الدمؾاية وتظؾدر مياراتو في السشزؿ، ولبلػ فإف مذاراة الؾالداف في برامج الظفل الباتؾؼ 

دة والتدردبية لو في الخظة التربؾدة والفرد ة؛ تعد ضرورض ىامة في ووضي األىداؼ التربؾ 
  0229(؛)ىبل الدعيد، 000  0222مداعدض الظفل وضبط تظؾره وتقدمو. )ل)سد سميؼ، 

 (.060  0202(؛ ))، 002
ومؽ بيؽ الدراسات التي تشاولت استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج في تقييؼ      

والتي ىدفت إلى  (Reale (2012,الت اضظراال طيا الباتؾدة نجد دراسة وتذخيص )ا
التحقق مؽ افا ض تظبيق البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج في التذخيص الؾعيفي 
الضظرابات الباتؾدة بيؽ األطفاؿ الررار. )ي  ُطبق البروفيل الشسائي لمبؾرتيج عمى عيشة 

لعراض الباتؾدة في سؽ ما قبل السدرسة مسؽ  مؽ األطفاؿ البوؽ  حسمؾف  00مكؾنة مؽ 
سشؾات وعذر ةيؾر بأ)د السراكز 2سشؾات وعذر ةيؾر إلى  6تتراوح لعسارىؼ ما بيؽ 

التأىيمية في اشؾال لفردكيا. )ي  لعيرت الدراسة نتائج إ جابية مؽ قبلؿ تظبيق البروفيل 
تفادض مشيا والؾتؾؿ بيا إلى الشسائي لمبؾرتيج في التذخيص الؾعيفي لمباتؾدة، وإمكانية االس

 لقرى دراة متؾقعة لمشسؾ بالشدبة لؤلطفاؿ الباتؾديؽ في فترات الظفؾلة السبكرض.
ىدفت إلى فحص والتى  (Mandy,Charman,Gilmur&Skuse,2012)وفي دراسة      

كفا ض استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج في تذخيص اضظرابات الشسؾ الذامل غير 
( مراكز 2السحدد لؤلطفاؿ الررار في سؽ ما قبل السدرسة، وتلؾنت عيشة البح  مؽ )

( طفل وطفمة مؽ سؽ ما قبل  000لرعا ة األطفاؿ ذوؼ اإلعاقات الشسائية التي تقـؾ بتأىيل )
لسدرسة و اانت تمػ السراكز تعتسد عمى تظبيق البروفيل الشسائي لبرنامج بؾرتيج في ا

تذخيص ودعؼ اؾان  الشسؾ لؤلطفاؿ. وقد ةارؾ في البح  مجسؾعة مؽ آبا  ولميات 
األطفاؿ، )ي  لةارت الشتائج إلى فاعمية استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج اأداض 

شسائية غير السحددض بيؽ األطفاؿ الررار مؽ قبلؿ التحميل تذخيرية لبلضظرابات ال
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واألوزاف الشدبية عبر السقاويس الفرعية لسكياس اللفا ض التذخيرية لمبروفيل الشسائي لبرنامج 
  البؾرتيج.

( بعشؾاف )تشسية بعض ميارات الرعا ة الؾالد ة لؤلميات 0206وفي دراسة )إبراليؼ ،     
ؼ لبشائيؽ( )ي  ىدفت الدراسة إلي معرفة ما مدؼ فاعمية برنامج لخفض لعراض الباتؾدة لد

لتشسية بعض ميارات الرعا ة الؾالد ة لؤلميات لخفض لعراض الباتؾدة لدؼ لبشائيؽ، ابلػ 
اللذف عؽ مدتؾدات الرعا ة الؾالد ة لدؼ لميات األطفاؿ الباتؾديؽ وابلػ محاولة رفي افا ض 

ق اؾا  نفديا  مبلئسا  لشسؾ الظفل، وتلؾنت عيشة الدراسة مؽ العبلقة بيؽ األـ والظفل بسا  حق
 -( لميات ألطفاؿ ذاتؾديؽ، استخدمت الدراسة األدوات التالية )مكياس الظفل التؾ)دؼ7)

مكياس الدمؾؾ  -مكياس الرعا ة الؾالد ة لمظفل الباتؾؼ  -مكياس ايمياـ لتذخيص التؾ)د
لؾالد ة( وقد لعيرت نتائج الدراسة افا ض البرنامج برنامج لتشسية ميارات الرعا ة ا -التؾافقي

السدتخدـ فى تشسية بعض ميارات الرعا ة الؾالد ة لؤلميات في قفض بعض لعراض الباتؾدة 
 لدؼ لبشائيؽ.

التى ىدفت إلى فحص فاعمية الخرائص  Layton&Hao) (2014,وفي دراسة      
التذخيرية لبرنامج البؾرتيج في التقييؼ السبكر لمباتؾدة بيؽ األطفاؿ الررار في لستراليا، 

( طفل تغير عمييؼ مؤةرات الباتؾدة في مراز لرعا ة الظفل  02وتلؾنت عيشة البح  مؽ )
  مجسؾعة تجردبية )تؼ ةرؽ لستراليا. )ي  تؼ تقديؼ األطفاؿ إلى مجسؾعتيؽ متداودتيؽ

تذخيريا عبر السذاراة في برنامج البؾرتيج( ولقرػ ضابظة )تؼ تذخيريا بأسالي  
تقميد ة(، وقد لعيرت الشتائج تؾافق الدسات التذخيرية لمبروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج مي 

 تقييؼ اضظراال الباتؾدة بيؽ األطفاؿ الررار. 
( )ي  ىدفت إلى بح  (Attama,Uwakwe,Onyeama,&Igwa,2015ودراسة      

كفا ض استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج مي ال مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ وذوؼ 
( طفل 22تلؾنت عيشة البح  مؽ )اإلعاقات الشسائية األقرػ في اشؾال ةرؽ نيجيردا، و 



بية للطفولة المبكرة  ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1240 

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

  التذابو في ( مؽ ذوؼ اإلعاقات الشسائية األقرػ، ولعيرت الشتائج لف اؾان09ذاتؾؼ و)
%( مؽ )االت استخداـ اقتبارات البروفيل الشفدي لمبؾرتيج مي ال مؽ األطفاؿ 27ندبة) 

 الباتؾديؽ وذوؼ اإلعاقات الشسائية األقرػ.
من خال: عخض اإلطار الشظخي للجراسة والجراسات الدابقة ذات الرلة، يسكن للباحثة 

 تهضيح اآلتي: 
تيج  سكؽ لف  دتخدـ في التقييؼ والتذخيص لحاالت لف البروفيل الشسائي لبرنامج البؾر  .0

اضظراال طيا التؾ)د، )ي   ذسل البروفيل اسيي اؾان  الشسؾ الخاتة بالظفل االتشذئة 
االاتساعية، الشسؾ المرؾؼ، مداعدض البات، الشسؾ السعرفي والشسؾ الحراي، اسا لنو  رظي 

، وىبا ما  جعل البرنامج اسيي السدتؾدات العسردة مؽ سؽ الرضاعة و)تي ست سشؾات 
 مدتسر مي الظفل لفترض طؾدمة.

لف البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج قائؼ عمي التلامل والتعاوف بيؽ الؾالدوؽ ومقدـ  .0
البرنامج بدا ة مؽ عسمية التقييؼ ووضي الخظة، األىداؼ و)تي تظبيق األنذظة والسياـ التي 

ج التدقل السبكر التي تعتسد بذكل لساسي عمي  حتاايا الظفل فبرنامج "بؾرتيج" مؽ برام
 الرعا ة السشزلية.

لف البرنامج وراعي الفروؽ الفرد ة بيؽ األطفاؿ إذ لف األفلار واألنذظة الستزسشة في  .6
برنامج "بؾرتيج" ىي مجرد اقترا)ات ونقظة بد  لمسشاقذة بيؽ الؾالدوؽ واألقرائي ألفلار 

 مرادرىا، اىتساماتيا ولسمؾال )ياتيا. ولنذظة لقرؼ تشاس  لولؾدات األسرض، 

 فروض الدراسة

تؾاد فروؽ ذات داللة إ)رائية بيؽ متؾسظات رت  دراات )االت األطفاؿ  (0
ذوؼ االضظرابات الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي واألطفاؿ 
الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي( عمى مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج وذلػ 
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اتجاه األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا   بالشدبة لتقييؼ السجاالت الشسائية السختمفة في
 الؾعيفي.

ال  ختمف ةكل البروفيل الشفدي لتقييؼ )االت األطفاؿ ذوؼ االضظرابات  (0
الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي واألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي 

تذخيري األدا  الؾعيفي( عشد استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج اسحػ 
 وتقييسي لمسجاالت الشسائية السختمفة.

 منهج الدراسة وإجراءاتها

 أواًل: مشهج الجراسة:

التذخيص الفارؽ باستخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج تيدؼ الدراسة الحالية إلي      
مرتفعي في تقييؼ وتذخيص األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي واألطفاؿ الباتؾديؽ 

واستخدمت البا)ثة لتحقيق ىبا  األدا  الؾعيفي، وتحدود اؾان  التذابو واالقتبلؼ بيشيسا،
 اليدؼ السشيج الؾتفي.

 ثانيًا: عيشة الجراسة:

( طفل وطفمة مؽ األطفاؿ ذوػ اضظرابات الباتؾدة 02تلؾنت عيشة الدراسة مؽ )     
 مقدسيؽ إلى 

لناث( تتراوح لعسارىؼ  0ذاؾر،  7األدا  الؾعيفي )عذرض مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي  (0
 سشؾات( مؽ األطفاؿ السترددوؽ عمى مراز السثالى لمرحة الشفدية . 7 -2ما بيؽ )

عذرض مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي مؽ الباؾر، تراو)ت لعسارىؼ ما بيؽ  (0
سثالى لمرحة الشفدية ( لطفاؿ مؽ مراز ال 6سشؾات( وقد )رمت البا)ثة عمى )7- 2)
 ( مؽ مراز التأىيل السيشى التابي لجسعية الرعا ة الستلاممة بحى وسط اإلسكشدردة. 7و)
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وقامت البا)ثة باقتيار مراز السثالى لمرحة الشفدية ومراز التأىيل السيشى )ي  وتؾفر      

خفزي األدا  األطفاؿ الباتؾديؽ مشبو عيشات اافية مؽ األطفاؿ ذوؼ اال)تيااات الخاتة و 
قاتة في نفس السر)مة العسردة، اسا  الؾعيفي واألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي

وادت البا)ثة تعاوف ممسؾس مؽ اسيي العامميؽ وتؾفير معغؼ اإلمكانات التي ساعدت 
 البا)ثة عمي سير إارا ات التظبيق وإتا)ة مكاف لتظبيق األدوات.

 وصف العيشة:

-2عت البا)ثة لف تسثل عيشة الدراسة الفئة العسردة التي تقي ما بيؽ )مؽ )ي  الدؽ  را  (0
 (.2.70( وانحراؼ معيارؼ )2.0( سشؾات بستؾسط )7
طفل ذاتؾؼ مشخفزي األدا  الؾعيفي(  02مؽ )ي  الجشس  ضست العيشة في الدراسة ) (0

( مؽ اإلناث مؽ األطفاؿ ذوػ اضظراال 0( لطفاؿ مؽ الباؾر و)7مقدسيؽ إلى )
 لطفاؿ ذاؾر مؽ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي(. 02ؾدة. و)البات

تقدور دراة الباتؾدة لؤلطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي واألطفاؿ الباتؾديؽ  (6
مرتفعي األدا  الؾعيفي  )ي  تزشست عيشة الدراسة األطفاؿ ذوػ اضظراال الباتؾدة 

د تظبيق مكياس ايمياـ لمباتؾدة، ( بع92-72مشخفزي األدا  الؾعيفي بدراة ذاتؾدة )
( بعد 72-72كسا تزسشت العيشة األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي بدراة )

تظبيق مكياس ايمياـ إسبرار ، واتفقت الشتيجة التي )رمت عمييا البا)ثة بعد التظبيق 
 مي نتيجة األقرائي الشفدي بالسراز.

 تجانذ العيشة:

د داللة الفروؽ بيؽ متؾسظات دراات لطفاؿ الباتؾديؽ عيشة الدراسة قامت البا)ثة بإ جا     
 دراة الباتؾدة( اسا وتزظ في الجدوؿ التالي  -مؽ )ي  )العسر الزمشي 
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 (0ادوؿ )
 (02داللة الفروؽ بيؽ لفراد العيشة مؽ )ي  العسر الزمشي ودراة الباتؾدة )ف= 

 الداللة 0كا الستريرات
 العسر الزمشي
 دراة الباتؾدة

2.70 
0.29 

 غير دالة
 غير دالة

( عدـ واؾد فروؽ دالة إ)رائيا بيؽ متؾسظات رت  دراات 0وتزظ مؽ ادوؿ )
لطفاؿ الباتؾديؽ مؽ )ي  العسر الزمشى ودراة الباتؾدة مسا  ذير إلى تجانس لطفاؿ ىؤال  

ألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  السجسؾعة. اسا قامت البا)ثة بإ جاد التجانس بيؽ عيشة ا
 (2الؾعيفي مؽ )ي  العسر الزمشى ودراة الباتؾدة اسا وتزظ مؽ الجدوؿ رقؼ )

 (2ادوؿ )
 (02داللة الفروؽ بيؽ لفراد العيشة مؽ )ي  العسر الزمشي ودراة اإلسبرار )ي  )ف=

 الداللة 0كا الستريرات
 العسر الزمشي

 اإلسبراردراة 
0.62 
6.26 

 غير دالة
 غير دالة

( عدـ واؾد فروؽ دالة إ)رائيا بيؽ متؾسظات رت  دراات األطفاؿ 2وتزظ مؽ ادوؿ )
الباتؾديؽ مؽ )ي  العسر الزمشى ودراة الباتؾدة مسا  ذير إلى تجانس لطفاؿ ىؤال  

 السجسؾعة.

 ثالًثا: أدوات الجراسة:

 تتسثل لدوات الدراسة في 
  (.0202ايمياـ لتقدور الباتؾدة )تراسة وتعرد   عادؿ عبد  ، مكياس 
  ،(0202مكياس ايمياـ لؤلسبرار )تراسة  ) عؾدض 
 (0227.إعداد وزارض التربية والتعميؼ)التقييؼ الشسائي لبرنامج البؾرتاج 
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 (2116)أ( مقياس جيليام لتقجيخ درجة الحاتهية  )تعخيب: عاد: عبجهللا، 

اأداض عالية الثبات مؽ  (James E. Gilliam,1995) اس وقاـ بإعدادهتسؼ السكي     
الباتؾديؽ، والبػ  سثل اليدؼ األساسي لمسكياس، اسا وؾاد لىداف ا  لال تذخيص األةخاص

 ( تتسثل في Gilliam,1995لقرػ لةار إلييا )
 .تقييؼ )الة األفراد البوؽ تردر عشيؼ مذكبلت سمؾاية قظيرض 
  التظؾر لو التقدـ البػ  سكؽ لف  ظرل عمى )الة الظفل الباتؾؼ لثر تحدود وتقييؼ مدػ

 قزؾعو لبرامج التدقل.
  السداىسة الفاعمة في إعداد وتقد ؼ قظة التعميؼ الفرد ة التي وتؼ تقد سيا لمظفل عمي

 لثر تذخيرو عمى لنو ذاتؾؼ.
 .تقدور دراة وندبة الباتؾدة في البرامج والبحؾث السختمفة 

 اس بعدود مؽ الخرائص تتمخص في ودتسيز السكي
 ( عبارض مقدسة إلى ثبلثة مقاويس فرعية ترف سمؾايات محددض مؽ اان  00واؾد )

 الظفل تعد في ذات الؾقت سمؾايات مبل)غة تؾاد لد و ودتؼ قياسيا عمى لثر ذلػ.
 ( ( عبارض إضافية تخص الؾالدوؽ في سبيل اسي البيانات )ؾؿ نسؾ الظفل 00واؾد

 الدشؾات الثبلث األولى مؽ عسره.قبلؿ 
 ( ترتلز العبارات في األساس عمى التعردفات الحدوثة لمباتؾدة ومعاويرDSM4.) 
 ( مسؽ  عانؾف مؽ 0290تؼ استخراج معاوير لمسكياس عمى لثر تظبيقو عمى عيشة )

 ( وال ة بالؾال ات الستحدض األمردكية واؾلؾمبيا واشدا.02الباتؾدة في )
 لسعمسؾف لو الؾالداف باالستجابة لبشؾد السكياس وإكساليا. سكؽ لف  قـؾ ا 
 .وتستي السكياس بسعدالت تدؽ وثبات عالية  سكؽ االعتداد بيا 
 ( عاـ وتدتررؽ اإلاابة 00-6 سكؽ تظبيق السكياس عمى األفراد في السدػ العسرػ )

 ( دقائق تقردب ا.02-2عميو ما بيؽ )
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   مئؾدة قاتة بيبا السكياس.تؾافر درااات معياردة وند  لو رت 
  عؽ طردق السكياس  سكؽ تحدود ا)تساؿ تعرض الظفل الضظراال التؾ)د والتعرؼ

 عمى مدػ )دض ىبا االضظراال لد و. 
  عتبر ال مكياس فرعى مؽ السقاويس األربعة ىؾ اقتبار مدتقبل في ذاتو،  سكؽ لف 

 ا ألىداؼ ال بح .وتؼ تظبيقو بسفرده لو دوف سؾاه في البحؾث السختمفة وذلػ وفق  

 وصف السقياس:

( عبارض ليرل ببلػ إاسالي 00 زؼ السكياس لربعة مقاويس فرعية وتألف ال مشيا مؽ )     
( عبارض، وترف العبارات التي وتزسشيا ال مكياس فرعى األعراض 22عدد عبارتو )

 السرتبظة باضظراال الباتؾدة 
 العبارات األربي عذر األولى لؼ  السكياس الفرعي األوؿ "الدمؾايات الشسظية"   زؼ

( واسيعيا ترف ما  ردر عؽ الظفل مؽ سمؾايات نسظية، 00-0العبارات مؽ )
واضظرابات الحراة، وغيرىا مؽ االضظرابات األقرػ الرردبة والفرد ة التي  سكؽ لف وتعرض 

 الظفل ليا.
 ؼ العبارات مؽ السكياس الفرعي الثاني "التؾاتل"   زؼ العبارات األربي عذر الثانية ل
( والتي ترف اسيعيا الدمؾايات المفغية وغير المفغية التي تسثل لعراضا 02-07)

 الضظراال الباتؾدة.
 ( والتي 00-09السكياس الفرعي الثال  "التفاعل االاتساعي"  ودزؼ العبارات مؽ )

ا عمى تقييؼ قدرض الظفل عمى لف وتفاعل بذكل مبلئؼ مي األفراد واألةيا   تعسل اسيع 
 واأل)داث.

 ( 22-06السكياس الفرعي الرابي " االضظرابات الشسائية"  وتزؼ العبارات مؽ )
 ودتشاوؿ لسئمة ىامة ولساسية عؽ نسؾ الظفل قبلؿ طفؾلتو السبكرض.
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 تطبيق السقياس وترحيحه:

وتؼ تظبيق السكياس مؽ قبلؿ اآلبا  والسعمسيؽ لو القائسيؽ عمى رعا ة الظفل وذلػ في      
مبل)غتيؼ لسا  ردر عشو مؽ سمؾايات، عمسا بأنو ال تؾاد إاابو تحيحة ولقرػ ضؾ  

قاطئة للؽ السيؼ لف تعبر ال عبارض بردؽ ودقة عسا  ردر عشو مؽ سمؾايات، ومؽ ثؼ 
 ج  لف تتؼ اإلاابة عؽ اسيي العبارات الستزسشة، وإذا ااف ىشاؾ ةػ )ؾؿ إ)دػ العبارات 

ساعات للى  2سبل)غة ، ودبل)ع الظفل لفترض زمشية مدتيا وتؼ تأايميا لمشيا ة )تى تتؼ ال
  دتظيي تحدود الدراة لو الكيسة السشاسبة لمدمؾؾ.

وفيسا وتعمق بالسقاويس الفرعية الثبلثة األولى فإنو تؾاد لربعة اقتيارات لماـ ال عبارض      
لي، لما عؽ تفر( عمى التؾا -0 -0 -6)نعؼ، ل)يانا ، نادرا ، ال( تحرل عمى الدراات )
 كيفية تحدود االستجابات فإنيا تتؼ وفقا  لسا ومى  

 .ودؿ االقتيار )ال( عمي عدـ مبل)غتو لمظفل  أتي بسثل ىبا الدمؾؾ 
  ودؿ االقتيار )نادرا( عمى لف الظفل  أتي بالدمؾؾ نفدو ما بيؽ مرض وا)دض إلى اثشيؽ

 في غزؾف ست ساعات.
 ( مرات ال 0-6تي ببات الدمؾؾ ما بيؽ )ودؿ االقتيار )ل)يانا( عمى لف الظفل  أ

 ست ساعات.
  ودؿ االقتيار ) نعؼ( عمى لف الظفل  أتي ببات الدمؾؾ لعدد مؽ السرات وتراوح عمى

 ( مرات ال ست ساعات.2 -2األقل بيؽ )
 

وعمي ىبا  قؾـ الفا)ص بؾضي عبلمة تظ لماـ العبارض في الخانة التي ورػ لنيا تعبر بدقة 
( 00 –وفق ا لبلػ فإف دراة ال مكياس فرعى تتراوح ما بيؽ )تفر عؽ سمؾؾ الظفل، و 

دراة، وتدؿ الدراة السرتفعة عمى زدادض ا)تساؿ واؾد اضظراال الباتؾدة لدػ الظفل، والعكس 
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( 002 -تحيظ، وببلػ فإف دراات ىبه السقاويس الفرعية الثبلثة تتراوح ما بيؽ )تفر
 دراة.
الرابي والخاص باالضظرابات الشسائية فيؾاد اقتياراف فقط لما بالشدبة لمسكياس الفرعي      

تفر( عمى التؾالي بحي  تحرل  -0لماـ ال عبارض ىسا )نعؼ، ال( تحرل عمى الدراتيؽ )
العبارض عمى دراة وا)دض إذا ما تؼ تحدود االقتيار عمى لنو ذلػ االقتيار البػ تسثمو العبلمة 

(، ودقؾـ ل)د الؾالدوؽ لو ل)د القائسيؽ -عبلمة ))+( ودحرل عمى تفر إذا ما اانت تسثل ال
عمى رعا ة الظفل مسؽ  كؾنؾا عمى داردو تامة بو باالستجابة عميو وذلػ بؾضي عبلمة تظ 
لماـ العبارض التي تعبر بدقة وتدؽ عؽ )الة الظفل، ومؽ ثؼ فإف دراات السكياس الفرعي 

لدراة اللمية ليبا السكياس بسا ( دراة وىؾ األمر البؼ  جعل ا00 -تتراوح ما بيؽ )تفر
 ( دراة.002 – زسو مؽ مقاويس فرعية لربعة )تفر 

ودتؼ اسي دراات البشؾد الخاتة بكل مكياس فرعى وضعيا في القدؼ الثاني مؽ اراسة      
تدجيل اإلاابة، ثؼ وتؼ تحؾدل الدراة الخاـ إلى رتبة مئيشية لو دراة معياردة باستخداـ 

(، ثؼ تجسي الدراات السعياردة وتحؾؿ إلى محرمة اإلتابة 62)( في تفحة 0الجدوؿ )
( 67( في تفحة )2باضظراال الباتؾدة والرت  السئيشية السشاعرض ليا، وذلػ مؽ قبلؿ ادوؿ )

 مؽ االقتبار.

 الخرائص الديكهمتخية للسقياس:

( بتظبيق James E. Gilliam,1995لحداال الخرائص الديكؾمتردة لمسكياس قاـ )     
ا مسؽ  عانؾف مؽ اضظرابا الباتؾدة في )0290السكياس عمى عيشة ضست ) ( 02( مفحؾت 

 -6وال ة مؽ الؾال ات الستحدض األمردكية وفى ال مؽ اؾلؾمبيا واشد، تتراوح لعسارىؼ ما بيؽ )
 ( عاـ.00
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باستخداـ تدؽ السحػ إل جاد معامل االرتباط بيؽ السكياس وقائسة  وتم حداب الرجق     
(، اسا تؼ 2.90-2.62ما بيؽ )ة الدمؾؾ الباتؾؼ، )ي  تراو)ت معامبلت االرتباط مرااع

)داال العبلقة بيؽ األبعاد لو السقاويس الفرعية ليبا السكياس، واانت قيسة )ر( دالة عشد 
 (.2.77–2.60( وتراو)ت الكيؼ ما بيؽ )2.20)

لثبات لمدمؾايات الشسظية تؼ استخداـ إعادض التظبيق )ي  بمغ معامل ا ولحداب الثبات     
(، اسا تؼ 2.77( ولسعامل التؾ)د )2.72( ولمتفاعل االاتساعي )2.70(، ولمتؾاتل )2.70)

( 2.79( لمدمؾايات الشسظية و)2.92)داال الثبات باستخداـ للفا ارونباخ فلاف معامل للفا )
لشدبة ( 2.92( لبلضظرابات الشسائية، )2.77( لمتفاعل االاتساعي، )2.96لمتؾاتل،)

التؾ)د، اسا تؼ المجؾ  إلى ما  عرؼ بثبات السقدردؽ لؼ البوؽ وبمرؾف التقاردر )ؾؿ األطفاؿ 
(، )ي  تراو)ت الشدبة 2.20والدا ( واانت قيؼ )ر( دالة عشد ) 79معمسا( و) 62وىؾ )

(، بيشسا تراو)ت الشدبة 2.72–2.22(، وبالشدبة لمؾالدوؽ )2.09 – 2.77لمسعمسيؽ بيؽ )
ا ذات قيؼ عالية تدؿ 2.97-2.72والسعمسيؽ ما بيؽ ) لمؾالدوؽ (، وتعتبر ىبه السعامبلت اسيع 

 عمى لف العبارات التي تتزسشيا السقاويس الفرعية ثابتة بدراة ابيرض في قياس الباتؾدة.
( 0202قاـ )عادؿ عبد ،  وللتحقق من صجق وثبات السقياس في البيئة السرخية     

( مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ، 20( طفل مقدسة إلى )026يشة بمغ عددىا )بتظبيق السكياس عمى ع
( مؽ ذوػ تعؾبات 09( مؽ الستأقردؽ دراسي ا، و)02( طفبل مؽ السعاقيؽ عقميا، و)27)

التعمؼ، وتمقؾف الرعا ة بعدد مؽ السراكز والجسعيات والسدارس في محافغات القاىرض 
 (.02-2تتراوح لعسارىؼ بيؽ )واإلسكشدردة والدقيمية والذرقية وبؾر سعيد 

 
( 2.29تؼ استخداـ تدؽ السحػ )ي  بمرت معامبلت االرتباط ) ولحداب الرجق     

( الضظرابات 2.20( لمتفاعل االاتساعي، )2.70( لمتؾاتل، )2.22لمدمؾايات الشسظية، )
ت معامبلت ( لسعامل التؾ)د بالشدبة الستجابة اآلبا ، لما لمسعمسيؽ فقد تراو)2.76الشسائية، )



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1249 

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

( لمتفاعل االاتساعي، 2.29( لمتؾاتل، )2.20( لمدمؾايات الشسظية، )2.70االرتباط )
(، اسا تؼ )داال الردؽ التسييزؼ 2.20( لسعامل التؾ)د، واسيي ىبه الكيؼ دالة عشد )2.72)

( لرالظ األطفاؿ 2.20بيؽ ال مجسؾعة مؽ السجسؾعات األقرػ واانت الشتائج دالة عشد )
 وىؾ ما  عشى لف السكياس  سيز بيشيؼ وبيؽ غيرىؼ مؽ السجسؾعات. الباتؾديؽ
( لمدمؾايات 2.79تؼ استخداـ إعادض التظبيق )ي  بمرت ندبة الثبات ) ولحداب الثبات     

( لبلضظرابات الشسائية 2.72( لمتفاعل االاتساعي، )2.77( لمتؾاتل، )2.90الشسظية، )
( لسعامل الباتؾدة، اسا تؼ )داال الثبات باستخداـ للفا ارونباخ )ي  بمرت ندبة 2.90و)

(، 2.70(، ولمتفاعل االاتساعي )2.92متؾاتل )( ول2.72الثبات لمدمؾايات الشسظية )
(، اسا تؼ )داال الثبات بظردقة 2.90(، ومعامل التؾ)د )2.70ولبلضظرابات الشسائية )

( 2.72( لمتؾاتل، )2.72( لمدمؾؾ الشسظي، )2.70التجزئة الشرفية وبمرت ندبة الثبات )
 مل الباتؾدة.( لسعا2.76( لبلضظرابات الشسائية، )2.77لمتفاعل االاتساعي، )

قامت البا)ثة بالتظبيق عمى عيشة بمغ  ولحداب الرجق والثبات في الجراسة الحالية     
( سشؾات بسراز 7-0( طفل وطفمة مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ تتراوح لعسارىؼ ما بيؽ )62عددىا )

وتؼ التأىيل السيشى واسعية الرعا ة الستلاممة ومراز امؾباؿ لمتؾ)د بسحافغة اإلسكشدردة ، 
ومكياس ،  وذلػ بإ جاد معامل االرتباط بيؽ مكياس ايمياـاستخداـ تدؽ السحػ الخاراي 
(، 2.77-2.09(، تراو)ت معامبلت االرتباط ما بيؽ )0220الظفل الباتؾؼ )عادؿ عبد  ،

( 2.09( لمتفاعل االاتساعي، )2.22( لمتؾاتل، )2.27( لمدمؾؾ الشسظي، )2.29فلانت )
( لمدراة اللمية لمسكياس، واانت 2.76( لسعامل الباتؾدة و)2.77ئية، )لبلضظرابات الشسا

 (.2.20اسيعيا دالة عشد مدتؾػ )
قامت البا)ثة باستخداـ معامل للفا ارونباخ )ي  تراو)ت معامبلت  ولحداب الثبات     

( ولمتؾاتل 2.72(، فبمرت ندبة الثبات لمدمؾايات الشسظية )2.79-2.70االرتباط ما بيؽ )
(، ومعامل التؾ)د 2.79(، ولبلضظرابات الشسائية )2.70(، ولمتفاعل االاتساعي )2.72)
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(، مسا ودؿ عمى لف السكياس وتستي بدراة عالية مؽ 2.72(، والدراة اللمية لمسكياس )2.72)
 الثبات.

 (2115)ب( مقياس جيليام الضطخاب أسبخجخ )تخجسة: دمحم عهدة 

اأداض عالية الثبات مؽ  (James E. Gilliam, 2001) تسؼ السكياس وقاـ بإعداده    
لال تذخيص األةخاص األسبرار )ذوػ األدا  الؾعيفى السرتفي( ، ودسكؽ تمخيص لىؼ 

 استخدامات السكياس في الشقاط التالية 
 .التعرؼ عمى األةخاص السرابيؽ باضظراال لسبرار 
 .لتقييؼ األةخاص السحؾليؽ بدب  واؾد مذاكل سمؾاية 
  التقدـ في مجاالت السذاكل الدمؾاية اشتيجة لبرامج التدقل الخاتة.لتؾثيق 
 .لتحدود لىداؼ لمتريير والتدقل في قظة تعميؼ الظال  الفرد ة 
 .لتقييؼ وقياس اضظراال لسبرار في السذاردي البحثية 

 ودتستي السكياس بعدد مؽ الخرائص ىي 
 ويس فرعية ترف وتلؾف مؽ اثشاف وثبلثؾف بشدا واضحا مقدسة عمى لربي مقا

 سمؾايات معيشة قابمة لمسبل)غة والكياس.
 .بشؾد السكياس قائسة عمى لكثر التعردفات )داثة الضظراال األسبرار 
  استسارض مقابمة ةخرية مي اآلبا  لمتأكد مؽ إنو لؼ  كؽ ىشاؾ تأقر مؽ الشا)ية

ساةية مي الدؽ الظبية في الشسؾ المرؾؼ والشسؾ السعرفي وميارات االعتساد عمى الشفس الست
 السشاس  والدمؾؾ التليفي وفى اكتذاؼ البيئة السحيظة.

 ( ( دولة ووال ة مثل اشدا وبردظانيا 02( )الة مؽ )670تؼ تظبيق األداض عمى
 والسكديػ ولستراليا ودوؿ لقرػ.

  سكؽ إكساؿ السكياس بديؾلة بؾاسظة اآلبا  والسختريؽ في السدرسة، واألةخاص 
 الحالة لو لدويؼ فرتة ابيرض لسبل)غة الحالة.البوؽ عمى عمؼ بدمؾؾ 
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 .كل مؽ ثبات وتدؽ األداض مدعساف بذكل واضظ لؤلىداؼ السراؾض مشيا 
 ( عاما.00-6 عتبر مكياس ايمياـ مبلئؼ لؤلةخاص البوؽ تتراوح لعسارىؼ بيؽ ) 
 ( دقائق تقردبا.02-2 سكؽ إكساؿ السكياس في مدض تتراوح ما بيؽ ) 
 اردة والسئيشية.تؾافر الدراات السعي 
 .تؾافر ادوؿ لتحدود ا)تسالية إتابة الذخص باضظراال لسبرار 

 وصف السقياس:

 زؼ السكياس لربعة مقاويس فرعية واستسارض مقابمة ةخرية مي اآلبا   ج  مؤلىا بؾاسظة 
اآلبا ، ودتألف ال مكياس مؽ مجسؾعة مؽ البشؾد التي ترف الدمؾايات الخاتة باألسبرار 

 ىؼ 
( وترف الدمؾايات التفاعمية 02-0تفاعل االاتساعي   ذسل البشؾد مؽ )مكياس ال (0

 مي السجتسي والتعبير عؽ التؾاتل والدمؾايات السعرفية واالنفعالية.
( وترف لنساط الدمؾؾ 07-02مكياس لنساط الدمؾؾ السحدد   ذسل البشؾد مؽ ) (0

 السحدودض والشسظية السسيزض الضظراال لسبرار.
( والتي تكيؼ اللبلـ والمرة 02-09السعرفية   ذسل البشؾد مؽ )مكياس السيارات  (6

 والسيارات السعرفية.
( والتي تيتؼ بقدرض الفرد عمى 60-02السيارات )البراساتية( العسمية  وتذسل البشؾد ) (0

 استخداـ المرة ضسؽ الدياؽ االاتساعي.
ؼ الدادس مؽ ( سؤاؿ وتؼ تكيسيؼ في القد67استسارض السقابمة مي الؾالدوؽ وتذسل ) (2

كراسة اإلاابة قاتة بالشسؾ الظفؾلي السبكر ونتائج ىبا الجز   سكؽ لف تدتخدـ الستبعاد لؼ 
 اضظرابات نسائية لقرػ.
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 تطبيق السقياس وترحيحه:

وتؼ تظبيق السكياس مؽ قبلؿ اآلبا  والسعمسيؽ لو القائسيؽ عمى رعا ة الظفل، ودتسيز      
مكياس ايمياـ بديؾلة تظبيقو والبداطة في تدجيل الدراات، اسا وتسيز بعدـ تقيده بؾقت 
محدد، إذ  سكؽ لف  حدد السكيسؾف قظؾات تقدميؼ نحؾ إتساـ اإلاابة عمى البشؾد، فيؼ 

( دقائق، ألف 02-2لسقاويس الفرعية في امدة وا)دض تتراوح مدتيا مؽ ) دتظيعؾف إنيا  ال ا
السعمؾمات السظمؾبة في استسارض لسقابمة الذخرية لآلبا  في القدؼ الدادس عادض ما وؾفرىا 
آبا  األةخاص األسبرار، ودج  عمى القائؼ بعسمية التقييؼ لف  كؾف متأكد مؽ ايفية )دوث 

ا ة بأ)د البشؾد فيج  عمى الفا)ص لف وؤقر اإلاابة عميو الدمؾؾ، وإذا لؼ  كؽ عمى در 
ودبل)ع الظفل لفترض زمشية مدتيا ست ساعات للى  دتظيي تحدود الدراة لو الكيسة السشاسبة 

 لمدمؾؾ. ودتؼ تقييؼ ال بشد طبقا لتلرار الحدوث، مؽ قبلؿ التقييؼ التالي  
 لؼ  بل)ع  لؼ ترػ الذخص وتررؼ بيبه الظردقة 
 ادرا  وتررؼ الذخص بيبه الظردقة مرض لو مرتيؽ في فترض مبل)غة ترل  بل)ع ن

 إلى ست ساعات.
 ( ( مرات في فترض مبل)غة ترل 0-6 بل)ع ل)يانا  وتررؼ الذخص بيبه الظردقة

 إلى ست ساعات.
  مرات في فترض  2 بل)ع بذكل متلرر  وتررؼ الذخص بيبه الظردقة عمى األقل

 ساعات. 2مبل)غة ترل إلى 
 
( وتدجل في اراسة تدجيل 6-0-0 -ودأقب ال لدا  دراة بحد  الترتي  )تفر     

اإلاابة ثؼ تجسي دراات ال اقتبار فرعى وتدجل في اتي  ممخص الدراات، لما فيسا 
وتعمق باستسارض السقابمة الذخرية فيتؼ اإلاابة عشيا بؾاسظة اآلبا  لو مقدمي الرعا ة البوؽ 

( ةيرا األولى مؽ )ياتو، ودتؼ تدجيل 62بالظفل قبلؿ ) كانؾا عمى اتراؿ مباةر ودائؼ
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إااباتيؼ عمى األسئمة لسظرو)ة بشعؼ لو ال، ودداعد ىبا القدؼ الفا)ص في تقردر ا)تسالية 
 إتابة الظفل باضظراال لسبرار. 

ودتؼ اسي دراات البشؾد الخاتة بكل مكياس فرعى ووضعيا في القدؼ الثاني مؽ اراسة      
ة، ثؼ وتؼ تحؾدل الدراة الخاـ إلى رتبة مئيشية لو دراة معياردة باستخداـ تدجيل اإلااب
( في السمحق )ل(، ثؼ تحؾؿ نتائج الدراات السعياردة إلى محرمة اإلتابة 0الجدوؿ )ل.

( في ممحق 0باضظراال لسبرار والرت  السئيشية السشاعرض ليا، وذلػ مؽ قبلؿ ادوؿ )ال.
 )ال( بالسكياس.

 ية للسقياس:الخرائص الديكهمتخ 

قاـ اسيس ايمياـ بحداال معاوير الردؽ والثبات لمسكياس وذلػ مؽ قبلؿ التظبيق      
( سشة 00-6( لناث تتراوح لعسارىؼ ما بيؽ )27( ذاؾر، و)600( فرد )670عمى عيشة تبمغ )

(، وتؼ تذخيريؼ مدبقا بأف لدويؼ اضظراال لسبرار، 0( وانحراؼ معيارؼ )02بستؾسط )
( مؽ 07( مؽ ذوؼ اإلعاقات السختمفة و)60( مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ و)07) باإلضافة إلي

األطفاؿ العادويؽ، وتؼ اقتيارىؼ بعدض طرؽ مختمفة بؾاسظة السعمسيؽ واألقرائييؽ الشفدييؽ 
واألقرائييؽ التربؾديؽ داقل السدارس لو في السراكز العبلاية، وطم  مشيؼ تقييؼ السكياس، 

( دولة ووال ة مثل اؾلؾمبيا 02شيؽ مجسؾعة اررافية واسعة تتلؾف مؽ )ودرظى لفراد عيشة التق
 واشدا وبردظانيا والسكديػ ولستراليا وغيرىا.

 
وقد تستي السكياس بدالالت تدؽ وثبات عالية )ي  تؼ )داال الردؽ باستخداـ تدؽ      

( لسكياس 2.22السحتؾػ )ي  اانت معامبلت الؾسيط للل السقاويس الجانبية اسا ومى، )
( لسكياس األنساط 2.27( لسكياس لنساط الدمؾؾ السحددض، )2.22التفاعل االاتساعي، )

(، اسا تؼ 2.20اساتية، وال ىبه السعامبلت دالة عشد )( لمسيارات البر 2.20السعرفية، )
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)داال تدؽ السحػ وذلػ بإ جاد معامبلت االرتباط بيؽ ايمياـ لسبرار وايمياـ لمباتؾدة 
(، اسا تؼ )داال تدؽ البشا  واانت 2.72-2.20)ي  تراو)ت معامبلت االرتباط بيؽ )

 (.2.20الشتائج دالة عشد )
ـ معامل للفا وطردقة إعادض االقتبار وثبات السكيسيؽ، تؼ استخدا ولحداب الثبات     

(، اسا تراو)ت معامبلت االرتباط بظردقة 2.77-2.77وتراو)ت قيؼ معامل للفا ما بيؽ )
-2.70(، اسا تراو)ت قيؼ ثبات السكيسيؽ ما بيؽ )2.96-2.70إعادض االقتبار ما بيؽ )

2.79.) 
( 62قامت البا)ثة بالتظبيق عمي عيشة )عمي عيشة الدراسة  ولحداب الرجق والثبات     

( مؽ الباتؾديؽ ذوؼ القدرات السرتفعة تتراوح لعسارىؼ 02( طفل لسبرار و)00طفل وطفمة )
( وتؼ استخداـ تدؽ السحػ الخاراي بإ جاد معامل االرتباط بيؽ مكياس ايمياـ 2-7)

دؽ بيؽ ( وتراو)ت معامبلت الر0229ومكياس زممة لسبرار لؤلطفاؿ )آماؿ باعة، 
( 2.70( لمدمؾؾ السحدد، )2.70( لمتفاعل االاتساعي، و)2.77(، فلانت )2.70-2.70)

( لسعامل األسبرار واانت اسيعيا 2.70( لمسيارات البرااساتية، )2.70لمسيارات السعرفية، )
 ( مسا ودؿ عمى تدؽ السكياس. 2.20دالة عشد )

لفا ارونباخ وتراو)ت قيؼ الثبات ما بيؽ قامت البا)ثة باستخداـ معامل ل ولحداب الثبات     
( 2.79( لمدمؾؾ السحدد، )2.72( لمتفاعل االاتساعي، )2.72( فلانت )2.70-2.72)

( لمسيارات البرااساتية )العسمية(، وتدؿ ىبه الكيؼ عمى ثبات 2.70لمسيارات السعرفية، )
 السكياس.

 التقييم الشسائي لبخنامج البهرتيج:

أنو مجسؾعة مؽ األنذظة، األلعاال والسسارسات العمسية التي  قؾـ بيا  عرؼ البرنامج ب     
الظفل تحت إةراؼ وتؾايو مؽ اان  السذرفة التي تعسل عمي تزودده بالخبرات، السعمؾمات، 
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السفاليؼ، االتجاىات وتدردبو عمي لسالي  التفلير و)ل السذكبلت التي ترغبو في البح  
 (.02، 0222واالكتذاؼ )بيادر، 

ودعتبر برنامج بؾرتيج ل)د لىؼ لدوات التدقل السبكر )ي  وتؼ تظبيقو عمى السر)مة      
 developmental profileسشؾات، ودقدـ تقييسا  نسائيا  تتابعيا   2العسردة مؽ السيبلد و)تى 

  وىؾ اراسة اقتبارات الدمؾؾ ودظبق عمى ال checklistوتلؾف مؽ  قائسة مبل)غة الدمؾؾ 
اسؼ السؤسدة، تاردخ  ،قائسة قاتة بو ودكت  عميو )اسؼ الظفل checklist طفل وللل طفل

 ىي  five core areasتقييسية  ميبلده( ودذتسل عمى قسس مجاالت
 .socializationالسجاؿ االاتساعي )التفاعل والتؾاتل(  .0
 .cognitiveالسجاؿ اإلدراكي)السعرفى(  .0
 languageالسجاؿ اإلترالي)المرة(  .6
 .self helpالسداعدض )الرعا ة(الباتية  .0
 .motorالسجاؿ الحراي  .2

( وتراؼ إلى العدود مؽ 0929وقد تسؼ برنامج البؾرتيج في الؾال ات الستحدض عاـ )     
المرات وتؼ تظبيقو وتقشيشو في العدود مؽ دوؿ العالؼ ومؽ بيشيا بعض الدوؿ العربية. )ي  

السختمفة مثل اإلعاقات العقمية، اإلعاقات الجدسية  خدـ البرنامج األطفاؿ ذوؼ اإلعاقات 
 متعددؼ اإلعاقات واضظرابات الشظق واللبلـ. 

 وصف بخنامج "بهرتيج"

 إلييا  ذير الخدمة، والتي تقد ؼ نسؾذج مكؾنات ل)د ىؾ السبكر لمتعميؼ بؾرتيج  دليل     
 تقي والبوؽ لنؾاعيا بسختمف اإلعاقات ذوؼ  لؤلطفاؿ  بؾرتيج  نسؾذج تسؼ وقد بؾرتيج نسؾذج
 مي ل زا   فعاؿ الشسؾذج األطفاؿ، وىبا ىؤال  ألسر وابلػ الدادسة وسؽ السيبلد بيؽ لعسارىؼ
 لؤلقظار السعرضيؽ ولواالاتساعي، االقترادؼ السدتؾؼ  مشخفزي لوالشسؾ، متأقرؼ  األطفاؿ
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 السبكرض الظفؾلة برامج تذسل متعددض ليؤال  األطفاؿ في لةكاؿ الخدمة تقد ؼ ودسكؽ     
ا  مبكر  البد  ، برنامجEVEN STARTستارت" "ا فؽ سؾدا   لشبدل العامة والخاتة مثل برنامج

األطفاؿ،  رداض قبل ما برنامج لو، السدرسة قبل ما وبرنامج HEAD STARTستارت"  ىيد"
 .وغيرىا DAY CAREالشياردة  الرعا ة مراكز لو

 الخاص التدقلوبيؽ  األسردة الشغؼ مدقل بيؽ التلامل لتحقيق بؾرتيج   نسؾذج وددعي     
 رئيدية  مبادغ مؽ لربعة الشسؾذج ودتذكل ىبا لتظؾره معيقة بيئة في وؾاد طفل بعبلج

 التدقل. عسمية تؾاو التي ىي األسرض لف 
 والظفل. الؾالدوؽ بيؽ التفاعل ىؾ التدقل عسمية اؾىر لف 
 الؾسيط األسرض، وىي )ياض لنساط تذكل األسرض، والمع  اليؾمي، وعادات الشغاـ لف 

 قبللو. ؽم التدقل وتؼ البؼ
 لساس العسل، ىؾ وفردق الؾالدوؽ بيؽ الدائرض والحؾارات السبل)غات تدجيل لف 

 التدقل. عسمية في تتخب التي القرارات

 العشاصخ األساسية في بخنامج "بهرتيج"

 ومي   فيسا مشياعرض ال  بؾرتيج، سيتؼ لشسؾذج لساسية عشاتر ستة ىشاؾ

 التذخيص عسلية( 1

 ببرنامج السحمي السجتسي مؤسدات لتعردا مكثفة  ايؾد عمي بروتيج  نسؾذج  ذتسل      
 تخدمو البؼ السجتسي طبيعة لساس عمي نجا)يا محكات بؾضي مؤسدة كل وتقـؾ التدقل
 إلييا. الخدمة تقد ؼ  سكؽ التي األسر وعدد التسؾدل مرادر ةروط، الدائدض واألنغسة

 األيكهلهجي البيئي ( التقييم2

 نقاط اكتذاؼ إلى ويدؼ فيؾ نياوتيا، إلى بداوتيا مؽ الشذاط عسمية اؾىر ىؾ التقييؼ     
 لمتدقل، برنامج إعادض إلى ويدؼ فيؾ وببلػ ولسرتو، الظفل تشقص التي الحااات القؾض ولنؾاع
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 األسرض، مي رسسية غير )ؾارات التدقل استراتيجيات تذسل وقد )دض، عمى لسرض بكل قاص
 تقييؼ نتائج استخداـ ودسكؽ اإلنسائية، القؾائؼ لو السظبؾعة التقييؼ لدوات واستخداـ كسبل)غة
 في -  السبكر لمتعميؼ بؾرتيج دليل مثل – اإلنسائي التقييؼ لساس عمى قامت والتي الظفل
 بالسذاراة التقييؼ لنؾاع اسيي وتتؼ الظفل، نسؾ دعؼ إلى تيدؼ التي اليؾمية األنذظة تخظيط
 تتؼ لف ولسرتو ولزساف طفميؼ عؽ معمؾماتيؼ مؽ االستفادض بيدؼ وذلػ الؾالدوؽ؛ مؽ التامة
 معرفة إلى التؾتل كبلػ األ كؾلؾاي التقييؼ ودذسل األسرض، مؽ بتؾايو األنذظة ىبه

 .األسرض لسداعدض السحمي السجتسي في بالسرادر الستا)ة

 الشتائج وتقييم ( اإلشخاف3

 الفردؼ، التعميؼ برنامج قبلؿ السداعدض ببرنامج العبلقة ذات واألسرض الظفل لنذظة تغير     
 قبلؿ مؽ األنذظة تؾثيق ودتؼ لقرػ، برامج قبلؿ مؽ لو الؾا)دض، األسرض قدمة برنامج لو

 باللتي  اإلستفادض قبلؿ مؽ الظفل تقييؼ ودتؼ السبل)غة، وسجبلت األسبؾعي االتراؿ
 التقييؼ استلساؿ ودتؼ  اسراي، "السبكرض "بؾرتيج لمظفؾلة الذاممة التشسية برنامج دليل الحالي
 الؾالدوؽ رضا دراة قياس ودتؼ الستفردض األسرض وقدمات الفردؼ، التعميؼ برامج لسرااعة سشؾدا

)وزارض التربية العاـ  نيا ة في قبلؿ استبيانات مؽ البرنامج قدمات عؽ السحمي والسجتسي
 (.02-2ال، 0227والتعميؼ، 

 ( األسذ التي يقهم عليها التقييم الشسائي لبخنامج "بهرتيج"4

 ورتبط بعزيا والتؾاييات األساسية السفاليؼ مؽ مجسؾعة عمى األساس ىبا  عتسد     
 التخظيط )دؽ  كفل بسا وتعمق اآلقر والبعض البرنامج فيو  عسل البؼ السعرفي باإلطار
 .والتقؾدؼ التشفيب و)ردة
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 ر)اال في تظبق لؤلطفاؿ الباتؾديؽ والعبلج والتشسية الرعا ة عسمية إف :األو: السفههم .0
 تشسيتيا عمى والعسل لدا ىؼ، ورتد لطفاليسا، تعميؼ بستابعة األال لو األـ تقـؾ بحي  األسرض،
 لمشسؾ. السشاسبة السدتؾدات إلى بيا لمؾتؾؿ

لمظفل الباتؾؼ،  الدمؾاية السذكمة تذخيص في الدمؾاي االتجاه   ىؾالثاني السفههم .0
 ودسكؽ تحدودا التعميؼ عسمية لىداؼ  حدد االتجاه وىبا في التقؾدؼ عسمية تدردبات إعداد وفي
 .السختمفة الشسؾ اؾان  في القرؾر لسعالجة تلفي التي التدرد  لسالي  اقتبار مؽ
 مؽ  حتؾؼ  البرنامج لف وىؾ الدابق بالسفيـؾ الثال  السفيـؾ ودرتبط الثالث: السفههم .6
 الرضيي، السجاؿ استثارض اآلتية  مجاؿ الدتة السجاالت تزؼ لمسرااعة قائسة عمى لدواتو بيؽ

 المرؾؼ.  السجاؿ ،االاتساعي السجاؿ، البات مداعدض مجاؿ ،الحراي السعرفي، السجاؿ
 طبيعة ترؾر في البرنامج إليو  دتشد لساسيا مفيؾما ثسة لف القائسة ىبه مؽ ودبل)ع     
 اسيي تلامل عمى  قـؾ ونسؾه ةخريتو واؾان  اضظراال الباتؾدة  مؽ  عانى البؼ الظفل
 مغاىر لجسيي ةامل ورتد تحميل عمى -الؾقت نفس في–  عتسد انو كسا الشسؾ، مجاالت
 مفيـؾ فيؾ إذف سمؾايا، لدائيا تحدودا السجاالت ىبه مؽ مجاؿ كل عل في الشسؾ وميارات
 لمظفل. اإلندانية لمظبيعة ةامل معرفي لدائي سمؾاي

 في تقدـ مؽ )دث ما اعتباره في  أقب البرنامج ىبا لف عمى وددتشد الخابع: السفههم .0
ذوؼ اال)تيااات  األطفاؿ رعا ة عمى القائسيؽ تدرد   قتفي فيؾ وتظؾدره التعميؼ ترسيؼ مجاؿ

 قائؼ تعميسي مشيج ترتي  تلفل استراتيجيات ووضي الباتؾدة قاتة الخاتة عامة ولطفاؿ
 بذكل التعمؼ قظؾات ترتي  تلفل استراتيجيات ووضي األىداؼ  حقق بسا التحميل، ىبا عمى

 التشديق مفيؾـ إلى  دتشد البرنامج ىبا لف لؼ األىداؼ، تحقيق إلى ودؤدؼ ويدرىا متدمدل
 وبيؽ الدمؾاي، اليدؼ وبيؽ السيسة، تحميل بيؽ تشاغؼ لو اتداؽ واؾد وضرورض الشغاـ لو

 في عميو السشرؾص اليدؼ عميو وشص البؼ الشجاح مدتؾػ  بمؾغ وبيؽ والتعميؼ، التعمؼ قبرات
 البرنامج.
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 واؾد مؽ الرغؼ فعمى السرونة، البرنامج ليبا األساسية السفاليؼ مؽالخامذ:  السفههم .2
 في العادؼ لو الدؾؼ  الظفل بيا  قـؾ التي األدا ات وترتد اسيي تزؼ مرااعة قائسة

 تحدد نذاط بظاقة األدا ات ىبه مؽ للل لدا  وؾاد لنو مؽ الرغؼ وعمى الدتة، السجاالت
– األدا  لو الدمؾاي ىبا العشرر وتشسية اكتداال تلفل التي والرعا ة والتعميؼ العسل قظؾات
 وبتلر لف السذرفة قبل السعمسة لو واألال لؤلـ متدي السجاؿ فاف كمو ذلػ مؽ الرغؼ عمى
 تحقيق  كفل ومسا الغروؼ تيدره مسا متباوشة ومؾاد مختمفة تعميسية وطرائق بدومة، لنذظة
 (2 -6ل، 0227التشسؾؼ )وزارض التربية والتعميؼ،  اليدؼ

 الخرائص الديكهمتخية لسقياس البخوفيل الشسائي للبهرتيج

الشسائي لمبؾرتيج عمى  قامت البا)ثة بإ جاد معامبلت الردؽ والثبات لسكياس البروفيل     
 ( طفبل عمى الشحؾ التالي 62عيشة قؾاميا )

قامت البا)ثة بإ جاد معامبلت االرتباط بيؽ مكياس البروفيل الشسائي  ي: صجق السحك الخارج
ساعى ، فاوشبلند لمدمؾؾ التليفى السظؾر مؽ مكياس فاوشبلند لمشزج االاتمكياس لمبؾرتيج و 

 (2( اسحػ قاراي، اسا وتزظ في ادوؿ )0220) بشدر العتيبى،تعرد  وتقشيؽ

 (2ادوؿ )
 معامبلت الردؽ لسكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج

 معامبلت الردؽ األبعاد
 2.77 الحراي

 2.70 االاتساعي
 2.79 الرعا ة الباتية
 2.70 السجاؿ السعرفي
 2.70 السجاؿ المرؾؼ 

 2.76 الدراة اللمية لمسكياس
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 معامالت الثبات

قامت البا)ثة بإ جاد معامبلت الثبات لسكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج باستخداـ معامل      
 (7للفا بظردقة ارونباخ اسا وتزظ في ادوؿ )

 (7ادوؿ )
 معامبلت الثبات لسكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج باستخداـ معادلة ارونباخ

 معامبلت الثبات األبعاد
 2.72 الحراي

 2.70 االاتساعي
 2.77 الرعا ة الباتية
 2.79 السجاؿ السعرفي
 2.70 السجاؿ المرؾؼ 

 2.77 الدراة اللمية لمسكياس

 ( لف قيؼ معامبلت الثبات مرتفعة مسا ودؿ عمى ثبات االقتبار7وتزظ مؽ ادوؿ )

 الخطهات اإلجخائية للجراسة.

 االطبلع عمى التراث الشغرػ للتابة الجز  الشغرؼ لمدراسة.  .0
تحدود عيشة الدراسة لعسل بروفيل نفدى )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي  .0

واألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي( و)داال التجانس بيؽ لفراد العيشة مؽ )ي  دراة 
 الدراسة.الباتؾدة والعسر الزمشى، وتحدود لدوات 

إارا  الدراسة السيدانية مؽ قبلؿ تظبيق اقتبارؼ ايمياـ لمباتؾدة واألسبرار والتقييؼ  .6
/ 0209لةير قبلؿ العاـ  2الشسائي لبرنامج البؾرتيج وذلػ في فترض زمشية وتمت إلى 

0202. 
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ترحيظ االقتبارات وتفردغ البيانات واستخداـ األسالي  اإل)رائية السشاسبة القتبار  .0
 لفروض.تحة ا

في ضؾ  اإلطار  الؾتؾؿ إلى الشتائج وتفديرىا بعد السعالجة اإل)رائية، ومشاقذتيا .2
 الشغرؼ والدراسات الدابقة.

 األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة.

 (SPSS)قامت البا)ثة باستخداـ برنامج الحزمة اإل)رائية لمعمؾـ االاتساعية      
Statistical Package for Social Sciencesوتؼ استخداـ اآلتي . 

  Alpha cronbachاقتبار للفا ارونباخ  .0
 معامبلت االرتباط  .0
 Mann- Whitney Uماف ودتشي  .6

 أواًل: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 )أ( عخض نتائج الفخض األو: ومشاقذتها: 

وشص الفرض األوؿ عمى لنو  تؾاد فروؽ ذات داللة إ)رائية بيؽ متؾسظات رت       
دراات )االت األطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  
الؾعيفي واألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي( عمى مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج 

 االت الشسائية السختمفة في اتجاه األطفاؿ مرتفعي األدا  الؾعيفي. وذلػ بالشدبة لتقييؼ السج
 - Mannودتشي  –ولمتحقق مؽ تحة ذلػ الفرض، قامت البا)ثة باستخداـ اقتبار ماف 

Whitney  إل جاد الفروؽ بيؽ متؾسظات رت  دراات األطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية
األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي( )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي و 
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عمى مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج  وذلػ بالشدبة لتقييؼ السجاالت الشسائية السختمفة اسا 
 (.7وتزظ مؽ ادوؿ )

األطفاؿ الباتؾديؽ الفروؽ بيؽ متؾسظات رت  دراات األطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية) (7ادوؿ )
 ( عمى مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيجواألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي مشخفزي األدا  الؾعيفي

 اتجاه الداللة الداللة z مجسؾع الرت  متؾسط الرت  العدد السجسؾعات الستريرات
 مشخفزي األدا  الحراي

 مرتفعي األدا 
 إاسالي

02 
02 
02 

00.72 
9.02 

007.2 
90.2 

 
2.920 

  غير دالة
- 

 مشخفزي األدا  االاتساعي
 مرتفعي األدا 

 إاسالي

02 
02 
02 

02.2 
2.2 

022 
22 

 
6.762 

دالة عشد 
مدتؾػ 
2.20 

لرالظ 
مرتفعي 
 األدا 

الرعا ة 
 الباتية

 مشخفزي األدا 
 مرتفعي األدا 

 إاسالي

02 
02 
02 

00.72 
7.02 

0067.2 
70.2 

 
0.772 

 
غير 
 دالة

 
- 

السجاؿ 
 السعرفي

 مشخفزي األدا 
 مرتفعي األدا 

 إاسالي

02 
02 
02 

02.0 
2.9 

020 
29 

 
6.077 

دالة عشد 
مدتؾػ 
2.20 

لرالظ 
مرتفعي 
 األدا 

السجاؿ 
 المرؾؼ 

 مشخفزي األدا 
 مرتفعي األدا 

 إاسالي

02 
02 
02 

02.0 
2.9 

020 
29 

 
6.079 

دالة عشد 
مدتؾػ 
2.20 

لرالظ 
مرتفعي 
 األدا 

الدراة 
اللمية 
 لمسكياس

 مشخفزي األدا 
 مرتفعي األدا 

 إاسالي

02 
02 
02 

02.2 
2.2 

022 
22 

 
6.770 

دالة عشد 
مدتؾػ 
2.20 

لرالظ 
مرتفعي 
 األدا 

 Z =0.27  2.20عشد مدتؾػ   Z  =0.92  2.22عشد مدتؾػ 
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( واؾد فروؽ ذات داللة إ)رائية بيؽ متؾسظات رت  دراات 7وتزظ مؽ ادوؿ)     
األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى ومرتفعى األدا  الؾعيفى فى السجاالت االاتساعية والسعرفية 
والدراة اللمية لرالظ األطفاؿ ذوػ األدا  الؾعيفي السرتفي ، بيشسا لؼ تغير داللة لمفروؽ بيؽ 

طفاؿ مشخفزى ومرتفعى األدا  الؾعيفى مؽ الباتؾديؽ عمى لبعاد متؾسظات رت  دراات األ
 السجاؿ الحراى والرعا ة الباتية. 

( الفروؽ بيؽ متؾسظات رت  دراات األطفاؿ ذوؼ االضظرابات 0ودؾضظ ةكل )     
األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا   -الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي

 مى مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيجالؾعيفي( ع
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ( 0) ةكل
الفروؽ بيؽ متؾسظات رت  دراات األطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  

 األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي ( عمى مكياس البروفيل الشسائي لمبؾرتيج -الؾعيفي

 

االداء الوظيفي مرتفع  

 منخفض االداء الوظيفي
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 عخض نتائج الفخض الثاني: 

وشص الفرض الثاني عمى لنو  ال  ختمف ةكل البروفيل الشفدي لتقييؼ )االت األطفاؿ      
األطفاؿ الباتؾديؽ  -ذوؼ االضظرابات الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي

مرتفعي األدا  الؾعيفي( عشد استخداـ البروفيل الشسائي برنامج البؾرتيج اسحػ تذخيري 
 الشسائية السختمفة.  وتقييسي لمسجاالت

قامت البا)ثة بإ جاد البروفيل الشفدي لتقييؼ )االت األطفاؿ ذوؼ االضظرابات الشسائية      
األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي (  -)األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي

 (0كسا وتزظ في ةكل ) عشد استخداـ البروفيل الشسائي لمبؾرتاج
 

 
 
 

 

 

 

 

 ( 0) ةكل
الشسائية )األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  البروفيل الشفدي لتقييؼ )االت األطفاؿ ذوؼ االضظرابات 

 األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي( عشد استخداـ البروفيل الشسائي لمبؾرتيج -الؾعيفي

تذير نتائج البروفيل الشسائي لبرنامج بؾرتيج إلى فاعمية استخداـ البروفيل الشسائي      
ؽ لحاالت األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  لبرنامج البؾرتيج في التقييؼ والتذخيص الفار 

ظيفيمنخفض االداء الو   

 مرتفع االداء الوظيفي

 منخفض االداء الوظيفي
 مرتفع االداء الوظيفي
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األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي، مسا ودعؼ فرض الدراسة والتؾقي بفاعمية  -الؾعيفي
 استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج في عسميات التقييؼ الشسائي والتذخيص الفارؽ. 

الشسائي لبرنامج البؾرتيج في تذخيص وتقييؼ مؽ ثؼ وتزظ فاعمية استخداـ البروفيل و      
األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي.  -األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفي

 باإلضافة إلى تحدود مكامؽ القؾض التعميسية الخاتة والسيارات القابمة لمتعمؼ عشد الظفل.
 Villa, Micheli, Pastore&Molteni, 2010)ال مؽ ) إليوودتفق ىبا مي ما لةار      

والتي ىدفت إلى التحقق مؽ تبل)ية البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج، ولعيرت الشتائج 
ثبات وتدؽ السكياس في تقييؼ وتذخيص ذوػ االضظرابات الشسائية ))االت الباتؾدة 

 ,Waligórska,Pisula,Waligórski&Letachowicz)و)االت األسبرار(، ودراسة 
والتي ىدفت إلى التأكد مؽ فعالية برامج التدقل السبكر لؤلطفاؿ الباتؾديؽ باستخداـ  (2012

( PEP(، ولعيرت الشتائج تقدـ لؤلطفاؿ عمى اقتبار )PEPمكياس البروفيل الشفدي التربؾؼ )
 ,Fulton & D'entremont)االقتبارات الفرعية والدراة اللمية لمسكياس، اسا اةارت دراسة 

( )ي  ىدفت إلى فائدض البروفيل الشفدي التربؾؼ في تقييؼ PEP3ىسية مكياس )إلى ل  (2013
 السيارات السعرفية والمرؾدة لؤلطفاؿ الباتؾديؽ.

وترػ البا)ثة لف نتيجة الدراسة الحالية اا ت متفقة تساما مي عدود مؽ نتائج الدراسات      
لبرنامج البؾرتيج لمكياـ بعسميات  الدابقة والتي تؤاد عمى فاعمية استخداـ البروفيل الشسائي

التقييؼ الشسائية اللاممة والسدققة وابلػ عسميات التذخيص الفارؽ لحاالت االضظرابات 
الشسائية متسثمة في )االت اضظراال الباتؾدة مشخفزى ومرتفعى األدا  الؾعيفى وذلػ بشفس 

ذلػ متفقا  مي نتائج دراسة ، واا  PEP3اللفا ض والفاعمية الستخداـ البروفيل الشفدي التربؾؼ 
Reale, 2012) والتي ىدفت إلى التحقق مؽ افا ض تظبيق البروفيل الشسائي لبرنامج )

 ,Mandy)البؾرتيج في التذخيص الؾعيفي الضظرابات الباتؾدة، وابلػ مي دراسة 
Charman, Gilmour&Skuse, 2012)  التى ىدفت إلى فحص افا ض استخداـ البروفيل
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 Laytonامج البؾرتيج في تذخيص اضظرابات الشسؾ الذامل، ومي نتائج دراسة الشسائي لبرن
& Hao, 2014) التى ىدفت إلى فحص فاعمية الخرائص التذخيرية لبرنامج البؾرتيج )

 Attama,Uwakwe, Onyeamaفي التقييؼ السبكر لمباتؾدة بيؽ األطفاؿ، ولقيرا دراسة 
&Igwe, 2015) استخداـ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج ( التى ىدفت إلى بح  افا ض

 مي ال مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ وذوؼ اإلعاقات الشسائية.
وترػ البا)ثة لف لىؼ ولكثر ما  داىؼ بو البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج لنو مدعـؾ      

األدا  ببرامج تدردبية ، وال  كتفي فقط بتقييؼ وتذخيص )االت األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي 
األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي ، ولبا  سكششا القؾؿ بأنو  سكؽ الحرؾؿ  -الؾعيفي

عمى تؾرض متلاممة عؽ الظفل مؽ قبلؿ عسميات التقييؼ والتذخيص ؛ بل وندتظيي معيا 
تقد ؼ الخدمات التربؾدة والتعميسية بذكل لفزل مؽ قبلؿ البرامج التي تدعؼ البروفيل 

 )البرنامج الشسائي لمبؾرتيج(. السدتخدـ
كسا قامت البا)ثة برسؼ الرفحة الشفدية للل مؽ األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزي األدا       

األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي باستخداـ التقييؼ الشسائي لبرنامج  -الؾعيفي
البؾرتيج، واا ت الرفحة الشفدية تعكس مدا)ة التذابو بيؽ العيشيتيؽ عمي اسيي لبعاد 

نامج البؾرتيج، وفيسا ومي رسؼ ةكل الرفحة الشفدية للل مؽ العيشتيؽ ولواو التقييؼ الشسائي لبر 
 التذابو واالقتبلؼ فيسا بيشيسا 
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 ( 6) ةكل
األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا   -الباتؾديؽ مشخفزي األدا  الؾعيفيالرفحة الشفدية للل مؽ األطفاؿ 

 الؾعيفي ولواو التذابو واالقتبلؼ فيسا بيشيؼ

مؽ قبلؿ الرفحة الشفدية وتزظ لشا واؾد لواو التذابو لدؼ األطفاؿ الباتؾديؽ      
ييؼ الشسائي األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي عمي التق -مشخفزي األدا  الؾعيفي

 تتزظ فيسا ومي  لبرنامج البؾرتيج 
  في بعد  التؾاتل فقد عير مؽ قبلؿ الشتائج  واؾد قرؾر في ميارات التؾاتل

)المرة التعبيردة والمرة االستكبالية واإلدراؾ المفغي وغير المفغي( لدػ األطفاؿ الباتؾديؽ 
مشخفزى األدا  الؾعيفى مقارنة باألطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي، تراوح التأقر في 

الستؾسط والذدود، وابلػ تؾقف تأقر في القدرض عمى التخاط  واالتراؿ، اسا المرة ما بيؽ 
لف بعض األطفاؿ الباتؾديؽ البوؽ استظاعؾا التحدث اانت المرة لدويؼ غردبة )ي  اانؾا 

 منخفض االداء الوظيفي

 مرتفع االداء الوظيفي
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 قؾمؾف بتردود بعض اللمسات لو الجسل بذكل مدتسر )تى وإف اانت مؽ )دو  سابق ليس 
ألمر البػ لؼ  غير عشد األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  لو عبلقة بالسؾضؾع الحالي، وىؾ ا

الؾعيفي، فبالرغؼ مؽ تفؾقيؼ في ميارات التؾاتل عمي األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى األدا  
الؾعيفى إال لف مذكمة التؾاتل المفغي لدويؼ تلسؽ في لنيؼ  فتقروف إلى قؾاعد السحادثة مي 

  لفترات طؾدمة و وتحدثؾف عؽ بعض االىتسامات اآلقردؽ، فيؼ ورددوف االستئثار بالحدو
السحدودض لو عؽ مؾضؾعاتيؼ السفزمة والتي قد ال تيؼ ل)د غيرىؼ )كالحدو  عؽ إ)دػ 

 الذخريات ، وغيرىا( وغير ميتسيؽ باآلقردؽ ومذاعرىؼ وإذا اانؾا ميتسيؽ لـ ال.
  ديؽ مرتفعي األدا  لما فيسا وتعمق بالقرا ض واللتابة فبالرغؼ مؽ تفؾؽ األطفاؿ الباتؾ

الؾعيفي عمى الباتؾديؽ مشخفزى األدا  الؾعيفى  في ىبا البعد إال لف الفرؽ بيشيؼ ليس ابير 
مسا ودؿ عمى لف مرتفعى األدا  الؾعيفى في بدا ة الظردق نحؾ التعمؼ بذكل لفزل ، ولف 

ت األساسية األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى األدا  الؾعيفى في )ااة إلى برامج لتعميؼ السيارا
 لمتعمؼ )اللتابة القرا ض الحداال(.

   لما مؽ الشا)ية االاتساعية فقد لبدؼ األطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي تفؾقا
في ميارات التفاعل االاتساعي، فبالرغؼ مؽ لنيؼ وؾاايؾف عجزا ةدودا  في تلؾدؽ العبلقات 

ؾاايو األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى األدا  االاتساعية، إال لف ىبا القرؾر  غل مختمف ا عسا و
الؾعيفى ، فبالرغؼ مؽ واؾد مذكبلت ااتساعية تتراوح ما بيؽ االنعزاؿ والرغبة في االنفراؿ 
عؽ السجتسي إلي االةتراؾ في األنذظة االاتساعية غير الفعالة، إال لنيؼ ورغبؾف في التفاعل 

كتسل، ودراي ذلػ إلي نسؾ السيارات االاتساعي وإقامة الرداقات )تى ولؾ لؼ تلؽ بذكل م
المرؾدة مؽ )ي  )ريمة السفردات وقؾاعد المرة والشظق، اسا لنيؼ قادروف عمى تلؾدؽ اسل 

لما األطفاؿ ، طؾدمة ومعقدض في قؾاعدىا الستخداميا في التؾاتل والتفاعل االاتساعى 
ات التفاعل الباتؾديؽ مشخفزى األدا  الؾعيفى فيؼ  عانؾف مؽ قرؾر ةدود في ميار 
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االاتساعي، وفى القدرض عمى إقامة اتراؿ ااتساعي متبادؿ، وعدـ الرغبة في تلؾدؽ عبلقات 
 لو تداقات، اسا اتزظ مؽ نتائج السكياس ونتائج ولى األمر.

   وفيسا وتعمق بالسيارات الحراية  بالرغؼ مؽ لف االطفاؿ الباتؾديؽ مرتفعي األدا
لحراية االقدرض عمى استخداـ لدوات المع  قارج الؾعيفي  عانؾف مؽ بعض السذكبلت ا

السشزؿ مثل األراؾ)ة لو راؾال الدرااات وما إلى ذلػ وقد تلؾف ىيئة وقؾفيؼ لو امؾسيؼ 
غردبة ، اسا لنيؼ قد  غيروف تعؾبات في تشاسق السيارات البرردة الحراية إال لنيؼ لعيروا 

فى  في ىبا السجاؿ)السيارات الدقيقة تفؾق ا عمى األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى األدا  الؾعي
واإلدراؾ الحراي البررػ( فالقدرات الحراية لدؼ الباتؾديؽ مرتفعى األدا  الؾعيفى تتباوؽ 
بدراة ابيرض فسؽ قبلؿ تقردر ولي األمر ومؽ قبلؿ لدا  األطفاؿ عمي السكياس، بعض 

ايدض، والبعض اآلقر لد و  األطفاؿ الباتؾديؽ  مرتفعى األدا  الؾعيفى اعيروا ميارات نسائية
قرؾر في قدراتيؼ الحراية الدقيقة مشيا بط  فػي تعمػؼ ميارات ارتدا  السبلبس، وميارات 
تشاوؿ الظعػاـ، واسػتخداـ لزرار السبلبػس، واستخداـ لقبلـ الرتاص، والتمؾدؽ، والبازؿ، بيشسا 

 لؼ تؾاد فروؽ بيؽ الفئتيؽ في السيارات اللبيرض.
 ظية  لعير األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى األدا  الؾعيفى استجابة سمبية الدمؾايات الشس

عمى بعض)الخرائص الدمؾاية الحراية والخرائص الدمؾاية المفغية( )ي  اانؾا  رروف 
عمى لدا  لنذظة بعيشيا دوف غيرىا )مثل نذاط المع  بالسكعبات والخرز( اسا لف بعزيؼ 

ة، وبعزيؼ ااف  ذؼ األةيا  لو وتبوقيا، مسا  ذير كاف وردد اللمسات والجسل بظردقة عذؾائي
إلى تفؾؽ األطفاؿ الباتؾديؽ مشخفزى األدا  الؾعيفى عؽ مرتفعي األدا  الؾعيفي في ةدض 

 الدمؾايات الشسظية وىؾ ما وتفق مي قرائريؼ.
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 توصيات الدراسة
 في ضؾ  نتائج الدراسة الحالية تؾتي البا)ثة بسا ومي 

بتجدود طرؽ التذخيص والتقييؼ التي تدتخدـ مي األطفاؿ ذوػ ضرورض االىتساـ  .0
 اال)تيااات الخاتة عسؾما واألطفاؿ ذوػ اضظرابات الباتؾدة قاتة.

االستفادض مؽ البروفيل الشسائي لبرنامج البؾرتيج في عسميات التقييؼ والتذخيص ووضي  .0
 الخظة التربؾدة السبلئسة لمتدقل.

ؾ الظفل ومدؼ التقدـ نحؾ تحقيق األىداؼ والشتائج ترسيؼ لدوات لرتد الترير فى نس .6
 تربؾ السعمسة لتحكيقيا. التي
تؾفير االقتبارات والسقاويس الشفدية والتربؾدة داقل مؤسدات التربية الخاتة وتدرد   .0

 األقرائييؽ عمي استخداميا.
 البحؾث السقتر)ة 

لحاالت االتابة استخداـ البؾرتيج في التذخيص الفارؽ ورسؼ البروفيل الشفدى  -0
 الدماغية .

قدرض برنامجى تيتش والبؾرتيج في التذخيص الفارؽ بيؽ )االت الباتؾدة مرتفعى   -0
 ومشخفزى األدا  الؾعيفى.

استخداـ برنامج التدقل السبكر البؾرتيج فى التذخيص الفارؽ بيؽ )االت الزعف  -6
 العقمى والتؾ)د.

 د وتعؾبات التعمؼ .قدرض البؾرتيج في التذخيص الفارؽ لحاالت التؾ)  -0
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 السخاجع

 أواًل: السخاجع العخبية 

( (. تشسية بعض ميارات الرعا ة الؾالد ة لخفض لعراض الباتؾدة لدؼ 0206إبراليؼ، لكـر
 لبشائيؽ. رسالة داتؾراه. امية البشات لآلداال والعمـؾ التربؾدة، اامعة عيؽ ةسس. 

دمؾاية والتربؾدة( اقتبارات تكيس (. الظفل التؾ)دؼ )قرائرو ال0222لبؾ وؾسف، )داـ)
 قدراتو دمجو في السجتسي. القاىرض  إوتراؾ لمشذر والتؾزدي. 

(. التدقل السبكر واستراتيجيات الدمج. الرداض  0206ل)سد، عمي، عبد الغاىر، عبد  )
 دار الزىرا . 

. مراز سيتي، د 0996لدو ، ناد ة)  دسبر. ( األطفاؿ الستؾ)دوف. ورةة عسل عؽ األوتيـز

(. األوتيـز السذكمة والحل العبلج األمثل لسرض التؾ)د. 0227آرونز، مؾردؽ وايتشس، تيدا)
 تراسة دار الفاروؽ. القاىرض  دار الفاروؽ لمشذر والتؾزدي. 

( مدػ فاعمية برنامج عبلاي لتشسية االتراؿ المرؾؼ لدػ بعض 0220لميؽ، سيى )
 األطفاؿ الباتؾديؽ. رسالة داتؾراه. معيد الدراسات العميا لمظفؾلة، اامعة عيؽ ةسس. 

(. الرؾرض اإلكميشيكية لحاالت األوتيـز ذات السدتؾؼ الؾعيفي السرتفي 0220لميؽ، ىدؼ)
 امية الدراسات اإلندانية. اامعة األزىر. والسشخفض. رسالة داتؾراه. 

(. عمؼ نفس الظفل غير العادؼ. عساف  دار 0227البظاوشة، لسامة، والجراح، عبد الشاتر)
 السديرض لمشذر والتؾزدي والظباعة. 

 (. نسؾذج بؾرتاج لمتدقل السبكر. اللؾدت  دار البحؾث العمسية. 0222بيادر، سعد ة)
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(. فاعمية برنامج تدردبي في تشسية بعض ميارات الدمؾؾ التليفي 0220الجار)ي، سيد ) 
لدػ األطفاؿ التؾ)دويؽ وقفض سمؾاياتيؼ السزظربة. رسالة ماادتير. امية التربية 

 الشؾعية، اامعة عيؽ ةسس. 

(. فعالية برنامج عبلاي بالمع  لخفض دراة بعض االضظرابات 0220قظاال، ) )
ة لدػ عيشة مؽ الباتؾديؽ. رسالة داتؾراه. معيد الدراسات العميا لمظفؾلة، اامعة الدمؾاي

 عيؽ ةسس. 

(  الدليل التذخيري واإل)رائي الرابي لبلضظرابات 0202الرابظة األمردكية لمظ  الشفدي )
الشفدية تعدول الشص الرؾرض العربية، الجز  األوؿ، )تراسة  مدوشة الذارقة لمخدمات 

 ، لبؾ عبى  الذارقة لمخدمات اإلندانية. اإلندانية(

(. الظفل التؾ)دؼ لسرار الظفل التؾ)دؼ وايا نتعامل معو. القاىرض  0227رداض، سعد)
 دار الشذر لمجامعات. 

(. التقييؼ الشفدي والتربؾؼ لدػ عيشة مؽ لطفاؿ التؾ)د 0227الزردقات، إبراليؼ؛ اإلماـ، ))
 ذر، مراز اإلرةاد الشفدي، اامعة عيؽ ةسس. باألردف السؤتسر الدشؾؼ الرابي ع

(. برامج لنذظة )دية لتشسية ميارات التؾاتل لدؼ عيشة مؽ األطفاؿ 0202الزغبي، محسؾد)
 الباتؾديؽ. رسالة ماادتير. امية رداض األطفاؿ. اامعة القاىرض. 

ؾ التليفى مكياس فاوشبلند لمدمؾ   .(2004 )سبارو، سارا ،وباال، د فيد ،وةيكذتي، دوميشيػ 
تؾرض معدلة ومشقحة لسكياس فاوشبلند لمشزج االاتساعي، تأليا إداار دوؿ ، تعػردػ  

 وتػقشػيػؽ بشػدر بؽ نػاتػر العػتيبػي، اػميػة التػربيػة  اػامعػة السػمػػػ سػعػػؾد .

 (. الظفل الباتؾؼ بيؽ السعمؾـ والسجيؾؿ. القاىرض  مكتبة األنجمؾ. 0229الدعيد، ىبل)

 (. التؾ)د واضظراال الدمؾؾ. عساف  دار السذرؽ الثقافي. 0222)سد)سميؼ، ل
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( محاولة فيؼ الباتؾدة " إعاقة الباتؾدة عشد األطفاؿ"، القاىرض  0222سميساف، عبد الر)سؽ)
 مكتبة زىرا  الذرؽ. 

(. معجؼ مرظمحات اضظراال التؾ)د. القاىرض  األنجمؾ 0200سميساف، عبد الر)سؽ)
 السرردة. 

(. متبلزمة إسبرار الظيا الثاني مؽ اضظرابات التؾ)د دليل 0202بد الر)سؽ)سميساف، ع
 السعمسيؽ. القاىرض  عالؼ اللت . 

تذخيرو(. الرداض  الجسعية  –لسبابو  –(. قفا ا التؾ)د )لةكالو 0220الذامي، وفا )
 الفيرمية. 

ات الخاتة. (. قامؾس التربية الخاتة والتأىيل لبوػ اال)تياا0206الذخص، عبد العزؼ)
 القاىرض  األنجمؾ السرردة. 

 (. اضظراال الباتؾدة. القاىرض  مكتبة األنجمؾ السرردة. 0227ةقير، زدش ، ومؾسى، ))

(. مدؼ فاعمية برنامج بؾرتاج في تشسية الجؾان  االاتساعية لظفل ما 0222تالظ، تفا )
 اامعة عيؽ ةسس. معيد الدراسات العميا لمظفؾلة، رسالة ماادتير. قبل السدرسة. 

(. فعالية العبلج السعرفي الدمؾاي في تشسية ميارات األميات لمتعامل 0202تقر، مروض. )
 مي الظفل التؾ)دؼ. رسالة داتؾراه. امية الخدمة االاتساعية، اامعة )مؾاف. 

(. مدقل إلى اضظراال التؾ)د الشغردة والتذخيص ولسالي  الرعا ة. 0200عبد  ، عادؿ. )
   الدار السرردة المبشانية. القاىرض

(. مكياس ايمياـ التقدورؼ لتذخيص اضظراال التؾ)د. القاىرض  دار 0227عبد  ، ). )
 الرةاد. 
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 (. مكياس ايمياـ الضظراال إسبرار. القاىرض  مكتبة  األنجمؾ السرردة.0202عؾده، ) )

تباه لدػ األطفاؿ (. فاعمية برنامج تدردبي سمؾاي لتشسية االن0222عؾض، رلفت. )
 التؾ)دويؽ.   رسالة داتؾراه. امية التربية، اامعة عيؽ ةسس. 

 –ترشيفيا  –(. اإلعاقات البىشية في مر)مة الظفؾلة " تعردفيا 0220فراج، عثساف. )
التدقل العبلاي ". القاىرض  السجمس العربي لمظفؾلة  –لسبابيا  –تذخيريا  -لعراضيا 
 و التشسية. 

 (. التؾ)د الخرائص والعبلج. عساف  دار وائل لمشذر والتؾزدي0220فرج، إبراليؼ)

 (. مدقل إلى التربية الخاتة. القاىرض  األنجمؾ السرردة. 0202)فؤاد، فيؾليت 

التدرد ، مرةد إلى الؾالدوؽ والسيشييؽ.  –التعميؼ  –(  التؾ)د / السفيؾـ 0222الفؾزاف، ) )
 لشذر. الرداض  دار عالؼ اللت  لمظباعة وا

(. إعادض تعردا األمراض الشفدية، )تراسة( مرظفي ةقي ، 0206فيردس ابر)
www.arabpsyynet.com . 

(. اضظرابات التؾ)د األسباال والتذخيص والعبلج. عساف  دار 0200القسش، مرظفى)
 السيدرض لمشذر. 
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 :ثحبلا صخلم

يهدؼ البحث الػ  الححقػم  ػؽ ليةمبػن مج ػي ت مؾرخػيج لطرػض ا ػظجاايت طبػ  الحؾ ػد  
الطيطػػؾةحغؽ  االطػػظهت هػػبت الحيجذ ػػة ذ كخػػؼ اخػػحطداـ لػػدػ افطرػػيؿ لػػة  ج مػػن الظرؾلػػن الطب ػػج 

م 3 -2) ي مػػػغؽطرػػػ مم  طػػػؽ خحػػػجاكح أةطػػػير ؼ  ػػػ 44) ، كخكؾ ػػػي ةغظػػػن البحػػػث  ػػػؽ الطحكػػػيلنحغؽ
 ػؽ الػورؾر،  م أطرػيؿ7خظؾات كخؼ خقسبطهؼ إل   يطؾةحغؽ:الطيطؾةن الحيجذ بن كخكؾ ػي  ػؽ )

كقػد راةػي البي  ػن ةػد  هػجك  ةظػد  ػؽ الػورؾر.  م أطرػيؿ7الطيطؾةن الضياظن كخكؾ ػي  ػؽ )
كخحقغػم الحكػيلب مػغؽ الطيطػػؾةحغؽ ،    ػػيـ البحػث ك ػبظتإ ػي فلػجاد ةغظػن البحػث لةذػيد  اخحبير 

اخػحطد ي البي  ػن افدكات الحيلبػن لػة البحػث: قيقطػػن خقػديج الطبهػجات الدالػن ةمػ  ا ػػظجاايت ك 
مج ػػػػي ت الحظطبػػػػن ال ػػػػي من ، )إةػػػػداد: البي  ػػػػنم   م خػػػػظؾات.3 -2افطرػػػػيؿ ) ػطبػػػػ  الحؾ ػػػػد لػػػػد
ن مج ػػي ت "مؾرخػػيج" ك يي ػػت بػػليةم، كأهػػيرت الظحػػيقت لػػة  يمطهػػي إلػػ    "مؾرخػػيج"  لمظرؾلػػن الطب ػػج 

 م خظؾات.3 -2لة الحد  ؽ  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ )

 

مج ػػي ت مؾرخػػيج ، ا ػػظجاا طبػػ  الحؾ ػػد، أطرػػيؿ  ج مػػن الظرؾلػػن   الكلماا ا اتاح ة:اا : 
 الطب ج 
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Abstract: 

     The research aims to verify the effectiveness of the Portage program 

to reduce autism spectrum disorders in children in early childhood, and 

the semi-experimental approach with two equal groups was used. The 

research sample consisted of (14 children) between the ages of (2-3) and 

they were divided into two groups The experimental group consisted of 

(7) male children, the control group and consisted of (7) male children. 

The researcher has observed several conditions when choosing for the 

individuals of the research sample to increase the control and control of 

the research and achieve parity between the two groups. The researcher 

used the following tools in the research: List of estimating indicators 

indicating autism spectrum disorders in children (2-3 years). (Prepared 

by: the researcher), the comprehensive development program for early 

childhood "Portage", and the results in its field indicated the 

effectiveness of the "Portage" program and its success in reducing the 

indicators of autism spectrum disorders in children (2-3 years). 

 

 
 

Keywords: Portage Program, Autism Spectrum Disorder, Early 

Childhood Children 
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 اتكدم   

يعد مج ي ت مؾرخيج  ؽ ألضل مجا ت الحدخل الطب ج الحة خسيةد افطريؿ الصغير ةم         
أف اكحسيا السمؾؾ يحؼ  ؽ الطرغد  لة  بيخهؼ، ك ؾ يعحطد ةم   اكحسيا الطهيرات الؾعبفبن

خ ؿ اف  ظن الحة خقؾـ ةم  المعب كةم  الحعةذة اإليييمة كةم  الحدرج لة الحعمبؼ كةم  
خؾالج الططيرخن لة السمؾؾ كذعحطد ال ج ي ت ةم  خحمغل كرصد هي ل ليطبع  هيرات الظطؾ لة 

ظن لححقغم الحظطبن لة كالحجربن كالمغؾذن كاالةحطيد ةم  اف   اليؾا ب الطعجفبن كاالجحطيعبن
 الطييالت كرصد أداء افطريؿ كالحقدـ ات.وه  

 مشكل  البحث

 ة الحيالت  autism spectrum disorders (ASDs) ا ظجاايت طب  الحؾ د     
خظؾذج الع قيت االجحطيعبن العيدين، أك اخحطداـ المغن  الحة يؾاجت لغهي افهطيص صعؾبن لة

 .خحطدا هي ا  ل  ظمم، كذحصجلؾف اظجؽ قهجذن كطقؾخبنا  ل ط بعة، أك يعيةكف ةؽ ا
كلقد ججػ اةحبير الحؾ د اأ ت طب  أك  ظيؽ  ؽ اال ظجاايت، فف  غي جه خحبييؽ ر غجما      

 ؽ  غث الظؾع كال د . كريف الحؾ د فبطي خ م ُيصظف لة خطسن أ ؾاع: الحؾ د الحقمغدؼ، 
، Rett syndrome ك ح ز ن رذي، Asperger syndrome ك ح ز ن أخ ججج

، كا ظجاا االرخقيء childhood disintegrative disorder كاال ظجاا الححممة الظرؾلة
كلكؽ افطبيء ال يسحطد ؾف  يلبمي  وه  .pervasive developmental disorder الطظح ج

 autism الطصظمحيت، كُذظمقؾف ةم  جطبع أ ؾاع الحؾ د اخؼ ا ظجاا طب  الحؾ د
spectrum disorders  (ASDs) كالحة ُخعد ا ظجاامي كراثبمي  ح ز ن رذي ايخح ظيء ،

، ةم  الجغؼ  ؽ أف الك غج  ؽ اإلةيقن الو ظبن  طغةمام، يطحمف ا ظجاا طب  الحؾ د ةؽ

https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88/%D9%85%D9%8F%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 ج   الحؾ د ُيعي ؾف  ؽ ر  الحيلحغؽ. كذبرد  غيـ خصظب  ا ظجاايت طب  الحؾ د ةم  
 .أ ت  طؽ الظب  الؾاخع لمطجض خحبييؽ خطيخت  ؽ  غث ال د  أك الؾ ح مغؽ  جذض كآخج

 رغد  لألطريؿ الطصيمغؽ ايلحؾ د. خيجؼ  أخيلغب خعديل السمؾؾ الط  ف كغيلبمي  ي خكؾف      
 سيةد  افطريؿ الويؽ ي ؾف  عدؿ الوريء لديهؼ أةم  ةؽ طجذم الع ج الوؼ يهدؼ إل  
خظؾذج الطهيرات االجحطيعبن. يعد الحعمبؼ الطيص الرجدؼ أ جام ايلغ اف طبن، كذحضطؽ لة 

ايلك ـ، كالع ج الطهظة، كال د ة، كالسمؾرة، كذلػ  طؽ مج ي ت خيص  الغيلب الع ج
 . صطؼ لألطريؿ الطصيمغؽ ايلحؾ د

م اعظؾاف الط   ت كاال حبيجيت الحة 2147كلة دراخن لححبن دمحم  حرؾظ كخمؾؼ ةطج)     
خؾاجت اخج أطريؿ الحؾ د كدكر الطبخسيت لة  ؾاجهحهي كقد طبقي الدراخن ةمة ةغظن  ؽ 

البطؽ كاخحهدلي الدراخن الحعجؼ ةمة الط   ت الحة خؾاجت أخج  –الخج لة  ديظن الط   ا
افطريؿ الحؾ ديغؽ كالحجؼ ةمة دكر الطبخسيت كاليهيت الداةطت لهوه افخج خؾاء ريف  ؽ 
الظي بن الحأ غمبن أك الطيدين لة  ؾاجهحهي  سحطد ن  ظهت الطسح ايلعغظن الدرراخن اهحطمي 

جه  ؽ أخج االطريؿ الحؾ ديغؽ كاخحطد ي أداه االخحبي ت لمحعجؼ ةمة الط   ت مأخ81ةمة )
كاال حبيجيت الحة خؾاجت أخج افطريؿ الحؾ ديغؽ كدكر الطبخسيت الحة خحعي ل  عهؼ ك ل 
خؾجد جهيت داةطت لهؼ كقد خؾصمي الدراخن الة  يطؾةن  ؽ الظحيقت ا طهي ةدـ كجؾد خؾعبن 

 د، كخؾاجت اخج الحؾ ديغؽ صعؾبن الحعي ل  ع الظرل الحؾ دؼ لدؼ الطيحطع ةؽ  جض الحؾ 
كةدـ كجؾد  صيدر خطؾذل الخج االطريؿ الحؾ د كلهوا اخحظدت البي  ن ةمة مج ي ت مؾرخيج  
 غث يعد مج ي ت مؾرخيج مج ي ت خدخل  ب ج ي قؼ آايء ك قد ة الجةيين لألطريؿ الواخؾذغؽ أك 

يرغد ال ج ي ت لة خقغبؼ خمؾربيت الظرل كخطظبط   غث ، ؽ يحطمؾف  بهجات طب  الحؾ د
اف داؼ الطظهيبن الطظظكبن الحة خدةؼ  طؾ  هيرات الظرل، رطي خكطؽ أ طبن اخحطداـ مج ي ت 
ا لة خؽ الحضي ن ك ي ق مهي لة  حؾر خجرغة ي ةم  مغنن  ال ؾرخيج  ع افطريؿ الصغير جدم

ؾرخيج لمحدخل الطب ج يجرة ةم  الظرل افخج  اصرن ةي ن كلبس ةم  الظرل لقط. ل ج ي ت م
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لة مغنن افخج   طي ييعل لت خأثغجات أك ج إيييمبن  ؽ خمػ ال جا ت الحة خجرة ةم  الظرل لقط 
(Ning Sheng, 2011:56; Allen, 2013: 266-281). 

ما فاعمية بخنامج بهرتاج ك ؽ  ظي جيءت    من البحث الحة خح مؾر لة السباؿ الحيلة: 
 ضظخابات طيف التهحج لجى األطفاؿ في مخحمة الظفهلة السبكخة ؟لخفض بعض ا

 أهداف البحث

 .  خرض ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ االطريؿ لة  ج من الظرؾلن الطب ج 
   الحأكد  ؽ  دػ ليةمبن اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج لمحد  ؽ  بهجات ا ظجاايت طب

 الحؾ د لدػ افطريؿ لة  ج من الظرؾلن الطب ج .

 البحثأهم:  

خحط ل اف طبن الظغجذن  يلبمي لة الحأصغل الظغجؼ لطحغغجات البحث كالطحط من  األىسية الشظخية:
لة ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ كرولػ مج ي ت مؾرخيج لمحدخل الطب ج لة ال قيلن 

يعبن العجببن كافجظ بن، خقديطهي خأصب م  غجذمي لمطريلبؼ، رولػ الظغجذيت الظرسبن كاالجحط
 الطرسج  لت ك حياعن اإلخهي يت الظغجذن الططحمرن كالدراخيت الحدي ن لة  وا الطييؿ.

خحط ل اف طبن الحظ بكبن لة خحديد الطبهجات الدالن ةم  ا ظجاايت طب   األىسية التظبيقية:
الحؾ د لدػ افطريؿ لة  ج من الظرؾلن الطب ج ، ك عجلن  دػ ليةمبن مج ي ت مؾرخيج لحطفبض 

الطبهجات، كا سحيا الظحيقت ةم  العغظيت الط يمهن لعغظيت البحث الحيلة،  غث يعح ج   وه
البحث  حؾرما  ي مي لطسيةد  الطحطصصغؽ لة  ييؿ الحجببن، كةمؼ الظرس،  صططة مجا ت 
الحدخل الطب ج، الطحطصصغؽ لة  ييؿ الظرؾلن لة ربفبن الحطظبط لمظطؾ كخؾعب   وا 

خؾلغج كخظطبن افخيلغب كرولػ  .ال ز ن لألطريؿ الحؾ د كأخج ؼ الطد يت الحطظبط لة خقديؼ
 الحعمبطبن الطؾجؾد  ايل غنن لححقغم ألضل الرجص لمظرل كافخج .
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  مصطلح ا البحث

    :Autism Spectrum disordersاضظخابات طيف التهحج 
ل خؽ خعجؼ البي  ن ا ظجاايت طب  الحؾ د اأ ت "ا ظجاا  طيقة خغهج أةجا ت ق      

ال يل ن، يبثج لة  ييالت ةد ، خ طل قصؾرَا لة الحريةل االجحطيةة، قصؾرَا لة الحؾاصل، 
 كعهؾر الحجريت الظطظبن ك حدكدين لة اف  ظن كاال حطي يت". 

  :Portage program بخنامج "بهرتاج" 
يقؾـ مهي يعجؼ مج ي ت مؾرخيج اأ ت " يطؾةن اف  ظن كالططيرخيت كالط جات الطهطن الحة      

 افطريؿ الصغير خ ؿ  ظيؽ ز ظة  عغؽ لححقغم أ داؼ  طيقبن  عغظن"
(Brue & Oakland, 2012:255) 

 ةدود البحث

مج ي ت مؾرخيج،  -يححدد البحث الحيلة اطحغغجاخت، ك ة  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د  
م خظؾاتم 3 -2طر مم خحجاكح أةطير ؼ  ي مغؽ )44كطي يححدد لة  ؾء العغظن الطحط من لة )

ي  اطجرة الظهة ايخغؾ  كقد خؼ خقسبطهؼ إل   يطؾةحغؽ: )خيجذ بن ك ياظنم، رطي خححدد أيضم
 البحث، لجكض البحث، افدكات كافخيلغب اإل صيقبن الطسحطد ن.لة  ؾء أ داؼ 

 اإلط ر النظري والدراس ا الس بك 

 مقجمة: 
 أواًل: اضظخابات طيف التهحج 

ي هد ةيلطظي الطعيصج خمسمن  ؽ اال ظجاايت الظطيقبن لة هح   ييالت الحبي   
اإل سي بن، لعل أك ج ي مجكزما لة  غداف البحث العمطة لة  ييؿ ةمؼ الظرس كالصحن الظرسبن 
 ؾ ا ظجاايت طب  الحؾ د أك  ي يعجؼ ايخؼ )الطظج الصي يم كذلػ لطي يعي بت افطريؿ 



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1289 

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

قبن ةي ن خبثج ةم   غي ج الظطؾ الطحعدد لألطريؿ كخبدؼ إل   ؽ  وه الرنن  ؽ إةيقن غي
 م.9: 2118ا سحيات كإ غ قت ةم   رست )  يـ ة د الج طؽ، 

كخعظة الظرس كلة  ييؿ الظب  (Autos)كخعؾد رمطن )ذاخؾذنم إل  افصل الغؾ ي ة      
: 2117 طؽ، الظرسة خعظة اال سحيمبن كاالخحغجاؽ لة الظرس ) صظر   ؾرؼ كخمغل ة د الج 

 68 ؽ رل  4م.كخ غج أ دث خقديجات  جرة الؾالييت الطححد  لط يلحن اف جاض إل  أف 293
، أك  طرل لديهؼ ه ل  ؽ أه يؿ طب  الحؾ د اةحبيرما  ؽ ةيـ  4111لكل  44.7طر م

طرل، ك ح ز ن أخ ججج مظحؾ  4111لكل  2-4قد قدر  عدؿ ا ح ير الحؾ د اطعدؿ  .2141
، كاال ظجاايت 4111لكل  1.12رل، كا ظجاا خركػ الظرؾلن  حؾ ط 4111لكل  1.6

 وه الطعدالت  حظيخقن ة ج  .طرل 4111لكل  3.7الظطيقبن ال ي من غغج الطحدد  اطعدؿ 
لة  غؽ أف  عدالت   ال قيليت كالطيطؾةيت العجقبن،  غث يعح ج الحؾ د ا ظجاامي ةيلطبمي

ال أ هي خطحمف اخح ليم ر غجام  سب اليظس  غث ا ظجاايت طب  الحؾ د ثيمحن ة ج ال قيليت، إ
  : 4.2يحأثج افكالد أك ج  ؽ الرحبيت اطعدؿ 

 https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/index.htm)م 
 مفيـه اضظخابات طيف التهحج  -1

أف  (American Psychiatric Association)خجػ اليطعبن اف جذ بن لمظب الظرسة      
ا ظجاايت طب  الحؾ د "إةيقن  طؾ هي من،  غث يحسؼ الرجد ايال سحيا  ؽ الحبي  
االجحطيعبن، الحأخج الركجؼ، الط يكل المغؾذن كالعداقبن خييه ااَلخجذؽ، ق ل ممؾغ ال  ثغؽ ههجما 
 ؽ العطج كالوؼ يط ؽ أف خغهج أةجا ت الطجخبظن ات كخ طص ال قمي، رطي أف اال ظجاايت 

 ة  ظهي الظرل ال خكؾف كا حن أك أكغد  لة مداين اف ج كةيد   ي يحضطؽ طب  الحة يعي
اال ظجاايت الطجخبظن ايلعةلن خأثغجات  ؾعبن ةم  الحريةل كالحؾاصل االجحطيةة" )أخي ن دمحم 

 م.573: 2117كة د الظيصج ذييا ك أ ؾف دمحم، 
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 National Autistic)غؽ كطي خعجلت اليطعبن ال جذظي بن الؾطظبن لألطريؿ الواخؾذ     
Society)  كالطغي ج افخيخبن ييب أف خغهج  ،اأ ت: "ا ظجاا أك  ح ز ن خعجؼ خمؾربيم

كخحضطؽ ا ظجاامي لة خجةن أك خحياع  ،م ههجما  ؽ العطج31ق ل كصؾؿ الظرل إل  خؽ )
لطعجفبن، الظطؾ، ا ظجاامي  سبمي لة االخحييان لمط غجات، ا ظجاامي لة: الك ـ، المغن، السعن ا

 الحعمم كاال حطيء لألهبيء، الطؾ ؾةيت، الظيس كاف داث". 
كطي يعجؼ اأ ت  يالت قصؾر ث ث خحط ل لة: صعؾبيت لة الظظم، المغن كةدـ      

 الحؾاصل ال رؾؼ.صعؾبيت لة الطهيرات االجحطيعبن.صعؾبيت لة الحطغل كالمغن الداخمبن.
 م.53: 2144؛  يي  الةارع، 7: 2144)دمحم ةمة، 

كطي  ددت  ظغطن الصحن العيلطبن لة الحصظب  الطيص ايف جاض ا ظجاايت طب       
الحؾ د اأ ت: "ا ظجاا  طيقة يحسؼ مؾجؾد  طؾ غغج ط بعة أك  طحل أك رمغهطي يصغب الظرل 
ق ل أف ي مغ ال يل ن  ؽ ةطجه كذحطغة اطيطؾةن  ؽ اإلةيقيت  ة ريلحيلة:ةية لة اال حبيه 

 هيرات الحريةل االجحطيةة    Communicationالحؾاصل  Joint Attentionالطحجااط 
Social Interaction Skills   ا ظجاا الك ـ )ال بغيقبنمEcholali     ا ظجاا المغن
Language Disorder       ،م2141: 244)خجؼ دمحم 

 ثانًيا: الشظخيات السفدخة الضظخابات طيف التهحج
 ؽ افلغيز الطحغج   غجما لمحبييؽ ايلطصيقص كالخح ؼ  خعد ا ظجاايت طب  الحؾ د     

أخبيمهي، ي غج  جرة الحح ؼ كالحد  ؽ ا ظجاايت الظطؾ إل  أف أخبيا ا ظجاايت طب  
الحؾ د يط ؽ أف خكؾف كراثبن أك  يخين ةؽ ةؾا ل مغؾلؾجبن أك أخجذن أك اجحطيعبن مغنبن 

لظطؾ، كذط ؽ أف خغهج ةؾا ل خظؾر  كغغج ي  ؽ العطمبيت الحة يط ؽ أف خبثج ةم   سير ا
الواخؾذن لة افطريؿ الصغير اصؾر   سحقمن أك خريةمبن  ؽ خ ؿ خريةل العؾا ل الؾراثبن  ع 

 (Centers for Disease Control and Prevention, 2014: 12- 28) ال غنبن.
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خرسغجات كلولػ لقد اخحقظب ا ظجاا طب  الحؾ د ا حطيـ الك غج  ؽ العمطيء كعهجت      
 ةديد  لة  حيكلن  ظهؼ إل  لهؼ  وا اال ظجاا، يط ؽ إجطيلهي فبطي يمة:

 نظخية السشذأ الشفدي      -1
كريف  وا االةحقيد السيقد قديطمي لة لحج  افربعغظبيت كالططسغظبيت  ؽ القجف الع جذؽ،      

، ةدـ العظيين  غث ري ؾا يعحقدكف اأف ةدـ دراين افمؾذؽ كإ طيلهؼ،  قص الدؼء العيطرة
محجببن افمظيء كالصجاع الظرسة الداخمة الظيهئ ةؽ ا ظجاا الحرية ت افخجذن، اف ج الوؼ 
يظحت ةظت ةةلن افمظيء كا سحيمهؼ رؾخغمن لمظيي   ؽ العيلؼ الوؼ يعب ؾف فبت رل ذلػ يعد  ؽ 

 افخبيا الجقبسن لإلصيان ايلواخؾذن. 
حرسغجات الظرسبن لمواخؾذن كرد ةمغهي ا د  كقدـ جطمن  ؽ ال (Rimland)كقد ا حقد رذط  د      

ال جا غؽ الحة خد ض خمػ الحرسغجات، ك ؽ خمػ ال جا غؽ أف اعض افطريؿ الواخؾذغؽ قد كلدكا 
اَلايء كأ هيت ال خظظ م ةمغهؼ صريت  طؾذج كالد الظرل الحؾ دؼ  ؽ جهن، ك ؽ جهن أخجػ 

هؼ صريت ذلػ الظطؾذج قد أ ي ؾا أطريالم غغج  ظيؾ الك غج  ؽ ااَلايء الويؽ خظظ م ةمغ
ذاخؾذغؽ، رطي أف أهقيء افطريؿ الواخؾذغؽ  ؼ غيلبمي أطريؿ ط بعغؾف  طي يدؿ ةم  ةدـ صحن 

 م.446 -445: 2143؛ صيقب ري ل كَاخجكف، 244: 2141خمػ الظغجذن )خجؼ دمحم، 
 الشظخية العربية والبيهلهجية )الشيخوبيهلهجي(          -2

خحح ؼ العؾا ل ال غؾلؾجبن مؾعيقف الد يغ كبحعمبؼ اإل سيف كخمؾرت ك ة خبثج ةم  الظطؾ      
 الظ بعة لميهيز العص ة الطجرةؼ كبيلحيلة ةم  خمؾربيت ذاخؾذن.

لهظيؾ دراخيت كجدت زذيد  لة العطمبيت الحغؾذن ال غؾلؾجبن لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ      
اف ي غؽ لدػ الظرل الحؾ دؼ غغج ط بعة ك وا يرسج كأث حي الدراخيت أف ةطل الرصغؽ 

خ ب ةدـ  قدرخهؼ ةم  الحعمبؼ،  عف الحجرغة، ةدـ القدر  ةم  الحح ؼ ايلسمؾؾ، صعؾبن 
 لة خحمغل  رهـؾ الؾقي ك عف الواكج  القصغج  كالظؾذمن الطدػ.
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كطي أعهجت دراخيت أخجػ أف الظرل الحؾ دؼ يؾجد لديت اخح ؼ لة الطخ لة  
يز الظجلة ك ؾ الوؼ يسبظج ةم  السمؾربيت االجحطيعبن كالعيطفبن كبعض جؾا ب الحعمؼ اليه

 م.314 -313: 2144كالواكج  )السغد ة د القيدر، 
 الشظخية الجيشية -3

 ظيؾ هبت إجطيع ةم  أف ا ظجاايت طب  الحؾ د خججع إل  كجؾد خمل كراثة كأف  وا      
جغؽ كا د لقط كقد يحؼ خؾارثهي  ؽ أ د أك ر  اال ظجاا  يخت ةؽ ةدد  ؽ اليغظيت ال 

الؾالديؽ أك قد خغهج  حبين لحغغج  ريجئ طجأ أثظيء ةطمبن خةاكج رج ؾزك يت خبدؼ إل  عهؾر 
 الواخؾذن مدرجيت  حريكخن.

 يطؾةن  ؽ الدراخيت الحدي ن لة  ييؿ الكجك ؾخؾ يت  (Hughes)كقد لطص  غؾز      
 د اقؾلت: إف العديد  ؽ الكجك ؾخؾ يت يححطل أف خكؾف الطحس بن لة ا ظجاايت طب  الحؾ 

م ك ؽ الؾا ح  ح  47، 45 حس بن لة اإلصيان ايلواخؾذن كب  ل خيص الكجك ؾخؾ يف )
ااَلف أف خ ب ا ظجاايت طب  الحؾ د  ؾ خمل كهوكذ رجك ؾخؾ ة )ةيدؿ ة د هللا، 

: 2144ي ل، ؛ أخي ن ليركؽ كالسغد رCaglayan, 2010: 130- 138 ؛ 422ا: 2141
 م447: 2143؛ صيقب ري ل كَاخجكف، 24
 نظخية العقل أو السعخفة -4

خ غج  غجذن العقل أك الطعجلن إل  قدر  ال طص ةم  أخو  ظغؾر أك دكر أ يس َاخجذؽ،      
 ك ة مولػ خ غج إل  القدر  ةم  إدراؾ أهبيء  عغظن ريلظؾايي، الط يةج، الطعحقدات كالجغبيت. 

اجت الك غج  ؽ افلجاد الويؽ يعي ؾف  ؽ ا ظجاايت طب  الحؾ د صعؾبن كةيد   ي يؾ      
جطن ةظد قجاء  اإلهيرات االجحطيعبن، رطي أ هؼ يؾاجهؾف صعؾبن  طيثمن لة اخحظحيج الحيلن 
اال رعيلبت أك االخحدالؿ ةمغهي لطؽ يحعي ل  عهؼ  ؽ افلجاد  ؽ خ ؿ خرسغج اإلهيرات 

جات الؾجت، رطي أف اعضهؼ ال يرهطؾف أف ألكير ؼ خطحمف ةؽ   ل   ج  الصؾت كخع غالططحمرن 
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ألكير ااَلخجذؽ ك ؾ  ي ييعمهؼ غغج قيدرذؽ ةم  أف يقؾ ؾا اأخو دكر ااَلخجذؽ )ةيدؿ ة د هللا، 
 م.39: 2145؛ دمحم ةؾد ، Bolton& Patrick, 2012: 249-260؛ 412 -414أ: 2141
رغؼ  ي خؼ ذرػجه  ػؽ  غجذػيت كلج ػبيت  رسػج  فخػبيا الواخؾذػن، إال أ هػي لػؼ خقػدـ أؼ   :تعقيب
ةمطػػة  قظػػع، لهػػة األضػػل الحػػيالت  غجذػػيت لػػؼ خ  ػػي صػػححهي اعػػد، كذح ػػغؽ لمبي ػػث  ػػؽ  دلغػػل
افدلػػن كال ػؾا د الطرحج ػػن لمواخؾذػػن اػأف ا ػػظجاايت طبػ  الحؾ ػػد قػػد ال يعػؾد لسػػ ب كا ػػد  ك ػج 

أخبيا  يحطعن  ظهي مغؾلؾجة ك ظهي مغنة ك ظهي جغظة، ك وا  ي يظمم ةمبػت  إ طي قد يججع لعد 
افخبيا أؼ أك ج  ؽ خػ ب أدػ لغهػؾر  بهػجات طبػ  الحؾ ػد ةظػد طرػل  دكف  ارج بن الحقيء

 خؾاه.
 ثالًثا: خرائص اضظخابات طيف التهحج

كالحجربن، يحطغة افلجاد الواخؾذغؽ ايلعديد  ؽ الطصيقص  ظهي الطصيقص اليسطبن      
الطصيقص العقمبن الطعجفبن كالطصيقص السمؾربن كالظرسبن كذحعغؽ الحأكغد ةم  أف  وه 
الطصيقص لبس  ؽ الضجكرؼ أف خيحطع لة رل  يلن  ؽ  يالت ا ظجاايت طب  الحؾ د 
مل قد يغهج اعضهي لة  يلن  عغظن كقد يغهج البعض ااَلخج لة  يلن أخجػ، رطي خحبييؽ  وه 

مداين عهؾر ي، هدخهي كاخحطجارذحهي، كفبطي يمة ةجض لهوه الطصيقص  الطصيقص  ؽ  غث
 م.69: 2119)زذظب هقغج ودمحم خغد، 

 الخرائص الجدسية والحخكية -1
 ( الخرائص الجدسية1 -1)

يح يات أطريؿ طب  الحؾ د  ع افطريؿ العيديغؽ لة خصيقص الطغهج العيـ، مل يو ب      
ايلؾخي ن،  لكؽ يطحمف الظرل الحؾ دؼ ةؽ الظرل العيدؼ البعض إل  اةحبير أ هؼ يحطغةكف 

 ؽ  غث خصيقص اليمد كبصطيت افصياع  طي ي غج إل  خمل أك ا ظجاا لة  طؾ طبقن 
 اليمد الطغظبن لميسؼ.
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كذورج لؾذس  مب ن أف افطريؿ الواخؾذغؽ لة  جا ل  بيخهؼ الطب ج  يعي ؾف  ؽ صعؾبن      
، إ سيؾ ك جريت غغج  ظضبظن لة اليهيز الهضطة لة اليهيز الحظرسة،  ؾبيت  ط 

كخكؾف أخحييايخهؼ لمطجض  طحمرن ةؽ افطريؿ العيديغؽ كقد ال ي  ؾف  ؽ افلؼ اصؾر  لرغبن 
أك إيطيقبن كقد ال يغهج ةمغهؼ ال عؾر ايلحعيخن الوؼ يحس ات الظرل العيدؼ ك ؽ الغجذب أف 

ؾعن لة  يلن  ج هؼ )أخي ن ليركؽ كالسغد خمؾرهؼ كارخبيطهؼ اياَلخجذؽ قد يححسؽ مدرجن  مح
 م.434 -431: 2143؛ صيقب ري ل كَاخجكف، 45؛ 31: 2144كي ل، 

 ( الخرائص الحخكية 2 -1) 
يصل الظرل الحؾ دؼ إل   سحؾػ الظطؾ الحجرة الظ بعة   ل الظرل العيدؼ لكؽ  ظيؾ      

ةظد ةطج السظحغؽ ييجؼ  اعض اليؾا ب لة الظطؾ الحجرة خ دك غغج ةيدين. ليلظرل العيدؼ
كال يقع كذيمس القجلصيء كذسغج ةم  أطجاؼ أصياعت، كلة ةطج ال  ث السظؾات يسغج 
 ظحصبمي لة ثقن كذسحظبع الؾقؾؼ لحغن ةم  قدـ كا د ، كذقوؼ الكج  دكف أف يرقد خؾاز ت، 

ا ك  ؾطمي كذ ب اي  دليع كةظد السظؾات افربع يحسع   يطت كذهجكؿ  سجةمي ةم  السمؼ صعؾدم
 م.21 -49: 2141ةم  الدراجن )إمجالبؼ جيمج، 

أ ي أطريؿ طب  الحؾ د لمهؼ طجذقن خيصن لة الؾقؾؼ لهؼ يقرؾف كرؤخهؼ  ظحبن     
كأذرةحهؼ  محرن لبعضهي كأ بي مي يضجبؾف اأرجمهؼ ةم  افرض اأقدا هؼ إل  اف يـ كإل  

ديهؼ ةم  أةغظهؼ أك أذ غهؼ كأ بي مي الطمف ا  ل  حكجر كأ بي مي يجلجلؾف اأيديهؼ أك يضعؾف أي
 يدكركف  ؾؿ أ رسهؼ أك  ؾؿ الغجلن.

كطي أف لديهؼ  جريت إرادين غغج  حة ن كرولػ ةدـ االخةاف لة الط ة، الط ة ةم       
أطجاؼ افصياع، كالقدرات الحجربن لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ خحبييؽ مدرجن ر غج  فبعضهؼ يعي ؾف 

ة قدراخهؼ الحجربن الدقبقن أك الك جػ، كالبعض ااَلخج  ؽ  ؽ قصؾر أك ةية جؾ جؼ ل
؛ 46 -43: 2144)أخي ن ليركؽ كالسغد ري ل،  ؽ أف يغهجكا  هيرات  طيقبن جغد الطط 

 م434: 2143صيقب ري ل كَاخجكف، 
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 الخرائص العقمية السعخفية -2
واخؾذغؽ  حؾخظؾ اةحقد ري ج ةظد مداين اكح يلت ال ظجاايت طب  الحؾ د أف افطريؿ ال     

الوريء  حأثجما اطغهج ؼ السؾؼ ك هيراخهؼ لة أداء اعض الطهيـ الحة خحظمب ذاكج  ركخغظبن كقدر  
%م  ؽ افطريؿ 41  ي بن، كلكؽ الدراخيت أث حي خظأ  وا الجأؼ،  غث ُي  ع أف  ؾالة )

م  سبن %31م إةيقن ةقمبن  حؾخظن كهديد ، )55 -51الطصيمغؽ ايلواخؾذن  سبن إةيقحهؼ )
 م إةيقن ةقمبن اسبظن كخطسن أطريؿ ذاخؾذغؽ لديهؼ ذريء ط بعة.71ذريقهؼ )
ك ظيؾ دراخيت خقؾؿ إف أداء افطريؿ الواخؾذغؽ لة اعض االخحبيرات العطمبن  ؽ  كبيس      

 كرسمج لموريء ي ؾف ةيديمي مل كذ ؾف  جخرعي لة اعض اف بيف.
أف افلجاد الواخؾذغؽ لديهؼ ا ظجاايت إدراكبن أك  عجفبن  ة  (Comer)كطي أكد رؾ غج      

 الطسنؾلن ةؽ صعؾبيت ةطمبيت الحؾاصل، الع قيت ال طصبن كالحريةل ال غنة.
كخعد الصعؾبيت الطعجفبن لدػ الواخؾذغؽ الط  من افكل  لة اال ظجاا الواخؾؼ خؾاء      

كالحجااط مغؽ الطدخ ت الحسبن الططحمرن أك خط ل ذلػ لة ةدـ القدر  ةم  إ داث الحكي ل 
اال حقيقبن ال ديد  لمط غجات أك ا ظجاا المغن أك ةدـ القدر  ةم  الحصؾر العقمة )خجؼ دمحم، 

 م.89 -88: 2141؛ كلغد السغد كرببع ه جؼ، 66-71: 2141
 وفيسا يمي عخض لبعض الخرائص العقمية السعخفية لجى األطفاؿ الحاتهيين:

خبرد الدراخيت أف غيل بن افطريؿ الواخؾذغؽ خقع  سب ذريقهؼ لة  ظيؽ كاء ( الح1 -2)
% كلكؽ 81% إل  71اإلةيقن العقمبن  غث خحجاكح  سبن افطريؿ الواخؾذغؽ الطعيقغؽ ةقمبمي  ؽ 

غبيا اإلةيقن العقمبن ال يطظع ايلظبع خ طبص الحيلن اأ هي ا ظجاا ذاخؾؼ  غث إف  ظيؾ  ي 
%  ؽ افطريؿ الواخؾذغؽ غغج  عيقغؽ ةقمبمي، كأف  سبن ذريء افلجاد 31% إل  21يحجاكح  ؽ 

الواخؾذغؽ ال خحغغج كخغل ثيمحن ة ج الة ؽ ةم  الجغؼ  ؽ الحدخل الع جة أك الحجبؾؼ )إيهيا 
 ; Virginia Department of Education, 2010: 9) 51 -49: 2119دمحم، 



بية للطفولة   ي سويف -المبكرةكلية التر
 جامعة بن 

1296 

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

ؾر الطعجلة الوؼ يعي ة  ظت  عغؼ افلجاد ةم  الجغؼ  ؽ القص( السيارات الخاصة 2 -2)
%  ؽ  بالء افلجاد يطحمكؾف اعض القدرات أك الطهيرات 41الواخؾذغؽ إال أف  ظيؾ  ؾالة 

 الطيصن كذظمم ةم  خمػ الحيالت الواخؾؼ الظياغن.
لطظهؼ  ؽ يطحمػ ذاكج  ركخغظبن خط ظت  ؽ خجديد أغظبن ربطي لؼ يسطعهي خؾػ  ج  كا د ،  ظهؼ      

 ؽ يحطحع اقدرات  سيمبن  يقمن،  ظهؼ  ؽ لديت قدرات  ؾخبكبن فبط ظت العةؼ ةم  اآلالت دكف 
خعمؼ  س م،  ظهؼ  ؽ يطحمػ قدرات لظبن راقعن فبسحظبع أف يجخؼ  ظغجما كاقعبمي اصؾر  خرصغمبن 

 دقبقن ك ظهؼ  ؽ يط ظت القجاء  اسهؾلن كذسج لة  جا ل  ب ج   ؽ العطج.
الواخؾذغؽ  هير  خيصن لة  ييؿ القدر  البصجذن الط ي بن كالقدرات كطي يغهج اعض      

الحجربن   ل القدر  ةم   ل افلغيز أك خصطبؼ الط عبيت أك الطعيلين الغدكذن لألهبيء كرولػ 
 Virginia Department of 51 -49: 2119 ظهؼ  ؽ يطحمػ ذاكج  خيرقن  )إيهيا دمحم، 

Education, 2010: 9 ;). 
 ( االنتباه 3 -2)

إف إدراؾ خصيقص افهبيء  ؽ  جرن، صؾت، خبييؽ، كأ بي مي ألرن خيوا ا حبيه الظرل      
العيدؼ، إ يلن إل  كجؾد  يجن أكلبن لديت لمبحث ةؽ الط غجات،  طي ييعمت يححرع اطسحؾػ 

ةؽ  ةيؿ  ؽ الظ ي  العص ة كخةداد الحريصغل الحة يدررهي الظرل لة  وه الطج من العطجذن
ي)دمحم ةؾد  كر ضيف إخطيةغل،  ال ةء  طي ييعل الصؾر  الو ظبن لواؾ ال ةء أك جك ؾ م

 م.225: 2118
لكؽ يعد  عف اال حبيه ذات أ طبن خيصن لة خ طبص ا ظجاايت طب  الحؾ د، لإذا      

كيف اعض افطريؿ العيديغؽ لديهؼ  عف لة اال حبيه أك  قص لة  هيرات اال حبيه لإف ااَلخج 
حمف ايلظسبن لكل  ؽ افطريؿ الواخؾذغؽ،  غث ي طؽ لة العية أك القصؾر لة اال حبيه يط

الطحجااط،  غث إ هؼ يعي ؾف  ؽ  قص لة القدر  ةم  االخحييان ا  ل صحبح لدةؾات اال حبيه 
 ؽ جي ب ااَلخجذؽ ايلطقير ن ايفطريؿ العيديغؽ كأك ج صعؾبن لة  حياعن الظغج لآلخجذؽ، 
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ؼ، اخيي يخهؼ كإيطيءاخهؼ اف ج الوؼ يبثج ةم  خؾاصمهؼ  ع ااَلخجذؽ )  يـ ة د  حياعن  غجاخه
 م.57 -49: 2118الج طؽ، 

وىشاؾ مجسهعة من صعهبات االنتباه التي يعاني مشيا الظفل التهحجي والتي تتسثل فيسا 
 يمي:

اه السستج )ه( )أ( االنتباه السهجو )ب( االنتباه االنتقائي )ج( االنتباه التحهيمي )د( االنتب
 االنتباه التكاممي

 A longitudinal analysis of)اعظؾاف  (Saime, 2011)كرطي أك حي دراخن      
joint attention and language development in young children with 

autism disorders)  خحمغل طؾلة ل  حبيه الط حجؾ كالظطؾ المغؾؼ لدػ افطريؿ الصغير(
ايت طب  الحؾ دم أف القصؾر لة اال حبيه الط حجؾ يبدؼ إل  صعؾبيت لة الظطؾ ذكؼ ا ظجا

المغؾؼ االجحطيةة، كاهحطمي الدراخن ةم  ث ث  يطؾةيت  ؽ افطريؿ، الطيطؾةن افكلة 
م ههجما، الطيطؾةن 21م طر م ذكؼ أةجاض ذاخؾذن أقل هد  ك حؾخط أةطير ؼ )48خكؾ ي  ؽ )

م 31ؿ ذاخؾذغؽ ذكؼ قدرات كعبفبن  جخرعن ك حؾخط أةطير ؼ )م أطري8ال ي بن خكؾ ي  ؽ )
م أطريؿ ذاخؾذغؽ ذكؼ قدرات كعبفبن  ظطرضن ك حؾخط 9ههجما كالطيطؾةن ال يل ن خكؾ ي  ؽ )

م ههجما، كخؾصمي  حيقت الدراخن إل  أف الطبيدأ  ايال حبيه الط حجؾ كاالخحييان لت 35أةطير ؼ )
فبطي اعد ةظد أطريؿ الطيطؾةن افكل   طؽ لديهؼ أةجاض ارخبي  ايلظطؾ المغؾؼ الوؼ يحدث 

 الواخؾذن افقل هد . 
اإلدراؾ الحسة  ؾ العطمبن الحة يسحطد هي افطريؿ لة الك ف ةؽ ( اإلدراؾ 4 -2)

الطعمؾ يت الحة يحمقؾ هي  ؽ الحظ بت الطيدؼ الطسحطج الطؾجت إلغهؼ  ؽ ال غنن  ؽ  ؾلهؼ، كلة 
ت كخرسغج ي كبيلحيلة يعد اإلدراؾ كخغمن الظرل افكل  ل خصيؿ الحعجؼ ةم   وه الطعمؾ ي

 م.498: 2144مظرست كبيل غنن  ؽ  ؾلت ) سيـ أ طد، 
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خحط ل    من اال ظجاا الواخؾؼ لة اإلدراؾ  غث إف الظرل الحؾ دؼ يهحؼ كذسحيغب      
أف الطمل كال يسحيغب لطظ هيت أخجػ اطعظ   -اغض الظغج ةؽ رؾ هي هيذ  -لطظ هيت اعغظهي

لديت ي ؾف لة ةطمبن اإلدراؾ، رطي أف  وه اال ظجاايت اإلدراكبن خحسع لح طل صعؾبيت لة 
اإلدراؾ السطعة، البصجؼ، المطسة، ال ؼ  كاإل سيس ايفلؼ، الحجار  كال جكد  ) يدين إمجالبؼ، 

 م.53: 2119؛ إيهيا دمحم، 69 -68: 2118
ف )خظطبن الطريلبؼ اإلدراكبن ايخحطداـ أ  ظن م اعظؾا2142كلة دراخن )هبطيء  سي غؽ،      

المعب لدػ افطريؿ الواخؾذغؽم  دلي إل  إةداد مج ي ت لحظطبن الطريلبؼ اإلدراكبن لدػ افطريؿ 
م أطريؿ 41الواخؾذغؽ لة  ج من الجك ن ايخحطداـ أ  ظن المعب، خكؾ ي ةغظن الدراخن  ؽ )

م خظؾات، كاخحطدـ لة الدراخن 6 -4)م إ يث كخجاك ي أةطير ؼ 5م ذرؾر، )5ذاخؾذغؽ )
،  كبيس الطريلبؼ اإلدراكبن كأخرجت الظحيقت CARS كبيس خقديج الواخؾذن لة  ج من الظرؾلن

 ةؽ ليةمبن اخحطداـ أ  ظن المعب لة خظطبن الطريلبؼ اإلدراكبن لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ.
اعطمبن الحركغج، فبط ؽ يعي ة  عغؼ افطريؿ الواخؾذغؽ  ؽ     ت خيصن  ( التفكيخ5 -2)

   غن  قص القدر  لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ ةظد أداء الطهيـ الحة خحظمب  هيرات الحركغج 
الج ةؼ كالحيجذدؼ،  عيلين الطريلبؼ كاالخحظحيج، لهؼ يعحطدكف ةم  الحركغج العبي ة كذ ؾف 

يؿ الطعيقغؽ ةقمبمي أداؤ ؼ ةم  الطهيـ الحة خحظمب  وا الظؾع  ؽ الحركغج ألضل  ؽ أداء افطر
كالعيديغؽ كلكظهؼ يؾاجهؾف صعؾبيت ايلغن ةظد أداء الطهيـ الحة خحظمب الحركغج الطيجد، 
كصعؾبن خحط ل لة ةدـ القدر  ةم  الحعطبؼ، ك ةطمبن خكؾذؽ الطرهؾـ كخيصن  هيرات الرجز 

 كالحصظب .
كالواكج   ظي لدػ افطريؿ لة  وه الطج من خكؾف  بيهج  كقصغج  الطدػ  :( الحاكخة6 -2)

كذط ؽ لمظرل العيدؼ أف يحورج الكمطيت الؾا حن كالطرهؾ ن، كرمطي زاد الظطؾ العقمة زادت 
قدر  الظرل ةم  الحورج كذسحظبع الظرل العيدؼ أف يسحطدـ  هيرخة االخحججيع كالحعجؼ أك ج 

 م.242: 2144 ؽ الحورج )ةطيد  طبطج، 
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كلكؽ يعد ا ظجاا الواكج  ا ظجاا أكلة كأخيخة لدػ افلجاد الواخؾذغؽ، لهظيؾ قصؾر      
 لدػ  عغؼ افطريؿ الواخؾذغؽ فبطي يطحص محورج اف داث القصغج .

لكؽ لة الطقيمل  يد اعض افطريؿ الواخؾذغؽ يحطحعؾف مواكج  قؾذن  غث يط ظهؼ خجديد      
ظغؽ مهؼ، رطي أف لهؼ ذاكج  اصجذن جغد   غث يط ظهؼ خورج الحريصغل أصؾات ااَلخجذؽ الطحب

الطيصن ايلط غجات الطصؾر ، رطي أف لديت قدر  ةم  خورج الحريصغل الطجخبظن ايل غنن الحة 
 م.55: 2119يعبش لغهي )إيهيا دمحم، 

 خحعدد الطصيقص السمؾربن الططغة  لأللجاد الواخؾذغؽالخرائص الدمهكية والشفدية  -3
 كخ طل  وه الطصيقص:

 ( المغة 1 -3)
 ؽ خ ؿ العديد  ؽ دراخيت الحظؾر المغؾؼ كجد أف الظرل لة ةطج العي غؽ ي ؾف قيدرما      

ةم  خكؾذؽ جطمن  ؽ رمطحغؽ كخحظؾع  رجداخت المغؾذن لح طل افخطيء، افلعيؿ، الصريت، 
الطحظؾةن كلة ةطج ال  ث  صبغن االخحرهيـ كخحةايد قدرخت ةم  الحع غج المرغة لة الطؾاقف

خظؾات ي ؾف أغمب افطريؿ قد اجحيزكا اعض الطعيلؼ الحة يط ؽ الحظ ب مهي فبطي يحعمم محعمؼ 
المغن، أ د  وه الطعيلؼ  ة ثجثج  الظرل كلة ةطج الجااعن يسحظبعؾف خطغغة أربع أدكات 

ك ـ  ؽ أصؾات كاخحعطيؿ رمطن كصفبن  ع صؾر  خعجذ  الكمطيت اطي يسحعطل فبت  ع خمؾ ال
 م.65: 2141؛ رجذطيف مديج، 345: 2119الظرؾلن ال لبن ) حطؾد ةؾد ، 

كطي أ ت يسحطدـ الكمطيت لمحع غج ةؽ رغبيخت ك يجيخت، كلط يررن ا حطي يخت، كال دء      
محريةل  ي  ع ااَلخجذؽ، رطي أ ت يسحطحع محعمؼ رمطيت جديد  اطي لة ذلػ الكمطيت الك غج  كالحة 

ي  ؽ المغن ة ج الححدث إل  أقجا ت كلكظت غيلبمي  ي  ي ؾف  ؽ الصعب لرغهي، رطي يحعمؼ اعضم
: 2144يرضل الححدث إل  افهطيص الكبير أك افطريؿ افك ج خظمي )خيجد   صظر ، 

 م.222
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 ( الدمهكيات الشسظية واالىتسامات السحجودة2 -3) 
ُيعحطد ةمغهي لة خ طبص الواخؾذن  غث خعد  وه الطيصبن  ؽ الطصيقص افخيخبن الحة      

يقؾـ الظرل الحؾ دؼ اطيطؾةن  ؽ السمؾربيت الظطظبن ال يذ  كاال حطي يت الطحدكد  الحة 
ي جر ي دكف خعب أك  مل كخكؾف  وه السمؾربيت كاال حطي يت غجذبن كهيذ  خطحمف ةؽ 

ت اليي د  غغج الحبن خمؾربيت كا حطي يت افطريؿ العيديغؽ، ك ة غيلبمي  ي خجخبط ايلطؾ ؾةي
كخحضطؽ  وه السمؾربيت المطس الطحكجر فهبيء  عغظن أك ك عهي لة خط ال  هيقة، كخ غج 

: 2119)إيهيا دمحم،  إل  قصؾر القدر  ةم  الحطغل كالرهؼ االجحطيةة لدػ الظرل الحؾ دؼ
 .Flusberg, 2010: 1073 )؛  66
الغديؽ،  ة ة  اليسؼ، دكراف الجأس، إهعيؿ  ك ؽ  وه السمؾربيت الظطظبن كالحكجارذن رلجلن     

الحكجارؼ مل أ ت الضؾء ثؼ إطريقت، كصرم افمؾاا، كذسحسمؼ الظرل الحؾ دؼ لهوا السمؾؾ 
يغهج ا  هيرما كالحظي مي مهي ف هي خعطل ةم  خقمغل  د  قمقت كخؾخجه رؾخغمن لمحعي ل  ع الطؾاقف الحة 

؛  ؾرذؽ َارك ة كخبسي جغحظس، Lam& Aman, 2007: 855- 866ال يط ؽ اخحبعيمهي )
 م.63: 2119؛ ري  غؾف رؾذؽ، 83: 2118
ي لآلخجذؽ   ل الضجا كخحظبؼ الططحمكيت،       كقد يأخو السمؾؾ الظطظة ه  م ةدكا بمي  ؾجهم

كقد ي ؾف ةم  ه ل إيواء الوات   ل  جا الجأس أك العض أك الحػ القؾؼ لميمد، رطي يقـؾ 
اعض افطريؿ اإصدار أصؾات  حعدد  الظغطيت كب  ل  طظة ك حكجر  ؽ لحج  إل  أخجػ أك 

 .(Jill, 2008: 101 )لة  ؾاقف  عغظن 
 الخرائص االجتساعية -4

يعحطد الظطؾ اال رعيلة كالقدر  ةم  الحطغغة مغؽ الطظ هيت الططحمرن   ل )الؾجؾه الط حسطن      
كالؾجؾه الغي بن أك افصؾات الحة خع ج ةؽ السجكر كافصؾات الحة خع ج ةؽ الغضبمةم  

خكؾذؽ  ريلبؼ خهمن كبسبظن ةؽ الؾاقع  طؾ قدر  الظرل اإلدراكبن، كالظرل العيدؼ يط ظت 
افصدقيءم كالقدر  ةم  الحريةل االجحطيةة  ع  -ة قيت اف ل -االجحطيةة الطيدؼ )افقيرا
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ااَلخجذؽ. ةم  الع س لإف الظرل الحؾ دؼ يعي ة  ؽ ةية لة  سحؾػ الؾةة اط يةج 
يطفبن لطبيدرات ااَلخجذؽ، ااَلخجذؽ كا رصيؿ هديد ةؽ الؾاقع ايإل يلن إل  لقداف االخحييان الع

 ظغمم ةم   رست لة ةيلؼ خيص ات ال ي يد يدرؾ كجؾه ااَلخجذؽ، ر غجما  ي ي  ؾ أمؾاه  ؽ 
ةدـ اخحييمحت لطحيكالخهطي خدلغمت أك خق غمت ك ؽ الظيدر أف ي دؼ ةيطرن  حؾ ااَلخجذؽ ) طدكح 

 م.25: 2144الكحي ة ك سؽ الطؾخؾؼ، 
 الخرائص االنفعالية -5

د الظطؾ اال رعيلة  سألن  جكرذن إل طيء هطصبن الظرل لة  وه الطج من كلكظت يظطؾ يع     
اصؾر  خدرذيبن كخةداد االخحييايت اال رعيلبن المرغبن كخحل  حمهي خدرذيبمي االخحييايت 
اال رعيلبن اليسطبن، كذ  ع أف أكؿ اال رعيالت خغهج اصؾر   جرة   ؾؿ ذات الظرل 

ك  يةج ال قن ايلظرس، رطي يحؾجت الظرل ايلحب  حؾ الؾالديؽ كخحطغة كيلطيل، ال عؾر ايلوات 
: 2117ا رعيالت الظرل ايل د ، الحظؾع، الحقمب كال ريفبن ) حطؾد  ظسة، خغد الظؾاا، 

 م 214
إل  أف الظرل الحؾ دؼ يعي ة  ؽ  (Etkin, et al., 2006)كذ غج إخكؽ كَاخجكف      

ئ لة الحيلن الطةاجبن  ع  ؾبيت  ؽ الضحػ أك الب يء ا ظجاايت ا رعيلبن خ طل خغغج  ريج
دكف خ ب كا ح رطي خ طل  قص كا ح لة االخحييايت اال رعيلبن كةدـ الطؾؼ  ؽ  ؾاطؽ 
الطظج الحكبكبن  ع الطؾؼ الةاقد  ؽ افهبيء العيدين غغج الطبلطن، غغج  بذين كال خس ب 

قمم العيـ، كغيلبمي ال خع ج الحيلن الطؾؼ لألطريؿ لة   ل خظهؼ، رطي يظحيمهؼ ال عؾر ايل
اال رعيلبن لمظرل الواخؾؼ ةطي يحدث  ؽ  ؾلت لة ال غنن لطؽ الطط ؽ أف خيده يضحػ ةظد ي 

  م.51 -49: 2141يصغبت ألؼ كخيده يب ة ةظد   ي د  لغمؼ رجخؾف  ح ب )خؾخؽ هيكج، 
اال رعيلبن ةظد  أ ي ةؽ الحعيطف الؾجدا ة لإف غبيا الحعيطف الؾجدا ة كالط يررن     

افطريؿ الطصيمغؽ ايلواخؾذن يع ج ةؽ ل مهؼ لة خكؾذؽ الحؾاصل العيطرة االجحطيةة لة 
ا ةم  أف  بالء  ي لمحعيطف خطيه "الطؾقف الغجذب"  بردم  بيخهؼ، كقد طؾر أ د البي  غؽ  طؾذجم
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ظب افطريؿ يغهجكف اعض الحعيطف لة ال دء أك ةظد اال ظ ؽ كلكظت يظعدـ اعد ذلػ )زذ
 :Mrozek& Dorota& Agnieszka& Renata, 2010)71: 2119هقغج ودمحم خغد، 

397- 400 ;. 
أف الطصيقص كالط   ت السمؾربن الحة يحصف مهي أطرػيؿ طبػ  ك ظي يط ظظي خؾ بح  تعقيب

ايلضػػجكر  كجؾد ػػي رمهػػي لػػدػ الظرػػل، إال أف  ػػوه الطصػػيقص خعح ػػج أخيخػػبن  الحؾ ػػد، ال يعظػػة
اال ػػػػظجاا كال مػػػػد  ػػػػؽ خػػػػؾالج  يطؾةػػػػن ال اػػػػأس مهػػػػي لمقػػػػؾؿ أف الظرػػػػل لديػػػػت  لح ػػػػطبص  ػػػػوا

كجػػديج ايلػػورج اػػأف  ػػوه الطصػػيقص خحريةػػل كخحػػداخل  ػػع اعضػػهي  ا ػػظجاايت طبػػ  الحؾ ػػد.
  ل  طؾه الططحمرن. اخعمؼ كخظؾر الظرل الحؾ دؼ ة ج  ج  البعض  حدثن صعؾبيت اعطمبن

 -1ؿ الدشهات الثلث األولى من العسخ )مؤشخات اضظخابات طيف التهحج لجى األطفاؿ خل 
 سشهات( 3
  ةدـ االخحييان ل خؼ  غث ي دك كرأ ت أصؼ، كلكظت كأ بي مي يمحري إل  صؾت لعبن أك

 صؾت كرقن الحمؾػ.
  لقداف االلحقيء البصجؼ  غث ال يمحقة اصجه ايآلخجذؽ ربكبن افطريؿ كذعية ةؽ  حياعن

  غجه  ع ااَلخجذؽ.
 د ربيقة افطريؿ لة الطج من العطجذن  رسهي )ال يمؾح  ع الس  نم.ل ل الظرل لة الحقمغ 
  .قصؾر أك خؾقف لة  طؾ القدر  ةم  االخصيؿ المغؾؼ كغغج المغؾؼ 
 .صعؾبيت لة الؾعيقف الحسبن،   ل الط   ت السطعبن كالبصجذن 
 .لبس لديت لضؾؿ لة الظغج إل  الظيس أك الحغؾا يت 
  كا ح.الب يء لسيةيت طؾذمن مدكف خ ب 
 .الضحػ دكف كجؾد   غج يس ب لهؼ ذلػ 
  .اال  غيؿ لرحجات طؾذمن ايلكبيـ اأ طي   حكجر   ؽ السمؾؾ غغج الهيدؼ 
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  لديت هوكذ لة الظ ي  الحجرة، ليلبعض  يدغ لدرجن أ ت ال يظحقل  ؽ   ي ت كالبعض
 اآلخج لديت   ي   جرة زاقد مدرجن هديد . 

(Chawarska, Klin, Pual& volkmar, 2007:304; Volkmar, Chawarska& 
Klin, 2007: 315- 336; Chawarska, Klin& volkmar, 2008: 12; 
Zwaigenbaum, 2010: 97–102; Wetherby, Woods, Allen, Cleary, 

Dickinson& Lord,  2014:5 ،؛  491: 2145؛ لؾزذن الي  د ، 23: 2144؛ دمحم ةمة
 . م232: 2145 صظر   ؾرؼ، 

الضظخابات طيف  (DSM-V)معاييخ الجليل اإلحرائي والتذخيري الخامذ وفيسا يمي 
 التهحج:
 :ييب أف خظظ م ريلن الطعييغج )أ، ا، ج، د، قم الحيلبن ةم  الظرل     

أم صعؾبيت لة الحؾاصل االجحطيةة كالحريةل االجحطيةة، ال خظدرج  طؽ الحأخج  -4)
 :عؾا ل ال  ثن الحيلبنكخغهج كلم ا ظبيؽ جطبع ال، لظطؾ الظرل الظ بعة

م صعؾبيت لة خبيدؿ الط يةج االجحطيعبن  ؽ خ ؿ خصجليت اجحطيعبن غغج 4 -أ -4)
خحكبيؿ كخع غجم،  طي يضعف قدر  الحع غج )اط بعبن كةدـ القدر  ةم  خبيدؿ أطجاؼ الحديث 

االجحطيةة  ع ةؽ اال حطي يت كالط يةج كافلكير، ك ي يبثج ةطؾ مي ةم  مدء ةطمبن الحريةل 
 اآلخجذؽ.

م صعؾبن اخحطداـ الحؾاصل غغج المرغة لة الحريةل االجحطيةة  ؽ خ ؿ  عف 2 -أ -4)
لة د ت  ريلبؼ الحؾاصل المرغة كغغج المرغة،  كصؾالم لطمل لة الحؾاصل البصجؼ كلغن 

غبيا ري ل لإليطيءات ، إل  اليسد أك صعؾبن لة اخحطداـ كلهؼ الحؾاصل غغج المرغة
 ت.الؾج ين كخعيمغجاليسد
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ي ايفقجاف  ؽ  م3 -أ -4) صعؾبن لة خظؾذج الع قيت االجحطيعبن كالطحيلغن ةمغهي قبيخم
خ ؿ صعؾبن خغغغج السمؾؾ لغح ءـ  ع الطؾاقف االجحطيعبن الططحمرن، كصؾالم لصعؾبن 

 الحطغمة كبظيء الصداقيت، إل  غبيا كا ح ل  حطيـ ايآلخجذؽ.   يررن المعب
كدين كخكجار ك طظبن لة السمؾؾ كاال حطي يت خغهج لة اثظغؽ  ؽ الحيلة  يلبمي أك  حد ام -)ا
 .الطي ة لة
لة الك ـ، آلبن لة الحصجليت أك لة اخحطداـ جار م  جريت  طظبن أك  حكجر ، خك4 -ا -4)

ض، اخحطداـ طبقن صؾت كا د  أثظيء الحديث كخكجار اافهبيء رصف افلعيا أك قمب افغج 
 ؾ ن كغغج  رهؾ ن. ره تراعبي
م ركخغؽ زاقد، أ طي   حكجر   ؽ السمؾربيت المرغبن كغغج المرغبن أك  قيك ن هديد  2 -ا -4)

خكجار  رس  ن، ر ةم   ؾع  عغؽ  ؽ الظعيـ أك ةم   رس الظجذقااإلصج  ، جريت آلبن، لمحغغغج
 ت البسبظن لة ال غنن.اافخنمن ك قيك ن هديد  لمحغغج 

ةؽ الطحبط، اال  غيؿ اصؾر  غغج ط بعبن اي حطي يت  عغظن  ؽ م ةةلن هديد  3 -ا -4)
  م.قد خكؾف  حدكد  أك هديد  كا حطي يت خعمم هديد اأهبيء غجذبن) ي بن ال د  كالحجرغة 

م خمل لة اخحكبيؿ الط غجات الحسبن لة ال غنن أك ا حطيـ غغج ةيدؼ لة اليؾا ب 4 -ا -4)
 سيخبن  زاقد  لطؾاد  ، جار لطقدار افلؼ أك درجن الحالحسبن  ؽ ال غنن )اخحييان غغج ط بعبن 

ة هؼ افهبيء أك لطسهي كاال  هير ايف ؾاء أك افهبيء الحة ل   ا عغظن أك أصؾات  عغظن، إلج 
 خدكرم.

كلكؽ ربطي ال خغهج ا  ل  ض خ ؿ لحج  الظرؾلن الطب ج ،اجم ييب أف خغهج افةج  -4)
 االجحطيعبن  دكد ي الد بي. ح  خحييكز الطحظمبيت  كا ح

 ض يس ب صعؾبيت  ي ن لة اليؾا ب االجحطيعبن كالطهظبن كذبثج ةم ااجحطيع افةج دم  -4)
 .ت الحبي  الغؾ بنا هير 
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ايت ذ ظبن أك  طؽ الحأخج جاايت ال خغهج اصؾر  كا حن ري ظا وه اال ظج قم  -4)
ظجاايت طب  الحؾ د  رح طبص لم اإلةيقن الو ظبن  ع ا جاالظطيقة ال ي ل، كغيلبمي  ي خح

الحؾاصل االجحطيةة ييب أف ي ؾف ك   ج ة  ة ؽ ال ظجاايت طب  الحؾ د كاإلةيقن الو ظبن
 .(DSM V, 2013: 50- 51) دكف الحد الظ بعة لمظطؾ

 السبحث الثاني:  بخنامج "بهرتاج"
الحة يقؾـ مهي عجؼ ال ج ي ت اأ ت " يطؾةن  ؽ اف  ظن كافلعيا كالططيرخيت العمطبن ي     

الظرل خحي إهجاؼ كخؾجبت  ؽ جي ب الط جلن الحة خعطل ةم  خةكذده ايلط جات، الطعمؾ يت، 
الطريلبؼ، االخيي يت كخدرذبت ةم  أخيلغب الحركغج السمبؼ ك ل الط   ت الحة خجغبت لة 

 م45: 2115البحث كاالكح يؼ".)خعدين مهيدر، 
 طب ج يعطل ايلحعيكف  ع آايء افطريؿ ذكؼ اإلةيقيتكبج ي ت مؾرخيج  ؾ مج ي ت لمحدخل ال     

ذسهؼ مج ي ت مؾرخيج لة إكسيا آايء افطريؿ ك خظؾات الظييح. الظطيقبن لححديد اف داؼ ك 
ي خحسغؽ ك لضل  ؾؿ أ رسهؼ كأطريلهؼ, الواخؾذغؽ  ؾاقف أ  هيراخهؼ لة الحعي ل  ع الظرل. أيضم

كالطحرة  لمظطؾ لألطريؿ ذكؼ الواخؾذن أك  ؽ  يرغد مج ي ت مؾرخيج لة خؾلغج ال غنن الداةطن
يحطمؾف  بهجاخهي.  ؽ مغؽ افخبيا افخجػ الحة خةذد  ؽ أ طبن مج ي ت مؾرخيج لمحدخل الطب ج 
إف زذيد  الط يخب الظطيقبن كالحعمبطبن الحة يحصل ةمغهي  بالء افطريؿ خقمل  ؽ االةحطيد ةم  

  الحأقمؼ  ع كجؾد طرل  ؽ ذكؼ اال حبيجيت  بخسيت الجةيين، كخةذد  ؽ قدر  افخج  ةم
 م.(Jeisen, 2010: 55الطيصن، كغغج ي  ؽ الط يخب االجحطيعبن كاالقحصيدين   

 أىسية وأىجاؼ بخنامج "بهرتاج"
يعد مج ي ت مؾرخيج  ؽ مجا ت الحدخل الطب ج الطؾجهن لألطريؿ الصغير لة خؽ  ي ق ل الطدرخن   

خيصنم الواخؾذن، كذحكؾف ال ج ي ت  ؽ  طؾذج ث ثة لحقديؼ الطد ن،  ؽ ذكؼ اإلةيقيت الظطيقبن 
 .(Bernheimer& Weisner, 2007: 197) ك يطؾةن  ؽ  ؾاد القجاء  ك ظهت خدرذ ة
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كذ قؼ مج ي ت مؾرخيج آايء ك قد ة الجةيين لألطريؿ الواخؾذغؽ أك  ؽ يحطمؾف  بهجات      
طب  الحؾ د،  غث يرغد ال ج ي ت لة خقغبؼ خمؾربيت الظرل كخطظبط اف داؼ الطظهيبن 

 .(Ning Sheng, 2011: 67)الطظظكبن الحة خدةؼ  طؾ  هيرات الظرل 
ا لة خؽ الحضي ن ك ي كخكطؽ أ طبن اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج        ع افطريؿ الصغير جدم

ق مهي لة  حؾر خجرغة ي ةم  مغنن افخج  اصرن ةي ن كلبس ةم  الظرل لقط. ةم  خ غل 
الط يؿ: إف مج ي ت مؾرخيج لمحدخل الطب ج الوؼ يجرة ةم  الظرل لة مغنن افخج  لت خأثغجات 

 .(Allen, 2013: 266-281)أك ج إيييمبن  ؽ خمػ ال جا ت الحة خجرة ةم  الظرل لقط 
ا ةم  الواخؾذن ةم        ل ج ي ت مؾرخيج يسيةد افطريؿ الصغير ذكؼ الطبهجات الطب ج  جدم

الطرغد  لة  بيخهؼ, ك ؾ يعحطد ةم  أف اكحسيا السمؾؾ يحؼ  ؽ  اكحسيا الطهيرات الؾعبفبن
لة الحعمبؼ كةم  خ ؿ اف  ظن الحة خقؾـ ةم  المعب كةم  الحعةذة االيييمة كةم  الحدرج 

 .(Bruder, 2011: 105-115)خؾالج الططيرخن لة السمؾؾ 
كطي يعحطد ال ج ي ت ةم  خحمغل كرصد هي ل ليطبع  هيرات الظطؾ لة اليؾا ب الطعجفبن      

الطييالت وه كالحجربن كالمغؾذن كاالةحطيد ةم  اف  ظن لححقغم الحظطبن لة   كاالجحطيعبن
 .(Blackman, 2009: 11-19) ـ اتكرصد أداء االطريؿ كالحقد

كذهدؼ مج ي ت مؾرخيج إل   سيةد  الطحطصصغؽ لة  ييؿ الحجببن، كةمؼ الظرس،      
ك صططة مجا ت الحدخل الطب ج، كالطحطصصغؽ لة  ييؿ الظرؾلن لة ربفبن الحطظبط لمظطؾ، 

ي، يهدؼ أيضم  الطد يت ال ز ن لألطريؿ الطعيقغؽ كأخج ؼ. كخؾعب   وا الحطظبط لة خقديؼ
خؾلغج كخظطبن افخيلغب الحعمبطبن الطؾجؾد  ايل غنن لححقم ألضل الرجص مج ي ت مؾرخيج إل  

 & De Moor& Van Waesberghe& Hosman& Jaeken) لمظرل كافخج 
Miedema, 2008: 23-31). 

مج ي ت مؾرخيج يعد مج ي يي غغج ربحة كال يرجؽ لة إ  ي يت خظ بقت مغؽ الطحعمؼ  كطي أف      
كغغج الطحعمؼ، كال غظة أك لقغج، كبيلحيلة خعطبؼ خظ بقت ةم  خحسغؽ  هيرات الواخؾذغؽ 
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ي فبطي يحعمم ايلطهيرات الحجربن كالطسيةد  الواخبن كالطعجفبن كالمغؾذن كالظطؾ  خصؾصم
 .(Brelt, 2014: 30-31) االجحطيةة

اعظؾاف  (Estrada-Hernandez& Harper, 2015) ك ظي   غج إل  دراخن     
(Research on Portage Early Intervention Effectiveness with Young 

Children with Asperger and Autism: A Critical Review)   احث  ؾؿ(
ذن كافخ ججج: اخحعجاض  يقد لمبحؾث اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج  ع افطريؿ الصغير ذكؼ الواخؾ 

السياقنم  غث  دلي الدراخن إل  اخحعجاض افدمبيت كالبحؾث الطسي د  لريةمبن اخحطداـ 
 3مج ي ت الحدخل الطب ج مؾرخيج  ع افطريؿ الصغير  ؽ ذكؼ الواخؾذن كافخ ججج لة خؽ 

 4خؼ خيطبعهي  ؽ  م كرقن اح بن ك قيؿ كرخيلن ةمطبن48خظؾات، كخكؾ ي ةغظن البحث  ؽ )
. 2144 -2119قؾاةد مبي يت إلكحجك بن  هحطن اطييؿ اإلةيقيت  ظ ؾر  خ ؿ الرحج   ؽ 

خظؾات  3كي ي  عييغج اخحبير العغظن  ة أف خكؾف العغظن لغهي أطريؿ صغير  حؾخط أةطير ؼ 
حدخل  ؽ ذكؼ الواخؾذن أك افخ ججج، كأف ي ؾف قد خؼ االةحطيد لغهي ةم  اخحطداـ مج ي ت ال

الطب ج مؾرخيج كقد خؼ خيطبع ال بي يت ايخحطداـ اخحطير  خحمغل الطححؾػ،  ظهت دلرة 
%  ؽ البحؾث ةم  رريء  اخحطداـ مج ي ت 94اإل صيقة كأعهجت الححمب ت اخريؽ أك ج  ؽ 

ي أعهجت الححمب ت  الحدخل الطب ج مؾرخيج رأدا  خ طبصبن كة جبن لمواخؾذن كافخ ججج، أيضم
 خيج لة خطظبط مجا ت الحدخل الط قطن لألطريؿ ذكؼ افخ ججج كالواخؾذن.    كريء  مؾر 

 وصف بخنامج "بهرتاج"
دلغل مؾرخيج لمحعمبؼ الطب ج  ؾ أ د   ؾ يت  طؾذج خقديؼ الطد ن، كالحة ي غج إلغهي      

كقد صطؼ  طؾذج مؾرخيج لألطريؿ ذكؼ اإلةيقيت اططحمف أ ؾاةهي كالويؽ خقع   طؾذج مؾرخيج
ي  ع  أةطير ؼ مغؽ الطب د كخؽ السيدخن كرولػ فخج  بالء افطريؿ، ك وا الظطؾذج لعيؿ أيضم

افطريؿ  حأخجؼ الظطؾ، أك  ظطرضة الطسحؾؼ االقحصيدؼ كاالجحطيةة، أك الطعج غؽ 
 .م6ا: 2117)كزار  الحجببن كالحعمبؼ،  لألخظير
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 يحكؾف مج ي ت مؾرخيج  ؽ ث ثن أجةاء:
م دلغل الحؾجغهيت  ؾؿ ربفبن اخحطداـ القيقطن 3م اظيقيت اف  ظن، )2ن، )م قيقطن الطجاجع4)

 ك مف البظيقيت لة الحقغبؼ، خطظبط كخظرغو الطظي ت. 
 قائسة السخاجعة في بخنامج "بهرتاج" -4

خحكؾف قيقطن الطجاجعن  ؽ خطسن  ييالت إ طيقبن ايإل يلن إل  قسؼ ةؽ  طؾ  
مل إف الحداخل  .ت أف ر   ظهي  سحقل ةؽ اآلخجخقسبؼ  وه الطييال الج بع، كال يعظة

كالسمؾربيت الحة قد خحكجر لة أك ج  ؽ  ييؿ لمظطؾ خرغد   جكرؼ مغؽ جطبع  وه الطييالت،
ايةحبير ي خ غؽ االخحعداد، أك الطحظمبيت الطهيرذن الضجكرذن لكبيـ الظرل ايلسمؾؾ لة الطييؿ 

ة جؾا ب الظطؾ لة القيقطن األؾاف  طحمرن .كقد خؼ خطغغ(Inciong, 2010, 89) اآلخج لمظطؾ
 .خحرم رل  ظهي  ع المؾف الططغة لبظيقن الظ ظن

 وفيسا يمي وصف لجهانب الشسه الخسدة
يقدـ القسؼ الطيص مظطؾ الج بع أ  ظن  قحج ن مهدؼ  سي د  كخ يبع  ( نسه الخضيع1 -1)

جات مغنبن ذات  عظ ، خ ؿ ال هؾر افكل   ؽ  بيخت، ليلج بع يححيج إل    غ  طؾ الظرل
اخحييان لهوه ال غنن، لولػ  يد أف الك غج  ؽ الرقجات الطورؾر  لة القيقطن  ة  ق ل أف خحؾقع

الؾالداف، أك الةاقج  الطظةلبن  ع الظرل، كال خححيج ايلضجكر  إل  اخحييان  ؽ  أ  ظن يقؾـ مهي
كالظرل، كرمطي زادت اف  ظن الؾقي لكمطي زادت قؾ  الحريةل مغؽ الؾالديؽ  الظرل، لة  رس
 .الجاهدكف زادت مغنن الحعمؼ ثجاء الحة ي حدغ مهي

 هيرات الحظ نن االجحطيعبن  ة السمؾربيت الحة خ طل الحبي   ( التشذئة االجتساعية2 -1)
خظؾات  ي ق ل الطدرخن خظع س السمؾربيت االجحطيعبن لة   ع اآلخجذؽ كالحريةل  عهؼ، كخ ؿ

 ع كالديهؼ كإخؾا هؼ كز  قهؼ لة المعب،  مهي افطريؿ، كذعطمؾف مهي الظجذقن الحة يمعب
كخسيةد خظطبن  هيرات الحظ نن االجحطيعبن الظرل الوؼ يعي ة  ؽ ا ظجاايت طب  الحؾ د 

 غث  ةم  أف يحعي ل اسهؾلن  ع ال غنن الطحبظن، رطي خسيةده لة جؾا ب الظطؾ افخجػ،
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يررن كاالخصيؿ جطبع الطهيرات االجحطيعبن افخيخبن، كرمطي يحعمطؾا افطريؿ خ ؿ الحقمغد كالط 
خ ؿ الحريةل   طي  هير  الحظ نن لدػ الظرل لإ ت ي ح ف أ ت يبثج لة مغنحت، كذحؼ ذلػ  ؽ
)كزار  الحجببن االجحطيةة الط قؼ لغهؾر كخقؾذن السمؾؾ لة ريلن اليؾا ب افخجػ لمظطؾ

 م43 -41ا: 2117كالحعمبؼ، 
م اعظؾاف ) دػ ليةمبن مج ي ت مؾرخيج لة 2116أث ححت دراخن )صريء صيلح،  ك وا  ي     

خظطبن اليؾا ب االجحطيعبن لظرل  ي ق ل الطدرخنم  غث  دلي الدراخن إل  قبيس دكر مج ي ت 
م 72كقد خكؾ ي ةغظن الدراخن  ؽ ) ،مؾرخيج لة الظطؾ االجحطيةة لدػ أطريؿ  ي ق ل الطدرخن

م خظؾات، كقد اخحطد ي الدراخن افدكات الحيلبن: 6 -4ير ؼ  ي مغؽ )طر م كطرمن خحجاكح أةط
اظيرذن اخحبير اعض  -اخحبير ذريء افطريؿ -مج ي ت الحظطبن ال ي من لمظرؾلن الطب ج  "مؾرخيج"

جؾا ب الظطؾ فطريؿ الجك ن. كقد خؾصمي  حيقت الدراخن إل  كجؾد لجكؽ ذات داللن 
ؿ الطيطؾةن الحيجذ بن لة الظطؾ االجحطيةة ق ل كبعد إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت درجيت أطري

 خظ غم مج ي ت مؾرخيج.
 طؾ المغن  ؾ أ د أ ؼ  ي يحققت الظرل  ظو  ب ده ك ح  خؽ السيدخن، لشسه المغهي ( ا3 -1)

 وه الرحج   ؽ اليهل الحيـ ايلمغن إل   عجلن خقمغد الكبير، كرغؼ خبييؽ   غث يحظؾر الظرل لة
يحبع أغمب افطريؿ  طظي ثيمحي لة  طؾ المغن، كخحدد قيقطن الطجاجعن  وا   عدالت االكحسيا

الطجاجعن الطرجدات الحة ي حس هي الظرل اقدر  ي  الظطط اإل طيقة ال يمي،  وا كال خحدد قيقطن
ةؽ  وا الطضطؾف، كال يؾجد خقسبؼ  خجرة ةم   ضطؾف  ديث الظرل كالصبغن الحة يع ج مهي

 ، ؾجؾد لة القيقطن  هيرات الحع غج ك هيرات الحمقة رغؼ أف رمغهطيلمطهيرات المغؾذن مغؽ 
ةم   كذححيج الظرل أف يسطع لمغن الطسحطد ن ق ل أف ي دأ اخحطداـ المغن مظرست كلكة خسيةده

زذيد  الظطؾ المغؾؼ لطؽ الطهؼ أف خحبط الظرل مغنن خقدـ  طيذج   قطن كخطظحت الرجصن 
كالظرل الوؼ يحؾقع الطحبظؾف ات  يجيخت كذقؾ ؾف محم غحهي ق ل أف الخحطداـ المغن.  كالدالعبن

لبس لة  يجن إل  خظطبن  هيرات االخصيؿ كبيلط ل ليل غنن الحة ال خدةؼ  يقؾؿ أؼ هةء
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أك الحة ال خقدـ الرجصن لمظرل الحديث الطصيا   يهؾداخت  غؽ يسحطدـ الطحيدثن،
الظطؾ المغؾؼ، كخقدـ االقحجا يت  ة اخح ير اي ظجاايت طب  الحؾ د، خحكؾف ليةمغحهي  عبرن ل

)كزار  الحجببن كالحعمبؼ،  .الؾارد  لة قسؼ المغن إرهيدات إل  يء مغنن خسي د كخ يبع الظطؾ المغؾؼ 
 م44 -43ا: 2117

خجرة لنن  سيةد  الوات ةم  السمؾربيت الحة خسيةد الظرل الحؾ دؼ داعجة الحات ( م4 -1)
 خظيكؿ الظعيـ، كارخداء الط اس :  رةيين  رست لة  ييالتأف يصبح قيدرا ا  ل ألضل ةم

كقد خغهج  وه السمؾربيت  طؽ  ييؿ الحظ نن  ،كاالخححطيـ كاخحطداـ دكرات الطبيه
أ  ظن  سيةد  الوات خجخبط ايلحبي   ع اآلخجذؽ كبيلحقيلغد االجحطيعبن لألخج   االجحطيعبن فف
لة جهؾده لبصبح خعغدا  سحق  لة افخج   خمؾربيت  سيةد  الوات الظرل  غث يسيةد  طؾ

السمؾربيت الطورؾر  لة  وا اليي ب ا يف اليؾا ب افخجػ  طظي إ طيقبي  كخحبع ،كالطيحطع
السمسمن ةم  أخيس الطظؾات الط قطن لة خظطبن خمؾؾ  عغؽ   حسمس  كقد خؼ خجخغب  وه

 م44ا: 2117بن كالحعمبؼ، )كزار  الحجبالرهؼ كالقدر  ةم   ؾء الطسحؾػ الحيلة لمظرل لة
م اعظؾاف ) دػ ليةمبن مج ي ت مؾرخيج لة خظطبن 2117ك وا  ي أث ححت دراخن )زذةت أ ؾر،      

خظؾاتم  6إل   5اعض  هيرات  سيةد  الوات كالطهيرات االجحطيعبن لدػ طرل الجك ن  ؽ 
عبن لدػ طرل  غث  دلي الدراخن إل  خظطبن اعض  هيرات  سيةد  الوات كالطهيرات االجحطي

الجك ن  ؽ خ ؿ خظ غم مج ي ت الحظطبن ال ي من لمظرؾلن الطب ج  "مؾرخيج" كخكؾ ي ةغظن 
م خظؾات كاخحطد ي الدراخن افدكات 6 -5م طر م كطرمن خحجاكح أةطير ؼ )61الدراخن  ؽ )

 كبيس  -اخحبير رخؼ الججل ليؾد أ ف -الحيلبن: أخحطير  الطسحؾػ االجحطيةة كافقحصيدؼ
مج ي ت مؾرخيجم كخؾصمي  - كبيس  هيرات  سيةد  الوات -طهيرات االجحطيعبن الطصؾرال

الظحيقت إل  أ ت خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخط درجيت أطريؿ الطيطؾةن 
الحيجذ بن ةم  أداء  كبيس  هيرات  سيةد  الوات ك كبيس الطهيرات االجحطيعبن ق ل كبعد 

 خظ غم مج ي ت مؾرخيج.
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 ( الشسه السعخفي5 -1)
خ طل الطعجلن أك الحركغج أك القدر  ةم  الحورج كةم  الجؤذن أك االخحطيع فكجت الح يات      

كةم  خحديد الع قيت مغؽ افلكير كافهبيء كةم   ل الط   ت،  غث خحؼ  كاالخح ؼ
كةم  ذلػ لإف  ي يط ؽ قبيخت  ظهي ي ظ  ةم   ي  الظرل الحؾ دؼ، العطمبيت الطعجفبن داخل

محطةذؽ الطعمؾ يت لمحعجؼ ةمغهي أك إةيدخهي، كذحورج الظرل  يقؾلت أك يرعمت كخقؾـ الواكج 
كالج ؾز )  ل إهيرات الطجكرم ق ل أف يحط ؽ  ؽ  كذسطة الطؾ ؾةيت كالصؾر كافه يؿ

الدلغل أ  ظن خحجاكح فبطي مغؽ مداين  لة  وا خحديد الحجكؼ كالكمطيت كخ طل الظي بن الطعجفبن
 الطريلبؼ كخكجار القصص كإججاء الطقير يت الؾةة ايلوات كاليؾ الط قؼ لحظطبن الؾةة اعدد  ؽ

 م.45 -44ا: 2117)كزار  الحجببن كالحعمبؼ، 
 ,Spittle& Orton& Anderson& Boyd& Doyle )ك ظي  حظجؽ لدراخن 
2014).  (Portage Early Developmental Intervention Programmes To 

Support Motor And Cognitive Outcomes In Infants With Autism 
Indicators)   ليةمبن مج ي ت مؾرخيج لة خدعبؼ العغؾا الحجربن كالطعجفبن لدػ افطريؿ(

 دلي الدراخن إل  اخحعجاض ليةمبن مج ي ت  الصغير ذكؼ الطبهجات ةم  الواخؾذنم  غث
لمحدخل الظطيقة الطب ج ةم  دةؼ الظطؾ الحجرة كالطعجلة لألطريؿ الصغير  ي مغؽ مؾرخيج 

خظؾاتم  ؽ ذكؼ  بهجات طب  الحؾ د، كخكؾ ي ةغظن البحث  ؽ  يطؾةن  ؽ  2-3)
دكرذيت ةمطبن  ؽ خمػ الطظ ؾر  خ ؿ الرحج   ؽ  6البحؾث كافدمبيت خؼ خيطبعهي  ؽ 

 كرخيلن ةمطبن. ري ي  عييغج االخحبير اح مي ك قيالم  37. خؼ اخحط ص 4995-2144
 3-2خحضطؽ اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج رأدا  لمحدخل الطب ج كأف ي ؾف خؽ افطريؿ  ي مغؽ 

خظؾات، كأف ي ؾف لديهؼ  بهجات ةم  الواخؾذن كلقمي لحقديجات اآلايء، كخؼ خيطبع ال بي يت 
ن لحيالت خحسؽ الظحيقت الحجربن لححمغل الطححؾػ، الحؾزذعيت الحكجارذ RevManايخحطداـ أدا  

كالطعجفبن لمظرل كقد أخرجت الححمب ت ةؽ أف مجا ت الحدخل )مؾرخيجم لة افدمبيت خي طي 
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, ك حؾخط قبيخة 1.34لة خحسغؽ الظحيقت الطعجفبن لألطريؿ الصغير )ا حجاؼ  عبيرؼ 
ج خحسغؽ الظحيقت %م أ ي ايلظسبن لمظحيقت الحجربن، أعهجت الححمب ت ليةمبن مج ي ت مؾرخي95

 %م. 95, ك حؾخط قبيخة 1.41الحجربن لألطريؿ الصغير )ا حجاؼ  عبيرؼ 
م 2142كبيلظسبن لححسغؽ  ييالت الظطؾ السياقن لهوا  ي أكدخت دراخن )زذةت أ ؾر،  

اعظؾاف )مج ي ت  قحجح لطعمطن رذيض افطريؿ لحظطبن اعض الطهيرات لدػ طرل الجك ن  ؽ 
 ي ت مؾرخيجم  غث  دلي الدراخن إل  خظطبن اعض  هيرات  سيةد  خظؾات ايخحطداـ مج  6: 4

الوات، الطهيرات االجحطيعبن، المغؾذن كالطعجفبن لظرل الجك ن  ؽ خ ؿ خظ غم مج ي ت 
م طر م كطرمن  قسطغؽ إل   يطؾةحغؽ خحجاكح أةطير ؼ 61مؾرخيج، كخكؾ ي ةغظن الدراخن  ؽ )

فدكات الحيلبن:  كبيس  صؾر كبج ي ت أ  ظن م خظؾات كقد اخحطدـ لة الدراخن ا6 -4)
 كبيس  صؾر كبج ي ت أ  ظن لطهيرات  سيةد   -لمطهيرات االجحطيعبن، المغؾذن كالطعجفبن

مج ي ت مؾرخيج. كقد خؾصمي  حيقت الدراخن إل  كجؾد  -اخحطير   حياعن الظرل ايلطظةؿ -الوات
ؾةن الضياظن كالحيجذ بن ةم  لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخط درجيت أطريؿ الطيط

 كبيس  هيرات  سيةد  الوات، الطهيرات االجحطيعبن، المغؾذن كالطعجفبن ق ل كبعد خظ غم 
 مج ي ت مؾرخيج لصيلح الطيطؾةن الحيجذ بن. 

يهحؼ الطييؿ الحجرة ايلحجريت الحآزرذن لمعض ت الك غج  كالصغغج   ( الشسه الحخكي6 -1)
يلطهيرات الحجربن الك جػ، ك ؽ أ  من الحجريت الك جػ اليمؾس ا ايليسؼ كالحة ي ير إلغهي

الطهيرات الحجربن الدقبقن لهة  جرن العض ت  كالة ف كالط ة كاليجؼ كإلقيء الكج ، أ ي
الك جػ كإصقيلهي   يؿ ةم   خحسغظيت ةم  الطهيرات الحجربن  -أ بي ي–الدقبقن كالحة خعح ج 

افهبيء الصغغج   الظرل  ؽ الضجا الع ؾاقة العظب  ةم ذلػ: خغغج السمؾؾ الوؼ يقؾـ ات 
 إل  خؾجبت الغد ر ل لإل سيؾ مهي.كأخغجا اخحطداـ افصياع لة اإل سيؾ مهوه افهبيء ك وه
الطهير  لة اخحطداـ افصياع لإل سيؾ ايفهبيء  ة  هير   جربن دقبقن  ي ن ك ة  ؽ 
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اـ القمؼ كخيطبع أجةاء الصؾر  كالطهيرات لمعديد  ؽ الطهيـ   ل اخحطد الطحظمبيت افخيخبن
 م.45ا: 2117)كزار  الحجببن كالحعمبؼ، السمؾربن الحجربن

م اعظؾاف (McPartland& Volkmar, 2015كلة الظهيين ييب أف  ورج دراخن  
(Autism and Related Disorders Indicators Diagnosis and Intervention 

in Children at 3 Years Old Using Portage: An Analysis)  خ طبص  بهجات(
خظؾات كالحدخل ايخحطداـ مج ي ت مؾرخيج: دراخن  3طب  الحؾ د مغؽ افطريؿ الصغير لة خؽ 

 دلي الدراخن إل  لحص رريء  اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج لة دةؼ الطسير الظطيقة  خحمغمبنم
ت الطحعمقن مهي ريفخ ججج لألطريؿ الويؽ يحؼ خ طبصهؼ اطبهجات طب  الحؾ د كاال ظجااي
م طر م كطرمن  ؽ ذكؼ 51مغؽ افطريؿ الصغير، هيرؾ لة البحث ةغظن ةطدين قؾا هي )

أ   م  حؾخط أةطير ؼ  ي مغؽ  46ذرجما,  34الطبهجات الطب ج  ةم  الواخؾذن كافخ ججج )
  ألجاد خظؾات كلقمي لحقديجات ك طيكؼ اآلايء لة هطيؿ رظدا. خؼ خظ غم افدكات ةم 2.5-3

العغظن  ع    غن  حيقت الرحؾصيت الحة أججذي ةم  افطريؿ كخؼ اخحطداـ مج ي ت الحدخل 
الطب ج مؾرخيج.، قيقطن ال جكلغل الظطيقة لم ؾرخيج، اخحبير قيقؼ ةم  الطعييغج الح طبصبن 
لمواخؾذن ايلدلغل الح طبصة كاإل صيقة الطي س كقد أعهجت الححمب ت كجؾد ة قن  ؾجبن 

م مغؽ اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج كخحسؽ الطسير الظطيقة 1.14ن إ صيقبمي )ةظد  سحؾػ دال
 لألطريؿ الويؽ يحطمؾف  بهجات كة  يت الواخؾذن.

ك وه الدراخن خبرد ليةمبن مج ي ت مؾرخيج لة خحسغؽ  ييالت الظطؾ الططحمرن لدػ الظرل  
 Early Intervention for Indicators in)م اعظؾاف (Layton,& Hao, 2014الحؾ دؼ 

Autism Spectrum Disorders Using Portage) ( الحدخل الطب ج لطؾاجهن الطبهجات
 دلي الدراخن إل  لحص  افكلبن ةم  ا ظجاايت الواخؾذن ايخحطداـ مج ي ت مؾرخيجم  غث

ليةمبن الطصيقص الع جبن ل ج ي ت مؾرخيج لة  ؾاجهن  بهجات طب  الحؾ د كخعديل  سير 
طر م خغهج ةمغهؼ  21مغؽ افطريؿ الصغير لة أخحجالبي، كخكؾ ي ةغظن البحث  ؽ  الظطؾ
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 3-2 بهجات طب  الحؾ د لة  جرة لجةيين الظرل هجؽ أخحجالبي ) حؾخط العطج  ي مغؽ 
خظؾاتم. خؼ خقسبؼ افطريؿ إل   يطؾةحغؽ  حسيكذحغؽ:  يطؾةن خيجذ بن خؼ  عيليحهي ايخحطداـ 

ياظن عمي دكف  عيلين كخؼ خظ غم افدكات كالطقييبس الحيلبن ةم  مج ي ت مؾرخيج كأخجػ  
خظؾات  ؽ ذكؼ الطبهجات  3-2ألجاد العغظن مج ي ت مؾرخيج ) عدؿ لغظيخب افطريؿ لة خؽ 

كبظيقن    غن اخحطداـ مؾرخيج.  (ABIC)ةم  الواخؾذنم، قيقطن الطبهجات السمؾربن لمواخؾذن 
م 1.14خؼ الحؾصل  ؽ خ ؿ الححمب ت إل  كجؾد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن ةظد  سحؾػ )

مغؽ  حيقت الظطؾ السؾؼ مغؽ ألجاد الطيطؾةحغؽ  حبين لمحدخل ايخحطداـ مؾرخيج، اخحطجت داللن 
 غيت خؾالم السطيت الرجكؽ خ ؿ الحظ بقيت البعدين لبظيقن الط  غن، رطي أعهجت الط 

الح طبصبن ل ج ي ت مؾرخيج  ع  ؾاجهن  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د مغؽ افطريؿ 
الصغير، رطي أكصي الدراخن ا ريء  اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج لة دةؼ الظطؾ الظرسة كالسمؾرة 

 كال د ة لألطريؿ الصغير الويؽ يحطمؾف  بهجات طب  الحؾ د. 
يد السمؾؾ أك الطهير  الطظمؾا الحجرغة ةمغهي،  سحطدـ اظيقن يعد خحد بظاقات األنذظة -2

اف  ظن الحة خحعمم مهوه الطهير  كالبظيقيت الطجقطن مظرس افرقيـ كالمؾف الؾارد  لة قيقطن 
الطجاجعن، كخححؾؼ البظيقن ةم   سحؾػ العطج كخعجذ   طحصج لمسمؾؾ أك الطهير  كألكير 

 طهير . حظؾةن لطسيةد  الظرل ةم  خظطبن ال
ك وه افلكير  يجد  قحج يت كذط ؽ لألـ أك لمطعمطن أف ي ؾف لديهطي ألكير الكحسيا  

الطهير  ةم   حؾ ألضل كخقدـ العديد  ؽ البظيقيت اقحجا يت ف داؼ خرصغمبن خقؾـ ةم  
خحمغل الطهيـ أك خحمغل الطهطن اطي ي رل خيةقحهي إل  خظؾات صغغج  رة يصبح  ؽ السهل 

سيا الطهير ، كذعحطد ةدد الطظؾات الحة يححيجهي الظرل ةم   دػ صعؾبن ةم  الظرل اكح
العطل كةم  القدرات كالطهيرات الطحؾلج  لديت كذط ؽ أف يححقم ذلػ ايلظجؽ الحيلبن  طي ي يع 
الظرل ةم  الظييح:خغغغج  سحؾػ صعؾبن الطهطن.خعديل الطؾاد الطسحطد ن لة الطهطن.خغغغج 
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   حسؾخن أك خكؾف  جقبن أك حة يقد هي الكبير.قد خكؾف الطسيةد ؾع أك  قدار الطسيةد  ال
 .م8أ: 2117)كزار  الحجببن كالحعمبؼ، لرغبن
 دليل بخنامج "بهرتاج"  -3

 يحكؾف  طؾذج مؾرخيج  ؽ أربع  جا ل،  ة :
: خطظبط اف داؼ الطظهيبن افخ ؾعبن: يححؾؼ مؾرخيج ةم  قيقطن اخحبير السخحمة األولى

 خسيةد القيقطغؽ ةم  ال ج ي ت ةم  خطظبط اف داؼ الطظ ؾد  أخ ؾعبمي. 
الحدرذس خ ؿ الةذيرات افخ ؾعبن: يحؼ اخحطداـ خجاقط أ  ظن مؾرخيج لة  السخحمة الثانية:

 خسيغل خقد هؼ لغهي. العطل  ع الظرل خ ؿ الةذيرات افخ ؾعبن ك 
خسيغل كخقغبؼ اف داؼ الطظهيبن: يحؼ خسيغل الحغغجات الكطبن كالظؾعبن لة  السخحمة الثالثة:

 خمؾربيت الظرل ةم   دػ اليمسيت افخ ؾعبن أك  ؽ  ج من فخجػ. 
 خقؾذؼ أ داؼ الطظهت.   السخحمة الخابعة:

ةة لة خصطبؼ االخحجاخبيبيت يعحطد مج ي ت مؾرخيج ةم  خؾعب   بيدغ الحعمؼ االجحطي 
ي، خحضطؽ  بيدغ ةطل مج ي ت مؾرخيج رل  ؽ الظطوجن كالحؾ بح كالحعةذة  الحعمبطبن. أيضم

 .(Shearer, 2010: 269-82; Sangeeta& Pratibha, 2015: 4) كالحغوين الجاجعن
كطي يعحطد مج ي ت مؾرخيج ةم  اخحطداـ الطعمؾ يت  ؽ أدكات الطحياعن كالحقغبؼ لة  

  ؾذج أ داؼ أخ ؾعبن أك  صف أخ ؾعبن لكل طرل ذاخؾؼ كأخجخت.خظ
 Efficacy Of Training)اعظؾاف  (Kennedy, 2012)ك ظي  حظجؽ إل  دراخن  

Parents To Use Portage Early Intervention Procedures To Reduce 
Early Behavioral Signs of Autism Among Very Young Children)  ليةمبن(

رذب اآلايء ةم  اخحطداـ مج ي ت الحدخل الطب ج مؾرخيج رأخيس لة خرض الطبهجات خد
السمؾربن ةم  الواخؾذن مغؽ افطريؿم  غث  دلي الدراخن إل  خدرذب اآلايء ةم  خظ غم 
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إججاءات مج ي ت مؾرخيج  ع افطريؿ الويؽ يحطمؾف الطبهجات السمؾربن ةم  الواخؾذن ايخحطداـ 
أ هيت فطريؿ يحطمؾف  بهجات  6أخيمبع، هيرؾ لة البحث  41 دػ مج ي ت خدرذ ة ةم  

 6خظؾاتم, خؼ خدرذ هؼ لطد   3إل   4.8خمؾربن ةم  الواخؾذن ) حؾخط أةطير ؼ  ي مغؽ 
خيةن  ؽ الط ج  العطمبن  ع اإلهجاؼ الرجدؼ الطبيهج لة الطظةؿ، كخؼ  32خيةيت أةق هي 

ة ةم  مؾرخيج، اخحطير     غن، خحمب ت الرغديؾ خيطبع ال بي يت ايخحطداـ ال ج ي ت الحدرذ 
كأعهجت الححمب ت الظحيقت: اخحظيةي اف هيت خعمؼ الطهيرات ال ز ن لمحظ غم الرعيلن 
إلججاءات مج ي ت مؾرخيج  ع أطريلهؼ ذكؼ  بهجات طب  الحؾ د، أعهجت اخحطير  الط  غن 

كؼ الطبهجات السمؾربن لمواخؾذن زذيد  كخحمب ت الرغديؾ لحظ غم مج ي ت مؾرخيج  ع افطريؿ ذ
اخحييان افطريؿ لطهيـ كأ  ظن مج ي ت مؾرخيج، رطي اخحظحيي الدراخن أف اآلايء يط ظهؼ العطل 
ةم  الحعديل الرعيؿ لمسمؾؾ كخعمعؼ افطريؿ الصغير الويؽ يحطمؾف  بهجات خمؾربن ةم  

 ص ُ درا. الواخؾذن  ؽ خ ؿ الحدرذب كاإلهجاؼ الط قؼ ةؽ طجذم  حطص
 خامًدا: نظخيات دعم استخجاـ بهرتاج مع األطفاؿ الرغار ذوي مؤشخات طيف التهحج

 إطار العسل األيكهلهجي: -1
ي يع الظطؾذج افي ؾلؾجة خضطغؽ ةظيصج ال غنن لة مجا ت الحدخل الطب ج لألطريؿ  

الحغؾؼ الصغير، ك ؽ مغؽ أههج اف  من ةم  الظطؾذج افي ؾلؾجة  طؾذج مجك رغظ جذظج 
خظؾات  3افي ؾلؾجة. ي غؽ مجك رغظ جذظج لة  طؾذجت أف أخج افطريؿ الصغير افقل  ؽ 
 ييب أف ي حجرؾا لة الحدخل الطب ج لححقغم أ داؼ إيييمبن لصيلح افطريؿ الصغير. 

(Rasbash, 2010: 65) 
خظؾات, يحؼ  قير ن  3ةظد خظ غم مج ي ت مؾرخيج  ع افطريؿ الصغير افقل  ؽ  

ة قيت الظرل  ع ال غنن الحة يعبش لغهي، ك ؽ ثؼ خضطغؽ اف داؼ الرجدين داخل ال ج ي ت 
 .(Pol& Ruiter, 2008: 98) لدةؼ رل  ؽ افخج  كالظرل
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 الشظخية اإلجخائية: -2
خجرة الظغجذن اإلججاقبن ةم  أ طبن خجرغة مج ي ت الحدخل لبس لقط ةم  الظرل، فف الظطؾ  

ةؽ طجذم لجد كا د. لة  ؾء الظغجذن اإلججاقبن، خغهج  حيقت  طؾ الظرل ال يححدد لة  يطمت 
ا )أقل  كظحبين لمحبيدؿ الطسحطج لمطعمؾ يت مغؽ الرجد كبغنحت  ح  ةظد ي ي ؾف خؽ الظرل صغغجما جدم

 .(Pennings, 2010: 115)خظؾاتم، يسحطج خبيدؿ الطعمؾ يت مغظت كبغؽ ال غنن  3 ؽ 
اإلججاقبن، يححؾؼ مج ي ت مؾرخيج ةم  ث ث اخحجاخبيبيت رقبسن لة  ؾء الظغجذن  

 لحعديل  سير الظطؾ لألطريؿ الصغير
   الع ج: خجرة  وه االخحجاخبيبن ةم  خغغغج خمؾؾ أك الطسير الظطيقة لمظرل اطسيةد

أ د اآلايء أك الطحطصصغؽ. خهدؼ  وه العطمبن إل  جعل الظرل أك ج   ء ن 
 ظطيقبن الط قطن.لمطهيرات كالظحيقت ال

   إةيد  الححديد: خجرة االخحجاخبيبن ةم  خغغغج ألكير كخؾقعيت اآلايء  ؾؿ الظرل، ةم
 الظحؾ الوؼ يحؼ  ؽ خ لت خحسغؽ الحريةل مغؽ الظرل ككلة اف ج. 

  إةيد  الحعمبؼ: يحؼ اخحطداـ االخحجاخبيبن لحظطبن الطهيرات لدػ الظرل كخعمبؼ اآلايء
 عيلييت ةم  الحرية ت الطبيهج  مغؽ اآلايء كالظرل. ؾلهي. خجرة خمػ الط

(O’Sullivan & Carr, 2009: 17-40)  
 نسهذج األنظسة الشسائية -3

يحؼ خؾجبت الظطؾذج إل  اف غطن   ل الظطؾذجغؽ السياقغؽ. يؾ ح الظطؾذج  جكر   
ال غنن خجرغة الحدخل لبس لقط ةم  الظرل مل ييب أف ي ؾف الطظغؾر أك ج هطؾالم لغحضطؽ 

يحضطؽ الظطؾذج خضطغؽ ةطمبن الحدخل الطب ج لة لهؼ .  ؽ أجل خحقغم  سحؾذيت  طؾ   يلبن
اآللبيت الظطيقبن الحة خبثج ةم   طؾ الظرل الصغغج. يط ل الظطؾذج إطير ةطل   قؼ ل ج ي ت 

 .(Guralnick, 2011: 6-28; Kuczynski & Lollis, 2011: 445-462) مؾرخيج
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 Program Evaluation: An)م اعظؾاف (Nanclares, 2014دراخن ك ظي  حظجؽ ل     
Analysis Of The Portage Intensive Home-Based Intervention Program 

For Young Children With Early Signs of Autism)  خقؾذؼ ال ج ي ت: دراخن(
ؽ يحطمؾف  بهجات خحمغمبن ل ج ي ت مؾرخيج الع جة الطظةلة الط  ف لألطريؿ الصغير الوي

 ب ج  لمواخؾذنم دلي الدراخن إل  خحديد ليةمبن اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج لمحدخل الطب ج  ع 
ا الويؽ يحطمؾف  بهجات طب  الحؾ د، ك  هيرؾ لة البحث ةغظن قؾا هي افطريؿ الصغير جدم

خظؾات  طؽ يحطمؾف  بهجات طب   2.5 -2م طر م كطرمن  حؾخط أةطير ؼ  ي مغؽ 44)
ي لمح طبص الظ ة الطب ج، كأ هيخهؼ )الحؾ   41 -32أ مي  حؾخط العطج  ي مغؽ  44 د خبعم

كبظيقن    غن  (CDC-C)ةي يم كخؼ خيطبع ال بي يت ايخحطداـ  كبيس الظطؾ ال ي ل لمظرل 
أعهجت الظحيقت لجكؽ ذات داللن إ صيقبن ةم   كبيس خمؾربيت الواخؾذن )إةداد الطبلفم كقد 

ل  ي مغؽ ق ل كبعد الطعيلين ايخحطداـ مج ي ت مؾرخيج رطي خؾ ح  وه الظطؾ ال ي ل لمظر
الظحيقت أف مج ي ت مؾرخيج يط ل  طؾذج خدخل لعيؿ، كأ ت يط ؽ خكجاره مظييح  ؽ جي ب 

 الطعيليغؽ اآلخجذؽ العي مغؽ ايلطييؿ. 
 مخاحل استخجاـ بهرتاج في اكتذاؼ ودعم األطفاؿ الرغار ذوي أعخاض الحاتهية:سادًسا: 

قيـ رل  ؽ " ؾربسحجا كأك بطي  ؾخحغجت" محعديل  جا ل خظ غم مج ي ت مؾرخيج لح قؼ      
خظؾات  طؽ ُيغهجكف  بهجات ةم  الواخؾذن. خؼ خصظب   3افطريؿ الصغير افقل  ؽ خؽ 

 الطجا ل رطي يمة:
يحؼ خ ؿ  وه الطج من خحديد  دػ جدكػ اخحطداـ مج ي ت مؾرخيج لمحدخل  مخحمة اإلحالة: -4

 الطب ج  ع افطريؿ الصغير ذكؼ  بهجات طب  الحؾ د كأخج ؼ. 
يحؼ االةحطيد ةم   وه الطج من لة جطع الطعمؾ يت  ؾؿ الظرل الوؼ يحطل التقييم:  -2

ا حبيجيخت. يحؼ  بهجات طب  الحؾ د كبغنن  ظةلت  ؽ أجل خطصبص ال ج ي ت لب قؼ 
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خيطبع  وه الطعمؾ يت ايخحطداـ االخحبيرات الكبيخبن كاالخح بي يت كالط  غيت كالةذيرات 
 الحقغبطبن ل غنن الطظةؿ. 

يححؾؼ مج ي ت مؾرخيج ةم  العديد  ؽ افدكات الحة يط ؽ تخظيط بخنامج التجخل:  -3
ؾرخيج لب قؼ اخحطدا هي لة خطظبط كخؾجبت ةطمبن الحدخل. يعحطد خطظبط مج ي ت م

ا حبيجيت افطريؿ ةم   يطؾةن  ؽ الطييالت الظطيقبن  ؽ مغظهي  ييالت الححرغة 
 الحسة كالطييالت االجحطيعبن كالمغؾذن كالطعجفبن كالحجربن. 

 خعد  وه الطج من اط يان جؾ ج مج ي ت مؾرخيج. التجخل: -4
ن خ ؿ ةطمبن الحدخل يحؼ خ ؿ  وه الطج من اخحججيع ال بي يت الطيطع اإلبلغ والتقهيم: -5

لحقؾذؼ كخعديل الحدخل اطي يظيخب ا حبيجيت الظرل. يط ؽ اخحطداـ اظيقيت اف  ظن 
 خ ؿ  وه الطج من لحقؾذؼ اف داؼ العي ن ك دػ خحققهي  ع الظرل. 

يحؼ لة  وه الطج من إةيد  إكطيؿ الطقييبس كاالخح بي يت الطسحطد ن  ؽ  إعادة التقييم: -6
 بؼ. ق ل لة  ج من الحقغ

يحؼ لة  وه الطج من رحيان الحقجذج الظهيقة  ؾؿ رريء  ال ج ي ت لة   التقهيم والتقخيخ الشيائي: -7
 م.(Hoekstra& Oenema-Mostert, 2011دةؼ الظرل ذؼ  بهجات طب  الحؾ د 

 سابًعا: دور الهالجين في تظبيق بخامج التجخل السبكخ لألطفاؿ ذوي اضظخابات طيف التهحج
إف كالدّؼ الظرل الحؾ دؼ  طي الظ غبيف الحكبكبيف الطعيلييف لظرمهؼ، لهطي يمعبيف دكرما  

 ي مي خييه طرمهطي الواخؾؼ  ؽ خ ؿ خ يبعهطي ةم  االخحريد   ؽ الرجص الظ بعبن لظقل 
الطعجلن كالطعمؾ يت كخؾلغج مغنن آ ظن كداةطن ك طيذج  ظيخبن. ليآلايء  ؼ ألضل  ؽ يقدـ 

ي  سيةد   عمؾ يت ةؽ  خيرذخ خظؾر  طؾ الظرل،  يجيخت كأخمؾا خعمطت، رطي يط ؽ أيضم
الؾالديؽ  ؽ خ ؿ خعمبطهؼ اخحطداـ افخيلغب الحعمبطبن الرعيلن  ع طرمهطي الواخؾؼ، ربفبن 
 بط     خت السمؾربن كخظؾذج  هيراخت لة الطظةؿ، كلولػ لإف   يررن الؾالديؽ لة مجا ت 
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اؼ الحجبؾذن كالحدرذ بن لت لة الطظن الحجبؾذن كالرجدين خعد  جكر  الظرل الحؾ دؼ كك ع اف د
 م.234: 2141 ي ن لة  سيةد  الظرل ك بط خظؾره كخقد ت )خجؼ دمحم، 

م اعظؾاف ) دػ ليةمبن مج ي ت إرهيدؼ 2115كخبرد ذلػ دراخن )خغد  أمؾ السعؾد،  
م  غث  دلي الدراخن إل  إةداد مج ي ت إرهيدؼ  لمؾالديؽ لحظطبن اعض  هيرات طرل افكخغـة

 قحجح لمؾالديؽ إلرهيد ؼ ةم  ربفبن الحعي ل  ع أمظيقهؼ لة الطظةؿ، خكؾ ي ةغظن الدراخن  ؽ 
م خظؾات، كاخحطد ي الدراخن افدكات 8 -4م أطريؿ ذاخؾذغؽ خحجاكح أةطير ؼ  ي مغؽ )8)

ن خمؾؾ الظرل دلغل    غ -الحيلبن ) كبيس خقديج  سحؾػ  طؾ اعض  هيرات طرل افكخغـة
م  -ال ج ي ت اإلرهيدؼ لمظرل افكخغـة -ك عدؿ خكجاره ال ج ي ت اإلرهيدؼ لؾالدّؼ طرل افكخغـة

كأك حي  حيقت الدراخن اأف  ظيؾ لجكقمي دالن إ صيقبمي مغؽ خظ غم ال ج ي ت ق ل كبعد ةم  
 خحسؽ  هيرات طرل افكخغـة ةغظن الدراخن.

 Effects of a parent)اعظؾاف  (Claudia, 2009)ك وا  ي خدةطت دراخن      
implemented intervention on initiating joint attention in children with 

autism)  اخحجاخبيبن الحدخ ت الؾالدين ةم  الطبيدأ  ايال حبيه الط حجؾ ةظد افطريؿ ذكؼ(
طحجخبن ةم  خدخل ا ظجاايت طب  الحؾ دم  غث  دلي الدراخن إل  الؾقؾؼ ةم  ااَلثير ال

م أطريؿ 3الؾالديؽ ةم  الطبيدأ  ايال حبيه الط حجؾ ةظد أمظيقهؼ، كقد خكؾ ي ةغظن الدراخن  ؽ )
م خظؾات، رطي اهحطمي ةغظن 5 -2ذكؼ ا ظجاايت طب  الحؾ د خحجاكح أةطير ؼ  ي مغؽ )

ي ةم  كالدّؼ  بالء افطريؿ، اخحطد ي الدراخن خدرذب الؾالديؽ ةم  ربفبن  الدراخن أػبضم
الطبيدأ  ايال حبيه الط حجؾ، كخؼ ذلػ لة مغنحهؼ الطظةلبن كبيخحطداـ  ؾاد  ألؾلن لدػ افطريؿ لة 

أكؾاام، كأعهجت  حيقت الدراخن أف اثظغؽ  ؽ افطريؿ ال  ثن خعمطؾا  -مغنيخهؼ  ؽ ق غل )كحب
ةحجاؼ مدكر  هيرات اال حبيه الط حجؾ لة  ؾاقف جديد  ك حظؾةن، رطي أهيرت أيضي  جكر  اال

 الؾالديؽ الرعيؿ.
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م اعظؾاف )خظطبن اعض  هيرات 2143ك وا  ي أهيرت إلبت دراخن )أكـج إمجالبؼ،  
الجةيين الؾالدين لأل هيت لطرض أةجاض الواخؾذن لدػ أمظيقهؽم  غث  دلي الدراخن إل   عجلن  

اض الواخؾذن  دػ ليةمبن مج ي ت لحظطبن اعض  هيرات الجةيين الؾالدين لأل هيت لطرض أةج 
لدػ أمظيقهؽ، رولػ الك ف ةؽ  سحؾذيت الجةيين الؾالدين لدػ أ هيت افطريؿ الواخؾذغؽ 
ي لظطؾ الظرل،  كرولػ  حيكلن رلع رريء  الع قن مغؽ افـ كالظرل اطي يحقم جؾما  رسبمي   قطم

لبن ) م أ هيت فطريؿ ذاخؾذغؽ، اخحطد ي الدراخن افدكات الحي8خكؾ ي ةغظن الدراخن  ؽ )
 كبيس الجةيين الؾالدين لمظرل  - كبيس جغمبيـ لح طبص الحؾ د - كبيس الظرل الحؾ دؼ

مج ي ت لحظطبن  هيرات الجةيين الؾالدينم أعهجت  حيقت  - كبيس السمؾؾ الحؾالقة -الواخؾؼ 
الدراخن لعيلبن رريء  مج ي ت خظطبن اعض  هيرات الجةيين الؾالدين لأل هيت لة خرض اعض 

 واخؾذن لدػ أمظيقهؽ.أةجاض ال

 فروض البحث 

خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةحغؽ  -4
الحيجذ بن كالضياظن ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ 

 اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج"  لصيلح أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن.
قبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صي -2

لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ 
 افطريؿ اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج"  لة اخييه الكبيس البعدؼ.

ال خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن  -3
جذ بن لة الكبيخغؽ البعدؼ كالححبعة ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحي

 الحؾ د لدػ افطريؿ .
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 منهج البحث وإجراءاته

خعجض البي  ن  ظي إججاءات البحث  ؽ  غث: الطظهت، العغظن، افدكات الطسحطد ن،  
الطسحطد ن لة الطظؾات اإلججاقبن الحة اخبعي لة البحث الحيلة كافخيلغب اإل صيقبن 

  عيلين ال بي يت.
اخحطد ي البي  ن الطظهت هبت الحيجذ ة ذا الطيطؾةحغؽ الطحكيلنحغؽ كذلػ أواًل: مشيج البحث 

 ؽ أكرأ كألضل الطظي ت  لطظيخ حت ف داؼ البحث الحيلة،  غث يعح ج الطظهت هبت الحيجذ ة
 لة اخحبير صدؽ الرجكض , كالك ف ةؽ الع قيت مغؽ الطحغغجات. 

ذحطغة الطظهت هبت الحيجذ ة اأ ت الطظهت الؾ غد القيدر ةم  اخحبير الرجكض الطحعمقن ك  
ايلس ب كالظحبين؛  غث ال يقحصج ةم   يجد كصف  ؾقف أك خحديد  يلن أك خيرذخ  ؾادث 
ا اطعيلين   ي بن، أك كصف  ي  ؾ  ؾجؾد كقيقؼ ايلرعل، مل يحدخل  وا الطظهت لبقؾـ  حعطدم

ظن خحي هجك   ض ؾطن مدقن، مهدؼ الححقم  ؽ ربفبن  دكث الحيلن، اعض العؾا ل الطعغ
كأخبيا  دكثهي. لهؾ خغغج  حعطد ك ض ؾ  ا جك   حدد  لحدث  ي، لط  غن الحغغجات 
الظيخين ةؽ  وا الحغغج كخرسغج ي، كخقؾـ البي  ن لة  وا الطظهت محظيكؿ  حغغج  سحقل ك   غن 

ت كالعؾا ل افخجػ الحة يط ؽ أف ي ؾف لهي ة قن أثجه ةم   حغغج خياع  ع  بط الطحغغجا
 .ايلغي ج 

ي لظ بعن  حغغجات البحث ثانًيا: عيشة البحث  خؼ اخحبير ةغظن البحث الحيلة اظجذقن ةطدين خبعم
طر مم  طؽ  44ك ة  ؽ افطريؿ الطحجدديؽ ةم  الطجرة  غث ممغ إجطيلة ةدد افطريؿ )

كخؼ خقسبطهؼ إل   يطؾةحغؽ:الطيطؾةن الحيجذ بن م خظؾات 3 -2خحجاكح أةطير ؼ  ي مغؽ )
 م أطريؿ  ؽ الورؾر.7م أطريؿ  ؽ الورؾر، الطيطؾةن الضياظن كخكؾ ي  ؽ )7كخكؾ ي  ؽ )

وقج راعت الباحثة عجة شخوط عشج اختيارىا ألفخاد عيشة البحث لديادة إحكاـ البحث  
 وضبظو، ىي:

  م خظؾات. 3 -2العطجذن  ؽ )لة الطج من  -ةغظن البحث-أف ي ؾف جطبع افطريؿ 
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   أف ي ؾف  حؾخظيت رخب درجيت افطريؿ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب
 م درجن.445 -446م خظؾات خحجاكح  ؽ )3 -2الحؾ د لدػ افطريؿ  ي مغؽ )

 ؽ أين إةيقيت ةقمبن. -ةغظن البحث-أال يعي ة افطريؿ  
 .أال ي ؾف  ظيؾ أ جاض أك ا ظجاايت أخجػ 
 ؾف القيقؼ ةم  رةيين الظرل لديت الجغبن لة الط يررن لة خظ غم اف  ظن  ع الظرل.ف ي أ 
  قي ي البي  ن اإيييد الحكيلب مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن

كالطيطؾةن الضياظن  ؽ  غث العطج الة ظة ايخحطداـ اخحبير  يف كذحظة رطي يحضح  ؽ 
 م :4جدكؿ )

  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن كالطيطؾةن الضياظن  ؽ  غث العطج الة ظةالحكيلب مغؽ 
 م44)ف= 

 
 الطحغغجات

 حؾخط  العدد الكبيس
 الجخب

 يطؾع 
 الجخب

Z اخييه  لداللن
 الداللن

العطج      
 الة ظة

الطيطؾةن الحيجذ بن 
 الطيطؾةن الضياظن

 إجطيلة

7 

7 

44 

7.17 

7.93 

49.5 

55.5 

 

1.392 

 

غغج 
 دالن

-  

م ةدـ كجؾد لجكؽ ذات داللن إ صيقبي مغؽ  حؾخظيت رخب 4كذحضح  ؽ جدكؿ ) 
درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن كالطيطؾةن الضياظن  ؽ  غث العطج الة ظة  طي ي غج إل  

 خكيلب الطيطؾةحغؽ.
  الحيجذ بن كطي قي ي البي  ن اإيييد الحكيلب مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن

كالطيطؾةن الضياظن ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د ايخحطداـ اخحبير 
 م2 يف كذحظة رطي يحضح  ؽ جدكؿ )
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 م2جدكؿ)
 الحكيلب مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن كالطيطؾةن الضياظن 

 م44 ؽ  غث ا ظجاايت طب  الحؾ د)ف= 
 حؾخط  العدد الكبيس الطحغغجات

 الجخب
 يطؾع 
 الجخب

Z اخييه  الداللن
 الداللن

ا ظجاايت 
طب  
 الحؾ د

الطيطؾةن الحيجذ بن 
 الطيطؾةن الضياظن

 إجطيلة

7 

7 

44 

7.64 

7.36 

 

53.5 

54.5 

1.4
28 

غغج 
 دالن

 

- 

م ةدـ كجؾد لجكؽ دالن إ صيقبي مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ 2يحضح  ؽ جدكؿ )
كالطيطؾةن الضياظن  ؽ  غث ا ظجاايت طب  الحؾ د  طي ي غج إل  الطيطؾةن الحيجذ بن 
 خكيلب الطيطؾةحغؽ.

  ثؼ قي ي البي  ن اإيييد الحيي س مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن
 م 3رطي يحضح  ؽ جدكؿ ) 2 ؽ  غث العطج الة ظة ايخحطداـ اخحبير ري

 م3جدكؿ )
 درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بنداللن الرجكؽ مغؽ  حؾخظيت رخب 

 م7)ف = 2 ؽ  غث العطج الة ظة ايخحطداـ اخحبير ري
  سحؾػ الداللن 2كي الطحغغجات

 غغج دالن 1.744 العطج الة ظة

م ةدـ كجؾد لجكؽ دالن إ صيقبي مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ 3يحضح  ؽ جدكؿ )     
 الطيطؾةن الحيجذ بن  ؽ  غث العطج الة ظة  طي ي غج إل  خيي س  بالء االطريؿ.

  كطي قي ي البي  ن اإيييد الحيي س مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن
 م4رطي يحضح  ؽ جدكؿ ) 2ايخحطداـ اخحبير ري ؽ  غث ا ظجاايت طب  الحؾ د 
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 م4جدكؿ )
 داللن الرجكؽ مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن

 م7)ف = 2 ؽ  غث ا ظجاايت طب  الحؾ د ايخحطداـ اخحبير ري
  سحؾػ الداللن 2كي الطحغغجات

 غغج دالن 1.144 ا ظجاايت طب  الحؾ د

كجػػػػػؾد لػػػػػجكؽ دالػػػػػن إ صػػػػػيقبي مػػػػػغؽ  حؾخػػػػػظيت رخػػػػػب م ةػػػػػدـ 4يحضػػػػػح  ػػػػػؽ جػػػػػدكؿ ) 
درجػػػػيت أطرػػػػيؿ الطيطؾةػػػػن الحيجذ بػػػػن  ػػػػؽ  غػػػػث ا ػػػػظجاايت طبػػػػ  الحؾ ػػػػد  طػػػػي ي ػػػػغج إلػػػػ  

 خيي س  بالء االطريؿ.
 ثالًثا: أدوات البحث

 اخحطد ي البي  ن افدكات الحيلبن لة البحث:     
م 3 -2قيقطن خقديج الطبهجات الدالن ةم  ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ ) -4

 خظؾات.  )إةداد: البي  نم 
 مج ي ت الحظطبن ال ي من لمظرؾلن الطب ج  "مؾرخيج"   -2

 وفيسا يمي عخض تفريمي لتمك األدوات:
( 3 -2قائسة تقجيخ السؤشخات الجالة عمى اضظخابات طيف التهحج لجى األطفاؿ ) -1

 سشهات:
قي ي البي  ن اإةداد قيقطن خقديج الطبهجات الدالن ةم  ا ظجاايت طب  الحؾ د لعدـ  

 م خظؾات كخصيقصهؼ الظطيقبن.3 -2خؾالج أدكات لكبيخت خحظيخب  ع أطريؿ الطج من العطجذن )
الهدؼ  ؽ القيقطن  ؾ خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ ىجؼ القائسة: 1/1

 م خظؾات.3 -2افطريؿ )
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 ويشبثق من ىحا اليجؼ عجة أىجاؼ فخعية:
 ( 2الك ف ةؽ الطبهجات الدالن ةم  ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ  ي مغؽ-

 م خظؾات.3
 ( م خظؾات الويؽ لديهؼ  بهجات ا ظجاايت 3-2جطع الطعمؾ يت ةؽ افطريؿ  ي مغؽ

 طب  الحؾ د.
 الطبهجات العقمبن الطعجفبن -الحجربن خحديد  سحؾػ الطهيرات الظطيقبن )الطبهجات- 

الطبهجات اال رعيلبنم  -الطبهجات االجحطيعبن -الطبهجات السمؾربن -الطبهجات المغؾذن
 م خظؾات الويؽ لديهؼ  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د.3-2لدػ افطريؿ  ي مغؽ )

 ( م خظؾات 3-2خحديد  قي  القؾ  ك قي  الضعف لمطهيرات الظطيقبن لدػ افطريؿ  ي مغؽ
 الويؽ لديهؼ  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د.

 مرادر إعجاد القائسة: 1/2
اهحقي عبيرات  وه القيقطن  ؽ الحجاث السب ؾلؾجة، اطيصن الظغجذيت، اإلخهي يت  

الظغجذن كالدراخيت السياقن الحة خظيكلي ا ظجاايت طب  الحؾ د. رطي خؼ االط ع ةم  ةدد 
س اعض افاعيد الحة خجخبط اي ظجاايت طب  الحؾ د لدػ  ؽ الطقييبس الحة صططي لكبي

 م خظؾات،  ظهي ذلػ مهدؼ االخحريد   ظهي لة أةداد القيقطن الحيلة.3 -2افطريؿ  ي مغؽ )
 Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)  

 (Catherine Lord, Michael Rutter, 2012) 

 Modified  Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) 

(Diana Robins, Deborah Fein & Marianne Barton, 2013) 

 The Q-CHAT (Quantitative Checklist for Autism in Toddlers) 

(Allison, C., Baron-Cohen, S. Wheelwright, S., Charman, T., 

Richler, J., Pasco, G. and Brayne, C, 2008) 

 Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders 4th 

edition. (American Psychiatric Association, 2000) 

 صدار ال يلثالطمف الظرسحجبؾؼ اإل  ( PEP 3) 

(Schopler, Lansing, Reichler, Marcus. 2005) 

http://www2.gsu.edu/~wwwpsy/robins.html
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  كبيس خقديج الحؾ د لة الظرؾلن CARS 2)م 

Eric Schopler,  Mary E. Van Bourgondien, Glenna Janette Wellman, 

)Steven R. Love, 2010). 
 م2119)خهغج ري ل، اظجس  يلع، لظرل الجك نج الطصيقص الظطيقبن اظيرذن خقدي 

 وصف القائسة 1/3
مظدا لجةة خكبس الطبهجات الدالن ةم   58خحكؾف القيقطن  ؽ خحن أاعيد رقبسن  خحرجع إل      

 م خظؾات كذلػ ةم  الظحؾ الحيلة: 3-2ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ  ي مغؽ )
الطهيرات الحجربن الدقبقنم  -خ طل )الطهيرات الحجربن الك غج  البعج األوؿ: السؤشخات الحخكية

 مظؾد. 8كخحكؾف  ؽ 
الحركغجم كخحكؾف  -الحورج -اإلدراؾ -خ طل )اال حبيهالبعج الثاني: السؤشخات العقمية السعخفية

 مظؾد. 8 ؽ 
 مظؾد. 9 ؽ المغن الحع غجذنم كخحكؾف  -خ طل )المغن االخحكبيلبنالبعج الثالث: السؤشخات المغهية 

اف  ظن كاال حطي يتم كخحكؾف  -خ طل )السمؾربيت الظطظبنالبعج الخابع: السؤشخات الدمهكية 
ا. 44 ؽ   مظدم

المعبم  -الحقمغد كالطحيكي  -خ طل )الحريةل االجحطيةة البعج الخامذ: السؤشخات االجتساعية
ا. 42كخحكؾف  ؽ   مظدم

الط يررن  - يةج كطجذقن الحع غج ةظهيخ طل )الطالبعج الدادس: الخرائص االنفعالية 
 مظؾد. 41الؾجدا بنم كخحكؾف  ؽ 

 تعميسات القائسة وإجخاءات التظبيق 4/ 1
خقؾـ الطعمطن أك افـ اط  غن خمؾؾ الظرل مدقن كك ع ة  ن )صحم أ يـ االخحبير  

 ا.  يدرم  -أ بي مي -الطظيخب لسمؾؾ الظرل كذلػ  ؽ االخحبيرات ال  ثن ااَلخبن: داقطي
 

http://www.pearsonclinical.com/psychology/authors/schopler-eric.html
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 ترحيح القائسة 5/ 1
 م  ةم  الظحؾ الحيلة:4م أك )2م أك )3جطبع ال ظؾد خعظ   حيقت ) 
م  غث يحصل الظرل ةم  ث ث 4-2-3خقدر درجن الظرل ةم   حصل ث ثة ) 

درجيت لة  يلن قبي ت الداقؼ ايلسمؾؾ، كةم  درجحغؽ لة  يلن قبي ت ايلسمؾؾ لة اعض 
  يلن  در  قبي ت ايلسمؾؾ.اف بيف، كةم  درجن كا د  لة 

 م درجيت داقطمي ي  ع السمؾؾ ةم  الظرل.3)    
 م أ بي مي ي  ع السمؾؾ ةم  الظرل.2)    
 م  يدرما  ي ي  ع السمؾؾ ةم  الظرل. 4)    

 غث خحألف درجحت الكمبن درجن،  )474 -58كبولػ خحجاكح الدرجن الكمبن لمقيقطن مغؽ ) 
حة يحصل ةمغهي لة رل اخحبير  ؽ االخحبيرات ال  ثن  ؽ  يصل  يطؾع الدرجيت ال

الطؾجؾد  أ يـ رل عبير   ؽ عبيرات القيقطن، مظرس الظجذقن يط ؽ الحصؾؿ ةم  درجن رل 
 اعد  ؽ افاعيد السحن الطحضطظن لة القيقطن. 

م  ح طغؽ 41قي ي البي  ن اعجض القيقطن لة صؾرخهي الط دقبن ةم  )تحكيم القائسة  6/ 1
افخيخو  الطحطصصغؽ لة  ييؿ الظرؾلن، ةمؼ الظرس، الصحن الظرسبن، الحجببن الطيصن ،  ؽ 

 م كذلػ لمح ؼ ةم   ي يمة:4الحجببن كالطظي ت )أ غج  محم 
 دػ خحقم اف داؼ الطججؾ   ؽ القيقطن.،  دػ ك ؾح العبيرات ك  ء حهي لطؾ ؾع  -

 البحث.البحث.،  دػ   ء ن العبيرات لمطج من العطجذن  ؾ ؾع 
 نتائج تحكيم القائسة

اخرقي َاراء السيد  الطح طغؽ ةم  اخحطداـ قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب   
م خظؾات، أ هي  ظيخبن لطصيقص افطريؿ لة  وه الطج من 3 -2الحؾ د لألطريؿ  ي مغؽ )

يؾ العطجذن، رطي اخرقؾا ةم  أف القيقطن خحقم اف داؼ الحة صططي  ؽ أجمهي، كلؼ ي ؽ  ظ
اخح ؼ ك ؾح العبيرات أك   ء حهي لطؾ ؾع البحث. إال أ ت ريف  ظيؾ اعض الطقحج يت 
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اخرم ةمغهي السيد  الطح طؾف كالحة خؼ أخو ي لة االةحبير كخؼ لة  ؾقهي إججاء الحعدي ت 
ال ز ن، إل  أف كصمي قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د إل  صؾرخهي الظهيقبن، 

  يت ري ي ريلحيلة:ك وه الطقحج 
  ُاعد الطبهجات المغؾذن مدالم  ؽ أف ي ؾف الهدؼ  ؾ الحعجؼ ةم   هيرات االخحطيع خعدؿ

 لحصبح الحعجؼ ةم   هيرات الحطغغة السطعة لب ؾف  وا أك ج   ء ن لمطج من العطجذن.
 .إةيد  خجخغب ال ظؾد الرجعبن لكل  ؽ ُاعد الطبهجات المغؾذن كالطبهجات االجحطيعبن 
 .خعديل الصبيغن المغؾذن مبعض ال ظؾد  ح  خظيخب كخ قؼ رل ُاعد  ؽ أاعيد القيقطن 
  اليةء الطيص محصحبح القيقطن مدالم  ؽ "ةدـ قبي ت ايلسمؾؾ" خعدؿ لحصبح" در  قبي ت

 م الحعدي ت مظيء ةم  َاراء السيد  الطح طغؽ.5كذؾ ح جدكؿ )ايلسمؾؾ"
 ي  ن مظيء ةم  َاراء السيد  الطح طغؽالحعدي ت الحة قي ي مهي الب م5جدكؿ )

             م خظؾات3 -2لقيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لألطريؿ  ي مغؽ )
خؾصب   اعد الحعديل ق ل الحعديل ال ظؾد افاعيد

 الحعديل
الطبهجات 
 الحجربن 

يط   الظرل اظجذقن  طحمرن ةؽ  يط ة الظرل اظجذقن غغج ط بعبن 4
  طؽ  ؼ لة   ل خظتأقجا ت 

 خعديل

ييد الظرل صعؾبن لة الجقص  3
 ةم  أ غيـ الطؾخبق 

ييد الظرل صعؾبن لة الحجرن ةم  
 إيقيع  ؾخبق 

 خعديل

الطبهجات 
العقمبن 
 الطعجفبن

يصعب ةم  الظرل االلحريت إل   9
 صؾت اليجس

يصعب ةم  الظرل اال حبيه إل  
 صؾت اليجس أك الصرير 

 خعديل

الظرل  حياعن  جرن  يصعب ةم  41
 لعبن ا خحب بن

يصعب ةم  الظرل اال حبيه لطحياعن 
  جرن لعبن ا خحب بن اصجذمي

 خعديل

ييد الظرل صعؾبن لة الظغج إل   44
 كجت ااَلخجذؽ ةظد ي يححدثؾف  عت

ييد الظرل صعؾبن لة اال حبيه إل  
 كجت ااَلخجذؽ ةظد ي يححدثؾف  عت

 خعديل
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الطبهجات 
 المغؾذن

ي دك الظرل ريفصؼ )كأ ت ال يسطع  يسحطع الظرل لطؽ يححدث إلبت ال 47
  ؽ يححدث إلبتم

 خعديل

يصعب ةم  الظرل خجديد اعض  48
 دك دكم -افصؾات )  يؿ: ال ال

يصعب ةم  الظرل خجديد اعض 
 اي اي. -افصؾات   يؿ: خي خي

 خعديل

الطبهجات 
 السمؾربن

يحجؾ الظرل جسطت ذ يامي كإييامي  29
 اظجذقن  حكجر 

يحجؾ الظرل جسطت لأل يـ كلمطمف 
 اظجذقن  حكجر 

 خعديل

الطبهجات 
 االجحطيعبن

يحظؼ الظرل افلعيا ةظد المعب  47
 مهي

يجخب الظرل ألعيات مدقن لة صف 
  ظحغؼ

 خعديل كإ يلن

الطبهجات 
 اال رعيلبن

رد لعل الظرل ةم  الططيطج  58
 -الظ بعبن )الطؾؼ  ؽ السقؾ 

 ط بعة الغ ـم غغج

ال يطيؼ الظرل  ؽ الططيطج 
 -الظ بعبن )الطؾؼ  ؽ السقؾ 

 الغ ـم

 خعديل 

الخرائص الديكهمتخية لقائسة تقجيخ السؤشخات الجالة عمى اضظخابات طيف التهحج  1/7
 ( سشهات:3 -2لجى األطفاؿ ما بين )

م 3 -2طر م خحجاكح أةطير ؼ  ي مغؽ ) 31قي ي البي  ن محقظغؽ القيقطن ةم  ةغظن قؾا هي      
خظؾات  ؽ الطمححقغؽ ايلحضي يت اف مبن ك جاكة ذكؼ اال حبيجيت الطيصن  ؾزةغؽ رطي 

 م6يؾ ح جدكؿ )
 م6جدكؿ )

 م خظؾات3 -2)خؾزذع ةغظن خقظغؽ قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لألطريؿ  ي مغؽ 
 ةدد افطريؿ الط يف
 طر  5  ضي ن الظؾر الطيصن

 أطريؿ 5  ضي ن الظهة 
 أطريؿ5  جرة االةيقيت الو ظغعن

 أطريؿ 3  جرة الطسحق ل لوكؼ اال حبيجيت الطيصن
 أطريؿ 7  ضي ن خطيرت أكيديطة

 أطريؿ 5  جرة رؤذن لوكؼ اال حبيجيت الطيصن
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 صجؽ القائسة  8/ 1
اخحطد ي البي  ن طجذقن صدؽ الطح طغؽ لة خقديج صدؽ القيقطن، صجؽ السحكسين 1/ 8/ 1

 Lawashقػػػػد قي ػػػػي البي  ػػػػن اإييػػػػيد  عػػػػي  ت صػػػػدؽ الطح طػػػػغؽ ايخػػػػحطداـ  عيدلػػػػن )الكشم 
 م :7اإل صيقبن كذحضح ذلػ  ؽ جدكؿ )

 م7جدكؿ )
  عي  ت صدؽ الطح طغؽ ايخحطداـ  عيدلن )الكشم

 الطح طغؽ عي  ت صدؽ  افاعيد الجقؼ
 1.9 الطبهجات الحجربن 4
 1.9 الطبهجات العقمبن الطعجفبن 2
 1.9 الطبهجات المغػؾذن 3
 4 الطبهجات السمؾربن 4
 4 الطبهجات االجحطيعبن 5
 1.9 الطبهجات اال رعيلبن 6

يحضح  ؽ اليدكؿ السيمم أف  سبن االخريؽ مغؽ الطح طغؽ لكل اعد  ؽ أاعيد القيقطن      
 م كجطبعهي قبؼ دالن إ صيقبي  طي ي غج إل  صدؽ القيقطن.1.9 -4خحجاكح  ي مغؽ )

قي ي البي  ن اإججاء الححمغل العػي مة الححققػة ل ظػؾد االخحبػير مححمغػل الرجؽ العاممي: 1/8/2
طرػػػ ، ك أخػػػرجت  حػػػيقت الححمغػػػل  31بن اظجذقػػػن  ػػػؾخمظت ةمػػػ  ةغظػػػن قؾا هػػػي الط ؾ ػػػيت افخيخػػػ

العػػي مة ةػػؽ خ ػػبعيت ال ظػػؾد اسػػحن ةؾا ػػل، اليػػور الكػػي ؽ لهػػي أك ػػج  ػػؽ الؾا ػػد الصػػحبح ةمػػ  
 Varimax حػ رييةر ك ة دالن إ صيقبي ثؼ قي ي البي  ن محدكذج الطحيكر اظجذقن ليرذط س 

 م الح بعيت الطيصن مهوه العؾا ل اعد الحدكذج. 43، 42، 44، 41، 9، 8كخؾ ح جداكؿ )
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 م8جدكؿ )
 مالطبهجات الحجربنالح بعيت الطيصن ايلُبعد افكؿ )

 الح بعيت ال ظؾد رقؼ العبير 
 1.77 يط ة الظرل اظجذقن  طحمرن ةؽ أقجا ت  طؽ  ؼ لة   ل خظت  4
 1.75 يظحقل الظرل  ؽ   يف إل  أخج اصعؾبن 2
 1.72 صعؾبن لة الحجرن ةم  إيقيع  ؾخبقةييد الظرل  3
 1.65 يؾاجت الظرل صعؾبن ةظد  طل رج  4
 1.64 ييد الظرل صعؾبن لة قوؼ رج  ةم  اعد  حج كا د ةم  افقل 5
 1.61   عبيت  5-4ييد الظرل صعؾبن لة مظيء مجج  ؽ  6
 1.55 ييد الظرل صعؾبن لة الحقي   مؾػ صغغج  7
 1.44 ال طبظن ايلقمؼيصعب ةم  الظرل  8

 3.29 اليةر الكي ؽ
م أف جطبع الح بعيت دالن إ صيقبي  غث ممغي قبطن رػل  ظهػي أك ػج 8يحضح  ؽ جدكؿ )     
 ةم   حػ جغمرؾرد. 1.31 ؽ 

 م9جدكؿ )
 "الطبهجات العقمبن الطعجفبنالح بعيت الطيصن ايلبعد ال ي ة "

 الح بعيت ال ظؾد رقؼ العبير 
 1.72 اال حبيه إل  صؾت اليجس أك الصرير . يصعب ةم  الظرل 9
 1.74 يصعب ةم  الظرل اال حبيه لطحياعن  جرن لعبن ا خحب بن اصجذمي. 41
 1.69 ييد الظرل صعؾبن لة اال حبيه إل  كجت ااَلخجذؽ ةظد ي يححدثؾف  عت. 44
 1.64 قمؼ. -يصعب ةم  الظرل خطغغة افهبيء   يؿ: رج  42
 1.63 خظرغو  ي يظمب  ظت   يؿ: أ ضج لة المعبن.يصعب ةم  الظرل  43

 1.55 الجأس. -خظقص الظرل قدر  الحعجؼ ةم  أجةاء جسطت   يؿ: الغد 44
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 1.54 يصعب ةم  الظرل إيييد قظعن  مؾػ  طبأ  خحي رؾا. 45
 1.42 ال يسحظبع الظرل أف يضع افه يؿ الهظدخبن لة أ يكظهي الطظيخبن.  46

 3.14 اليةر الكي ؽ

م أف جطبػع الح ػبعيت دالػن إ صػيقبي  غػث ممغػي قبطػن رػل  ظهػي أك ػج 9يحضح  ػؽ جػدكؿ )   
 ةم   حػ جغمرؾرد. 1.31 ؽ 

 م41جدكؿ )
 الطبهجات المغؾذن"الح بعيت الطيصن ايلبعد ال يلث "

 الح بعيت ال ظؾد رقؼ العبير 
 1.65 ي دك الظرل ريفصؼ )كأ ت ال يسطع  ؽ يححدث إلبتم 47
 1.55 دك دك. -ةم  الظرل خجديد اعض افصؾات   يؿ: ال اليصعب  48
 1.54 قظن. -ييد الظرل صعؾبن لة خجديد اعض الكمطيت   يؿ: جدك 49
 1.51 يصعب ةم  الظرل اخحطداـ اإلهيرات لمحصؾؿ ةم  الطسيةد  21
 1.49 يصعب ةم  الظرل اخحطداـ الكمطيت لمحع غج ةؽ رغ حت لة هةء 24
 1.45 يححدث الظرل ا مطيت  رجد   22
 1.44 ي جر الظرل اعض الكمطيت  جارما كخكجارما 23
 1.42 يحكمؼ الظرل اظبقن صؾت  جخرعن 24
 1.41 يحكمؼ الظرل مظ ج  ككخغج  كا د  25

 2.17 اليةر الكي ؽ
م أف جطبػػع الح ػػبعيت دالػػن إ صػػيقبي  غػػث ممغػػي قبطػػن رػػل  ظهػػي 41يحضػػح  ػػؽ جػػدكؿ )     

 ةم   حػ جغمرؾرد. 1.31أك ج  ؽ 
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 م44جدكؿ )
 الطبهجات السمؾربن"الح بعيت الطيصن ايلبعد الجااع "

 الح بعيت ال ظؾد رقؼ العبير 
 1.56 يظغل الظرل الظغج  حؾ اف ؾار ك افهبيء الطمؾ ن  26

 1.5 يقيـك الظرل الحغغغج لة افثيث، الط اس كالظعيـ. 27

 1.49 يجلجؼ الظرل مغديت 28

 1.45 يحجؾ الظرل جسطت لأل يـ كلمطمف اظجذقن  حكجر  29

 1.45 يط ة الظرل ةم  أطجاؼ أصياعت داقطمي 31

 1.42 يحػ الظرل جمده  جارما كخكجارما  34

 1.4  حكجر يمف الظرل  ؾؿ  رست ك ؾؿ الغجلن ا  ل 32

 1.4 يحعجؼ الظرل ةم  افهبيء  ؽ خ ؿ لطسهي اصؾر   حكجر  33

 1.35 يقجا الظرل افهبيء  ؽ لطت كذحوكقهي كذطجر المسيف لؾقهي  34

 1.35 يحعجؼ الظرل ةم  افهبيء  ؽ خ ؿ هطهي  35

 1.33 يغضب الظرل ا د  لدرجن إيواء ذاخت كااَلخجذؽ 36

 2.15 اليةر الكي ؽ

م أف جطبػػع الح ػػبعيت دالػػن إ صػػيقبي  غػػث ممغػػي قبطػػن رػػل  ظهػػي 44يحضػػح  ػػؽ جػػدكؿ )     
 ةم   حػ جغمرؾرد. 1.31أك ج  ؽ 
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 م42جدكؿ )
 الطبهجات االجحطيعبن"الح بعيت الطيصن ايلبعد الطي س "

 الح بعيت ال ظؾد رقؼ العبير 
 1.42 كااللحريتييد الظرل صعؾبن لة االخحييان ةظد خطيع اخطت ايلظغج  37
 1.4 يمعب الظرل اطرجده 38
 1.4 خظقص الظرل القدر  ةم  االمحسيـ ريخحييان المحسيـ ااَلخجذؽ لت 39
 1.38 ير ل الظرل لة إمداء اإليطيءات االجحطيعبن   يؿ: اإلهير  ايؼ ايؼ. 41
 1.35 يصعب ةم  الظرل لعب لعبن ارخداء   اس الكبير كخقمغد ؼ  44
 1.34 الظرل ةظد ي يقـؾ أ د احطمت ك عي قحتيظةةت  42
يؾاجت الظرل صعؾبن لة االخحييان لألصؾات العيلبن كذسحيغب  43

 لألصؾات الطظطرضن
1.34 

ا ااَلخجذؽ 44  1.34 ال يسحظبع الظرل الحصرغم مغديت  قمدم
 1.34 يصعب ةم  الظرل خقمغد اعض الحجريت البسبظن  45
 1.34 طجذم صرهي اظجذقن  ظحغطنيمعب الظرل األعيات ةؽ  46
 1.3 يجخب الظرل ألعيات مدقن لة صف  ظحغؼ 47
 1.3 يظ غل الظرل ايةء  ؽ المعبن   يؿ: ةيمن السبير . 48

 4.42 اليةر الكي ؽ

م أف جطبػػع الح ػػبعيت دالػػن إ صػيقبي  غػػث ممغػػي قبطػػن رػػل  ظهػػي أك ػػج 42يحضػح  ػػؽ جػػدكؿ ) 
 ةم   حػ جغمرؾرد. 1.31 ؽ 

 م43)جدكؿ 
 الطبهجات اال رعيلبن"الح بعيت الطيصن ايلبعد السيدس "

 الح بعيت ال ظؾد رقؼ العبير 
 1.39 قممم - ةف  -يعي ة الظرل  ؽ قصؾر لة إعهير ا رعيالخت )لجح 49
 1.39 يعي ة الظرل  ؽ خغغغج  ريجئ لة الحيلن الطةاجبن اظجذقن  يد . 51
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 1.38 يضحػ كذب ة الظرل دكف خ ب كا ح 54
 1.38 خعغدم -ييد الظرل صعؾبن لة الحع غج ةؽ  يلحت اال رعيلبن ) ةذؽ 52
 1.38 يصعب ةم  الظرل أف ي دؼ خعيطرمي  ع ااَلخجذؽ ةظد ي يحألطؾف.  53
 1.38 يصعب ةم  الظرل إعهير خعيد  ةظد ي يصرم لت ااَلخجكف. 54
 1.35 ال ي حجث الظرل ةظد ي يحؼ  د ت كال ي عج ايال ةةيج ةظد ي يحؼ خؾببطت  55
 1.34 يؾاجت الظرل صعؾبن لة  إمداء االخحييان اال رعيلبن المرغبن  56
 1.33 يطيؼ الظرل  ؽ أهبيء ةيدين ال يطيؼ  ظهي  ؽ  ؼ لة  رس خظت 57
 1.3 الغ ـم  -ؾ ال يطيؼ الظرل  ؽ الططيطج الظ بعبن )الطؾؼ  ؽ السق 58

 4.32 اليةر الكي ؽ

م أف جطبع الح بعيت دالن إ صػيقبي  غػث ممغػي قبطػن رػل  ظهػي 43يحضح  ؽ جدكؿ ) 
 ةم   حػ جغمرؾرد. 1.31أك ج  ؽ 

قي ػي البي  ػن اإييػيد  عػي  ت معامػل الثبػات ) ألفػا( بظخيقػة كخونبػا  : معاملت الثبات 1/9
اإييػػيد  عي ػػل ألرػػي اظجذقػػن رجك بػػيخ كذلػػػ قيقطػػن خقػػديج  بهػػجات ا ػػظجاايت طبػػ  الحؾ ػػد ال بػػيت ل

 م44طر م رطي يحضح لة جدكؿ )426ةم  ةغظن قؾا هي 
 اظجذقن رجك بيخ قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د عي  ت ال بيت ) ألريم ل م44جدكؿ )

  عي ل ال بيت ) ألريم افاعيد
 1.89 الحجربنالطبهجات 

 1.88 الطبهجات العقمبن الطعجفبن
 1.87 الطبهجات المغؾذن
 1.91 الطبهجات السمؾربن
 1.88 الطبهجات االجحطيعبن
 1.89 الطبهجات اال رعيلبن
 1.89 الدرجن الكمبن

 م اف قبؼ  عي  ت ال بيت  جخرعن  طي يدؿ ةم  ثبيت القيقطن.44يحضح  ؽ جدكؿ )      
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 التشسية الذاممة لمظفهلة السبكخة "بهرتاج"بخنامج  -2
ال ج ي ت الطظةلة لمحدخل الطب ج لحدرذب أ هيت افطريؿ ذكؼ اال حبيجيت الطيصن  

"مؾرخيج"  ؾ   جكع خعمبطة لمحدخل الطب ج يظ م ةم  افطريؿ ذكؼ اال حبيجيت الطيصن  ظو 
ن خعمبؼ طرمهي كالحعي ل خظؾات، كذقؾـ الط جكع محدرذب افـ ةم  ربفب9الطب د ك ح  خؽ 

 عت، لوا لهؾ مج ي ت خ كبرة لأل هيت يب مهؽ لبصبحؽ الطدرخيت الحكبكبيت فطريلهؽ ذكؼ 
اال حبيجيت الطيصن، كذظ م ال ج ي ت ةم  افـ كالظرل داخل الطظةؿ ف ت أك ج   ء ن 

  خيةن كربع لمظرل كبغنحت، كذقؾـ  وا ال ج ي ت ةم  زذير  افـ كالظرل  ج  لة افخ ؾع لطد
 .السيةن

يطدـ الط جكع افطريؿ الويؽ يعي ؾف  ؽ الحأخج لة الظطؾ العقمة كالحجرة، كال مل الد يغة 
 .البسبط كالطحؾخط، كذسح ظة اإلةيقيت ال ديد ، كالصؼ، كالط رؾلغؽ

 :أىجاؼ البخنامج 1/ 2
 خقديؼ مج ي ت الحأ غل الطب ج داخل مغنن الظرل الطألؾلن )الطظةؿ.( 
  يؼ الطب ج لإلةيقن كذلػ  ؽ خ ؿ إججاء الحقغبؼ لألطريؿ  طؽ يعي ؾف  ؽ االكح

   يكل الظطؾ كإدراجهؼ   طؽ مج ي ت الحدخل الطب ج لة أصغج خؽ  ط ظن.
  إهجاؾ اف ل الطبيهج لة العطمبن الحدرذ بن كالحعمبطبن لظرمهؼ، ك ة إ دػ الؾخيقل

ة خسيةده ةم  الحكب  لة  بيخت الرعيلن لمحأثغج ةم  الظرل كخةكذده ايلطهيرات الح
 .الغؾ بن

 خةكذد افـ ايلحدرذب الطسحطج فبطي يحعمم ايلؾخيقل الضجكرذن لجةيين طرمهي. 
   خقديؼ  ظي ت خح ءـ كال قيلن الطحمبن  حضطظن  ؾا بع لة الحعمبؼ الطيص إ يلن إل

 .الطبثجات الحسبن كاليسطبن كالعظيين ايلظرس
  لم ج ي ت دكف إربيؾ خجخغبيت الحبي  الغؾ بن لألخج خظ غم الطظؾات العطمبن. 
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  خحديد  قي  الضعف كالقؾ  لدػ الظرل الطعؾؽ مهدؼ خصطبؼ مج ي ت خيص ات   ظبي
 ةم  الطعجلن الحيلبن لقدراخت ايلحعيكف  ع افـ.

 اخحطداـ  ظهت  حسمسل  ؽ  غث الحظؾر كذسحطدـ رأدا  لمحعمبؼ. 
 :عشاصخ البخنامج 2/ 2
الوؼ يحبعت ال ج ي ت الطحجلة لمحدخل الطب ج لعيلبن لة  "مؾرخيج الظطؾذجة"  جكع لقد أث ي  

افطريؿ الطعؾقغؽ كخةكذد ؼ ايلط جات كالطهيرات افخيخبن  دكؿ العيلؼ الظي بن ايلظسبن ف يلة
العجببن لإف القمغل  ؽ إل   الحة لهي الحأثغج الهيـ لة الظؾا ة الحعمبطبن كالحظؾذجذن، ك غؽ خججؼ

 .الحعدي ت كجدت  جكرذن لحقيمل االخح ليت الحضيرذن
افطريؿ  ؽ الؾالد  إل  خؽ الحيخعن، أ يلة افطريؿ  كأقجبيقهؼ  :الفئات السدتفيجة 3/ 2

 .كاف يلة لة الحة  رست، العي مؾف لة  بخسيت  كجطعبيت الطعؾقغؽ
 :مهاصفات البخنامج 4/ 2
  ؾ الؾصؾؿ إل  افطريؿ الطعؾقغؽ صغغجؼ السؽ إف إ دػ  ةايي ال ج ي ت الطحجلة لمحدخل 

اعدت، كإ يلن إل  أف الطدرخن الطحجلبن الؾا د  خسحظبع  لة  طحمف أ يكؽ خ ظهؼ  هطي
الطدرخيت لة ال ج ي ت زادت ةدد  لولػ رمطي زاد ةدد .ةيقمن أخ ؾعبمي 45خقديؼ الطد ن إل  

اعد  ذج  ؽ الطد ن، كذلػ إ ي اس بافخج الطسحرغد   ؽ الط جكع كالحة ال يحؾلج لهي أؼ  طؾ 
 ظيطم الس ؽ أك صغج خؽ الظرل أك ةدـ   ء ن ال جا ت الطقد ن لة الطبخسن إلةيقن 

قدر  الطبخسيت الحة خقدـ الطد يت إل  افطريؿ الطعؾقغؽ  الظرل، كأ ؼ  ؽ رل ذلػ ةدـ
 ظهؼ دلع كخيصن الرقجاء  جطبعي إل  جي ب ةدـ اخحظيةن أ يلة افطريؿ مهؼةم  اخحبعي

 .الحكيلب  البي غن الحة خحظم هي الطجاكة كالطبخسيت الطيصن
 ف  وا ال ج ي ت يسح طج أيضي لة خكؾذؽ العي ل الب جؼ الطحدرا كالطب ل، ليلعي  ت لة إ

 يص ت ةم  ههيدات جي عبن ةمبي كذط ؽ لمحيص ت ةم   ال ج ي ت ال يسحمـة أف خكؽ
 .رذ بن كالظييح لغهيههيدات  حؾخظن االلححيؽ ايلدكر  الحد
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 ظيؾ ةد  أ ؾاع  ؽ الطسيةدات   Kinds of help:أنهاع السداعجات  5/ 2
الطسيةد  visual helpالطسيةدات ايلظغج.physical helpالطسيةدات اليسطبن.:ك ة

 verbal helpالمرغبن.
 خظهات الديارة الستخلية. 6/ 2
   كافدكات الطسحعطمن لحظرغو اف داؼ.االخحعداد الطس م لمةذير  رححضغج أكراؽ الظ ي 
  الؾصؾؿ لة الؾقي الطحدد ثؼ الحأكد  ؽ كجؾد افـ أك  ؽ يقـؾ ايلحدرذس ك ؽ أف الظرل

 .ةم  اخحعداد  ؽ الظي بن الصحبن
  اليمؾس  ع افـ  كالظرل  غث خقؾـ الطدرخن اعطل  طيلظن اجحطيعبن  ع افـ أكال  غث

طجذقن اخحبعيات لأل داؼ السياقن ك ل أخؼ الحدرذب ةمغهي أـ ال ، خسألهي ةؽ صحن الظرل
غنحت  رسبي كخه كافخبيا، ثؼ خقؾـ اط عبن الظرل كالك ـ  عت اظجذقن كدين ليوا ا حطي ت 

 .لؾجؾد ي
  خأخو الطدرخن أكراؽ الظ ي  السياقن الحة ري ي  ع افـ كخقؾـ اأخو الدرجن الظهيقبن لكل

 . ت  كإ ييزه لت دؼ  ح  خحأكد  ؽ إخقي
   إةظيء الظرل لحج  را ن كذلػ اعطل  طيلظن  ع الظرل ةؽ طجذم لعبن أك  جريت

 .خظ بظبن لكة يسحعغد   يطت كذلػ  سب الظرل  ك سب  ؾع إةيقحت
  خ جح الطدرخن الهدؼ اليديد لألـ كذلػ اعد إةداد أدكاخت احغث خيعمهي خرهؼ الغجض  ظت

 .ك دػ أ طغحت  ؽ جطبع الظؾا ة
 ؾـ الطدرخن اأخو الطط القيةدؼ لكة خحأكد  ؽ  دػ  قدر  الظرل ةم  خعمؼ  وا خق

الهدؼ كإخقي ت، ثؼ خقؾـ اعطل  طؾذج أ يـ افـ ةؽ ربفبن خدرذس الهدؼ ككخغمن الح يبع  
 . طؾذج أ ي هي كربفبن الحسيغل كذلػ ةطمبي ةم  أف خقـؾ افـ اعطل

  الحأكد  ؽ لهطهي لؾرقن الظ ي  كذلػ إ ي أف خقؾـ ايلطظيق ن  كاخحظ ع رأؼ افـ ايلهدؼ ك
 .خقجأه افـ أك خقجأه الطدرخن لهي  ع هج ت
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  خقؾـ الطدرخن محسيغل اف داؼ الحة أةظغي لمظرل لة كرقن الحقجذج افخ ؾةة كذلػ اعد
خباؿ افـ ةؽ اف داؼ الحة خطحير ي لحقؾـ الطدرخن محدرذسهي ك دػ إ  ي بن خظرغو خمػ الجغبيت 

 .السمؾؾ    ي خ م  كخيل لة قيقطن اخحبيرمظيء ةم
.،خقغبؼ Formal assessmentخقغبؼ رخطة أنهاع التقييم في بخامج التجخل السبكخ  7/ 2

خقغبؼ  .Curriculum assessment.،خقغبؼ  ظهيجة Informal assessmentغغج رخطة 
 .Ongoing assessment سحطج 

 ؾ اخحبير الصؾر  اليي  بن لحظؾر .formal assessmentالتقييم الخسسي  1/ 7/ 2
يسيل لغهي رل  ي  sheetي حطل الحقغبؼ الجخطة ةم   developmental profileالظرل 

يحصل ةمبت الظرل  ؽ  هيرات ل ل أك  ييح  كالحقجذج الظرسة، ك وا االخحبير   حؾا 
داين السظن م، لة ك دكف ك قظؽ كال يط ؽ خغغغج مظؾده، كذظ م  وا االخحبير  جخغؽ لة السظن

، لمحعجؼ ةم   ظيطم القؾ   كالضعف الحة يعي ة  ظهي الظرل كخحديد  ي يعجلت ك ي ال يعجلت
يين السظن الحدرذسبن كذلػ لطعجلن  دػ خقدـ الظرل كاخحريدخت  طي خؼ خدرذست لت خ ؿ كل   ه

 :االخحبير العطج العقمة لة القدرات الحيلبن  وه السظن، كذكبس  وا
كذححدد  ؽ خ ؿ قبيس الظطؾ كالحظؾر اليسطي ة كقؾ  physical age العسخ الجدسي -

القرة ةم  قدـ كا د  أك  العض ت كالقدر  ةم  الكبيـ اطيطؾةن  ؽ الطهيرات الحجربن   ل
 .ا محي قد بت أك يسحعطل الطقص أك يقوؼ الكج  ل طص ر غج أ ي ت

خ ؿ قبيس  قدر  الظرل ةم  كذححدد  ؽ .self help ageالعسخ في السداعجة الحاتية  -
 .الطيصن خحطل الطسنؾلبن كاالةحطيد ةم  الظرس لة الطأكل كالطمبس كقضيء ا حبيجيخت

كذححدد  ؽ خ ؿ قدر  الظرل ةم  إقي ن .social age العسخ في السخالظة االجتساعية -
الحصجؼ لة  ة قيت اجحطيعبن  ع اآلخجذؽ  ؽ أقيرا كصداقن  ع الكبير كرولػ  سؽ

 .طؾاقف االجحطيعبن الحة يؾاجههي الظرلال
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كذححدد .academic age or cognitive ageالعسخ السعخفي األكاديسي  واإلدراكي  -
 ؽ خ ؿ قبيس القدرات الطيصن لألطريؿ ق ل خؽ الطدرخن  ؽ  غث الحعمبؼ الطعجلة كغغجه 

   رهؾـ العدديؽ   ل قدر  الظرل ةم  أف يجخؼ خط رأخة أك يحعجؼ ةم  ؽ اف ؾر الحسيمبن
 .أك   مث أك  جبع +أك ي غج إل  افلؾاف أك يجخؼ ة  ن   6ك  3
كذححدد  ؽ خ ؿ قبيس الطهيرات .communication age العسخ في مجاؿ االتراؿ -

ك  بن  الطيصن ممغن خع غجذن أك اخحكبيلبن خؾاء ايإلهير  أك ايلهطهطيت كغغج لرغبن كقد خكؾف 
 .أك   حؾبن

القيقطن يسيل لغهي رل  ي  صل ةمبت الظرل  ؽ  هيرات ل ل أك  ييح اظجذقن ك وه 
  طحصج .

 يط ؽ الحغغغج فبت  ع  جاةي  ال ظؾد الحيلبن ك وا االخحبير  قظؽ  كال: 
   خقـؾ الطدرخن محظ غم اخحبير الصؾر  اليي  بن لحظؾر الظرل لة الةذير  افكل. 
  نخقؾـ اطظيق ن  حيقت االخحبير  ع الط جل. 
   يقبن ل خحبير  ع رل  ؽ الط جلن كالطدرخن هخقـؾ افخصيقبن الظرسبن اطجاجعن. 
   خقؾـ الطدرخن ا حيان خقجذج  طحصج ةؽ  حبين االخحبير كخسيغل العطج العقمة لمظرل

ايإل يلن إل  ذرج اعض الطهيرات الحة يعجلهي الظرل  لة رل قدر   ؽ القدرات
 .ر  اليي  بن لحظؾر الظرلايخحصير رطي كردت لة اخحبير الصؾ 

   لة  يلن كجؾد هػ لة دقن خظرغو االخحبير خقؾـ افخصيقبن الظرسبن اعطل اخحبير
لمحؾصل إل   حبين دقبقن خحظيخب  ع قدرات  آخج لظرس الظرل لة أقجا لجصن

 .الظرل
يحدد الصظدكؽ الوؼ يححؾؼ ةم  العطج الة ظة لمظرل ثؼ  ججع :طخيقة تظبيق االختبار -أ

 ف ممؾرغؽ لمظرل الطعؾؽ أ ي الظرل الظ بعة لحججع ممؾؾ كا د لقط.لمطم
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خ دأ الطدرخن الطحجلبن لة الحأكد  ؽ قدر  الظرل ةم  خأدين اعض الطهيرات الطؾجؾد   
لة االخحبير  ؽ خ ؿ افخنمن الحة خقؾـ محؾجغههي إل  افـ  ع خظرغو اعض افخنمن كخيجذ هي 

 .ةم  أدؽ الظحيقت ع الظرل رمطي أ  ؽ ذلػ لمحصؾؿ 
ةم  السباؿ الصحبح  سحطجذؽ لة  )خسحطج الطدرخن لة ك ع الع  ن )الداقج ك  

 صعد  ج  ثي بن  ح  خحصل ةم  ممؾرغؽ  ييح،  الظةكؿ إل  أخرل  ح  خقيمل أكؿ ل ل ثؼ
ممؾرغؽ ل ل  اعد ذلػ خظةؿ إل  أكؿ ل ل قيممهي كخسحطج لة الظةكؿ إل  أف خحصل ةم 

 .لححؾقف
 ؾجة ةؽ  +ي حطل ةم   حيقت اخحبير الصؾر  اليي  بن لحظؾر الظرل  :التقخيخ الشفدي -ب

 .الطهيرات الحة يعجلهي الظرل
 :األدوات اللزمة الختبار الرهرة الجانبية -ج

 داث، اظيقيت ةمغهي صؾر، ف ألؾاف هطع، أكراؽ،  قصيت،   عبيت  مؾ ن، صؾر 
ؼ، رج  خظس، أق ـ رصيص، اظيقن  جخؾـ ةمغهي  حؾخظن الحي قصن أطريؿ، رج  ر غج ، رج 

 جخؾـ ةمغهي  جبع، قرل اطرحيح،  مؾػ  خؼ، اظيقن  جخؾـ ةمغهي   مث، اظيقن 5داقج  قظج ي 
القص  ظهي،  أك لبيف،   ل لمقرة، اظيقيت لمحجكؼ، اظيقيت لألةداد،  ي ت  صؾر  لغحؼ

ؾخحن، قظعن قطيش مجبي   واء، اسبسؾ يت، قظعن قطيش ا زرار، قظعن قطيش ، أقظعن قطيش
 ظ ؾةن احيؼ ةطمن لضن، ةط ت  عد بن اكبؼ  طحمرن، ةي ت  عد بن اأ ييـ  داقج 

ك واء، رؾا لم جا،  معقن كهؾرن كط م، خ غظن خرج   جؾارا،  طحمرن، أدكات  ؽ الطظةؿ
 لمظرل،  عظف أك قطبص. كطعيـ طجؼ  ط ؽ لجده لعطل خظدكذحش، درج، صؾر 

 ؾ عبير  ةؽ    غن دقبقن  Informal assessmentقييم غيخ الخسسي الت 2/ 7/ 2
 ي الطدرخن لسمؾؾ الظرل كذ دأ  ؽ مداين السظن الحدرذسبن  ح   هييحهي، كخسحرغدمهكطؾذمن خقؾـ 

 .الطدرخن  ؽ  وه الط  غن لة ك ع الطظن الحعمبطبن لمظرل كربفبن الحعي ل  عت
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 من أدوات ىحا التقييم Curriculum assessment التقييم السشياجي 3/ 7/ 2
 Checklistكخاسة االختبار  -أ

ك ؾ رجاخن اخحبيرات السمؾؾ كذظ م لة الةذير  ال ي بن لمطدرخن ك ؾ الطظهت الوؼ يحؼ  
خيرذخ  -اخؼ الطدرخن  -اخؼ الظرل  :خيص ات كذ حب ةمبت checklist خدرذست، كلكل طرل

 five core areas:السظن الدراخبن،  كذ حطل ةم  خطس  ظيطم خعمبطبن  – ب ده 
  socializationالططيلظن االجحطيعبن.

 self.، الطسيةد  الواخبن.language الطييؿ االخصيلة -cognitive.الطييؿ اإلدراكة- 
help الطييؿ الحجرة.motor ،خظ بط الظرل الج بع infant stimulation. 
ك ة اظيقيت  ؾ حن ك رسج  خميأ إلغهي الطدرخن  غؽ card file ت بظاقة الكخو  -ب

يصعب ةمغهي خرسغج  دؼ  ؽ  ظظقن  ؽ الطظيطم الحعمبطبن الطؾجؾد  لة رجاخن اخحبيرات 
، خححؾؼ ةم   رس اف داؼ الطؾجؾد . كةمغهي خدرذس الهدؼ كلبس  ؽ checklistالسمؾؾ 

، .كبغنحت البظيقن مل اخحبير  ي ي قؼ قدرات الظرلالضجكرؼ الحقغد ايطبع ال ظؾد الطؾجؾد  لة 
 :كطي ةمغهي اخبيع  ي يمة

 حديد رقؼ الهدؼخ، .خحديد الطظظقن الحعمبطبن الحة اخحغج  ظهي الهدؼ. 
  إعهير البظيقن الطححؾذن ةم  الهدؼ كرولػ البظيقن الحة خسبقهي أك الحيلبن لهي

 .الطححؾذن الهدؼ إل    ي هيالبظيقن  كك عهي لة ه ل رأخة  ح  يسهل إرجيع
 .ك ؾ رحغب يؾجد ات  عمؾ يت  عغظن ةؽ ال ج ي ت كطجؽ خظرغوه Manualالتقييم اليجوي  -ج
كخبسحطج  ؽ مداين السظن الحدرذسبن  Ongoing assessmentالتقييم السدتسخ  2/7/4

 :ييحهي ك ؽ أدكاخت ه ح  
خبق   ع افـ  غث خقؾـ محدرذس طرمهي خ ؿ افخ ؾع  activity chartورقة الشذاط  -أ

   .كلقي لظغيـ  حبع ك حعيرؼ ةمبت مغؽ افـ كالطدرخن الطظةلبن
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كذححؾؼ ةم     غيت افخج   كالحة خ طل  دػ  weekly reportالتقخيخ األسبهعي  -ب
 افـ  خييكا الظرل أثظيء خدرذست لأل داؼ خ ؿ افخ ؾع الطي ة كرولػ  قحج يت

 .كالصعؾبيت الحة  كاجهحهي خ ؿ الحعمبؼ
   غيت الطدرخن كذدكر  ؾؿ الظرل كافـ كاليؾ العيـ الطهبأ لمحدرذس أثظيء الةذير   

 .الطظةلبن
 عمؾ يت ةؽ  يلن الظرل الصحبن  كالسمؾربن . 
 كخ طل الهدؼ كالطط القيةدؼ  ككخغمن الح يبع   جدكؿ ايف  ظن الحة خجري ةظد افـ

، ك ؾ  ؽ أخيخبيت ةطل الط جلن لطحياعن خظن خغج .أـ   سحطج ك ل  ؾ جديد
العطل  ع الظرل  غث يحؼ لغهي خسيغل الهدؼ كالطط القيةدؼ لت ثؼ خيرذخ ال دء ات 

لطي كرد لة الحقجذج  ك قحج يت افخج  خحي مظد الط  غيت كخيرذخ إ ييز الهدؼ ك لقي
 .افخ ؾةة لكل زذير   ظةلبن

م جمسن اطعدؿ جمسن أخ ؾعبمي ك د  اليمسن 46خكؾف ال ج ي ت  ؽ )محتهى البخنامج  8/ 2
 م دقبقن.  31-41)

افخ ؾع افكؿ )خطهغدؼم:  غث خؼ المقيء  ع القيقؼ ةم  رةيين الظرل )اف هيتم  
لمحعيرؼ كاط ةهؼ ةم   يلبن ال ج ي ت كأ دالت ك ححؾاه كربفبن خظ غم أ  ظن ال ج ي ت لة 

 الطظةؿ.
ة كال يلث: خضطؽ خظ غم قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د، افخ ؾع ال ي  

اخحبير الصؾر  اليي  بن )الحقغبؼ الجخطةم الطيص م ج ي ت الحظطبن ال ي من لمظرؾلن الطب ج  
 "مؾرخيج" كذلػ لححديد الطط القيةدؼ لة رل  ييؿ  طيقة لكل طرل.

خظ غم جمسيت ال ج ي ت كةدد ؼ  ؽ افخ ؾع الجااع إل  افخ ؾع الحيخع ة ج: خضطؽ  
م أ  ظن  حظؾةن رطي ركةة أف خححؾؼ رل جمسن 8 -7م جمسن كريف يظ م ا ل جمسن )46)
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الظطؾ  - سيةد  الوات -الظطؾ المغؾؼ  -ةم  خطسن  ييالت  طؾ ك ة )الحظ نن االجحطيعبن
 الظطؾ الحجرةم  قسطن ريلحيلة: -الطعجلة
  أ  ظن لة اليمسن  3  يطمي مؾاقع  46 ييؿ الحظ نن االجحطيعبن خؼ خظ غم

 افخ ؾعبن.
  يطمي مؾاقع   ي  كا د إل    يطغؽ لة اليمسن  21 ييؿ الظطؾ المغؾؼ خؼ خظ غم  

 افخ ؾعبن.
  يطمي مؾاقع   ي  كا د إل    يطغؽ لة اليمسن  24 ييؿ  سيةد  الوات خؼ خظ غم  

 افخ ؾعبن.
  ي  كا د لة اليمسن افخ ؾعبن.  يطمي مؾاقع  45 ييؿ الظطؾ الطعجلة خؼ خظ غم   
  يطمي مؾاقع   ي  كا د إل    يطغؽ لة اليمسن  21 ييؿ الظطؾ الحجرة خؼ خظ غم  

 افخ ؾعبن.
افخ ؾع الع جكف: خضطؽ خظ غم قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د كرولػ      

 اخحبير الصؾر  اليي  بن الطيص م ج ي ت "مؾرخيج". 
 دمشية لمبخنامجالحجود ال 9/ 2

م أخ ؾةمي ةم   دار أربعن أههج، يسبقهطي أخ ؾةمي خطهغديمي 46أخحغجؽ خظ غم ال ج ي ت )     
كذمبت الكبيس الق مة ايخحطداـ الطقييبس كقد اخحغجؽ أخ ؾةغؽ، كذمحم مهطي الكبيس البعدؼ 

 م أخ ؾةمي.21) -أؼ أخحغجؽ -كذسحغجؽ أخ ؾةمي، مولػ خصبح  د  الحظ غم خطسن أههج 
 التقهيم السدتخجمة في البخنامج أساليب 11/ 2
الحقؾذؼ الق مة:ك ؾ الكبيس الق مة كخؼ  ؽ خ ؿ خظ غم قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت  - أ

 طب  الحؾ د كاخحبير الصؾر  اليي  بن ق ل ال دء لة خظ غم ال ج ي ت.
الحقؾذؼ البعدؼ:ك ؾ الكبيس البعدؼ كخؼ  ؽ خ ؿ إةيد  خظ غم قيقطن خقديج  بهجات  - ا

 يت طب  الحؾ د كاخحبير الصؾر  اليي  بن اعد اال حهيء  ؽ خظ غم ال ج ي ت.      ا ظجاا



بية للطفولة   ي سويف -المبكرةكلية التر
 جامعة بن 

1346 

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

الحقؾذؼ الححبعة: ك ؾ الكبيس الححبعة  غث يحؼ إةيد  خظ غم قيقطن خقديج  بهجات  -ج
يؾ ميم  ؽ  31ا ظجاايت طب  الحؾ د كاخحبير الصؾر  اليي  بن اعد  جكر لحج  ز ظبن )

  ت.       اال حهيء  ؽ خظ غم ال ج ي
 رابًعا: خظهات البحث اإلجخائية

خيطبع الطيد  العمطبن  ؽ  غجذيت، إخهي يت  غجذن كدراخيت خياقن  جخبظن اطؾ ؾع  -4
 البحث.

إةداد اعض  ؽ أدكات الكبيس الطيصن ايلبحث  حط من لة قيقطن خقديج  بهجات  -2
 م خظؾات.3 -2ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ افطريؿ  ي مغؽ )

الدراخن االخحظ عبن لمحأكد  ؽ خؾالج ال جك  السب ؾ حجذن لبعض أدكات الكبيس إججاء  -3
 ايلبحث.

 خحديد ةغظن البحث، ال جك  الؾاجب خؾالج ي لغهؼ كأ يكؽ خؾاجد ؼ. -4
إججاء الدراخن الطغدا بن  ؽ خ ؿ خظ غم قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د  -5

 لدػ افطريؿ 
 ةحغؽ الحيجذ بن كالضياظن.إيييد الحكيلب مغؽ الطيطؾ  -6
 إيييد الحيي س مغؽ أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن. -7
 إججاء الكبيس الق مة لعغظن البحث كقد اخحغجؽ أخ ؾةغؽ. -8
 خظ غم ال ج ي ت لطد  اخحغجقي أربعن أههج. -9
 إججاء الكبيس البعدؼ كاخحغجؽ أخ ؾةمي. -41
 خظ غم ال ج ي ت.يؾ ميم  ؽ  31إججاء الكبيس الححبعة اعد  جكر لحج  ز ظبن ) -44
 اخحطداـ افخيلغب اإل صيقبن الطظيخبن لطعيلين الظحيقت الحة خؼ الؾصؾؿ إلغهي. -42
 خرسغج الظحيقت ك ظيق حهي لة  ؾء الحجاث الظغجؼ كدراخيت خياقن. -43
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 خامًدا: األساليب اإلحرائية السدتخجمة
  طجذقن الط ؾ يت افخيخبنPrincipal Components   لهؾخمظتHoteling. 
 ير الري رجك بيخاخحبAlpha Test    Cronbach's. 
  كذحظ   –اخحبير  يفMann-Whitney. 
  عيدلن )الكشم Lowshe. 

 نح ئج البحث ومن قشحه 

"تهجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بين  يظص الرجض افكؿ ةم  أ تأواَل: الفخض األوؿ : 
قائسة تقجيخ مؤشخات متهسظات رتب درجات أطفاؿ السجسهعتين التجخيبية والزابظة عمى 

( سشهات بعج تظبيق بخنامج "بهرتاج"  لرالح 3 -2اضظخابات طيف التهحج لجى األطفاؿ )
كلمححقم  ؽ صحن ذلػ الرجض، قي ي البي  ن ايخحطداـ اخحبير  أطفاؿ السجسهعة التجخيبية".

 م45رطي  ؾ  ؾ ح لة جدكؿ ) Mann-Whitneyكذحظ   – يف 
 م45جدكؿ ) 

الرجكؽ مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ك  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن 
 م44)ف=ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د الضياظن 

 -الكبيس الحيجذ بن  الطحغغجات
 الضياظن

 حؾخط  العدد
 الجخب

 يطؾع 
 الجخب

Z اخييه  الداللن
 الداللن

الطبهجات 
 الحجربن

 الطيطؾةن الحيجذ بن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

6.74 

8.29 

47 

58 

 

1.734 

دالن ةظد 
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن

الطبهجات 
العقمبن 
 الطعجفبن

 الطيطؾةن الحيجذ بن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

5.79 

9.24 

41.5 

64.5 

 

4.556 

دالن ةظد 
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن
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 الطبهجات
 المغؾذن

 الطيطؾةن الحيجذ بن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

5.44 

9.86 

36 

69 

 

2.454 

دالن ةظد 
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن

الطبهجات 
 السمؾربن

 الطيطؾةن الحيجذ بن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

4.86 

41.44 

34 

74 

 

2.42 

دالن ةظد 
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن

الطبهجات 
 االجحطيعبن

 الطيطؾةن الحيجذ بن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

4.44 

41.86 

29 

76 

 

31.15 

دالن ةظد 
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن

الطبهجات 
 اال رعيلبن

 الطيطؾةن الحيجذ بن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

6.17 

8.93 

42.5 

62.5 

دالن ةظد  4.292
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن

 الطيطؾةن الحيجذ بن الدرجن الكمبن

 الطيطؾةن الضياظن

7 

7 

4.17 

41.93 

28.5 

76.5 

 

3.177 

دالن ةظد 
 1.14 سحؾػ 

لصيلح 
الطيطؾةن 
 الحيجذ بن

Z   =2.58  1.14ةظد  سحؾػ                 Z  =4.96  1.15ةظد  سحؾػ 
 :وتذيخ نتائج الججوؿ عمى ما يمي

خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ رل  ؽ  
ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ الطيطؾةحغؽ الحيجذ بن كالضياظن 

لصيلح أطريؿ  م1.14ةظد  سحؾػ )م خظؾات اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج" 3 -2افطريؿ )
 الطيطؾةن الحيجذ بن.
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مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ك  م الرجكؽ 4كذؾ ح ه ل ) 
قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الضياظن ةم  

 طب  الحؾ د

 
 م4ه ل )

الرجكؽ مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ك  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ  
 خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ دقيقطن الطيطؾةن الضياظن ةم  

 تفديخ نتائج الفخض األوؿ:
 طؾ الظرل ةطمبن ديظي ب بن،  عقد  كخسحظد ةم  الحظؾر ال غؾلؾجة، الظرسة   

كاالجحطيةة، إذ خ  ل السظؾات افكل   ؽ ةطج الظرل  ج من كجؾد  يخطن، لغهي خحكؾف 
كالؾجداف ثؼ الكريين االجحطيعبن الحة  الكريييت، الطهيرات، السمؾؾ، الحجرن، الطعجلن، المغن

 خبدؼ رمهي إل  خريةل  حؾازف  ع العيلؼ الطحبط.
كخعةؼ البي  ن كجؾد الرجكؽ مغؽ رل  ؽ الطيطؾةحغؽ الحيجذ بن كالضياظن إل  ةد   

أخبيا: أكلهطي خعجض أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن إل  مج ي ت خدخل  ب ج لة خؽ صغغج  
  ث ث خظؾات، لكمطي ريف  ظيؾ خدخل  ب ج خيصن لألطريؿ كالخبطي  ؽ خؽ خظحغؽ إل

الواخؾذغؽ رمطي ريف  ظيؾ خسهغل أك خدعبؼ لظطؾ  بالء افطريؿ الصغير ةؽ طجذم الحدخل لة 
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الؾقي الطظيخب ق ل أف خبدؼ االةيقن أك اال ظجاا إل  خغغغج أك ربطي  دـ  طؾ ؼ كإ  ي يخهؼ 
الحد  ؽ عهؾر اإلةيقيت ال ي ؾذن، لقد رأت البي  ن أف  لة الطسحق ل، ايإل يلن إل  الؾقيين أك

 وه الطج من العطجذن  ة  ج من خصبن،  ظيخبن ك ؽ الطط ؽ أف خبثج لة ةطمبن اكحسيا 
افطريؿ لطي يقدـ لهؼ  ؽ أ  ظن لحيعل الحعمؼ اإل سي ة أخهل كأخجع، كبيلحيلة لهي دكر كخأثغج 

ي رأؼ اف هيت ال خة هيررؽ لة ةطمبن الحظ غم لة الطجا ل العطجذن افك ج، كريف  وا أيضم 
لكي ؾا لة أ س الحيجن لحقديؼ الدةؼ فمظيقهؽ لة  وه الطج من العطجذن الطب ج  الحة خعح ج  ؽ 
 جا ل الظطؾ الحججت الحة خكؾف لغهي القيممبن لمظطؾ كالحعمؼ لة ذركخهي،  غث ة جت  عغؼ 

ةظد  عجلحهؼ اطي يعي ة الظرل، رطي أ هؼ لة اف هيت ةؽ   يةج قمن الحغمن الحة يحسؾ هي 
الؾقي  رست لؼ يحط ظؾا  ؽ الحصؾؿ ةم  أين  سيةد  أك إرهيدات خسيةد أطريلهؽ لة  وه 
السؽ، لمولػ ريف الهدؼ  ؽ  وا الحدخل  ؾ  حيكلن خقديؼ الطسيةد  لهبالء افطريؿ لة خؽ 

ؽ أف خبدؼ إل  خرض اعض صغغج   ؽ أجل خحسغؽ قدراخهؼ كإ  ي يخهؼ كالحة مدكر ي يط 
 الطصيقص كالسمؾربيت الطيصن اي ظجاايت طب  الحؾ د.

كخبرد الدراخيت ةم  أف السظؾات افكل  خعح ج  ؽ أ ؼ  جا ل الظطؾ الحة خؾجد مهي  
لحجات  ججن أك  سيخن لمحعمؼ ي ؾف لغهي الظرل أك ج قيممبن كاخحييان لط جات الحعمؼ، لعطمبن 

 ب ج  ع الظرل الحؾ دؼ لت ليةمبن ر جػ لة إص ح اال حجاليت مدء مجا ت الحدخل لة خؽ 
ي لجص ألضل لطظع  دكث َاثير خم بن ةم  قدرات الظرل  الظطيقبن الطط ظن لديت، رطي يحبح أيضم
لة الطييالت الططحمرن، كذحبح لجص لمظرل الواخؾؼ لعطمبن االكحسيا، رطي أف السظؾات افكل  

لهؼ مجا ت خدخل  ب ج إ طي  ة خظؾات  ج يف كلجص  يقعن   ؽ  بي  افطريؿ الويؽ لؼ خقدـ
 م.34 -34: 2143كربطي خد ؾر  طيقة أيضي )مهيء الديؽ ج ؿ،

كطي كجدت البي  ن أف  ؽ ثي ة أخبيا كجؾد  وه الرجكؽ مغؽ الطيطؾةحغؽ  ؾ خعجض  
طريؿ الواخؾذغؽ لكطي  عجؼ أف اف ،أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ل ج ي ت الحظطبن ال ي من ايلححديد

يطحيزكف اطصيقص خيعل  ؽ إ  ي بن خقديؼ مجا ت خدخل  ب ج ةطمبن صعبن  غث إف  بالء 
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افطريؿ ال يحكبرؾف  ع الحغغغج لة الجكخغؽ، رولػ صعؾبن الحصؾؿ ةم  أ حبي هؼ كإثيرخهؼ 
 ك وا  ي خريداه مج ي ت البحث الحيلة.

ؾرخيج"  ع افطريؿ الواخؾذغؽ كطي رأت البي  ن ا حطيلبن  ييح خظ غم مج ي ت "م 
كا حطيلبن لعيلغحت لة خحسغؽ  ييالت  طؾ ؼ الططحمرن. ل ج ي ت "مؾرخيج"  ؽ مجا ت الحدخل 
الطب ج الحة خقؾـ ةم  أخس ةمطبن كالحة  ؽ هأ هي خظطبن جطبع جؾا ب الظطؾ  ؽ خ ؿ 

رات ال ز ن لمحكب  لة اف  ظن الحة يحؼ خقديطهي داخل مغنن الظرل الطألؾلن كالحة خةكده ايلطهي
 بيخت الغؾ بن دكف إربيؾ لحبيخت الجكخغظبن، ك وا  ي كجد ةظد خظ غم أ  ظن مج ي ت "مؾرخيج" 
 ع افطريؿ الواخؾذغؽ كالحة  ؽ خ لهي خس ب لة  دكث خظؾر لة  هيرات أطريؿ الطيطؾةن 

 هيرات ك  الجتساعيةأواًل مجاؿ التشذئة ا الحيجذ بن  قير ن اأطريؿ الطيطؾةن الضياظن، ك ظهي
الحظ نن االجحطيعبن  ة السمؾربيت الحة خ طل الحبي   ع اآلخجذؽ كالحريةل  عهؼ، كخ ؿ 
خظؾات  ي ق ل الطدرخن خظع س السمؾربيت االجحطيعبن لة الظجذقن الحة يمعب مهي افطريؿ، 

 نن كذعطمؾف مهي  ع كالديهؼ كإخؾا هؼ كز  قهؼ لة المعب، كخسيةد خظطبن  هيرات الحظ
االجحطيعبن الظرل الوؼ يعي ة  ؽ ا ظجاايت طب  الحؾ د ةم  أف يحعي ل اسهؾلن  ع ال غنن 
الطحبظن، رطي خسيةده لة جؾا ب الظطؾ افخجػ،  غث يحعمؼ افطريؿ الواخؾذغؽ  ؽ خ ؿ 
الحقمغد كالط يررن كاالخصيؿ جطبع الطهيرات االجحطيعبن افخيخبن، كرمطي  طي  هير  الحظ نن 

لظرل لإ ت ي ح ف أ ت يبثج لة مغنحت، كذحؼ ذلػ  ؽ خ ؿ الحريةل االجحطيةة الط قؼ لدػ ا
  .لغهؾر كخقؾذن السمؾؾ لة ريلن اليؾا ب افخجػ لمظطؾ

 ؾ أ د أ ؼ  ي يحققت الظرل  ظو  ب ده ك ح  خؽ السيدخن،  غث لشسه المغهي ثانًيا ا 
إل   عجلن خقمغد الكبير، كرغؼ خبييؽ يحظؾر الظرل لة  وه الرحج   ؽ اليهل الحيـ ايلمغن 

 عدالت االكحسيا يحبع أغمب افطريؿ  طظمي ثيمحمي لة  طؾ المغن، كخحدد قيقطن الطجاجعن  وا 
الطجاجعن الطرجدات الحة ي حس هي الظرل اقدر  ي  الظطط اإل طيقة ال يمي،  وا كال خحدد قيقطن

ةؽ  وا الطضطؾف، كال يؾجد خقسبؼ  خجرة ةم   ضطؾف  ديث الظرل كالصبغن الحة يع ج مهي
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 ؾجؾد لة القيقطن،  لمطهيرات المغؾذن مغؽ  هيرات الحع غج ك هيرات الحمقة رغؼ أف رمغهطي
ةم   كذححيج الظرل أف يسطع لمغن الطسحطد ن ق ل أف ي دأ اخحطداـ المغن مظرست، كلكة خسيةده

ج   قطن كخطظحت الرجصن زذيد  الظطؾ المغؾؼ لطؽ الطهؼ أف خحبط الظرل مغنن خقدـ  طيذ
الخحطداـ المغن، كالظرل الوؼ يحؾقع داقطي الطحبظؾف ات  يجيخت كذقؾ ؾف محم غحهي ق ل  كالدالعبن

لبس لة  يجن إل  خظطبن  هيرات االخصيؿ، كبيلط ل ليل غنن الحة ال خدةؼ  أف يقؾؿ أؼ هةء
حديث الطصيا أك الحة ال خقدـ الرجصن لمظرل ال  يهؾداخت  غؽ يسحطدـ الطحيدثن،

الظطؾ المغؾؼ، كخقدـ االقحجا يت  اي ظجاايت طب  الحؾ د، خحكؾف ليةمغحهي  عبرن لة اخح ير 
  .الؾارد  لة قسؼ المغن إرهيدات إل  يء مغنن خسي د كخ يبع الظطؾ المغؾؼ 

خجرة لنن  سيةد  الوات ةم  السمؾربيت الحة خسيةد الظرل  داعجة الحاتثالًثا م 
خظيكؿ الظعيـ،  :يصبح قيدرا ا  ل ألضل ةم  رةيين  رست لة  ييالتأف  الحؾ دؼ ةم 

كاالخححطيـ كاخحطداـ دكرات الطبيه، كقد خغهج  وه السمؾربيت  طؽ  ييؿ  كارخداء الط اس
أ  ظن  سيةد  الوات خجخبط ايلحبي   ع اآلخجذؽ كبيلحقيلغد االجحطيعبن  الحظ نن االجحطيعبن فف

ؾربيت  سيةد  الوات الظرل لة جهؾده لبصبح ةضؾا خعغدا خم لألخج ،  غث يسيةد  طؾ
السمؾربيت الطورؾر  لة  وا اليي ب ا أف اليؾا ب افخجػ   سحق  لة افخج  كالطيحطع، كخحبع

السمسمن ةم  أخيس الطظؾات الط قطن لة خظطبن   طظي إ طيقبي  حسمس ، كقد خؼ خجخغب  وه
  ل لة الرهؼ كالقدر .خمؾؾ  عغؽ ةم   ؾء الطسحؾػ الحيلة لمظر

ي طل الطعجلن أك الحركغج أك القدر  ةم  الحورج كةم  الجؤذن أك رابًعا الشسه السعخفي  
كةم  خحديد الع قيت مغؽ افلكير كافهبيء، كةم   ل  االخحطيع فكجت الح يات كاالخح ؼ،

كةم  ذلػ لإف  ي يط ؽ قبيخت  ظهي  الظرل الحؾ دؼ الط   ت،  غث خحؼ العطمبيت الطعجفبن داخل
محطةذؽ الطعمؾ يت لمحعجؼ ةمغهي أك إةيدخهي، كذحورج   ي ظ  ةم   ي يقؾلت أك يرعمت كخقـؾ الواكج 

 كالج ؾز )  ل إهيرات الطجكرم ق ل أف يحط ؽ  ؽ الظرل كذسطة الطؾ ؾةيت كالصؾر كافه يؿ
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وا الدلغل أ  ظن خحجاكح فبطي مغؽ مداين  لة  خحديد الحجكؼ كالكمطيت، كخ طل الظي بن الطعجفبن
  الطريلبؼ كخكجار القصص كإججاء الطقير يت. الؾةة ايلوات كاليؾ الط قؼ لحظطبن الؾةة اعدد  ؽ

يهحؼ الطييؿ الحجرة ايلحجريت الحآزرذن لمعض ت الك غج  خامًدا الشسه الحخكي  
جػ، ك ؽ أ  من الحجريت الك جػ ايلطهيرات الحجربن الك  كالصغغج  ايليسؼ كالحة ي ير إلغهي

الطهيرات الحجربن الدقبقن لهة  جرن  اليمؾس كالة ف كالط ة كاليجؼ كإلقيء الكج ، أ ي
الك جػ كإصقيلهي،   يؿ  العض ت الدقبقن كالحة خعح ج أ بي ي خحسغظيت ةم  الطهيرات الحجربن

افهبيء  العظب  ةم ةم  ذلػ خغغج السمؾؾ الوؼ يقؾـ ات الظرل  ؽ الضجا الع ؾاقة 
الصغغج  إل  خؾجبت الغد ر ل لإل سيؾ مهي كأخغجا اخحطداـ افصياع لة اإل سيؾ مهوه افهبيء، 

الطهير  لة اخحطداـ افصياع لإل سيؾ ايفهبيء  ة  هير   جربن دقبقن  ي ن ك ة  ؽ  ك وه
صؾر  كالطهيرات للمعديد  ؽ الطهيـ   ل اخحطداـ القمؼ كخيطبع أجةاء ا الطحظمبيت افخيخبن
 م45 -41ا: 2117)كزار  الحجببن كالحعمبؼ، السمؾربن الحجربن

 
 ثالًثا: الفخض الثاني

تهجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بين متهسظات رتب درجات  " أ ت يظص الرجض ال ي ة ةم  
أطفاؿ السجسهعة التجخيبية في القياسين القبمي والبعجي عمى قائسة تقجيخ مؤشخات 

( سشهات بعج تظبيق بخنامج "بهرتاج"  في 3 -2اضظخابات طيف التهحج لجى األطفاؿ )
 اتجاه القياس البعجي 

بي  ن ايخحطداـ اخحبير  كلكؾرسؽ كلمححقم  ؽ صحن ذلػ الرجض، قي ي ال 
Wilcoxon ( م47رطي يحضح لة جدكؿ 
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الرجكؽ  مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ق ل خظ غم ال ج ي ت  ك اعد  م47جدكؿ )
 م 7ف = ) قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ دالحظ غم ةم  

 اخييه الداللن الداللن Z  يطؾع الجخب  حؾخط الجخب العدد البعدؼم -الكبيس )الق مة الطحغغجات

الطبهجات 
 الحجربن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
5 
4 

4.5 
3.9 

4.5 
49.5 

 
4.897 

 
 غغج دالن 

 
- 

الطبهجات 
العقمبن 
 الطعجفبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

- 
7 
- 

- 
4 

- 
28 

 
2.44 

دالن ةظد 
 سحؾػ 
1.15 

لة اخييه 
الكبيس 
 البعدؼ

الطبهجات 
 المغؾذن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
6 
- 

3.5 
4.18 

3.5 
24.5 

 
4.817 

 
 غغج دالن 

 
- 

الطبهجات 
 السمؾربن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
6 
- 

2 
4.33 

2 
26 

 
2.158 

دالن ةظد 
 سحؾػ 
1.15 

اخييه لة 
الكبيس 
 البعدؼ

الطبهجات 
 االجحطيعبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

- 
7 
- 

- 
4 

- 
28 

 
2.388 

دالن ةظد 
 سحؾػ 
1.15 

لة اخييه 
الكبيس 
 البعدؼ

الطبهجات 
 اال رعيلبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

- 
7 
- 

- 
4 

- 
28 

 
2.414 

دالن ةظد 
 سحؾػ 
1.15 

لة اخييه 
الكبيس 
 البعدؼ

الدرجن 
 الكمبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

- 
7 
- 

- 
4 

- 
28 

 
2.375 

دالن ةظد 
 سحؾػ 
1.15 

لة اخييه 
الكبيس 
 البعدؼ

z     =2.58  1.14ةظد  سحؾػ           z  =4.96  1.15ةظد  سحؾػ 
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 لى ما يمي:إوتذيخ نتائج الججوؿ 
  الطيطؾةن ال خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ

الحيجذ بن لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د 
 م خظؾات لة "الطبهجات الحجربن"  اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج".  3 -2لدػ افطريؿ )

 الطيطؾةن الحيجذ بن  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ  خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ
لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ 

م خظؾات لة "الطبهجات العقمبن الطعجفبن"  اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج" 3 -2افطريؿ )
 اخييه الكبيس البعدؼ. م لة 1.15ةظد  سحؾػ )

  الطيطؾةن داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ ال خؾجد لجكؽ ذات
الحيجذ بن لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د 

 م خظؾات لة "الطبهجات المغؾذن"  اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج"  3 -2لدػ افطريؿ )
 الطيطؾةن الحيجذ بن أطريؿ  خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت

لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ 
ةظد  سحؾػ م خظؾات لة "الطبهجات السمؾربن" اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج" 3 -2افطريؿ )

 اخييه الكبيس البعدؼ. م لة 1.15)
  الطيطؾةن الحيجذ بن درجيت أطريؿ خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب

لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ 
م خظؾات لة "الطبهجات العقمبن االجحطيعبن" اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج" 3 -2افطريؿ )

 اخييه الكبيس البعدؼ. م لة 1.15ةظد  سحؾػ )
 الطيطؾةن الحيجذ بن غؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن م

لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ 
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م خظؾات لة "الطبهجات العقمبن اال رعيلبن"  اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج" 3 -2افطريؿ )
 اخييه الكبيس البعدؼ. م لة 1.15ةظد  سحؾػ )

 الطيطؾةن الحيجذ بن داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ  خؾجد لجكؽ ذات
لة الكبيخغؽ الق مة كالبعدؼ ةم  الدرجن الكمبن لقيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  

م لة 1.15ةظد  سحؾػ )م خظؾات اعد خظ غم مج ي ت "مؾرخيج" 3 -2الحؾ د لدػ افطريؿ )
 اخييه الكبيس البعدؼ. 

ن اإيييد  سبن الححسؽ مغؽ الكبيخغؽ الق مة ك البعدؼ لم ج ي ت ةم  كطي قي ي البي   
 م48رطي يحضح لة جدكؿ )قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د 

 م48جدكؿ )
  سبن الححسؽ مغؽ الكبيخغؽ الق م  ك البعدػ لم ج ي ت

 قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ دةم  
  سبن الححسؽ  حؾخط الكبيس الق مة البعدؼ  حؾخط الكبيس الطحغغجات
 %44.4 44.8 41.41 الطبهجات الحجربن

 %21.3 48.2 44.51 الطبهجات العقمبن الطعجفبن
 %6.3 22.4 21.71 الطبهجات المغؾذن

 %41.8 23 21.51 الطبهجات السمؾربن
 %45.2 25.8 24.41 الطبهجات االجحطيعبن
 %44.5 22 48.81  الطبهجات اال رعيلبن

 %43.9 423.4 416.11 الدرجن الكمبن

كذؾ ح ال  ل الحيلة الرجكؽ  مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ق ل  
 قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د.خظ غم ال ج ي ت  ك اعد الحظ غم ةم  
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 م2ه ل )

 الرجكؽ  مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن ق ل خظ غم ال ج ي ت  ك اعد الحظ غم 
 قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ دةم  

 :الفخض الثالث
ال تهجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بين متهسظات  " يظص الرجض ال يلث ةم  أ ت 

القياسين البعجي والتتبعي عمى قائسة تقجيخ رتب درجات أطفاؿ السجسهعة التجخيبية في 
 ( سشهات" 3-2مؤشخات اضظخابات طيف التهحج لجى األطفاؿ )

كلمححقم  ؽ صحن ذلػ الرجض، قي ي البي  ن ايخحطداـ اخحبير  كلكؾرسؽ  
Wilcoxon ( م21رطي يحضح لة جدكؿ 
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الرجكؽ  مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن الحيجذ بن لة الكبيخغؽ البعدؼ ك الححبعة م 21جدكؿ )
 م7ف = قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د  )ةم  

 الكبيس الطحغغجات
 البعدؼ ك الححبع 

 حؾخط  العدد
 الجخب

 يطؾع 
 الجخب

 
Z 

اخييه  الداللن
 الداللن

 الجخب السيلبن الطبهجات الحجربن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
4 
5 

2 
4 

2 
4 

 
1.447 

 
 غغج دالن 

 
- 

الطبهجات العقمبن 
 الطعجفبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
4 
2 

3.25 
2 

43 
2 

 
4.548 

 
 غغج دالن 

 
- 

 الجخب السيلبن الطبهجات المغؾذن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
- 
3 

2.5 
 

41 
- 

 
4.89 

 
 غغج دالن 

 
- 

 الجخب السيلبن الطبهجات السمؾربن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

3 
3 
4 

3.5 
3.5 

41.5 
41.5 

 
- 

 
 غغج دالن 

 
- 

الطبهجات 
 االجحطيعبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

5 
4 
4 

3.6 
3 

48 
3 

 
4.667 

 
 غغج دالن 

 
- 

 السيلبنالجخب  الطبهجات اال رعيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

- 
4 
3 

- 
2.5 

- 
41 

 
4.844 

 
 غغج دالن 

 
- 

 
 الدرجن الكمبن

 الجخب السيلبن
 الجخب الطؾجبن
 الجخب الطحسيكذن

4 
3 
- 

5.38 
2.47 

24.5 
6.5 

 
4.275 

 
 غغج دالن 

 
- 

Z     =2.58  1.14ةظد  سحؾػ                  Z  =4.96  1.15ةظد  سحؾػ  
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 لى ما يمي:إ( 21وتذيخ نتائج ججوؿ )
ال خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ الطيطؾةن  

الحيجذ بن لة الكبيخغؽ البعدؼ كالححبعة ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د 
 م خظؾات".3-2لدػ افطريؿ )

 تفديخ نتائج الفخض الثالث 
خعةؼ البي  ن ةدـ كجؾد الرجكؽ مغؽ الكبيخغؽ البعدؼ كالححبعة إل  أ ت قد  دث  

 -االجحطيعبن -العقمبن الطعجفبن -المغؾذن -خحسؽ لة الطييالت الظطيقبن الططحمرن )الحجربن
اال رعيلبنم لدػ  بالء افطريؿ الواخؾذغؽ كلكؽ ريف  وا الحغغغج طفبرمي لمؼ يعط  -السمؾربن

ن خ غج إل  أ ت خؼ خعمؼ  هيرات جديد  أدت إل  الحد  ؽ اعض  بهجات دالالت إ صيقب
ا ظجاايت طب  الحؾ د افخجػ، ك وا ال يقمل  ؽ ليةمبن ال ج ي ت الطسحطدـ، فبط ؽ أف 

 جػ أ ت لؼ خكؽ  ظيؾ لجكؽ  فبالشدبة لمسؤشخات الحخكية ججع  وا إل  اعض افخبيا  ظهي: 
جيت افطريؿ خؾاء ريف لة الكبيس الق مة أك البعدؼ أك دالن إ صيقبمي مغؽ  حؾخظيت رخب در 

الكبيس الححبعة  ؽ خظ غم ال ج ي ت، ك وا يججع إل  أف افطريؿ يحطحعؾف اطهيرات  جربن 
  ط بعبن يحطحع مهي  ؽ  ؼ لة  رس ةطج ؼ.

لؼ ي ؽ  ظيؾ لجكؽ دالن إ صيقبمي مغؽ  حؾخظيت  أما بالشدبة لمسؤشخات المغهية أيًزا 
يت افطريؿ خؾاء ريف لة الكبيس الق مة أك البعدؼ أك الكبيس الححبعة  ؽ خظ غم رخب درج

ال ج ي ت، ك وا يججع إل  أف ط بعن الطهيرات المغؾذن صعب الحصؾؿ لغهي ةم   حيقت  ج بن 
لة لحج  ز ظبن قصغج  ك ة لحج  خظ غم ال ج ي ت مل خححيج إل  أ  ظن أك ج كخطيرذؽ أك ج دقن 

 الظطؾ المغؾؼ ككقي أطؾؿ لمحصؾؿ ةم  الحقدـ كالححسؽ الطظمؾا. كارخبيطمي اطييؿ
أما بالشدبة لكل من السؤشخات )العقمية السعخفية، االجتساعية، الدمهكية  

لظججع ةدـ كجؾد الرجكؽ مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت افطريؿ لة الكبيخغؽ  واالنفعالية(
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كبيخغؽ، كرولػ كجؾد اعض الطبهجات البعدؼ كالححبعة لقصج الرحج  الة ظبن الحة خحؼ مغؽ ال
الحة  ؽ الصعب الحد  ظهي خ ؿ لحج  خظ غم ال ج ي ت لقط، إ طي خححيج إل  كقي أطؾؿ 
لمحصؾؿ ةم  الححسؽ الطظمؾا لة رل  ييؿ  ؽ الطييالت السياقن الورج، رولػ ةدـ 

ة ري ؾا يقؾ ؾف الطحياعن الدكرذن  ع اف هيت أدػ إل  قمن ا حطي هؼ ايلطداك ن مظرس القؾ  الح
مهي أثظيء خظ غم أ  ظن ال ج ي ت  طي أدػ إل  ةدـ الححسؽ الطمحؾظ لطهيرات أطريؿ 

 الطيطؾةن الحيجذ بن اعد اال حهيء  ؽ خظ غم ال ج ي ت.
مظيءم ةمبت ال خؾجد لجكؽ ذات داللن إ صيقبن مغؽ  حؾخظيت رخب درجيت أطريؿ      

الححبعة ةم  قيقطن خقديج  بهجات ا ظجاايت طب  الطيطؾةن الحيجذ بن لة الكبيخغؽ البعدؼ ك 
 م خظؾات".3-2الحؾ د لدػ افطريؿ )

 خلصة الشتائج
ليةمبن مج ي ت "مؾرخيج" ك يي ت لة الحد  ؽ  بهجات ا ظجاايت طب  الحؾ د لدػ  -1

 م خظؾات.3 -2افطريؿ )
يحطمؾف  بهجات ي قؼ مج ي ت ال ؾرخيج آايء ك قد ة الجةيين لألطريؿ الواخؾذغؽ أك  ؽ  -2

طب  الحؾ د,  غث يرغد ال ج ي ت لة خقغبؼ خمؾربيت الظرل كخطظبط اف داؼ الطظهيبن 
 الطظظكبن الحة خدةؼ  طؾ  هيرات الظرل.

ا لة خؽ الحضي ن ك ي  -3 خكطؽ أ طبن اخحطداـ مج ي ت ال ؾرخيج  ع افطريؿ الصغير جدم
ةم  الظرل لقط ك وا لت  ق مهي لة  حؾر خجرغة ي ةم  مغنن افخج  اصرن ةي ن كلبس

 خأثغجات أك ج إيييمبن  ؽ خمػ ال جا ت الحة خجرة ةم  الظرل لقط.  
ا ةم  الواخؾذن ةم   -4 مج ي ت مؾرخيج يسيةد افطريؿ الصغير ذكؼ الطبهجات الطب ج  جدم

الطرغد  لة  بيخهؼ، ك ؾ يعحطد ةم  أف اكحسيا السمؾؾ يحؼ  اكحسيا الطهيرات الؾعبفبن
ظن الحة خقؾـ ةم  المعب كةم  الحعةذة اإليييمة كةم  الحدرج لة الحعمبؼ  ؽ خ ؿ اف  

 كةم  خؾالج الططيرخن لة السمؾؾ.
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، يعحطد ال ج ي ت ةم  خحمغل كرصد هي ل ليطبع  هيرات الظطؾ لة اليؾا ب الطعجفبن -5
الطييالت وه االجحطيعبن، الحجربن كالمغؾذن كاالةحطيد ةم  اف  ظن لححقغم الحظطبن لة  

 كرصد أداء افطريؿ كالحقدـ ات. 
 صططة ، يهدؼ مج ي ت مؾرخيج إل   سيةد  الطحطصصغؽ لة  ييؿ الحجببن، ةمؼ الظرس -6

كالطحطصصغؽ لة  ييؿ الظرؾلن لة ربفبن الحطظبط لمظطؾ، ، مجا ت الحدخل الطب ج
ي, يهدؼ أيالطد يت ال ز ن لألطريؿ الطعيقغؽ كأخج ؼ. كخؾعب   وا الحطظبط لة خقديؼ ضم

خؾلغج كخظطبن افخيلغب الحعمبطبن الطؾجؾد  ايل غنن لححقم ألضل مج ي ت ال ؾرخيج إل  
 الرجص لمظرل كافخج .

يعد مج ي ت ال ؾرخيج غغج ربحة كال يرجؽ لة إ  ي يت خظ بقت مغؽ الطحعمؼ كغغج الطحعمؼ،  -7
ي فبطي كال مغؽ غظة أك لقغج، كبيلحيلة خعطبؼ خظ بقت ةم  خحسغؽ  هيرات الو اخؾذغؽ خصؾصم

 يحعمم ايلطهيرات الحجربن كالطسيةد  الواخبن كالطعجفبن كالمغؾذن كالظطؾ االجحطيةة.
 تهصيات البحث 

  ؾء  حيقت البحث خؾصة البي  ن اطي يمة:في      
  ييب أف ي دأ الحدخل  ب جما اقدر الطسحظيع )لة خؽ ةي غؽ أك  ي ق مهيم اعد اكح يؼ

 الطبهج أك الط  من.
  جكر   جاةي  الرجكؽ الرجدين لة ال جا ت الطقد ن لهوه الرنن  ؽ افطريؿ  ؽ  غث 

 خطظبظهي كخظرغو ي لححقغم الجةيين الرجذد  لكل طرل ةم   د .
  خعد مغنن الطظةؿ أك ج ال غنيت كالطؾاقف   ء ن لحظ غم مج ي ت الحدخل الطب ج. ييب

  أف ي يرؾ اآلايء مظ ي  لة ةطمبن الحدخل الطب ج.
 .جكر  خضيلج اليهؾد الحجبؾذن كالظرسبن كالصحبن لة خ غل خأ غل افطريؿ الواخؾذغؽ  
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 السخاجع

 أواًل: السخاجع العخبية
 . ةطيف: دار الطسغج .سسات التهحجم. 2144أخي ن ليركؽ، السغد ري ل. )

لة خظطبن الحريةل االجحطيةة لألطريؿ  TEACHم. ليةمبن مج ي ت 2116أخي ن  دمؾلة. )
 ،  عهد الدراخيت كالبحؾث الحجبؾذن، جي عن القي ج .رسالة ماجدتيخالحؾ ديغؽ. 
م. خصطبؼ مج ي ت لحظطبن اعض الطهيرات الحسبن كالحبيخبن لألطريؿ 2117أهؾاؽ دمحم. )

عمبي لمظرؾلن، .  عهد الدراخيت الرسالة دكتهراهالطصيمغؽ ايال ظجاا الحؾ دؼ "الواخؾؼ". 
 جي عن ةغؽ هطس.

م. خظطبن اعض  هيرات الجةيين الؾالدين لطرض أةجاض الواخؾذن لدػ 2143أكـج إمجالبؼ. )
 . رمبن ال ظيت لآلداا كالعمـؾ الحجبؾذن، جي عن ةغؽ هطس.رسالة دكتهراهأمظيقهؽ. 

ف: دار م. ةطي3.  )التجخل السبكخ "الشساذج واإلجخاءات"م. 2142إمجالبؼ الةرذقيت. )
 الطسغج .

 القي ج :  بخسن طغبن. الفمدفة الشسائية.م. 2141إمجالبؼ جيمج. )
 دار الطسغج . ةطيف التجخل السبكخ "الشساذج واإلجخاءات".م. 2142إمجالبؼ ة د هللا. )

". القي ج : ز جاء األوتيـد "التهحج" واإلعاقة العقمية "دراسة سيكهلهجيةم. 2142إيهيا دمحم. )
 ال جؽ.

 18 -1مشيج ىيمب وبهب لمسعاقين ذىشًيا السخحمة العسخية "م. 2143مهيء الديؽ ج ؿ. )
 القي ج :   حبن دار العمؾـ. سشة".

الظفل التهحجي بين الهاقع والسأمهؿ "بخامج علجية م. 2144جطيؿ ة د الظيصج. )
 ". القي ج :   حبن  صج العجببن.وسمهكية

 القي ج :  بخسن إيحجاؾ. .عمم نفذ الشسهم. 2144 سيـ أ طد. )
التجخل السبكخ لحوي االحتياجات الخاصة "السيارات، األنذظة م. 2116خيلد الظيير. )

 لجذيض:   حبن الطمػ لهد الؾطظبن.وأوجو  الجعم". ا
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 . القي ج : دار طغبن.إعاقات الشسه الذاملم. 2144خيلد الظيير. )
م. ليةمبن مج ي ت "ة ج كخعمبؼ افطريؿ الواخؾذغؽ كغغج ؼ  ؽ افطريؿ ذكؼ 2142ذربن دمحم. )

ا ظجاايت الحؾاصل" لطرض  د  اعض اال ظجاايت السمؾربن لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ لة 
 ، رمبن الحجببن، جي عن  مؾاف.رسالة ماجدتيخ ج من  ي ق ل الطدرخن. 

اـ بخنامج بهرتاج في تشسية بعض السيارات السعخفية فاعمية استخجم. 2144رهي  ي د. )
  والمغهية

 . القي ج :   حبن اف يمؾ.عمم نفذ اإلعاقةم. 2118رهيد ة د العةذة. )
مجي فاعمية بخنامج بهرتاج في تشسية بعض ميارات مداعجة الحات م. 2117زذةت أ ؾر. )

عهد الدراخيت العمبي   سشهات. 6إلى  5والسيارات االجتساعية لجى طفل الخوضة من 
 لمظرؾلن، جي عن ةغؽ هطس.

م. مج ي ت  قحجح لطعمطن رذيض افطريؿ لحظطبن اعض الطهيرات لدػ 2142زذةت أ ؾر. ) 
.  عهد الدراخيت رسالة دكتهراه .خظؾات ايخحطداـ مج ي ت مؾرخيج 6: 4طرل  الجك ن 

 العمبي لمظرؾلن، جي عن ةغؽ هطس. 
 . القي ج :   حبن اف يمؾ.اضظخاب التهحج. م2119زذظب هقغج، دمحم خغد. )

كل شيء عن رعاية الظفل والتعميم السبكخ "مرجر شامل م. 2144خيجد   صظرة. )
 ". ةطيف: دار الركج.لمستخررين في رعاية األطفاؿ

افخ ظدرذن:  بخسن  السهسيقى وذوي االحتياجات الخاصة "التهحج".م. 2119خحج خغد. )
  ؾرس الدكلبن.

 . الجذيض: دار الة جاء.التقييم والتذخيص في التخبية الخاصةم. 2141خجؼ دمحم. )
 . الكؾذي: دار البحؾث العمطبن.نسهذج بهرتاج لمتجخل السبكخم. 2115خعدين مهيدر. )

م. خب ؾلؾجبن الرنيت الطيصن "رؤذن لة إطير ةمؼ الظرس 2141خمبطيف ة د الؾا د. )
 ن.اإليييمة". القي ج :  بخسن طغب
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م. ليةمبن اخحطداـ  غيـ الحؾاصل ايلصؾر لة خظطبن الحؾاصل الؾعبرة 2116خطيح قيخؼ. )
 ، رمبن الحجببن، جي عن  مؾاف.رسالة ماجدتيخلدػ الظرل الحؾ دؼ. 

. الجذيض: دار سيكهلهجية األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصةم. 2119خهغج ري ل. )
 الة جاء.

الجذيض: هجرن  الظفهلة السبكخة "تأخخ الشسه واإلعاقات".اضظخابات م. 2145خهغج ري ل. )
 خ جاء الحجببن لمحعمبؼ كالحدرذب.

م. ةطيف: 2  ) علجو". -تذخيرو -خرائرو -التهحج "أسبابوم. 2141خؾخؽ هيكج. )
 دار دي ؾ ؾ.

 . القي ج : دار اليؾ ج .مجخل إلى التخبية الخاصةم. 2144السغد ة د القيدر. )
م. خظطبن الطريلبؼ اإلدراكبن ايخحطداـ أ  ظن المعب لدػ افطريؿ 2142هبطيء دمحم. )
 رمبن رذيض افطريؿ، جي عن القي ج . رسالة ماجدتيخ،الواخؾذغؽ. 

صيقب ري ل، زذيد ري ل، هجذ  ة د هللا، لؾزذن ة د هللا،  أ ؾف دمحم، كاقل دمحم، َاخجكف. 
  .. ةطيف: دار الطسغج أساسيات التخبية الخاصةم. 2143)

م.  دػ ليةمبن مج ي ت مؾرخيج لة خظطبن اليؾا ب االجحطيعبن لظرل  ي 2116صريء صيلح. )
 .  عهد الدراخيت العمبي لمظرؾلن، جي عن ةغؽ هطس.رسالة ماجدتيخق ل الطدرخن. 
. مجخل إلى اضظخاب التهحج واالضظخابات الدمهكية واالنفعاليةأم. 2141ةيدؿ ة د هللا. )
 الجهيد.القي ج : دار 
 . القي ج : دار الجهيد.مقجمة في التخبية الخاصةام. 2141ةيدؿ ة د هللا. )
م. ليةمبن مج ي ت خدرذ ة لمطجببيت لة خظطبن اعض الطهيرات الحبيخبن لدػ 2144ة ده خعغد. )

،  عهد الدراخيت كالبحؾث رسالة دكتهراهافطريؿ الواخؾذغؽ كخرض خمؾربيخهؼ الطضظجبن. 
 ن القي ج .الحجبؾذن، جي ع

. الجذيض: التجخل السبكخ واستخاتيجيات الجمجم. 2143ةمة أ طد، ة د هللا ة د الغي ج. )
 دار الة جاء.
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عمم الشفذ االرتقائي "بحهث معسقة في مخاحل تشسية الجهانب م. 2144ةطيد  طبطج. )
ي ج : الق الظفهلة السبكخة، الهسظى والستأخخة". -اإليجابية في الذخرية ما قبل الهالدة

 دار الكحيا الحديث.
رسالة م. خحسغؽ  هيرات الحؾاصل لدػ افطريؿ الواخؾذغؽ كأخج ؼ. 2143ةطجك دمحم. )

 ، رمبن ال ظيت لآلداا كالعمـؾ كالحجببن، جي عن ةغؽ هطس.دكتهراه
 الجذيض: دار الة جاء. (. صحة الظفل ورعايتو.2119ليخؽ ة د المظب . )

يةمبن اخحطداـ مج ي ت خحمغل السمؾؾ الحظ بقة لة خطفب  م. ل2142ليططن الة جاء أ طد. )
، رمبن رسالة ماجدتيخ د  اعض اال ظجاايت السمؾربن لدػ ةغظن  ؽ افطريؿ الواخؾذغؽ. 

 الحجببن، جي عن  مؾاف.
م الط   ت كاال حبيجيت الحة خؾاجت أخج أطريؿ الحؾ د كدكر 2147لححبن دمحم ، خمؾؼ ةطج)

، 45، ع4،  تمجمة االنجلذ لمعمـه االندانية واالجتساعية، الطبخسيت لة  ؾاجهحهي 
 4149-374ص ص

قياس وتذخيص اضظخابات طيف التهحج في ضهء السعاييخ م. 2145لؾزذن الي  د . )
 ةطيف: دار الطسغج . "."Dsm4, Dsm5التذخيرية الهاردة في 

 . ةطيف: دار كاقل.التهحجم. 2119قحظيف أ طد. )
)خججطن: إلرغجا  صؾرم. مغجكت:  سؤاؿ وجهاب حهؿ التهحج 111م. 2119كي  غؾف رؾذؽ. )

 دار الكحيا العجبة.
 . ةطيف: دار الركج.تقهيم نسه الظفلم. 2118كجذطيف مديج. )
لدػ م. ةطيف: دار الطسغج . 2.   )افخس الظرسبن لظطؾ الظرلم. 2141كجذطيف مديج. )

 ، رمبن الحجببن، جي عن ةغؽ هطس.ماجدتيخرسالة افطريؿ الحؾ ديغؽ. 
م. ليةمبن مج ي ت خدرذ ة لحظطبن اعض  هيرات العظيين ايلوات لدػ 2118لطبيء ة د الحطغد. )

 ، رمبن الحجببن ايلعجذش، جي عن قظي  السؾذس.رسالة دكتهراهافطريؿ الحؾ ديغؽ، 
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طن عبيدم. الكؾذي: ةيلؼ )خججطن: ليط التهحج بين العمم والخياؿ.م. 2141لؾرا هجببطيف. )
 الطعجلن.

 . ةطيف: دار ال قيلن.سيكهلهجية الظفل التهحجيم. 2119دمحم خظيا. )
 . طظظي:  حبن امؽ خغظي.التجخل السبكخ ومهاجية اضظخابات التهحجم. 2144دمحم ةمة. )
 . القي ج :   حبن اف يمؾ.تذخيص وتشسية ميارات الظفل التهحجيم. 2145دمحم ةؾد . )

 القي ج : ال جرن العجببن الطححد .  عمم الشفذ التظهري.م. 2119ةؾد . )  حطؾد
. القي ج : ال جرن العجببن نسه الظفل ورعايتوم. 2118 حطؾد ةؾد ، ر ضيف إخطيةغل. )

 الطححد .
اضظخابات التهحج "األسباب، التذخيص، العلج ودراسات م. 2145 صظر   ؾرؼ. )

 الطسغج .م. ةطيف: دار 2.  )عمسية"
سيكهلهجية الظفهلة السبكخة "الخرائص م. 2144 طدكح الكحي ة ك سؽ الطؾخؾؼ. )

 م. ةطيف:   حبن الر ح.2.   )والسذكلت"
: السذكمة والحل "العلج األمثل لسخض م. 2118 ؾرذؽ آرك ة، خبسي جحسغؽ. ) األوتيـد

 م. القي ج : دار الريركؽ.2.   )التهحج"
ةطيف: دار  ضظخاب التهحج "السفاهيم األساسية وطخؽ التجخل".ا م.2144 يي  الةارع. )

 الركج.
قائسة تقجيخ الدمهؾ التهحجي "مقياس خاص بفئة التهحج م. 2115 ييرن مؽ ةيمديؽ. )

 ةطيف: دار الركج. مظهر عمي  بيئة عخبية".
في  السخجعم. 2119  يـ إمجالبؼ، صريء غيزؼ، أيطؽ أ طد، خيلد دمحم،  سغؽ ة د الطيغد. )

 . الجذيض:   حبن ال قغجؼ.التخبية الخاصة
م. ليةمبن مج ي ت لححسغؽ اال حبيه الط حجؾ لة خظطبن  هيرات الحؾاصل 2144 ظيء هحيخت. )
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 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.



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1389 

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

: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
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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 
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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** 
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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.
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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 



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1427 

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

 -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 
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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



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1447 

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

 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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 اإلستشهاد املرجعى: 

مستوى اكتساب الطالبات املعلمات بكلية العلوم واآلداب بشروره  (.2020).حسانني،إسراء حسن دمحم
مهارات القرن احلادي والعشرين وعالقتو بنمو مهارات التفكري الناقد لدى طفل ما قبل املدرسة املتفوق 

 -2،ج(4)2 ،جامعة بين سويف،.كلية الرتبية للطفولة املبكرةجملة حبوث ودراسات الطفولة .ادراسيً 
 1526 -1455رب، مديس

 إعداد
 إسراء حسن دمحم حسانني

جامعة جنران -بكلية العلوم واآلداب تدريس ىيئة عضو   

مستوى اكتساب الطالبات املعلمات بكلية العلوم واآلداب بشروره  
مهارات القرن احلادي والعشرين وعالقتو بنمو مهارات التفكري الناقد 

ادراسيً لدى طفل ما قبل املدرسة املتفوق   
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 :ثحبلا صخلم

تحجيج العبلقة بيغ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز  البحث الحالي إلىييجؼ 
رياض األشفاؿ بكمية العمـػ واآلداب بذخوره ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ ونسػ ميارات 

( 53مغ ) البحثعيشة  وتكػنتا، التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة الستفػؽ دراسي  
 واشتسمت أدوات البحث عمى( شفل مغ أشفاؿ الخوضة الستفػقيغ دراسيا،  53، ) معمسة شالبة

مكياس ميارات التفكيخ الشاقج السرػر (، مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ)إعجاد الباحثة
السػىػبيغ قائسة تذخيز أشفاؿ ما قبل السجرسة ، )إعجاد الباحثة( لجػ شفل ما قبل السجرسة

 )إعجادمكياس ستانفػرد بيشيو الرػرة الخابعة و  ،(0202وحافع ، أحسج )إعجاد والستفػقيغ
إلى وجػد عبلقة  (، وتػصمت نتائج البحث0776تعخيب وتعجيل مميكة،  وآخخوف،ؿ  روبخت

مصالبات السعمسات ل في الجرجة الكمية ودرجات األبعاد الفخعية ارتباشيو مػجبو دالة احرائيا
درجات أشفاؿ ما قبل السجرسة الستفػقيغ  ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ وبيغمكياس  عمى

 ميارات التفكيخ الشاقج. عمي مكياس دراسيا
 

 القخف الحادؼ والعذخيغ، ميارات التفكيخ الشاقجميارات الكلمات املفتاحية: 
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Abstract: 

     The current research aimed to determine the relationship 

between the female graduates' acquisition of kindergarten 

specialization in the Faculty of Science and Arts in the twenty-first 

century skills, and the growth of critical thinking skills in a pre-

school child who was academically superior, the research sample 

consisted of (35) female students and (35) children of kindergarten 

who had academically superior. The research tools included the 

twenty-first century skills scale, (the researcher's preparation), the 

pictorial critical thinking skills scale for a preschooler, (The 

researcher's preparation), the list of academically superior 

preschool children diagnoses. (Prepared by Ahmed & Hafez, 2010), 

and the Stanford-Binet scale Fourth image (prepared by Robert L. 

& et al., translation of Malika, 1998). The results of the research 

concluded that there were a positive correlational relationship with 

statistical significance in the total score and the sub-dimension 

scores of the female graduates on the twenty-first century skills 

scale and between the grades of academically superior pre-school 

children on the critical thinking skills scale. 

 

Keywords: Twenty-First Century Skills, Critical Thinking 

Skills 
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 املكدمة
في العجيج مغ السجاالت، وتتحكع فيو  مدبػؽ  غيخ يذيج القخف الحادؼ والعذخيغ تقجما

، وليسا دور بالغ في زيادة الجافعية لمتعمع ىسا التصػر التكشػلػجي والعػلسة كبيختافقػتاف 
والعسل مغ أجل تغييخ شخيقة تفاعل شفل ما قبل السجرسة مع العالع الخارجي، فزبل عغ 
أىسية تحقيق شسػحات السجتسع الحؼ نعير فيو في مػاجية تحجيات العرخ، والدعي نحػ 

بكميات التخبية بػجو عاـ وكميات  الصالبات السعمساتعمى اكتداب إصبلح التعميع، والعسل 
التخبية لمصفػلة السبكخة بػجو خاص العجيج مغ السيارات التي تػاكب التصػرات الحادثة في 

 مع ضخوؼ الحياة التي تتصػر باستسخار قجرتيغ عمى التػافق لتشسيةعرخ السعخفة واالنفتاح، 
، بل قج يتعجػ األمخ ألكثخ مغ ذلظ إلى إنتاج السعخفة اتية مغ خبلؿ الدعي نحػ التشسية الح

 لكي التفكيخ الشاقج مغ أجل تشسية قجرتو عمى استخجاـ ميارات الخوضةوتصبيقيا مع شفل 
مغ التغمب عمى  تؤىمو التي مغ األفكار العجيج إلنتاج اليػمية جدء ال يتجدأ مغ مياراتو يربح

 لمػصػؿ إلى الحمػؿ.  السذكبلت أعساؽ في العكبات والغػص

بيغ  ىػ الجسعشطخيتو أف أبخز سسات اإلنداف ب "كارؿ يػنج"يخػ وفي ىحا الرجد 
بل كحلظ  ،فحدب الفخدؼ والعشرخؼ  اإلنداف بتاريخا ليذ مذخوش فالدمػؾ ،الغائية والعمية

، )أحسجفي الحاضخ.  كوالساضي والسدتقبل يقػد سمػ و  و،أىجافو  بسختمف ضخوب شسػحة
0225: 52) 

يشذأ عشجما يحاوؿ األشفاؿ استخجاـ خمفياتيع  اقجالتفكيخ الشومغ الججيخ بالحكخ أف 
أو إجابة  ،مغ خبلؿ تفديخ البيانات وتحميميا ومعالجتيا لسػاجية مذكمة ،السعخفية لبشاء السعشى

  (Amin& Adiansyah, 2018: 2) صحيحة.سؤاؿ يتصمب أكثخ مغ إجابة واحجة 

لحا يسكغ مغ خبلؿ االىتساـ بإعجاد الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ 
وتشسية مياراتيغ السختمفة برفة عامة وميارات القخف الحادؼ والعذخيغ برفة خاصة، 
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األنذصة ، وإعجاد بالخوضةاستثسار العقػؿ السبجعة مشيغ في تصػيخ العسمية التعميسية 
قجرات العقمية وميارات التفكيخ الشاقج لؤلشفاؿ في مخحمة ما التي مغ شأنيا تشسية ال الستكاممة

 .ياوتغييخ شخيقة تفكيخىع وتيحيب السجرسة،قبل 

( التي ىجفت إلى قياس فعالية 0207وفي ىحا الرجد فقج أضيخت دراسة )إسساعيل،
 بخياضأشفاؿ السدتػػ الثاني ، عمى ميارات التفكيخ الشاقج بخنامج األنذصة الستكامل في نسػ

مكياس التفكيخ أعػاـ، واستخجمت  (4-3أعسارىع بيغ) التعميسية تتخاوحبإدارة السشيا  األشفاؿ
 مغ إعجاد الباحثة. الشاقج العمسي السرػر لجػ أشفاؿ الخوضة

ضخورة قخار يبيغ  سيارات القخف الحادؼ والعذخيغلالذخاكة وقج أصجرت مؤسدة 
ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ والسشاىج الجراسية واستخاتيجيات التجريذ والتقػيع،  االتداؽ بيغ

 (3: 0202. )شمبي، تمظ السيارات مغ أجل دعع اكتداب السيشية لمسعمسيغ، والتشسية

قج فصغ الباحثيغ إلى أىسية دراسة مدتػػ اكتداب السعمسيغ وفي ضل تمظ السؤشخات 
( 0205، بعصػطقج ىجفت دراسة )و والعذخيغ، قخف الحادؼ رات ميارات الالعجيج مغ التخرب

 إلى تعخؼ مجػ اكتداب خخيجيغ وخخيجات قدع التخبية الفشية بكمية التخبية جامعة شيبة
 25شالبا و 06عمى عيشة مكػنة مغ ) استخجاـ استبيافوتع  لسيارات القخف الحادؼ والعذخيغ،

السيارات عمى الشحػ التالي: )األكاديسية شالبة(، وأضيخت الشتائج أف درجة اكتداب 
 .االتخررية، اإلدارة الحاتية التفكيخ، االتراؿ والتػاصل( بجرجة غالبا، )التكشػلػجيا( أحيان

وبشاء عمى تمظ السعصيات يتبيغ أىسية قياس مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات 
غ شأنيا مداعجتيغ عمى التي متخرز الصفػلة السبكخة ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ، و 

وتديع أيزا في تصػيخ مجتسعاتيغ مغ ، الشجاح في حياتيغ الذخرية والعسمية عمى حج سػاء
قادريغ عمى مػاجية تحجيات العرخ الخبلؿ السداىسة في بشاء شخرية جيل مغ الستعمسيغ 

ص، مغ خبلؿ اكتداب ميارات التفكيخ العميا بذكل عاـ، وميارات التفكيخ الشاقج بذكل خا
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كياس ب ي، لحا ييتع البحث الحالوتحديغ قجراتيع ومياراتيع بجاية مغ مخحمة الصفػلة السبكخة
العبلقة بيغ اكتداب الصالبات السعمسات ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ وبيغ نسػ ميارات 

 . التفكيخ الشاقج لجػ شفل الخوضة الستفػؽ دراسيا

 البحثمشكلة 

شخاؼ عمى الصالبات السعمسات تخرز اإلبلؿ جاءت فكخة البحث الحالي مغ خ
سعي جسيع الصالبات لمحرػؿ والسثيخ لبلنتباه تجريب السيجاني، رياض األشفاؿ أثشاء فتخة ال

تكػف الصالبة السعمسة مدئػلة مدئػلية كاممة عغ عمى أعمى الجرجات أثشاء فتخة التصبيق التي 
سشافدة فيسا بيشيغ عمى اإلعجاد الجيج فرل دراسي كامل، مغ خبلؿ ال قاعة الشذاط واألشفاؿ

لؤلنذصة واألدوات السدتخجمة وغيخىا، وعمى الجانب اآلخخ يحرل عجد قميل مشيغ عمى 
ض األشفاؿ، وعشجىا تبادر مدتػيات مشاسبة في اختبارات الكفاءات التي تؤىميغ لمعسل في ريا

التداؤؿ التالي : ىل حقا تستمظ الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ الباحثة  إلى ذىغ
السيارات الكافية التي تسكشيغ مغ الحياة والعسل في عرخ السعخفة، ىل يستمكغ مغ السيارات 

غ إلى إعجاد جيل مغ األشفاؿ يستمظ ميارات ي، ىل حقا يدعبالسدتقبلما يجعميغ يتشبأف 
بشاء مدتقبل أفزل مغ خبلؿ قجرتو عمى تحميل السعمػمات ، التفكيخ الشاقج، جيل يدتصيع 

وتقييع السػاقف السختمفة واستشتاج حمػؿ مبجعة لمسذكبلت التي تػاجيو، ىل حقا يرشعغ 
شخريات بارزة في ضل التحجيات والسؤثخات الخارجية التي ال يسكغ التحكع فييا، وتؤثخ 

 شصمق جاءت فكخة ىحا البحث.، ومغ ىحا الساألشفاؿبرػرة أو بأخخػ عمى شخرية 

( في دراستيع التي ىجفت إلى 0204في ىحا الرجد يخػ )عبج السشعع وآخخوف، و 
( شفل 043عمى عيشة مكػنة مغ )، الفخعية ومياراتو الشاقج التفكيخ مدتػػ  عمى التعخؼ

انخفاض  يبلحع األشفاؿ ع رياضواقفي  ملأالستبالسدتػػ الثاني بخياض األشفاؿ، أف 
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التي ال تكيع وزنا  عتساد السعمسات عمى الصخؽ التقميجية، نتيجة ا األشفاؿ ػلج التفكيخ اتر ميا
ىحا باإلضافة إلى  ،العسمية الحياةتصبق في  قػية مسارسات تػفخ الو  ،لسيارات التفكيخ الشاقج

 وقمة البخامج السعجة لتشسية ميارات التفكيخ. ،شخيقة العخض غيخ الجحابة

خبخات وأساليب ججيجة  التي تتصمبالػعرخ بالتحػجيات ىحا  سيدوعمى الجانب اآلخخ يت
التغػيخات، ولكي يحجث ذلظ نحتاج مع  يتػافقنداف مبتكخ وناقج إ ويقتزي األمخ، لسػاجيتيا

 (550: 0205)بعصػط، وتجػيجه.  بلرتقػاء بالشطػاـ التعميسػيل

السعمسات بكميات اكتداب الصالبات دراسة مدتػػ ويتزح مغ العخض الدابق أىسية 
في بشاء  لسا ليا مغ دور بارز، التخبية لمصفػلة السبكخة ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ

ومداعجتو عمى اتخاذ القخارات،  العقمية،سخحمة ما قبل السجرسة، ونسػ قجراتو بالصفل شخرية 
تعتخض  ليكػف شفل متػازف نافع لشفدو ومجتسعو، ولجيو القجرة عمى اجتياز العكبات التي

اكتداب بيغ  العبلقةما  -التالي: اإلجابة عمى التداؤؿ لحا يدعى البحث الحالي إلى  شخيقو،
نسػ ميارات و الصالبات السعمسات بكمية العمػـ واآلداب بذخوره ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ 

 .التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة الستفػؽ دراسيا

 الخئيدي التداؤالت الفخعية اآلتية:ويتفخع مغ التداؤؿ 

ما مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره  -0
 واالبتكار؟ميارات التعمع 

ما مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره  -0
 شػلػجيا؟والتكميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ 

ما مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره  -5
 والسيشية؟ميارات السيارات الحياتية 
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ىل تػجج عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض  -2
لعذخيغ ونسػ ميارات التفكيخ األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره ميارات القخف الحادؼ وا

 الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة الستفػؽ دراسيا؟

 البحثأهمية 

لسا ليا مغ تأثيخ  إعجاد معمسة الصفػلة السبكخة،أىسية  مغ قادتسج ىحا البحث أىسيتو انصبلي .0
وإف امتبلؾ ميارات القخف الحادؼ  السجرسة،في مخحمة ما قبل بالغ في نسػ قجرات األشفاؿ 

 .والعذخيغ قج يؤدؼ إلى التسكغ مشيا في حياتيغ الذخرية والعسمية
التي اىتست بكياس مدتػػ اكتداب الصالبات -في حجود عمع الباحثة  –نجرة الجراسات   .0

 والعذخيغ.السعمسات تخرز رياض األشفاؿ ميارات القخف الحادؼ 
اكتداب  مدتػػ  اىتست بتحجيج العبلقة بيغ التي-في حجود عمع الباحثة  –نجرة الجراسات  .5

الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره ميارات القخف 
 الحادؼ والعذخيغ ونسػ ميارات التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة الستفػؽ دراسيا.

تذخيز جػانب القػة والزعف لجػ الصالبات في الحجيثة  مدايخة االتجاىات التخبػية .2
 بشاء عمى أسذ واقعية.في اكتداب ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ السعمسات 

تػجيو انتباه أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات إلى ضخورة االىتساـ باستخجاـ ميارات القخف  .3
 الحادؼ والعذخيغ في التجريذ.

طخية في أنو يديع في إثخاء السكتبة العخبية بسا تبجو أىسية البحث الحالي مغ الشاحية الش .4
لكياس يزيفو مغ أدوات يدتصيع استخجاميا كل مغ السيتسيغ وأولياء األمػر والسعمسات 

، وكحلظ قياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسةميارات 
 .لمصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ
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 حثأهداف الب

التعخؼ عمى مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ  -0
 واآلداب بذخوره ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ.

تحجيج العبلقة بيغ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب  -0
التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة بذخوره ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ ونسػ ميارات 

 الستفػؽ دراسيا.
 بشاء مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ لمصالبات السعمسات. -5
في إلقاء الزػء عمى ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ، والكذف عغ إمكانية االستفادة مشيا  -2

 .وأداء شفل ما قبل السجرسة تصػيخ أداء الصالبات السعمسات
 مكياس ميارات التفكيخ الشاقج السرػر لجػ شفل ما قبل السجرسة.ترسيع  -3

 البحث مفاهيم

 :مهارات القرن الحادي والعذرين

تحتاجيا  الزخورية التي السيارات مغ عمى أنيا مجسػعة في البحث الحالي تعخؼ
ميارات التعمع الصالبات السعمسات تخرز رياض أشفاؿ لمشجاح في العسل والحياة وىي 

واالبتكار، ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجيا، السيارات الحياتية والسيشية وسيتع 
بالجرجة الكمية التي تحرل عمييا الصالبات  إجخائيا: حجدت .تعخيف كل ميارة فيسا بعج

 .لحادؼ والعذخيغ السدتخجـالسعمسات تخرز رياض األشفاؿ عمى مكياس ميارات القخف ا

 التفكير الناقد: 

تفكيخ مشصقي تأممي ىادؼ يقػـ عمى تحميل معصيات  بأنوفي البحث الحالي:  يعخؼ
السذكمة وفحز الػقائع السختبصة بيا واالستجالؿ وتقييع السعمػمات والحجج مغ خبلؿ وضع 
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استشتاج قائع عمى أسذ مشصكية لمػصػؿ إلى نتائج مشاسبة ليا أسانيج مع األخح في االعتبار 
عمييا شفل  يحرل التي الكمية إجخائيا: بالجرجةيحجد و  يات الشطخ السختمفة في السػضػع.وج

عمى مكياس ميارات التفكيخ الشاقج السرػر لجػ شفل ما قبل الستفػؽ دراسيا ما قبل السجرسة 
 .البحث الحاليالسجرسة السدتخجـ في 

 دراسيا:طفل ما قبل المدرسة المتفهق 

يعخؼ في البحث الحالي عمى أنو ذلظ الصفل الحؼ يطيخ أداء مخمػقا مقارنة مع 
مجسػعتو التي يشتسي إلييا برفة مدتسخة في أؼ مجاؿ مغ السجاالت الخاصة كالقجرة 
السعخفية أو التفكيخ أو السػسيقى أو الفشػف أو األنذصة الحخكية أو الكيادة أو السيارات 

 (02: 0202 وحافع، االجتساعية. )أحسج

معيارؼ  انحخاؼ 0تداوؼ +  والتي Cut of Scoreالفارقة  بالجرجة :إجخائي ا ويتحجد
كذخط الجسع بيغ التفػؽ التحريمي كقجرة مغ خبلؿ أنذصة التقػيع التي تقجميا الصالبات 

تذخيز أشفاؿ ما قبل السجرسة السػىػبيغ  قائسة والتفػؽ كدسة مغ خبلؿ ،ةبالخوضالسعمسات 
 والستفػقيغ.

 اإلطار النظري للبحث

  مهارات القرن الحادي والعذرين:أوال: 

أف تمع بيا الصالبات  يشبغيتعج ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ مغ الستصمبات التي 
السعمسات تخرز رياض أشفاؿ، لسداعجتيغ عمى الرسػد والتػافق مع كافة التغيخات 
التكشػلػجية التي ال يسكغ التشبؤ بالسجػ الحؼ تدتصيع الػصػؿ إليو، لقج أضحى العالع قخية 

شبغي صغيخة اختفت فيو حجود الدماف والسكاف، وتعتبخ الصالبة السعمسة مغ الصاقات التي ي
استثسارىا وتشسية مياراتيا في بيئات تعميسية مشاسبة، لتدتصيع بسػجبيا التأقمع والسشافدة مغ 
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أجل مػاجية التحجيات لتكػف عزػة مشتجة ، قادرة عمى اإلنجاز والتسيد وتستمظ ميارات 
تسكشيا مغ العسل والحياة، لسا ليا مغ دور فعاؿ في اكتداب وتصبيق السعخفة، مسا يؤدؼ إلى 

لتعػد بالشفع في تحقيق الحات، ضيػر األفكار الخبلقة والسبجعة في العسل وتشسيتيا واستثسارىا 
 عمى الصفل والسجتسع. 

لجسيع التحقيق السدتسخ يعشي أف تحقيق الحات  "إبخاىاـ ماسمػ"يخػ وفي ىحا الرجد 
ذلظ تحكيقا لخسالة أو ميشة أو تمبية لجعػة أو أف ومػالبو باعتبار  وإمكانياتقجرات الفخد و 

 (566 :0225، )أحسجمريخ وكسعخفة بصبيعة الذخز وتقبمو ليا. 

  مهارات القرن الحادي والعذرين: مفههم

يا العاممػف ليكػنػا أعزاء فاعميغ. إلي مجسػعة السيارات التي يحتاج بأنياتعخؼ 
 (030 :0206، )خسيذ

 تلسػاجية االحتياجااكتدابيا  ويتصمببحياة الفخد  مترمةبأنيا سمػكيات  تعخؼ
  (7 :0207،. )فخعػف يجابي ومؤىل لبشاء مجتسعوإ ليربحاليػمية، 

يتبيغ مغ التعخيفات الدابقة االتفاؽ عمى أنيا ميارات تداعج اإلنداف عمى أف يكػف 
 أكثخ فاعمية واإليجابية مغ أجل تحقيق األىجاؼ.

 ن:مهارات القرن الحادي والعذري

أصبحت تشسية ىحه السيارات ضخورة ممحة ليذ لجػ الصالبات السعمسات فحدب بل 
لجسيع فئات السجتسع، مغ أجل استثسارىا في مػاكبة التصػرات الشاشئة بذتى السجاالت 

مغ أجل خجمة  السختمفةصاقات اللبلنتفاع مشيا في تػضيف و لزساف حياة سيمة وآمشة؛ 
 السجتسع.
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قيادة التغييخ بجامعة ىارفارد أف الصبلب بحاجة إلى سبع أكجت "ونجخ" وفخيق 
ميارات لمحياة بالقخف الحادؼ والعذخيغ وىي حل السذكبلت والتفكيخ الشاقج، الكيادة والتعاوف، 
القجرة عمى التكيف والسخونة، الخيادة والسبادرة، التػاصل الكتابي والذفيي الفعاؿ، تحميل 

 (Scott, 2015:3السعمػمات، الخياؿ والفزػؿ. )

 ثبلثة مجسػعات لزسافإلى  ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ قدست مؤسدة الذخاكة
  :ىيوالعسل، لمتعمع والحياة  الصالباتاستعجاد تشسية 

الشاقج وحل  االتراؿ والتذارؾ، والتفكيخ ،االبتكار واإلبجاع وتتزسغ إلبجاع:ميارات التعمع وا .0
 .السذكبلت

وثقافة تقشية السعمػمات إلعبلمية السعمػماتية واالثقافة وتتزسغ  الخقسية:الثقافة ميارات   .0
 .واالتراؿ

 السخونةالثقافات،  التفاعل االجتساعي ومتعجد وتتزسغ مياراتميارات الحياة والعسل  .5
: 0202والسدئػلية. )الديبيو،  ، الكيادةوالتػجيو الحاتي السبادرة ،والسداءلة ، اإلنتاجيةالتكيفو 

27-32) 
 والعذرين: الحادي القرن  معمم مهارات

مغ أجل  االتراؿ، ووسائل التكشػلػجيا مع التعامل عمى القجرةب تتجمىة الخقسي سياراتال .0
 .اإنتاجيكحلظ و  وتقػيسيا وإدارتيا السعمػمات إلى صػؿالػ 

 حبو االبتكار  الحاتي، التػجيو ،واالندجاـ التعقيج إدارة تتزسغ اإلبجاعي التفكيخ ميارات .0
 .العميا التفكيخ ميارات االستصبلع،

 .خيقالف مع العسلو  االتراؿ واالجتساعية، الذخرية ػليةئالسد ميارات تزع االتراؿ ميارات .5
مغ  ػاصلمتل االتكشػلػجي استخجاـ ،اإلدارة والتخصيط األولػيات، تحجيج تزع اإلنتاجية ميارات .2

 (4-5: 0202 ،)شمبي .األعساؿ أجل إنجاز
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 بالبحث الحالي: الحادي والعذرينمهارات القرن 

يعج االىتساـ بشسػ ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ لجػ الصالبات السعمسات تخرز 
رياض األشفاؿ ضخورة حزارية تقتزييا متصمبات العرخ لسػاكبة التغيخات بكافة السجاالت 

تقميجية وأكثخ  والفخوع العمسية، ولسا ليا مغ دور بارز في استبجاؿ شخؽ تفكيخىغ لتربح غيخ
، وبجونيا التخرزب إبجاعية، ومغ أجل استثسار تمظ األفكار في إنتاج وابتكار أنذصة مختمفة

لسا استصاعت الصالبات السعمسات بتخررات شتى أف تخفع صخوح شسػحاتيغ وتبمغ ذروة 
ميارات القخف الحادؼ وبشاء عمى البحث الحالي تع تقديع عصائيغ لمكثيخ مغ األجياؿ، 

( 0انطخ شكل ) تثبلثة مجاالإلى  والعذخيغ
  سيتع تشاوؿ كل مشيا فيسا يمي:و 

 التعمم واالبتكار مهارات-1

 بأنيا مجسػعةاحلايل  في البحثتعخؼ 
 استعجاد الزخورية لزساف السيارات مغ

الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ 
لمتعمع والتفكيخ بصخؽ غيخ تقميجية في إنتاج 

أثشاء التعامل مع السػاقف  تقميجيةغيخ أفكار 
الحياة الذخرية والسيشية وتتكػف مغ السختمفة ب

ميارات االبجاع واالبتكار، وميارات التفكيخ 
كبلت، وميارات االتراؿ الشاقج وحل السذ

 ويسكغ تشاوليا بإيجاز فيسا يمي:، والتعاوف 
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الزخورية  السيارات مغ مجسػعةتعخؼ في البحث الحالي بأنيا :  ميارات اإلبجاع واإلبتكارأ.
لشسػ قجرة الصالبة السعمسة تخرز رياض األشفاؿ عمى إعساؿ العقل والتفكيخ بصخؽ ججيجة 

 غيخ تقميجية في إنتاج وتصػيخ أفكار مختمفة في مجاؿ التخرز.

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا نذاط ذىشي مشطع  :السذكبلتميارات التفكيخ الشاقج وحل ب. 
الختيار الػاعي بيغ البجائل الستاحة والتحميل والتخكيب وشخح البجائل أو الفخضيات يقػـ عمى ا

واختبار صحتيا اعتسادا عمى السعارؼ والخبخات الدابقة لحل الغسػض الحؼ يتجمى في مػقف 
 غيخ مألػؼ. 

عمى أنيا: قجرة الصالبة السعمسة  في البحث الحالي: تعخؼ ميارات التعاوف واالتراؿ ج.
تخرز رياض األشفاؿ عمى التعاوف، ونقل أفكارىا ومذاعخىا وآراءىا ألفخاد السجسػعة 

 بصخيقة صحيحة مغ خبلؿ التػاصل المفطي وغيخ المفطي، مغ أجل انجاز عسل معيغ.

 مهارات المعمهمات ووسائل اإلعالم والتكنهلهجيا.-2

الزخورية التي تسكغ  السيارات مغ مجسػعة نياتعخؼ في البحث الحالي: عمى أ
الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ مغ التعامل الفصغ مع مختمف األنذصة ووسائل 
اإلعبلـ والسعمػمات والتكشػلػجيا السدتخجمة في نقل السعمػمات السدسػعة، والسخئية والسقخوءة 

ػيخ مياراتيغ في مجاؿ التخرز، في تص اوتخديشيا في الحاكخة اإللكتخونية، واستثسارى
وتتكػف مغ الثقافة السعمػماتية، والثقافة التكشػلػجية، والثقافة اإلعبلمية، وفيسا يمي مػجد عغ 

 كل مشيع:

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات تخرز رياض : الثقافة السعمػماتيةأ. 
األشفاؿ عمى اكتداب ميارات الػصػؿ لمسعخفة التي تمبي االحتياج السعمػمػاتي ليغ، وإدراؾ 



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1470 

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

تشطيع مرادر الحرػؿ عمييا والعسل عمى تصبيقيا واالستفادة مشيا  تيا وكيفيػةاشيأىسيتيا وتق
 بذكل ىادؼ.

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات تخرز : شػلػجيةالثقافة التكب. 
رياض األشفاؿ عمى اكتداب ميارات استخجاـ وسائل التقشية الحجيثة، وإدراؾ مكانتيا في 

 ىادؼ. بأسمػبتصبيقيا واالستفادة مشيا  والدعي نحػخجمة العسمية التعميسية 

الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات تخرز تعخؼ في البحث : الثقافة اإلعبلميةج.  
رياض األشفاؿ عمى اكتداب ميارات قخاءة الخسائل الخفية مغ وسائل نقل السعمػمات 
اإلعبلمية كالتمفاز، والرحف، والسجبلت، واإلعبلنات، وشبكات التػاصل االجتساعي، 

 ادة مشيا.واختيار الصخؽ السشاسبة لشذخ أعساليغ ومذاركتيا مع زميبلتيغ لبلستف

 المهارات الحياتية والمهنية-3

التي تسكغ الصالبات السعمسات  السيارات مغ مجسػعة تعخؼ في البحث الحالي: بأنيا
تخرز رياض األشفاؿ مغ التعامل مع السذكبلت التي تػاجييغ وتسكشيغ مغ الكياـ بدمػؾ 

وتحجياتيا وتتكػف مغ السخونة تكيفي وإيجابي يجعميغ قادرات عمى التعامل مع الحياة اليػمية 
والقجرة عمى التكيف، السبادرة والتػجيو الحاتي، والكيادة والسدئػلية، واإلنتاجية والسحاسبية، 

 وفيسا يمي مػجد عغ كل واحجة مشيغ.

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات : السخونة والقجرة عمى التكيفأ. 
في اتخاذ القخارات السختمفة السدئػلية تحسل تداب ميارات تخرز رياض األشفاؿ عمى اك

العسل بذكل فعاؿ في مشاخ يدػده ، و ػليات الػضائفئمع األدوار الستشػعة ومدػافق والت
 .الغسػض والتغييخ

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات تخرز : السبادرة والتػجيو الحاتيب. 
ميارات إدارة الحات وتحفيدىا مغ أجل تحقيق الشجاح وتجاوز  اكتدابرياض األشفاؿ عمى 
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العكبات، مغ خبلؿ تحجيج األىجاؼ، وتختيب األولػيات والدعي نحػ تشسية التعمع الحاتي عغ 
شخيق السذاركة في السؤتسخات والشجوات والسمتكيات العمسية لبلستدادة واالشبلع عمى 

 السدتججات في مجاؿ التخرز.

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات تخرز رياض : الكيادة والسدئػليةج. 
األشفاؿ عمى اكتداب ميارات التأثيخ عمى اآلخخيغ مغ أجل تحقيق ىجؼ مذتخؾ مغ خبلؿ 
االستجابة بعقمية متفتحة ألفكار وقيع وثقافات مختمفة، مع االلتداـ بالقػانيغ والمػائح الخاصة 

 عسل في مجاؿ التخرز.بتشطيع ال

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات تخرز : اإلنتاجية والسحاسبيةد. 
رياض األشفاؿ عمى اكتداب ميارات تحسل مدئػلية استثسار الػقت في التخصيط والتشطيع 

في مجاؿ التخرز،  ألولػياتوالحكع عمى مجػ تحقق األىجاؼ وفق ا ،وإدارة األعساؿ
 بعة التقجـ الحؼ تع احخازه في ذلظ بذكل مشتطع.ومتا

 :ثانيا: التفكير الناقد

 ميارات التفكيخ العميا التي يحتاجيا الصفل كسجخل لشسػأحج  التفكيخ الشاقج يعتبخ     
يتسكغ بسػجبيا مغ إصجار األحكاـ وحل السذكبلت مغ خبلؿ التفديخ السشصقي  شخريتو،

والحكسة في تشفيح السيسات، وعجـ التأثخ بآراء األخخيغ إال بعج لؤلحجاث، وتداعجه عمى التخوؼ 
التحقق مغ صحتيا، وبعج دراسة متأنية لكافة جػانب السذكمة السثارة، ومخاجعة األدلة والذػاىج 

 .السشصكية

يعتبخ أف التفكيخ  تتزح فيأف الفخؽ بيغ التفكيخ وميارات التفكيخ  "جخواف"يػضح  
لسجخبلت الحدية لتكػيغ وامسعمػمات السدتخجعة لعقمية السعالجة ال يايتع مغ خبللعسمية كمية 

واالحتزاف والسعالجة والحجس اإلدراؾ و  وتشصػؼ عمى الخبخة الدابقةاألفكار أو الحكع عمييا، 
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عسميات محجودة تعج ميارات التفكيخ لتزفي عمى الخبخات معشى، وعمى ىحا فإف الػاعية، 
تقييع و تحجيج السذكمة،  عمى سبيل السثاؿ ،ة السعمػماتفي معالج بقرج تدتخجـ وتسارس

 (44 :0200،حعبج الفتا. )ات أو األدلةاالدعاء

 :مهارات التفكير الناقدمفههم 

عسميات معخفية و ستخاتيجيات اتزسغ ت، ةذاتي ةتأممي استجاللية تعخؼ بأنيا عسمية
 اتخاذ في السعتسج عمييا السفاليع مخاجعةتفديخ، بيجؼ تقييع والتحميل واالستشتاج والمتجاخمة كال

 ) 050: 0205ونػفل، جادو  )أبػ .السختمفة مخاعاة اآلراءمع  حل مذكمو،أو قخار 

تعخؼ بأنيا حكع ىادؼ مشطع ذاتيا يشتج مغ التحميل واالستجالؿ والتقػييع، وتفديخ 
 ((Dowd & et al, 2018: 2  السفاليع التي يدتشج عمييا بذكل مشيجي ومعيارؼ.

عسمية يتعخؼ مغ خبلليا شفل ما قبل وندتشتج مغ التعخيفات الدابقة أف التفكيخ الشاقج 
بذيء مغ الغسػض، السجرسة عمى الثغخات ومػاشغ الزعف التي تعتخؼ السػقف التعميسي 

مغ أجل التشبؤ بالحمػؿ السسكشة السذكبلت التي تػاجيو، ولغ يتػقف األمخ عشج التشبؤ فحدب 
بل يجخب جسيع الحمػؿ، حتى يرل إلى الحل األمثل لسػاجية السذكمة، والدعي إلى تصبيق 

 .  حل مذكمة ججيجةفي  الشتائج وتعسيسيا

 :التفكير الناقد مهارات

تػيات التفكيخ، ويسثل التفكيخ الشاقج أحج ميارات التفكيخ العميا أو تتشػع وتتبايغ مد
الشاقج مجسػعة مغ السيارات، وسيتع فيسا يمي استعخاض عسميات التفكيخ  السخكبة، ويشبثق مغ

 ميارات التفكيخ الشاقج:

 ويتزسغ "بياجيو"جاف التفكيخ الشاقج يقابل التفكيخ السجخد عشج  أف رأؼ يذيخ إلىىشاؾ 
االحتساالت، البجائل و التفكيخ في  التعسيسات،صياغة الححر في  رئيدة وىيثبلثة مكػنات 

 (65 :0200،حعبج الفتامعمػمات كافية. )أدلة و تػافخ ت حتىالحكع عمى السػقف  تأجيل

https://www.lifescied.org/doi/full/10.1187/cbe.17-03-0052
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  تتألف ميارات التفكيخ الشاقج عشج "الكديبي" مغ مجسػعة مجاالت يسكغ تمخيريا فيسا يمي:

 ومقجمتيغ أو أكثخ. ما عبلقة بيغ نتيجة  استخبلص السقرػد بواالستشباط:  .0
 .بشاء عمى حقائق مقجمو الحكع عمى صحة االستشتاجاتىػ االستشتاج:  .0
 متفديخات السقتخحة. ل عمى التختيب السشصقيمغ خبلليا  التفديخ: عسمية يحكع .5
 صمتيا بالسػضػع.و القػية الزعيفة و بيغ الحجج  التسييدتقػيع الحجج:  .2
) الصخاونة ووشاح ، مقجماتنتيجة مدمع بيا في ضػء تعتبخ معخفة االفتخاضات:  .3

0206 : 23) 

 بالبحث الحالي: التفكير الناقد مهارات

 مياراتتع تقديع اء عمى البحث الحالي وبش
وىي  فخعية تخسدة مجاالإلى  التفكيخ الشاقج

ميارات التحميل، واالستقخاء، واالستجالؿ، )
سيتع في ( 0انطخ شكل ) ،(والتقييعواالستشتاج، 

 الشقاط التالية تعخيف مكػناتو: 

تػجيو : قجرة الصفل عمى مهارات االستقراء .0
الجماغ ليقـػ باستشتاج قاعجة عامة مغ الجدئيات أو 

 الحاالت الفخدية.
تيجة محجدة بالتػصل إلى نتػجيو الجماغ ليقـػ : قجرة الصفل عمى مهارات االستدالل .0

 معيشة.بياف عاـ أو فخضية مغ خبلؿ االشبلع عمى 
القجرة عمى قخاءة الخفايا الستزسشة بالسذكمة السصخوحة وتحجيج  :مهارات التحميل .5

 االفتخاضات السشاسبة واكتذاؼ العبلقات بيغ العشاصخ لمػصػؿ إلى حل مشاسب.
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قجرة الصفل عمى استخبلص أسباب أو تفديخ مػقف أو مذكمة  :مهارات االستنتاج .4
 .مفتخضةمعيشة مغ خبلؿ عخض بيانات أو شػاىج حكيكية أو 

بشاء  فخضية معيشةقجرة الصفل عمى إصجار حكع عمى أىسية فكخة أو  :مهارات التقييم .3
 .عمى معصيات السذكمة السثارة

 الناقد التفكير مبادئ

 والسشيج السشصقي،ج الجليل والتحميل قػاع تصبيقمعطع الحقائق مغ خبلؿ  تقييعيتع  .0
  .الذخرية والكيع الجيشية السعتقجاتذلظ ك فػؽ  دسػيا يمش قميل، و العمسي

قاليا،  خبيخ أو مذيػر، شخز أو معمع، أفمجخد  لفكخة ما اإلنكار أو الداذج القبػؿ .0
 السشصكية. دلةمعخفة األ لحا تحتاج إلى ،تعج أسمػب غيخ عمسي

 .الحقائق لتتسكغ مغ التأكج مغ الجليل جػدة عمى الحكع .5
-24: 0207)كػف وميتخيخ،  األدلة. مشفتحا  لمبحث عغ عقبل   يتصمب الشاقج التفكيخ .4

25 ) 

 خرائص المفكر الناقد:

 بالسذكمة السصخوحة.  مختبصةاستشتاجات و يصخح أسئمة  .0
 .حجوثيا الستػقعالشتائج  ويدتعخض سباباأليبحث عغ  .0
 .مػثػقة السرجريحكخ مبلحطات  .5
 .لمسػضػعات األبعاد السختمفةاالعتبار ب يزع .2
 مصمع جيج، ويستمظ عقل متفتح. .3
 ػجيات الشطخ األخخػ.ل يشرت .4
 األدلة. عشج عجـ كفايةحكاـ األ يؤجل .5
 حقائق ججيجة.و أدلة  ضيػر يغيخ مػقفو عشج .6
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  لجعع السدمسات والسعتقجات. األدلة والبخاىيغيبحث عغ  .7
 بسػضعيا السشاسب.الشقج الحمػؿ، ويػضف قجرتو عمى  يبحث عغ .02
 لجيو قجرة عمى تحميل األسباب والحجج. .00
 بػضػح. األسئمة السختمفة عمىيدأؿ ويجيب  .00
 السعمػمات الستاحة. يدتفيج مغ .05
 (Ennis,2018:167)مع األشياء.  يتعامل بصخيقة مشطسة .02

 ثالثا: التفهق الدراسي

 يشبغي لحا الحياة، مياديغ بذتى والعذخيغ بالتقجـ العمسي والتقشي الحادؼ القخف  يتسيد
نػلي اىتساما باألشفاؿ الستفػقيغ دراسيا، ليتدشى تقجيع الخجمات السشاسبة لشسػ مياراتيع،  أف

السختمفة في دفع عجمة التشسية ومدايخة التقجـ الدخيع، ألف الثخوات  مغ أجل استثسار شاقاتيع
وتشسي جسيع الثخوات، وسبيل أؼ مجتسع لسػاجية السذكبلت  البذخية ىي مغ تعتشي

 السراحبة لمتصػر، والرسػد أماـ السشافدات.

 مفههم التفهق الدراسي
يتع قياسو مغ قبل و  بأنو مدتػػ مغ اإلنجاز في العسل السجرسي "جابمغ"يعخفو  
 (50 :0203 والسصيخؼ، السقخرة. )العارضي أو مغ خبلؿ االختبػارات ،السعمسات

أداء متفػؽ  صػرةفي  تتجمىقجرة عقمية عالية  يطيخالصفل الحؼ  أنو "ليو ريشد " يخػ 
اختبارات التحريل  بشاء عمىالعسخية التي يشتسي إلييا  بالفئةمقارنة  بالخوضة أو السجرسة

 :0202 العديد،)كػافحة وعبج مختفع  ومدتػػ ذكاءسثابخة جافعية والتستع بالي الجراسي، كسا
52) 
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التي يشتسي  الفئةالتحريل الجراسي مقارنة باألقخاف مغ  مدتػػ  ممحػظ في ارتفاع
 (046 :0207 عصية،إلييا. )

يتبيغ مغ السفاليع الدابقة لمتفػؽ الجراسي عمى الخغع مغ اختبلؼ السرادر، لكغ ثسة 
اتفاؽ بيغ جسيع السفاليع في قياس التفػؽ الجراسي كقجرة مغ خبلؿ التحريل الجراسي، 

فيػـ ريشدولي إلى ذلظ قياس التفػؽ كدسة مغ خبلؿ االىتساـ بخرائز الصفل ويزيف م
الستفػؽ والتي تتزح في الجافعية والسثابخة والحكاء، ىحا سبب قياس التفػؽ الجراسي في ىحا 

 البحث كدسة وكقجرة.

 العهامل المؤثرة في التفهق الدراسي

ء قجرات األشفاؿ وتفػقيع شبقا لمكثيخ مغ العػامل، عمى ارتقا تتسايد العػامل السؤثخة
لتػفيخ يجاد الحمػؿ الدخيعة إمغ مشصمق بالكذف عغ تمظ العػامل يج اد توبجأ االىتساـ ي

ليدتصيعػا مػاجية  الستفػقيغ دراسيا األشفاؿرفع كفاءة العسل عمى  السثيخات التي مغ شأنيا
  .الحياة برػرة أفزل

يو " أف إمكانية الصفل عمى استثسار استعجاداتو في اتقاف أشار " جان في ىحا الذأف
 السيارات وتحريل السعمػمات يتع في ضل بعس السحفدات التالية:

 التعميع والسسارسة والتجريب. .0
 التي تتعمق بذخرية الصفل كالثقة بالشفذ واالستقبلؿ والجافعية.السحفدات  .0

بالبيئة السحيصة بالصفل مغ أفخاد كالسعمسات واألصجقاء وأولياء األمػر،  السحفدات السختبصة .5
وكحلظ األماكغ كالخوضة والسشدؿ والشػادؼ، باإلضافة بخامج اإلثخاء أو التدخيع السقجمة. 

 (065: 0220)شقيخ، 

انبثقت مغ التي التفػؽ الجراسي مغ الطػاىخ التخبػية  وبشاء عمى تمظ السعصيات يعج
التعميسي، ويتبيغ مغ نتائج البحػث االجتساعية والتخبػية وجػد و االجتساعي  لشدقبيغ االتفاعل 
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عػامل خمف تحقيق التفػؽ الجراسي وىي العػامػل الجاخميػة كالحكاء والرػحة، والعػامػل 
الحجيثة، التعمع استخاتيجيات و  الخارجيػة كاألسخة والخوضة أو السجرسة، والقػيع االجتساعيػة،

 :0202تػفخ تمظ العػامل لمصفل فإنيا تخشحو ألف يكػف مغ فئة الستفػقيغ. )سحػاف، عشجما ت
024) 

 تفاعل بيغ ثبلث مجسػعات أساسية مغ الدسات البذخية يخػ "ريشدولي" أف التفػؽ حاصل
 ومدتػيات ،الجافعأو  بالسياـ االلتداـ مغ عالية ومدتػيات ،قجرات عامة فػؽ الستػسط وىي 

السػىػبػف ىع أولئظ الحيغ يستمكػف أو قادروف عمى تصػيخ ىحا  األشفاؿ ،اإلبجاع مغ عالية
الدمػكيات "لجػ ىحه يسكغ العثػر عمى  قيسة، وأؼ مجاؿ ذ فيالسخكب مغ الدسات وتصبيقيا 

وفي ضل ضخوؼ  ،ليذ شػاؿ الػقت-في أوقات معيشة  ،ليذ كل الشاس-أشخاص معيشيغ 
(National Association for Gifted Children, 2020) وليذ كل الطخوؼ-معيشة 

 مقاييس التفهق الدراسي

المبشة  تعج والكذف عشيع شفاؿ الستفػقيغ دراسيااأل عمى التعخؼ عسميةال شظ أف 
ونطخا ألف عسمية الكذف  ع،رعايتيو  إشبلؽ شاقاتيعاألساسية لخسع الخصط اليادفة مغ أجل 

في تختيب بسػجبيا اليامة  تاتخاذ العجيج مغ القخاراتشصػؼ عمى العجيج مغ اإلجخاءات؛ نتيجة 
 متفػقػف"."غيخ  أنيععمى  يتع ترشيف آخخوف " بيشسا متفػقػف " أنيععمى األشفاؿ 

 نسػذج إحرائيإلى لمػصػؿ  (0223 هللا،عصا دراسة )ىجفت وفي ىحا الرجد 
اختبارات التحريل الجراسي، واختبار السرفػفات الستتابعة باستخجاـ ، غالسػىػبي النتقاء

 شفبل، (733)، عمى والستفػقيغ لسػىػبيغلدسات اتقجيخ السعمع وقائسة ، والخياضيات الجوائخو 
أوزاف متغيخات بصارية الكذف الشتائج أف  بيشتوقج  عاـ،( 00- 6أعسارىع بيغ ) تتخاوح
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( 2.04و) (،2.50ولمدسات )لخياضيات، ر اختبا( ال2.55(، و)2.53) لمتحريل الجراسي
 .(2.00)االبتكار و  لمحكاء،

ىشاؾ العجيج مغ األدوات التي يتع التعخؼ بيا عمى األشفاؿ  قوبشاء عمى ما سب
 الستفػقيغ دراسيا سيتع التعخض ليا بإيجاز فيسا يأتي

ما  مخحمةالستفػقيغ في  عغ مغ األدوات السػضػعية في الكذف تعتبخ :مقاييذ الحكاء الفخدية .0
 الجراسة االبتجائية.و قبل السجرسة 

مغ  اقتخبكمسا  االختبار عغ قياس محتػػ التعمع كمسا ابتعجاألكاديسي: ذ االستعجاد اييمق .0
 االستعجاد األكاديسي. قياس

 بالسحتػػ  لجػ الصفلالقػة والزعف  جػانب تبيغمقششة  اختبارات ذ التحريل الجراسي:اييمق .5
الستحجة  الػالياتأف " رالف كالػ" يبيغالستفػقيغ،  الكذف عغفي سحكات وتدتخجـ ك الجراسي،

لتحريل األف  ؛عغ الستفػقيغ مدجبلت السجرسية في الكذفلأكثخ ببلد العالع استخجاما مغ 
 .لمكذف عغ الستفػقيغ مؤشخ سيلالػضيفي، ويعج  لشذاط العقميامطاىخ  مغالجراسي 

الدسات تحجيج  اكتذاؼ الستفػقيغ مغ خبلؿختبارات إلى تمظ اال تدعى :الذخريةذ اييمق .2
 (040-036: 0200الذخرية. )سحػاف، 

شخؽ تذخيز السػلبة  األمخيكية الستحجة بالػاليات السػىػبيغ لؤلشفاؿ القػمية الجسعية تحجد
 والتفػؽ باألدوات التالية:

 .الفخدؼتدتخجـ اختبارات الحكاء واإلنجاز غالبا ما الحكاء:  .0
كتقشية في الكذف عغ السػحجة  التحريمية ُتدتخجـ الجرجات واالختبارات التخاكسية:لدجبلت ا .0

 .السػلبة والتفػؽ 
السػىػبيغ  الكذف عغفي الحاتية والسعمسػف وأولياء األمػر تخشيحات اللتخشيحات: تداعج ا

(National Association for Gifted Children, 2020A)والستفػقيغ
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 الكذف عغ األشفاؿ أساليب ومحكات مظ السعصيات يتزح تبايغوبشاء عمى ت

الستفػقيغ دراسيا، والتي تع استخجاميا في التعخؼ عمييع مغ قبل عمساء الشفذ والتخبية 
والباحثيغ، وىحا التشػع يثخؼ البحث العمسي بالكثيخ مغ البحػث، ويداعج الباحثيغ أيزا عمى 

سخية التي يتع التعامل معيا، وفي ىحا البحث تع استخجاـ اختيار الصخؽ السشاسبة شبقا لمفئة الع
التحريل الجراسي كقجرة مغ خبلؿ فحز ممفات إنجاز األشفاؿ بالخوضة، وكحلظ كدسة مغ 

كامل  إعجاد)والستفػقيغ قائسة تذخيز أشفاؿ ما قبل السجرسة السػىػبيغ خبلؿ تصبيق 
 .(0202وحافع، 

 خرائص وسمات الطفل المتفهق دراسيا.

يػػػػخػ سػػػػتيفشد وببلكيخسػػػػت وماجميػكػػػػا أف الصفػػػػل يكػػػػػف متفػػػػػؽ إذا تستػػػػع واحػػػػجة أو أكثػػػػخ مػػػػغ 
 الخرائز التالية:

 التسيد األكاديسي والقجرة عمى اكتداب السعمػمات بديػلة واستخجاعيا بديػلة. .0
 يطيخ حب االستصبلع بسػضػع محجد. .0
 االنتقاد الحاتي البلذع واألقخاف.  .5
 032: 0227)الخصيب والحجيجؼ ، تقبل األفكار التقميجية، وعجـ الخخوج عغ السألػؼ .2
– 033) 

 الخرائص المميزة لممتفهقين بناء عمى دراسة تيرمان:

                       التعمع واالستستاع بو.سخعة -

 السيػؿ العمسية.                     -  

 (033: 0227)الخصيب والحجيجؼ ، القجرات المغػية الجيجة، و القخاءة قبل دخػؿ السجرسة-

 كسا أف الصفل الستفػؽ يتدع بالخرائز الذخرية التالية:
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 .محب لبلشبلع 
 .مثابخ ويتابع اىتساماتو وتداؤالتو 
 ، (02: 0202مجرؾ لسحيصو، واع لسا يجور حػلو. )كامل وحافع 

 بالعجيجعغ غيخه مغ األشفاؿ يتزح مسا سبق تسايد خرائز الصفل الستفػؽ دراسيا 
إلى القخاءة واالشبلع بعسخ مبكخ،  يسيل الستفػؽ فالصفل  قجرات العقمية،الو  زخرائمغ ال

 ويتسيد بحب االستصبلع، وسخعة التعمع، والخخوج عغ السألػؼ، والشقج الحاتي.

 :الخرائص المميزة لمعممة المتفهقين

 :فيسا يمي عخض مػجد عغ خرائز وسسات معمسة الستفػقيغ

 االشفاؿ وتقجرىا.تحتـخ وجيات نطخ  .1

 لجييا دافعية مختفعة لخعاية السػىػبيغ. .2

 تذجع الصفل عمى التعمع الحاتي. .3

 تخاعي الفخوؽ الفخدية بيغ األشفاؿ. .2

 تعدز إنجازات األشفاؿ الستفػقيغ. .3

 (02: 0227تيتع بتصػيخ مياراتيا وقجراتيا. )الجخوانى وخسيذ، .4

ذيج عمى يجيو صخوح الحزارات بالعمع السدتقبل الحؼ ت يتبيغ مسا سبق أف عسمية إعجاد جيل
برفة  التفكيخ الشاقجوميارات  جسيع قجراتيع برفة عامة،تشسية ب والسعخفة، تتصمب االىتساـ

لمحفاظ عمى درجة تفػقيع، ولكي يتع ذلظ يقتزي األمخ العشاية باختيار معمسات  خاصة،
تختمف عغ  مخحمة الصفػلة السبكخة، عمى أف يكغ مؤىبلت ويستمكغ خرائز وسسات

 الكثيخات.
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 البحث منهجية

 السشيج الػصفي.منهج البحث: -أوال: 

  عينة البحث:-ثانيا: 

 عينة البحث االستطالعية: . أ

( شالبة مغ الصالبات السعمسات 54اشتسمت عيشة البحث االستصبلعية عمى )
( شفبل وشفمة مغ الجشديغ 54، )0257تخرز رياض األشفاؿ السقيجات بالعاـ الجامعي 

لمتحقق مغ  سجيشة شخوره بالسسمكة العخبية الدعػدية،الحكػمية ببخياض األشفاؿ والسقيجيغ 
، وقج كذفت نتائج البحث االستصبلعية مشاسبة األدوات الكفاءة الديكػمتخية ألدوات البحث

 لجسع البيانات، وتع التأكج مغ الخرائز الديكػمتخية التي سيتع مشاقذتيا فيسا بعج.

 ب. عينة البحث األساسية:

( شالبة مغ الصالبات السعمسات تخرز 53تكػنت عيشة البحث األساسية مغ )
( شفل مغ أشفاؿ الخوضة 53واآلداب بذخوره، و)رياض األشفاؿ السقيجات بكمية العمػـ 

تكػنت عيشة ، تع اختيارىع بعج السخور بعجد مغ الخصػات كانت كالتالي، الستفػقيغ دراسيا
( شفل وشفمة مغ األشفاؿ السمتحقيغ  252األشفاؿ في البحث الحالي بالسخحمة األولى مغ ) 

تخشيحات دعػدية، تع استخجاـ محظ بالخوضات الحكػمية بسجيشة شخوره بالسسمكة العخبية ال
الصالبات السعمسات كسخحمة أولى لمكذف عغ الستفػقيغ بعج إعجادىع لحلظ؛ وتع تخشيح عجد 

تع بالسخحمة الثانية تجريب الصالبات السعمسات عمى ( شفل فقط مغ السجتسع الكمي، 022)
لتحجيج  فحز ممفات إنجاز األشفاؿ السحجديغ وترػيخ عيشات ألفزل ممفات إنجاز،

الستفػقيغ دراسيا كقجرة ، وتع بعج ذلظ تػزيع قائسة تذخيز أشفاؿ ما قبل السجرسة الستفػقيغ) 
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بالسخحمة الثالثة لتحجيج  الستيفائيا ( عمى الصالبات السعمسات 0202إعجاد أحسج  و حافع ، 
ا ( شفل وشفمة، مغ خبلؿ م53التفػؽ كدسة، وبالتالي تكػنت عيشة البحث الشيائية مغ )

انحخاؼ معيارؼ لمتفػؽ الجراسي كقجرة وكدسة،  0يدسى بالجرجة الفارقة التي تداوػ + 
تقديع عيشة األشفاؿ والسعمسات في صػرتيا الشيائية مغ حيث العجد والشػع ( التالي 0الججوؿ )
 والخوضة

 (1جدول )

 النهع والروضةالعدد و تقديم العينة من حيث 
   

 
 اسع الخوضة

األشفاؿ مغ العجد ندبة  عجد األشفاؿ
 الكمي لؤلشفاؿ

عجد 
الصالبات 
 السعمسات

ندبة الصالبات 
السعمسات مغ العجد 

 ذكخ أنثى ذكخ أنثى الكمي لمسعمسات

 %05.0 4 %3.5 %00.20 0 2 الخوضة الثانية
 %02.5 3 %3.5 %6.4 0 5 الخوضة الثالثة

 %00.7 6 %3.5 %05.02 0 4 الخوضة الخامدة

 %05.0 4 %3.5 %00.20 0 2 الخوضة الدادسة

 %02.5 3 %6.4 %3.5 5 0 الخوضة الدابعة
 %02.5 3 %3.5 %6.4 0 5 الخوضة الثامشة

 %022 53 %55.0 %40.7 05 00 السجسػع الكمي
 

 : األساسية وصف عينة البحث

 : األساسية البحثلقج تع مخاعاة ما يمي عشج اختيار عيشة 

 واألشفاؿ الستفػقيغ مغ أؼ إعاقات.أال تعاني عيشة الصالبات السعمسات  .0
 ىػ. 0220حتى  0257أف تكػف مغ السقيجات بكمية العمػـ واآلداب بذخوره في العاـ  .0
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( سشػات مغ األشفاؿ 4-3أف يتخاوح العسخ الدمشى لؤلشفاؿ الستفػقيغ ما بيغ ) .5
 السمتحقيغ بالخوضات الحكػمية بسجيشة شخوره بالسسمكة العخبية الدعػدية.

 انحخاؼ 0+  تعادؿ  "Cut of Score"الفارقة األشفاؿ الستفػقيغ عمى الجرجةحرػؿ  .2
 كدسة.و معيارؼ كذخط الجسع بيغ التفػؽ التحريمي كقجرة 

 البحث األساسية: عينتيبين  التجانس

لمتأكج مغ تجانذ عيشة الصالبات السعمسات وكحلظ أشفاؿ ما قبل السجرسة في العسخ 
( أف مدتػػ الجاللة في 0، ويػضح الججوؿ )جخوؼ سسيخنػؼػ لسػ اختبار كالدمشي تع تصبيق 

 مغ مدحػبة ( وبالتالي نقبل الفخضية الرفخية، ويتبيغ أف البيانات2.23االختبار أكبخ مغ )
 الصبيعي. لمتػزيع يخزع مجتسع

 (2جدول )

 جروف سميرنهفه لمه اختبار كتجانس العينة في العمر الزمني تم استخدام 

 مستوى الدلالة العدد الإحصائيةالعملية  العينة

 2.050 53 0.046 الصالبات السعمسات
 2.037 53 2.0200 أشفاؿ الخوضة

   أدوات البحث:ثالثا: 

 مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ. )إعجاد الباحثة( .0
 مكياس ميارات التفكيخ الشاقج السرػر لجػ شفل ما قبل السجرسة. )إعجاد الباحثة( .0
)إعجاد أحسج وحافع  أشفاؿ ما قبل السجرسة السػىػبيغ والستفػقيغ.قائسة تذخيز  .5
،0202 ) 
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 األدوات: وفيما يمي عرًضا مهجز لتمك 

 مهارات القرن الحادي والعذرين: مقياس-أ

 مدتػػ بيجؼ الحرػؿ عمى أداه سيكػمتخية يسكغ أف تكيذ سكياس الإعجاد تع 
وىػ  ،ميارات القخف الحادؼ والعذخيغتخرز رياض األشفاؿ الصالبات السعمسات اكتداب 

مغ مائة عبارة مقدسة عمى ثبلث محاور رئيدة وىي األداة  تكػف ت، أحج أىجاؼ البحث
السيارات الحياتية  والتكشػلػجيا،ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ  واالبتكار،)ميارات التعمع 

 (.والسيشية

 والعذرين:خطهات إعداد مقياس مهارات القرن الحادي 

ذات الرمة بسػضػع  والعالسية العخبية التجارباالشبلع عمى األدبيات والبحػث و  .0
 ث.البح

 .غبسيارات القخف الحادؼ والعذخياالشبلع عمى بعس السقاييذ الخاصة  .0
لػػػجػ  القػػػخف الحػػػادؼ والعذػػػخيغالكيػػػاـ بػضػػػع بعػػػس العبػػػارات التػػػي تتزػػػسغ ميػػػارات  .5

، وقػػج تػػع مخاعػػاة أف تحتػػػؼ مػاقػػف واقعيػػة تقػػػـ األشفػػاؿالصالبػػات السعمسػػات تخرػػز ريػػاض 
 بيا.

وتصبيقػػو عمػػى إلكتخونيػػا،  ميػػارات القػػخف الحػػادؼ والعذػػخيغتػػع بعػػج ذلػػظ كتابػػة مكيػػاس  .2
 .تيا، بيجؼ الحكع عمى صبلحيالعيشة االستصبلعية

 .عيشة البحثعمى  ، والتصبيقالشيائيةسكياس في صػرتو التع وضع  .3

 تعميمات مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين: 

 خكد السدتجيب في كل عبارة مغ العبارات التي أمامو.يأف  ُيصمب 
  ( أو كثيػػخا( أو )دائسػػا( أمػػاـ كػػل عبػػارة بحيػػث تكػػػف اإلجابػػة إمػػا )√زػػع عبلمػػة )يثػػع
 ( شبقا لسجػ تكخار الكياـ بيا.أبجا( أو )نادرا( أو )أحيانا)
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 القرن الحادي والعذرين:مهارات مقياس ترحيح 

تػػػػع اسػػػػتخجاـ مكيػػػػاس ليكػػػػخت الخساسػػػػي لتقػػػػجيخ االسػػػػتجابات، وبالتػػػػالي سػػػػيكػف تقدػػػػيع 
أربع درجات عشجما تكػف  (،تعصى خسذ درجات عشجما تكػف اإلجابة )دائسا كالتالي،الجرجات 

درجتػػػػاف عشػػػػجما تكػػػػػف  (،ثػػػػبلث درجػػػػات عشػػػػجما تكػػػػػف االسػػػػتجابة )أحيانػػػػا (،االسػػػػتجابة )كثيػػػػخا
 الستجابة )نادرا(، درجة واحجة عشجما تكػف االستجابة )أبجا(.ا

 الكفاءة الديكهمترية لألداة:

 لحداب الردق:

 :المقياس ألبعاد الداخمي أوال: صدق االتداق

 بػيغ االرتباط معامل إيجاد السكياس عغ شخيق ألبعاد التحقق مغ االتداؽ الجاخميتع 
يػضػح أف  التالي( 5وججوؿ ) ،العيشة االستصبلعية عمىسكياس مل الكمية والجرجة بعج درجة كل

تتستػػػع  السجػػاالت(، وىػػحا يػػجؿ عمػػػى أف جسيػػع 2.20عشػػػج مدػػتػػ ) رتبػػاط دالػػػةاالمعػػامبلت 
 .الجاخمي برجؽ االتدػاؽ

 (3جدول )

 لممقياس. الكمية والدرجة بعد درجة كل بين االرتباط معامل

 معامل االرتباط السجاؿ

 **2.725 ميارات التعمع واالبتكار
 **2.752 ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجيا

 **2.757 السيارات الحياتية والسيشية

 2.20** داؿ عشج                   
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 المقياس: لعبارات الداخمي ثانيا: صدق االتداق

تع التحقق مػغ االتدػاؽ الػجاخمي لمسكيػاس مػغ خػبلؿ حدػاب معامػل االرتبػاط بػيغ كػل 
مغ عبارات مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ السدتخجـ فػي الجراسػة الحاليػة والبعػج عبارة 

 االسػػتصبلعية البػػالغ عػػجدىا البحػػث الػػحؼ تشتسػػي إليػػو، وذلػػظ بعػػج تصبيػػق السكيػػاس عمػػى عيشػػة
الػحؼ ( التػالي  2( مغ الصالبات السعمسػات تخرػز ريػاض األشفػاؿ ، انطػخ الجػجوؿ )  54) 

ل االرتبػػاط بػػيغ كػػل عبػػارة مػػغ عبػػارات مكيػػاس ميػػارات القػػخف الحػػادؼ يػضػػح أف درجػػات معامػػ
(، وىػػحا 2.23(، وعشػػج مدػػتػػ )2.20عشػػج مدػػتػػ ) والعذػػخيغ والبعػػج الػػحؼ تشتسػػي إليػػو، دالػػػة

 .الجاخمي تتستع برجؽ االتدػاؽ العباراتيجؿ عمى أف جسيع 

 (4جدول )

 دلمبع الكمية والدرجة المقياس عبارات من عبارة كل درجة بين االرتباط معامالت

 السيارات الحياتية والسيشية والتكشػلػجيا السعمػمات ووسائل اإلعبلـ ميارات التعمع واالبتكار
0 0 5 0 0 5 0 0 5 2 

2.43** 2.47** 2.47** 2.37** 2.47** 2.63** 2.56** 2.57** 2.54** 2.45** 
2.43** 2.37** 2.60** 2.55** 2.40** 2.66** 2.65** 2.50** 2.47** 2.65** 
2.40** 2.35** 2.43** 2.40* 2.44** 2.55** 2.64** 2.65** 2.75** 2.40** 
2.53** 2.47** 2.43** 2.37** 2.63** 2.50** 2.43** 2.60** 2.62** 2.56** 
2.35** 2.56** 2.43** 2.40* 2.55** 2.55** 2.54** 2.42 * 2.47** 2.40** 
2.50** 2.62** 2.32** 2.45** 2.63** 2.47** 2.50** 2.53** 2.44** 2.62** 
2.55** 2.42 * 2.57** 2.57** 2.52** 2.56** 2.57** 2.64** 2.57** 2.66** 
2.45** 2.30** 2.47** 2.60** 2.57** 2.60** 2.67** 2.62** 2.54** 2.66** 
2.50** 2.47** 2.45** 2.65** 2.40* 2.55** 2.65** 2.43** 2.50** 2.70** 
2.47** 2.35 * 2.55** 2.57** 2.55** 2.53** 2.52** 2.55** 2.56** 2.65** 

 2.20** داؿ عشج                     2.23*داؿ عشج 



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1487 

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

 ثالثا: صدق المحكمين:

( 02) عػجدتػع عخضػو عمػى  مكياس ميارات القػخف الحػادؼ والعذػخيغبعج االنتياء مغ 
الدادة السحكسيغ تع تعجيل بعػس  اقتخاحات، وفي ضػء أساتحة عمع الشفذ والرحة الشفديةمغ 

 .بعج إجخاء التعجيبلت لبلستخجاـ وقج أقخوا بربلحيتو العبارات،

 ثبات مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين:

االستصبلعية البالغ  عيشةالشخيقة ألفاكخونباخ عمى  السكياس تع استخجاـثبات لحداب 
، (2.707) توت قيسبمغقج مغ الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ و  (54) عجدىا
 (. 2.706( وعشج جيتساف )2.700دبيخماف )عشج ػدئة الشرفية صخيقة التجب أيزا وبمغت

 مهارات التفكير الناقد المرهر لدى طفل ما قبل المدرسة: مقياس-ب

ميارات بيجؼ الحرػؿ عمى أداه سيكػمتخية يسكغ أف تكيذ  السكياسإعجاد تع 
مغ ثسانية عذخ  األداة تكػف ت، وىػ أحج أىجاؼ البحث التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة

ميارات التحميل، واالستقخاء، واالستجالؿ، )وىي  فخعيةت خسدة مجاالعبارة مقدسة عمى 
  .(واالستشتاج، والتقييع

 مقياس مهارات التفكير الناقد المرهر لدى طفل ما قبل المدرسة:خطهات إعداد 

 .سيارات التفكيخ الشاقجالسختبصة ب والعالسية العخبية االشبلع عمى البحػث واألدبيات -0
 .ميارات التفكيخ الشاقجاالشبلع عمى بعس األدوات السعجة لكياس  -0
مع مخاعاة  الشاقج،التفكيخ  صياغة بعس العبارات التي تحتػؼ مػاقف خاصة بسيارات -5

 .شفل ما قبل السجرسةأف تتزسغ األداة مػاقف واقعية يقػـ بيا 
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، مغ أجل تصبيقو عمى العيشة االستصبلعيةإلكتخونيا، ثع سكياس العبارات كتابة  -2
 لعيشة البحث وإجخاء التعجيبلت السصمػبة.تو التحقق مغ صبلحي

في صػرتو السرػر لصفل ما قبل السجرسة  ميارات التفكيخ الشاقجتع وضع مكياس  -3
 .الشيائية

 .عيشة البحث األشفاؿعمى  الشيائيةسكياس في صػرتو التع تصبيق  -4

 تعميمات مقياس مهارات التفكير الناقد المرهر لدى طفل ما قبل المدرسة: 

 .يدسعيافي كل مػقف مغ السػاقف التي  الصفل السدتجيبأف يخكد  ُيصمب .0
 مغ السػاقف أو القرز القريخة.سػؼ أقخأ لظ مجسػعة  .0
 تتشاسب مع ىحه القرةو ي تخػ أنيا اإلجابة الرحيحة وعميظ أف تذيخ لمرػرة الت  .5
( أماـ كل عبارة في نسػذج اإلجابة السخرز لحلظ بحيث √ثع يتع وضع عبلمة ) .2

 الصفل.( شبقا لسا يتػافق مع اختيار ج( أو )ب( أو )أتكػف اإلجابة إما )

 مهارات التفكير الناقد المرهر لدى طفل ما قبل المدرسة:ترحيح مقياس 

ثبلث  (،تعصى خسذ درجات عشجما تكػف اإلجابة )أ كالتالي،تع تقديع الجرجات 
 درجات عشجما تكػف االستجابة )ب(، درجة واحجة عشجما تكػف االستجابة )ج(.

 الكفاءة الديكهمترية لممقياس:

 لحداب الردق: 

 المقياس: لعبارات الداخمي أوال: صدق االتداق
 

مغ خبلؿ حداب معامل االرتباط بيغ كل عبارة لؤلداة تع التأكج مغ االتداؽ الجاخمي 
االستصبلعية البالغ عيشة الوذلظ بعج تصبيقو عمى  إليو،مغ عبارات السكياس والبعج الحؼ تشتسي 
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 ،ةالدعػديالعخبية شفل وشفمة بسخحمة رياض األشفاؿ بسحافطة شخوره بالسسمكة  (54)قػاميا 
(، 2.20عشج مدتػػ ) ( التالي الحؼ يػضح أف درجات معامل االرتباط دالػة3انطخ الججوؿ )
 .الجاخمي (، وىحا يجؿ عمى أف جسيع السحاور تتستع برجؽ االتدػاؽ2.23وعشج مدتػػ )

 (5جدول )

 لمبعد الكمية والدرجة المقياس عبارات من عبارة كل درجة بين االرتباط عامالتم

 المجال الخامس المجال الرابع المجال الثالث المجال الثاني المجال األول

2.407** 2.524** 2.555** 2.465** 2.342 * 
2.520** 2.402** 2.502** 2.565** 2.474** 

2.70** 2.460** 2.432** 2.402 * 2.545* * 
 2.577**  2.372 * 2.565* * 

 2.20** داؿ عشج                     2.23*داؿ عشج 

 :المقياس ألبعاد الداخمي ثانيا: صدق االتداق

 بيغ االرتباط معامل إيجاد سكياس عغ شخيقال ألبعاد التحقق مغ االتداؽ الجاخميتع 
 ( شفل وشفمة،54عمى العيشة االستصبلعية البالغ عجدىا ) الكمية والجرجة بعج درجة كل

(، وعشج مدتػػ 2.20عشج مدتػػ ) رتباط دالػةاال( التالي أف معامبلت 4يػضح الججوؿ )
 .الجاخمي ا يجؿ عمى أف جسيع السحاور تتستع برجؽ االتدػاؽ(، وىح2.23)
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 (6جدول )

 لممقياس. الكمية والدرجة بعد درجة كل بين االرتباط معامل

 معامل االرتباط عجد الفقخات السجاؿ

 *2.532 5 ميارة التحميل
 **2.500 2 ميارة االستقخاء.
 **2.522 5 ميارة االستجالؿ
 *2.450 2 ميارة االستشتاج.

 **2.520 2 ميارة التقييع

 2.20** داؿ عشج                     2.23*داؿ عشج 

 ثالثا: صدق المحكمين:

مكياس ميارات التفكيخ الشاقج السرػر لجػ شفل ما قبل  ترسيعبعج االنتياء مغ 
 عمى وبشاءمغ أساتحة عمع الشفذ والرحة الشفدية، محكسيغ ( 02عمى ) تع عخضو السجرسة

 بربلحيتيا لبلستخجاـ.وقج أقخوا بعج التعجيبلت  ،إجخاء بعس التعجيبلتتع تعجيل  تػجياتيع

 ثبات مقياس مهارات التفكير الناقد المرهر لدى طفل ما قبل المدرسة:

، (2.602وبمغت قيسة معامل الثبات ) ،شخيقة ألفاكخونباخ تع استخجاـلحداب الثبات 
شخيقة باستخجاـ كحلظ قيستو  ، وبمغت( شفل وشفمة54عمى العيشة االستصبلعية البالغ عجدىا )

 (. 2.603( وعشج جيتساف )2.650التجدئة الشرفية عشج سبيخماف )

 والمتفهقين: تذخيص أطفال ما قبل المدرسة المهههبين قائمة-ج

كذػف عػغ األشفػاؿ السػىػػبيغ والستفػػقيغ فػي مخحمػة مػا قبػل تيجؼ ىػحه القائسػة إلػى ال
عبػػارة تغصػػي مطػػاىخ التفػػػؽ لػػجػ  مائػػةتحتػػػؼ القائسػػة عمػػى  سػػشػات، 4-2السجرسػػة مػػغ عسػػخ 

 الخاصة.األشفاؿ في مخحمة ما قبل السجرسة في بعس السجاالت 



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1491 

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

 لالختبار:الديكهمترية  الكفاءة

   الردق:

قائسة الدسات الذخرية  يا وبيغاالرتباط بيش معامل بالتحقق مغ األداة قاما معجا 
الشتائج إلى أف معامل  بيشت، وقج (0220 ،القخيصيإعجاد )والدمػكية لمسػىػبيغ والستفػقيغ 

 يجؿ عمى صجؽ القائسة. ا( مس2.60)الرجؽ 

 حداب شخيق باستخجاـ صجؽ السحظ عغالحالي رجؽ في البحث ال حداب تع
شفل وشفمة ( 54) عالبالغ عجدىاالستصبلعية البحث االرتباط بيغ درجات أشفاؿ عيشة  معامل

مكياس تقجيخ الدسات الدمػكية لمسػىػبيغ مغ  القائسة ودرجاتيع عمى فيمغ أشفاؿ شخوره 
دالة وىي درجة ( 2.570معامل االرتباط ) ، وبمغ(0220البشا، مشدي و  )إعجاد أشفاؿ الخوضة

 .األداة  صجؽ يبيغ مسا) 2.20) مدتػػ  عشج

 الثبات: 

ريتذاردسغ وكاف -معامل الثبات باستخجاـ معادلة كػدر باستخخاجقاما معجا القائسة  
إعادة التصبيق عمى عيشة التقشييغ بفاصل زمشي قجره أسبػعاف بتع إيجاده أيزا ، و (2.64)

ككل ، ثع بإيجاد معامل الثبات لمقائسة (2.70) بمغالتجدئة الشرفية وب، (2.75)الشتيجة كانت 
 .األداة وىحا يجلل عمى ثبات ( 2.74) بمغبخاوف و -باستخجاـ معادلة سبيخماف

بصخيقة إعادة اإلجخاء بفاصل زمشي  الحالي البحثب القائسةمعامل ثبات  التحقق مغتع 
مغ األشفاؿ ( شفبل وشفمة 54) ااالستصبلعية البالغ عجدىالبحث  ( يػما، عمى عيشة23قجره )

( 2.556) تو، وقج بمغت قيسبسجيشة شخوره بالسسمكة العخبية الدعػدية السقيجيغ بخياض األشفاؿ
 (.2.20وىي مختفعة ودالة عشج مدتػػ داللة )
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 رابعًا: الخطهات اإلجرائية لمبحث: 

 تع االشبلع عمى البحػث والسرادر العخبية والعالسية التي اىتست بسػضػع البحث. -0
 .قادقي جاتحجي البحثتع تحجيج أدوات  -0
لمصالبات السعمسات تخرز رياض  مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغتع إعجاد  -5

وتصبيقيسا عمى ميارات التفكيخ الشاقج السرػر لجػ شفل ما قبل السجرسة  أشفاؿ، ومكياس
 .( شالبة معمسة54)شفبل،  (54العيشة االستصبلعية البالغ قػاميا )

تع اختيار عيشة األشفاؿ الستفػقيغ الشيائية في البحث الحالي مغ خبلؿ مجسػعة مغ  -2
عغ شخيق تػضيح  بحلظالسعمسات بعج إعجادىغ لمكياـ الصالبات  وىي: تخشيحاتالخصػات 

ثع بعج  تحتاجيا؛أىجاؼ البحث والّتعخيف اإلجخائي لمتفػؽ الجراسي ومرادر السعُمػمات التي 
لتحجيج األشفاؿ األعمى تحريبل في تقييسات األنذصة  ةجاز أشفاؿ الخوضمخاجعة ممفات إنتع 

والستفػقيغ ، وتع بعج ذلظ تصبيق قائسة تذخيز أشفاؿ ما قبل السجرسة السػىػبيغ مفةالسخت
 .(وحافعكامل  إعجاد)
شفل وشفمة مغ خبلؿ ما  (53)وقج تع تحجيج العجد الشيائي لعيشة السػىػبيغ وعجدىع  -3

معيارؼ كذخط الجسع بيغ  انحخاؼ 0والتي تداوؼ +  Cut of Scoreالفارقة يدسى بالجرجة 
، قجميا الصالبات السعمسات بالخوضةالتفػؽ التحريمي كقجرة مغ خبلؿ أنذصة التقػيع التي ت

 الستفػقيغ.تذخيز أشفاؿ ما قبل السجرسة  قائسة والتفػؽ كدسة مغ خبلؿ
 غ بالعسل مع أشفاؿ العيشة.تع تحجيج عيشة الصالبات السعمسات البلئي يقس -4
 ، لمسداعجة في جسع البيانات وتصبيق األدوات.خاء مقابمة مع الصالبات السعمساتتع إج -5
 .الشيائيةتع تصبيق مكياس ميارات التفكيخ الشاقج السرػر عمى عيشة األشفاؿ  -6
 .عميو لئلجابة الصالبات السعمسات عمى تػزيع مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ -7

 شتائج.الالسعالجة اإلحرائية السشاسبة واستخبلص تع  -02
 الجراسات الدابقة.بعس في ضػء اإلشار الشطخؼ و  البحثتفديخ نتائج  -00
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 والسقتخحات.تقجيع التػصيات  -00

 اإلحرائية: أسمهب معالجة البيانات 

 التكخارات والشدب السئػية -0
 الػسط الحدابي. -0
 االنحخاؼ السعيارؼ. -5
 االرتباط.معامبلت  -2

 الدراسة ومناقشتها:نتائج 

ولئلجابة عمى التداؤؿ األوؿ والحؼ يشز عمى أنو )ما مدتػػ اكتداب الصالبات  -0
( تع ؟بذخوره ميارات التعمع واالبتكار السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب

 .(02- 7 – 6رؼ، انطخ ججوؿ )استخجاـ الستػسط، واالنحخاؼ السعيا
 .بداع واالبتكارإلمهارات ا بات المعمماتمدتهى اكتداب الطال 1-1

 (8جدول )

 مهارات التعمم واالبتكار كأحد واالبتكاربداع إلقيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات ا
 في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 2.35 5 أشػر وأنفح األفكار الججيجة في مجاؿ التخرز بذكل فعاؿ 0
 أحيانا 2.57 5 أنفح أفكار ججيجة ومفيجة في مجاؿ التخرز. 0
 أحيانا 2.50 5.5 مغ التقشيات لخمق أفكار ججيجة وججيخة باالىتساـ الكثيخاستخجـ  5
 أحيانا 2.50 5.5 ممسػسة في مجاؿ التخرز.أنفح األفكار اإلبجاعية لتقجيع مداىسات  2
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الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 كثيخا 2.52 2 في مجاؿ التخرز أسعى لديادة جػدة العسل 3
 كثيخا 2.30 2.0 .ججيجة أفكار مغ وجيات الشطخ السختمفة بالتخرز في تقجيع أستفيج 4
 دائسا 2.54 2.0 التخرز.أبتكخ وأشػر في مجاؿ  5

 دائسا 2.42 2.0 السصمػبة مشي. السياـ أنجد 6
 دائسا 2.37 2.3 أجج حمػؿ متسيدة لمسذكبلت التي تعتخضشي في مجاؿ التخرز. 7

 دائسا 2.40 2.5 ال أؤمغ بالفذل وأستثسخ جيػدؼ مغ أجل تحقيق الشجاح. 02

( 2.5)و (5تتخاوح بيغ ) صات السحدػبة( الدابق أف الستػس6يتزح مغ الججوؿ )
حيث ، ار كأحج ميارات التعمع واالبتكاروبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات ميارات اإلبجاع واالبتك

ػؿ متسيدة ال يؤمغ بالفذل ويدتثسخف جيػدىغ مغ أجل تحقيق الشجاح، يججف حمأنيغ 
عسل، ، ويدعػف لديادة جػدة الالسصمػبة مشيغ السياـ ، يشجدف لمسذكبلت التي تعتخضيغ

ججيجة، وقج يخجع  أفكار يدتفيجوف مغ وجيات الشطخ السختمفة في مجاؿ التخرز في تقجيع
ذلظ إلى إتاحة السذخفات األكاديسيات الفخص أماـ الصالبات السعمسات لسشاقذة كل السذكبلت 

ث عغ الفشيات السبلئسة ، ومداعجتيغ عمى البحييغ أثشاء فتخة التجريب السيجانيالتي تػاج
 .، وكحلظ الدعي نحػ تشسية دافعيتيغ نحػ العسل واإلنجازتيالسػاجي

وعمى الػجو اآلخخ يتبيغ أف الصالبات السعمسات تخرز رياض أشفاؿ مازلغ في   
حاجة إلى اكتداب ميارة تصػيخ وتشفيح أفكار ججيجة في مجاؿ التخرز ، وكحلظ ميارة 

شفيح األفكار خة باالىتساـ، وكحلظ تاستخجـ مجسػعة كبيخة مغ التقشيات لخمق أفكار ججيجة وججي
 الستاح الػقتيخجع ذلظ إلى قمة  وقج اإلبجاعية لتقجيع مداىسات ممسػسة في مجاؿ التخرز

القجرة عمى التغمب عمى  ضعف أثشاء فتخة التجريب السيجاني، ونتيجة أنذصة إبجاعية لتقجيع
تجرسيا الصالبات في مجاؿ الشاتجة مغ اختبلؼ السعمػمات الشطخية التي  السعػقات الحاتية

التخرز عغ الجانب التصبيقي ليا ، لحا تحتاج الصالبة السعمسة إلى دمج الجانب الشطخؼ مع 
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 ةالعسمي في رياض األشفاؿ، ولغ يحجث ذلظ إال في حاؿ إنذاء روضة تجخيبية داخل كمي
إلى رياض األشفاؿ ، أو في حاؿ تعجيل خصة البخنامج بحيث تخخج الصالبات السعمسات 

التجريب السيجاني في مدتػيات متقجمة عغ السدتػػ الثامغ ، وبالتالي ستكػف الفخص السباشخة 
لمتعمع متاحة ، وتداعج أيزا في الػصػؿ إلى السعمػمات والحقائق الخاصة لتشفيح وإبجاع 

 وابتكار أنذصة تعميسية متصػرة دوف قيػد.

 .التفكير الناقد وحل المذكالتمهارات  مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 1-2

 قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التفكير الناقد وحل المذكالت كأحد (9جدول )
 في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا مهارات التعمم واالبتكار

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 دائسا 0.32 2.2 أتسدظ بخأيي لػ تػفخت األدلة السشصكية عمى عجـ صحتو. 0
 أحيانا 2.63 5.0 أفكخ وأترخؼ بيجوء قبل اتخاذ أؼ قخار  0
 أحيانا 2.44 5.5 .أتشبأ بخدود أفعاؿ األشفاؿ ومذخفتي التخبػية قبل تقجيع الشذاط 5
 كثيخا 2.52 5.5  .انتبو لمتفاصيل الجقيقة في أؼ مػقف أمخ بو 2
 كثيخا 2.37 5.5 .أستفيج مغ أخصاء غيخؼ في حل السذكبلت 3
 دائسا 2.33 2.5 أختار أفزل البجائل والسقتخحات عشج حل السذكبلت. 4

 دائسا 2.45 2.2 .أسجؼ الشرح لآلخخيغ عشج وقػعيع في السذكبلت 5
تقميجية أواجو أنػاع مختمفة مغ السذكبلت غيخ السألػفة بصخؽ  6

 .ومبتكخة عمى حج سػاء
 دائسا 2.75 2.3

 بالسػضػعات في مجاؿ التخرز العبلقة ذات األسباب أتعخؼ 7
 بو تختبط ال التي وتمظ

 دائسا 2.67 2.3

 دائسا 2.56 2.4 أقارف بذكل عادؿ بيغ وجيات نطخ زمبلئي السختمفة. 02
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( و 5.0الستػسصات السحدػبة تتخاوح بيغ )الدابق أف  (7يتزح مغ الججوؿ )
وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات ميارات التفكيخ الشاقج وحل السذكبلت كأحج ميارات ( 2.4)

التعمع واالبتكار، وتطيخ في قجرتيا عمى السقارنة بيغ وجيات الشطخ السختمفة، وتحجيج 
 لػفة وأخخػ تقميجية.األسباب السختمفة ذات العبلقة، وتػاجو السذكبلت بصخؽ غيخ مأ

ىػ حكع ىادؼ مشطع ذاتيا يشتج مغ ولعل مغ أسباب ذلظ أف التفكيخ الشاقج 
التفديخ والتحميل والتقييع واالستجالؿ، باإلضافة إلى تفديخ الطاىخة والسفاليع التي يدتشج إلييا 

  (Dowd et al, 2018: 2 ) ىحا الحكع تفديخا مشيجيا ومعياريا.

أف التفكيخ الشاقج وحل السذكبلت عسمية عقمية أيزا وقج يكػف الدبب وراء ذلظ 
تقػـ مغ خبلليا الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بتذخيز نقاط القػة والزعف 

س مغ الغسػض لمحرػؿ عمى أفزل الشتائج التي تعيج التي تحيط بالسػاقف التي يعتخييا بع
العبلقات البيشية بيغ ما تعمستو مدبقا ببشيتيا السعخفية،  إلييا عسمية التػازف، ومغ ثع اكتذػاؼ

إلى أف ترل إلى الحل األمثل لمسذكمة، سػعة مغ الفخوض وتحاوؿ تجخيبيا ومغ ثع تزع مج
 ومغ ثع تدعى إلى تعسيع الشتائج وتحاوؿ تصبيقيا في حل مذكمة ججيجة.  

وعمى الػجو اآلخخ مازالت الصالبات السعمسات في حاجة إلى اكتداب ميارة التفكيخ 
 وحدغ الترخؼ بيجوء قبل اتخاذ أؼ قخار، وكحلظ في حاجة إلى اكتداب ميارة التشبؤ، وقج

الخبخة الكافية في التعامل مع األمػر السختمفة، حيث أف يغ امتبلك ضعفيخجع ذلظ إلى 
وحدغ الترخؼ والتشبؤ بسا يحجث  اتخاذ القخارعسمية في  السيسة مػرالخبخة مغ األاكتداب 

ىحه السيارات مغ خبلؿ استخجاـ عزػ ىيئة التجريذ بالجامعة  تشسيةفي السدتقبل، ويسكغ 
 السذكبلت في عسمية التعمع.استخاتيجية حل 

 

 

https://www.lifescied.org/doi/full/10.1187/cbe.17-03-0052
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 .مهارات االترال والتعاون  مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 1-3

 (11جدول )

مهارات  قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات االترال والتعاون كأحد
 في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا التعمم واالبتكار

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 2.43 0.7 في مجاؿ التخرز. بلءأحخص عمى إقامة عبلقات شيبة مع الخؤساء والدم 0
 أحيانا 0.55 5.0  .الكتداب الخبخات يغالستسيد  دمبلءأتبادؿ الديارات داخل قاعات الشذاط مع ال 0
 كثيخا 2.63 5.3 .اختبلؼ الخمفيات االجتساعية والثقافية عمى أشجع العسل ضسغ فخيق 5
 كثيخا 2.52 5.6 .ترخؼ بسيشية واحتـخ االختبلفات الثقافية واالجتساعيةأ 2
 كثيخا 2.35 2.0 .في مجاؿ التخرزالسختمفة  أتعاوف مع زمبلئي أثشاء مسارسة األنذصة 3
 دائسا 0.00 2.2 .مجاؿ التخرزفي لسػاجية التحجيات  اتخح إجخاءات فخدية وجساعية 4
 دائسا 2.42 2.2 في مجاؿ التخرز. أحفد زمبلئي عمى االىتساـ بالعسل 5
استفيج مغ االختبلفات االجتساعية والثقافية لخمق أفكار ججيجة  6

 بالتخرز
 دائسا 2.70 2.3

 دائسا 2.63 2.4 أحتـخ رأؼ الفخيق في مجاؿ التخرز وإف كاف يخالف رأيي. 7

 دائسا 0.22 2.5 لمسداعجة في حل مذكبلت األشفاؿ. في مجاؿ التخرزأصسع بخامج  02
 

( 0.7بيغ )السحدػبة تتخاوح الجرجات متػسصات ( الدابق أف 02يتزح مغ الججوؿ )
وف كأحج ميارات التعمع وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات ميارات االتراؿ والتعا( 2.5)و

لجييغ القجرة عمى ترسيع بخامج لحل مذكبلت األشفاؿ، ويسكشيغ  أف ، حيثواالبتكار
 تبليالتعاوف مع الدمو االستفادة مغ االختبلفات الثقافية واالجتساعية في خمق أفكار ججيجة، 

 .احتخاميغ رأؼ الفخيقو أثشاء مسارسة األنذصة السختمفة، 
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لتي تداعج الصالبات وقج يعػد ذلظ إلى كػف ميارات التعاوف واالتراؿ أحج السيارات ا
السعمسات عمى التفتح والشسػ، فزبل عغ تحديغ عبلقاتيغ مع زميبلتيغ، وتشسية قجرتيغ عمى 

، كسا تيدخ عسمية تبادؿ الخبخات بديػلة الخوضةحل السذكبلت التي تػاجو الستعمع في 
 اجتساعي حيدإلى يغ مغ األساليب التي تشقم ، وتعج أيزاإنجاز السياـ السصمػبة بذكل فعاؿو 

تعسيق الخوابط مع اآلخخيغ واألخػة واالندجاـ، كسا و أفزل يعتسج عمى السذاركة والتعاوف 
، ويدعػف نحػ خمق  ؼ والتجارب التي لجػ بعزيغ البعستداعجىغ عمى اكتداب السعار 
 .روح اإلبجاع أثشاء اتخاذ القخارات

قات شيبة مع حاجة إلى اكتداب ميارة إقامة عبل ىشاؾ ؿاز ماوعمى الػجو اآلخخ 
لتبادؿ واكتداب  داتالستسي تخايالخؤساء والدمبلء، وكحلظ ميارة تبادؿ الديارات مع الشط

أثشاء فتخة التجريب  عاتقيغوقج يخجع ذلظ إلى كثخة السدئػليات التي تقع عمى  الخبخات،
فاؿ ، وانياء خصة األنذصة مع األشؤلنذصة وإعجاد الػسائل التعميسيةالسيجاني في التخصيط ل

تبادؿ السعمػمات  بيجؼالتفاعل  يحتاج إلى اكتداب ىحه السياراتكسا أف  عشيع،السدئػلة 
 واألفكار والتعبيخ عغ الحاجات والخغبات.

 (2شكل )
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 (11جدول )

 المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري ألبعاد مهارات التعمم واالبتكار كأحد مجاالت مهارات القرن الحادي والعذرين

السجاؿ 
 الخئيدي

الػسط  السجاالت الفخعية
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

ميارات التعمع 
 واالبتكار

 كثيخا 2.00 5.7 ميارات االبجاع واالبتكار 

 كثيخا 3.25 2 ميارات االتراؿ والتعاوف 
 كثيخا 2.53 2.0 حل السذكبلتو ميارات التفكيخ الشاقج

حيث  مغ متػسط األعمى أف( 0التخصيصي ) والذكل الدابق،( 00مغ ججوؿ ) تبيغي
في السجاؿ األوؿ بسكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ وىػ ميارات التعمع  االكتداب
 ميارات التفكيخ الشاقج وحل السذكبلت يميو " ىػ البحث، عيشة بشاء عمى استجاباتواالبتكار 

 البجاع واالبتكار.ميارات ا ويميو " ميارات االتراؿ والتعاوف "

بإثارة دافعية الصالبات السذخفات التخبػيات اىتساـ تعدؼ ىحه الشتيجة إلى  وقج
، وإثارة تيجة احتخاـ أفكارىغ واىتساماتيغالسعمسات إلى السذاركة الفعالة في األنذصة، وكحلظ ن

لتحميل، أثشاء جػ مغ التشافذ فيسا بيشيغ، مسا ساعجىغ عمى الكياـ بعسميات التقييع والتفديخ وا
إعجاد خصط لحل السذكبلت التي تػاجييغ لمتػصل إلى نتائج مثسخة، وكل ذلظ يديع برػرة 

 أو بأخخػ في تشسية ميارات التفكيخ الشاقج وحل السذكبلت لجػ الصالبات السعمسات.

وقج يخجع ذلظ أيزا إلى جحب انتباه الصالبات السعمسات إلى أىسية التعاوف فيسا 
دميبلت أثشاء فتخة السعمسات والد األنذصة التعميسية، واالستفادة مغ خبخات بيشيغ في إعجا

، مسا لسعالجتيا، وتحجيج نقاط الزعف وصقمياعمى نقاط القػة الستثسارىا  والتعخؼ التجريب
ساىع بذكل كبيخ في وقج  فيسا بيشيغ ،حالة مغ التشافذ عغ  سفختوأ ،يغتساىع في استثار 

، وقج يفدخ ىحا أيزا التعمع أثشاء عسميةاإلقباؿ عمى استخجاـ ميارات االتراؿ والتعاوف 



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1500 

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

حرػؿ ميارات االبجاع واالبتكار عمى السختبة الثالثة، بعج ميارات التفكيخ الشاقج وحل 
 السذكبلت ، وميارات االتراؿ والتعاوف.

عمى أنو )ما مجػ اكتداب الصالبات السعمسات ولئلجابة عمى التداؤؿ الثاني والحؼ يشز  -0
تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ 

 (.02- 05 – 00والتكشػلػجيا؟( تع استخجاـ الستػسط، واالنحخاؼ السعيارؼ، انطخ ججوؿ )
 .المعمهماتيةالثقافة مهارات  مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 2-1

 (12جدول )

مهارات المعمهمات ووسائل  كأحد قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات الثقافة المعمهماتية
 اإلعالم في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 نادرا 0.22 0.2 أتبادؿ الخبخات في مجاؿ التخرز مغ فخيق العسل. 0
 أحيانا 0.55 0.5 ألتـد بأخبلقيات الػصػؿ لمسعمػمات واستخجاميا 0
 أحيانا 2.70 5 .مياراتي بالتخرز إلثخاءأقخأ الكتب والسقاالت والسجونات العمسية  5

 أحيانا 2.52 5.0 التخرز.أتعمع ذاتيا الكتداب ميارات ججيجة لمتقجـ في مجاؿ  2

 أحيانا 0.00 5.5 أثق كثيخا في كل السعمػمات التي أجسعيا مغ مرادر غيخ مػثػقة. 3
 أحيانا 2.42 5.5 .السكتبات الخقسية عغ السعمػمات السترمة بالتخرزب أبحث 4

 أحيانا 236 5.5 أصل إلى السعمػمات في التخرز وأحمميا باستخجاـ تقشية مشاسبة. 5
 كثيخا 2.43 2 أنفتح وأشمع عمى القزايا العالسية والثقافات األخخػ في التخرز. 6
أجسع مرادر متشػعة النتقاء السعمػمات التي تداعج في حل  7

 في مجاؿ التخرز. تػاجيشيالسذكبلت التي 
 دائسا 2.63 2.0

 دائسا 235 2.5 أصل إلى معمػمات مػثقة واستخجميا بكفاءة في مجاؿ التخرز. 02
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( 0.2السحدػبة تتخاوح بيغ )الجرجات متػسصات ( الدابق أف 00يتزح مغ الججوؿ )
( وبحلظ يتبيغ امتبلؾ الصالبات السعمسات بعس السقػمات التي يسكشيغ مغ خبلليا 2.5)و

والبحث عغ معمػمات مػثقة واستخجميا بكفاءة في حل السذكبلت  ،االنفتاح عمى الثقافات
، وقج يخجع ذلظ إلى اىتساـ عزػات ىيئة التجريذ عمى التي تػاجييغ في مجاؿ التخرز

 .حث الصالبات عمى كتابة التكميفات مغ خبلؿ االستعانة بالسرادر السػثػقة

مغ السيارات لتكغ حاجة إلى اكتداب السديج  ىشاؾ ؿاماز لكغ عمى الػجو اآلخخ 
مثقفات معمػماتيا، ومغ ىحه السيارات ميارة تبادؿ الخبخات في مجاؿ التخرز مغ فخيق 
العسل، وكحلظ ميارة االلتداـ بأخبلقيات الػصػؿ لمسعمػمات واستخجاميا، وكحلظ ميارة قخاءة 

 .تبات الخقسيةوميارة استخجاـ السك، وميارة التعمع الحاتي، كتب والسقاالت والسجونات العمسيةال

التي أجخيت عمي  (Singh ,2005)وقج اتفقت نتائج ىحا البحث مع نتائج دراسة 
السعمػماتي  لتقييع ميػارات الػػعي اىػفدتخ  وسائل اإلعبلـ والرحافة بجامعة شبلب بخنػامج

قبل التخخج والصبلب الخخيجيغ ليكػنػا  تجريب الصبلب في مخحمػة مػاة لجييع ، في ضخور 
( التي 0200وقج اتفقت نتائج البحث في ذلظ مع نتائج دراسة )العدرؼ، ،  معمػماتيامثقفيغ 

أضيخت وجػد رغبػة مدػتسخة السػتخجاـ السعمػمػات مغ قبل شمبة الدشة األخيخة لبخنامج 
وجػد تأثيخ مقبػؿ بسدتػيات غيخ  البكالػريػس بجامعة الدػمصاف قػابػس وأشػارت الجراسػة عػغ

 .لجػ الصمبة ي السعمػمات في رفػع ميػارات الػػعي السعمػمػاتيمختفعة الختراص

التي ىجفت إلى الكذػف عػغ  (0227واتفقت أيزا مع دراسة )جػػىخؼ والعسػػدؼ ،
الصالبات،  تػافخ الػعي السعمػماتي لجػ الصالبػات بجامعػة السمػظ عبػج العديػد شػصخ مػجػ

أف أفخاد  جسع البيانات، وكاف مغ أىع نتائج الجراسةباستخجاـ السشيج السدحي واالستبياف كأداة ل
 .العيشة يعانػف مغ قمة الخبخة وضعف العبلقة بػيغ الػػعي السعمػمػاتي ومياراتػو
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 .التكنهلهجيةالثقافة مهارات  مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 2-2

 (13جدول )

المعمهمات  مهارات الثقافة التكنهلهجية كأحدقيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات 
 تراعديا ووسائل اإلعالم في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 0 0.5 أنذخ السعمػمات التي تػصمت إلييا في مجاؿ التخرز بيغ الدمبلء. 0
أشجع عسل مجسػعات عمى مػاقع التػاصل االجتساعي مع الدمبلء  0

 التخرز.ب
 أحيانا 2.63 0.5

استخجاـ التكشػلػجيا الخقسية واإلعبلمية في مجاؿ التخرز  5
 بصخؽ آمشة.

 أحيانا 2.56 5.0

أسعى الى التعخؼ عمى الخبخاء والسيتسيغ بتصػيخ التعميع في  2
 التػاصل االجتساعيمجاؿ التخرز مغ خبلؿ وسائل 

 أحيانا 2.56 5.0

واآلراء  األفكار لمتعبيخ عغ االجتساعي التػاصل مػاقع استخجـ 3
 بالتخرز

 كثيخا 2.60 2.0

أستصيع التسييد بيغ السعمػمات الحكيكية والخاشئة والسحتػػ الجيج  4
 والزار في مجاؿ التخرز عبخ اإلنتخنت

 دائسا 2.54 2.0

البيانات مغ خبلؿ إنذاء كمسات مخور قػية وإدارة أستصيع حساية  5
 .اليجسات اإللكتخونية السختمفة

 دائسا 2.47 2.2

أستصيع التسييد بيغ جيات التػاصل السػثػقة والسذكػؾ فييا عبخ  6
 اإلنتخنت

 دائسا 2.65 2.3

في مجاؿ شبكة اإلنتخنت لمػصػؿ إلى كل ما ىػ ججيج  استخجـ 7
 التخرز

 دائسا 2.67 2.3

 دائسا 2.60 2.4 أستصيع إعجاد العخوض التقجمية في مجاؿ التخرز. 02
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( و 0.5( الدابق أف الستػسصات السحدػبة تتخاوح بيغ )05يتزح مغ الججوؿ )
( وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات ميارات الثقافة التكشػلػجية كأحج ميارات السعمػمات 2.4)

إعجاد العخوض التقجمية في مجاؿ التخرز،  ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجيا، حيث يسكشيغ
واستخجاـ شبكة اإلنتخنت، وسعييغ الجؤوب في حساية بياناتيغ، والتسييد بيغ السحتػػ الزار 

وقج يخجع الدبب وراء ذلظ في ، ع التػاصل في التعبيخ عغ األفكاروالشافع، واستخجاـ مػاق
الصالبات لتدييل التػاصل فيسا لجسيع  بخيج إلكتخوني شخرياىتساـ جامعة نجخاف بإنذاء 

بيشيغ وبيغ جسيع الستخرريغ بالجامعة، باإلضافة إلى وجػد السشتجيات عمى الببلؾ بػرد 
 لتبادؿ األفكار والسعمػمات.

نذخ السعمػمات في مجاؿ لكغ عمى الػجو اآلخخ مازلغ في حاجة إلى اكتداب ميارة 
، وكحلظ ميارة ع التػاصل االجتساعيتذجيع عسل مجسػعات عمى مػاق، وكحلظ ميارة التخرز 

وقج يعػد ، تخرز بصخؽ آمشةاستخجاـ التكشػلػجيا الخقسية ووسائل اإلعبلـ في مجاؿ ال
جيل عرخ السعخفة بالتقشية إلى التػجيو حػؿ االستخجاـ األفزل حاجة ذلظ إلى  وراءالدبب 

استخجاـ مػاقع التػاصل لتصبيق األدوات الخقسية في مياـ التعمع والعسل، وإلى تقػيع مخاشخ 
وقج اتفقت نتائج البحث ، ف مغ نرائح وتػجييات أساتحتواالجتساعي، فالصالبات سيدتفيجو 

( التي أضيخت أف درجة احتداب الصبلب والصالبات 0205، بعصػطالحالي مع نتائج دراسة )
 لمسيارات التكشػلػجية بجرجة أحيانا .
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 .اإلعالميةالثقافة مهارات  مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 2-3

 (14جدول )

مهارات المعمهمات  قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات الثقافة اإلعالمية كأحد
 ووسائل اإلعالم في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 0.34 0.7 أتػجو إلى مػاقع الستاحف االفتخاضية لبلستفادة مشيا في مجاؿ التخرز 0
 أحيانا 2.62 0.7 .أستشتج األفكار الخفية التي لع تحكخىا وسائل اإلعبلـ بالبخامج بالتخرز 0

 أحيانا 2.66 5.0 أدرؾ دور وسائل اإلعبلـ في تغييخ الدمػكيات واألفكار والسعتقجات. 5

مغ أجل التعخؼ عمى ما تتزسشو مغ قيع  اإلعبلـ أتابع وسائل 2
 في مجاؿ التخرز. ووجيات نطخ

 أحيانا 2.70 5.5

 كثيخا 2.55 5.3 بديػلة.في مجاؿ التخرز أستشبط اليجؼ مغ الخسائل اإلعبلمية  3
 كثيخا 2.52 5.5 .بالتخرزالتكشػلػجيا الحجيثة لخجمة السحتػػ األكاديسي  أشػع 4

 كثيخا 0.0 5.7 بانتطاـ.أترفح السػاقع العمسية السخترة في تصػيخ التعميع وارتادىا  5
 كثيخا 2.65 2.0 وسائل اإلعبلـ وأقيع أثخىا بسجاؿ التخرز.فعالية  أحكع عمى 6

 دائسا 2.57 2.5 التخرز.مجاؿ في تصػيخ  اإلعبلـ وسائل أستفيج مغ 7
الجورات والػرش التجريبية وخاصة الجورات أحخص عمى السذاركة في  02

 اإللكتخونية التي تقجـ مجانا .
 دائسا 0.00 2.2

 

( و 0.7الستػسصات السحدػبة تتخاوح بيغ )الدابق أف  (02يتزح مغ الججوؿ )
وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات بعس ميارات الثقافة اإلعبلمية كأحج ميارات ( 2.2)

في الجورات والػرش  حيث تذارؾ الصالبات السعمسات والتكشػلػجياالسعمػمات ووسائل اإلعبلـ 
وقج يكػف الدبب وراء ذلظ إتاحة وحجة األنذصة الصبلبية  ،التجريبية اإللكتخونية التي تقجـ مجانا  
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 جسيع الصالبات لحزػرأماـ ة العمػـ واآلداب بذخوره الفخصة بكميوكحلظ وحجة الخخيجات 
مجانية، وكحلظ وجػد العجيج مغ السخاكد التي تتيح حزػر الجورات دورات تجريبية وورش عسل 

 التجريبية اإللكتخونية السجانية وعمى رأسيع السكتبة الخقسية الدعػدية.

، والحكع عمى فعاليتيا، وقج اإلعبلـ وسائلويتزح أيزا ميل الصالبات السعمسات لستابعة  
تخبية الصفل، ويطيخ أيزا اكتداب  يعػد ذلظ إلى اىتساـ وسائل اإلعبلـ بإعجاد بخامج

الصالبات السعمسات ميارة ترفح السػاقع الستخررة، وقج يخجع ىحا إلى تػافخ العجيج مغ 
 السػاقع الستخررة التي تيتع بأنذصة الصفل في مخحمة ما قبل السجرسة.

وبالخغع مغ ذلظ مازاؿ الصالبات السعمسات في حاجة إلى اكتداب ميارة التػجو إلى   
اقع الستاحف االفتخاضية لبلستفادة مشيا في مجاؿ التخرز، وقج يكػف الدبب وراء ذلظ مػ 

ىسية التخبية الستحفية في إثخاء البشية السعخفية لمصفل، كحلظ في نسػ أل الصالبات إدراؾعجـ 
مفيػـ االنتساء لمػشغ، نطخا لعجـ احتػاء الخصة الجراسية عمى ما يثخؼ التخبية الستحفية عشج 

إلى نسػ ميارة كحلظ وتحتاج الصالبات السعمسات ، لبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿالصا
االستشتاج، وقج يعػد الدبب في ذلظ اعتساد أساليب التجريذ عمى الجانب التقميجؼ أو لقمة 
زمغ السحاضخة مقارنة بكع مػضػعات السقخر، ومغ ثع عجـ إعصائيغ الفخص الكافية لمتحقق 

ي ضػء والقػانيغ والقػاعج العمسية، وتجريبيغ عمى استشتاج السعمػمات فمغ صحة السبادغ 
 .القػاعج والسبادغ الستػفخة

 (3شكل )
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 (15جدول )

المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري ألبعاد مهارات المعمهمات ووسائل اإلعالم والتكنهلهجيا كأحد مجاالت 
 مهارات القرن الحادي والعذرين

السجاالت  الخئيديالسجاؿ 
 الفخعية

الػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ 
 والتكشػلػجيا

 كثيخا 5.00 5.4 الثقافة اإلعبلمية
 كثيخا 4.205 5.7 الثقافة التكشػلػجية
 دائسا 3.25 2.2 الثقافة السعمػماتية

ميارات الثقافة  ( أف5التخصيصي ) والذكل الدابق،( 03مغ ججوؿ ) تبيغي
في السجاؿ الثاني بسكياس ميارات القخف  حيث االكتداب مغ متػسط األعمى ىي السعمػماتية

 مغ استجابات عيشةالحادؼ والعذخيغ وىػ ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجيا 
 ثقافة اإلعبلمية.ميارات ال ويميو ،ميارات الثقافة التكشػلػجية يميو البحث،

وقج يبيغ ذلظ قجرة الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ عمى اكتداب 
عمى تصػيخ مياراتيغ في مجاؿ  تداعجىغالتي  ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجيا

بذكل في العسل مع الصفل بلستفادة مشيا ل قياوالعسل عمى تصبيأىسيتيا ، وإدراؾ التخرز
 ىادؼ.

التي  ((Powell & Smith,2003اختمفت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسػة وقج
 السعمػمػات،خخيجي جامعة والية أوىايػ في تصبيق ميػارات البحػث عػغ  ىػجفت إلى تقيػيع
الحرػؿ عمييا  يديل التيالسعمػمات  أف غالبية الصمبة يفزمػف مرػادر وأضيخت الشتائج

كأىع وسائل البحث عغ السعمػمات في حيغ  % 57والتي بمغػت الدمبلء واألساتحة  كسشاقذة
 .الصبلبيعتسج إلييا  %مغ بيغ مرػادر السعمػمػات التػي 47شكمت االنتخنت 
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ولئلجابة عمى التداؤؿ الثالث والحؼ يشز عمى أنو )ما مجػ اكتداب الصالبات  -5
تع ( ت الحياتية والسيشيةوره السياراالسعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخ 

 التالييغ. (07-06 – 05 –04استخجاـ الستػسط، واالنحخاؼ السعيارؼ، انطخ ججوؿ )
 .المرونة والقدرة عمى التكيفمهارات  مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 3-1

 (16جدول )

التكيف كأحد المهارات قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات المرونة والقدرة عمى 
 الحياتية والمهنية في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 0.00 0.4 أستصيع العسل بذكل فعاؿ في مشاخ يدػده الغسػض والتغييخ. 0
 أحيانا 2.44 5.0 القخارات السختمفة في مجاؿ التخرز.أتدع بالسخونة في اتخاذ  0
أواكب التصػرات الحجيثة في مجاؿ التخرز وأشػر ذاتي في  5

 .ميارات ومعارؼ القخف الحادؼ والعذخيغ
 أحيانا 2.44 5.5

 كثيخا 0.05 5.5 أتكيف مع األدوار الستشػعة في مجاؿ التخرز. 2
اآلراء والسعتقجات لمػصػؿ أتفاوض لتحقيق التػازف بيغ مختمف  3

 إلى حمػؿ عسمية في مجاؿ التخرز.
 كثيخا 0.04 5.6

أجسع معمػمات عغ التغحية الدميسة وأستفيج مشيا في مجاؿ  4
 التخرز.

 كثيخا 2.60 2

 دائسا 2.45 2.5 أتعامل بإيجابية مع الثشاء والشقج. 5
 دائسا 2.52 2.5 مع السذكبلت الدمػكية التي ترجر مغ األشفاؿ. أتعامل بإيجابية 6
 دائسا 2.44 2.5 استخجـ السعمػمات لتعديد الرحة البجنية والعقمية الػقائية لؤلشفاؿ.  7

 دائسا 2.45 2.5 استخجـ السعمػمات الستاحة وأستفيج مشيا في اتخاذ القخارات السشاسبة. 02
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( 0.4خاوح بيغ )تالسحدػبة ت الجرجات متػسصات( الدابق أف 04يتزح مغ الججوؿ )
ميارات السخونة والقجرة عمى التكيف كأحج  السعمسات ( وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات2.5)و

 والتػافق، واتخاذ القخارات لجييغ القجرة عمى التفاوض إذميارات السيارات الحياتية والسيشية، 
حياة مع األدوار والسدئػليات، وقج يخجع الدبب وراء ذلظ إلى الدخعة اليائمة التي تحجث في ال

مع الصخؽ الحجيثة لبلتراؿ  التػافق مشيغ، ومغ ثع يتصمب األمخ العامة نتيجة لمتغيخ التقشي
  .والتعمع والعسل والحياة

، مع ضغػط العسلالتعامل حاجة إلى اكتداب ميارة  ىشاؾؿ اماز وعمى الػجو اآلخخ 
وتصػيخ الحات في  ،ثة في مجاؿ التخرزجيمػاكبة التصػرات الحو  السخونةوكحلظ ميارة 

 .ميارات ومعارؼ القخف الحادؼ والعذخيغ

تبعا تختمف  التػافقوقج يخجع الدبب وراء ذلظ إلى أف ميارات السخونة والقجرة عمى 
ليات السختمفة في مع السدئػ  التػافق، كسا أنيا تخمي في الشياية إلى تحقيق لدشػات الخبخة
، وىشا يبخز دور السذخفة األكاديسية في التجريب السيجاني عمى مع اآلخخيغو  البيئة السحيصة

تػجيو الصالبات السعمسات التػجيو الرحيح، لمتعامل مع األدوار السختمفة، وكيفية مػاجية 
مجاال  لمذظ عمى التػافق الرعػبات ، ألف مغ شأف تمظ الرعػبات أف تؤثخ بسا ال يجع 

عمى التعامل مع السػاقف والسدئػليات التي تقع عمى  غ، مسا يحج مغ قجرتيليغالشفدي 
ا عمى حجوث خمل في مفيػـ غعاتقي ميارات السخونة  تشسيةويسكغ الحات، ، وتؤثخ أيز 

بات مغ ج وصشاعة تحجيات بيغ الصاليبالعسل عمى بخامج تخبػية تدداد تعقيجا بالتجر والتػافق 
 .يخ شخيقة عسميغيأجل تغ
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 .مهارات المبادرة والتهجيه الذاتي مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 3-2

 (17جدول )

الحياتية  قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات المبادرة والتهجيه الذاتي كأحد المهارات
 في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا والمهنية

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 2.65 5.5 بسعاييخ ممسػسةفي مجاؿ التخرز أضع أىجافا  0
 أحيانا 2.45 5.5 في مجاؿ التخرز.أسعى إلى تشسية التعمع الحاتي  0
 كثيخا 2.57 5.6 .في التخرزبيغ األىجاؼ قريخة السجػ وشػيمة السجػ وازف أ 5
أشارؾ في السؤتسخات والشجوات والسمتكيات العمسية لبلستدادة واالشبلع  2

 عمى السدتججات في مجاؿ التخرز.
 كثيخا 0.25 2.0

في أسعى إلى استكذاؼ وتػسيع التعمع الذخري الكتداب الخبخات  3
 مجاؿ التخرز.

 كثيخا 2.47 2.0

 دائسا 2.43 2.5 في مجاؿ التخرز.تحقيق الشجاح وتجاوز العكبات لأحفد نفدي  4
 دائسا 2.44 2.5 .أستفيج مغ الخبخات الدابقة مغ أجل تحقيق التقجـ في السدتقبل 5

 دائسا 2.37 2.2 أؤمغ أف التعمع عسمية مدتسخة مجػ الحياة. 6
 دائسا 2.37 2.2 .التخرز دوف إشخاؼ مباشخأرتب األولػيات والسياـ في مجاؿ  7

 دائسا 2.60 2.3 أحجد أولػياتي وأنجدىا دوف إشخاؼ. 02

( و 5.5الستػسصات السحدػبة تتخاوح بيغ )الدابق أف  (05يتزح مغ الججوؿ )
وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات ميارات السبادرة والتػجيو الحاتي كأحج السيارات الحياتية ( 2.3)

وقج يكػف الدبب وراء ذلظ سعي مذخفات التجريب السيجاني وكحلظ وحجة الخخيجات والسيشية، 
الكتداب الخبخات في مجاؿ التعمع، والسذاركة  سدتسخالع يعمى التعمالصالبات قجرة إلى تشسية 
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صػيمة التحقيق األىجاؼ ل تحجيج األولػياتوتشسية قجرتيغ عمى  والسمتكيات العمسية، جوراتالفي 
 وقريخة السجػ.

في مجاؿ وضع أىجاؼ حاجة إلى اكتداب ميارة  اؿ ىشاؾوعمى الػجو اآلخخ ماز 
في مجاؿ التخرز، وقج يخجع تشسية التعمع الحاتي  ، وكحلظ ميارةبسعاييخ ممسػسةالتخرز 

الدبب وراء ذلظ إلى حاجة الصالبات إلى مسارسة التػجيو الحاتي أثشاء دراستيا بالكمية، ومغ ثع 
عزػ ىيئة التجريذ في كافة السقخرات تػفيخ قجر مشاسب مغ الحخية لكل  يقع عمى عاتق

لجور، ومسارسة التجريذ شالبة لسسارسة السبادرة والتػجيو الحاتي، وتػفخ أنذصة مشاسبة كمعب ا
 .السرغخ، وأؼ نذاط يخمق ليا فخصا لسسارسة التػجيو الحاتي والسبادرة

 .مهارات القيادة والمدئهلية مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 3-3

 (18جدول )

الحياتية  قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات القيادة والمدئهلية كأحد المهارات
 في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا والمهنية

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 2.36 5.0 ألتـد بالسدئػليات التي تقع عمى عاتقي بالتخرز. 0
 أحيانا 2.62 5.5 .تحقيق األىجاؼساليب أل في التخرززمبلئي  وجوأ 0
أعسل عمى تحميل وتقييع أفكار زمبلئي مغ أجل تحديغ  5

 وتعديد الجيػد الخبلقة في مجاؿ التخرز
 أحيانا 2.67 5.5

 كثيخا 2.52 5.7 أفدخ السعمػمات واستخمز الشتائج استشادا إلى أفزل البجائل 2
 كثيخا 2.37 2.0 .لتحقيق مصالب اآلخخيغ في مجاؿ التخرزأترخؼ بسدئػلية  3
 كثيخا 2.37 2.0 ولػائح تشطيع العسل في مجاؿ التخرز. بقػانيغألتـد  4
 دائسا 2.52 2.5 .في مجاؿ التخرز أستجيب بعقمية متفتحة ألفكار وقيع مختمفة 5
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الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 دائسا 2.47 2.5 .في مجاؿ التخرزأحتـخ الثقافات السختمفة  6
 دائسا 2.42 2.4 .في مجاؿ التخرز أترخؼ بأخبلؽ في السػاقف السختمفة 7

 دائسا 2.42 2.4 مذتخؾ.زمبلئي لتحقيق ىجؼ لجػ قػة الأستفيج مغ نقاط  02

       السحدػبة تتخاوح بيغ الجرجات متػسصات ( الدابق أف 06يتزح مغ الججوؿ )
( وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات بعس السيارات التي يدتصعغ مغ خبلليا 2.4)(  و5.0) 

في ميارات القخف مسارسة سمػؾ الكيادة والسدئػلية كأحج ميارات السيارات الحياتية والسيشية 
وقج يخجع ذلظ إلى تمقي الصالبات السعمسات تجريبات بيجؼ التييئة لمعسل الحادؼ والعذخيغ ،

مغ أبخز الشتائج الستختبة عمييا تشسية قجرة و  أثشاء فتخة التجريب السيجانيفي رياض األشفاؿ 
مع الصفل أو الترخؼ بأخبلؽ السشطسة لمعسل، و االلتداـ بالقػاعج والقػانيغ الصالبات عمى 

 الكيع واألفكار السختمفة.و ، واحتخاـ الثقافات أسختو وكحلظ السعمسات وإدارة الخوضة

تزح القجرات الكيادية عشج الصمبة الحيغ يطيخوف قيادة توفي ىحا الرجد يسكغ أف 
كاديسية او اجتساعية ضسغ السجسػعة وتتزسغ التفاعل مع اآلخخيغ وضبط الحات وتػجيو أ

 (73-75 :0200،)نخمةالعسل االجتساعي العاـ. 

وعمى الػجو اآلخخ أضيخت نتائج البحث أف الصالبات السعمسات تخرز رياض 
 األفكار،وكحلظ ميارة تحميل وتقييع  بالسدئػليات،سػ ميارة االلتداـ أشفاؿ في حاجة إلى ن

مغ السيارات السيسة  ، وتعجتحقيق األىجاؼمغ أجل  في التخرز الدمبلء وميارة التأثيخ عمى
في عرخ السعخفة، وقج يخجع ذلظ إلى قمة خبخة الصالبات السعمسات في العسل بخياض 

بعس التي بيشت افتقار السعمسيغ ( 0205، بعصػطدراسة )وقج اتفقت في ىحا مع ، األشفاؿ
 السيارات السيسة كالقجرة عمى التأثيخ عمى األخػخيغ. 
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 .مهارات اإلنتاجية والمحاسبية مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 3-4

 (19جدول )

الحياتية  المهاراتقيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات اإلنتاجية والمحاسبية كأحد 
 في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا والمهنية

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 2.65 5.0 أتداءؿ حػؿ األفكار الججيجة التي يصخحيا زمبلئي بالتخرز. 0
 أحيانا 2.37 5.5 التخرز أتابع تشفيحه.عشجما أتخح قخار حل مذكمة ما في مجاؿ  0
 أحيانا 2.37 5.5 .أشخح التداؤالت التي تػضح وجيات الشطخ وتؤدؼ ألفزل الحمػؿ 5
 كثيخا 2.67 2.0 وأسعى لتحقيق نتائج مخغػبة. في مجاؿ التخرزأحجد أولػيات العسل  2

 كثيخا 2.45 2.0 .أنجد السياـ في مجاؿ التخرز في الػقت السشاسب ليا 3
 دائسا 2.47 2.0 .أمتمظ نطخة ثاقبة في الحكع عمى األمػر 4
 دائسا 2.64 2.5 .أشخؾ جسيع زمبلئي في صقل الشجاح وتحديشو مع مخور الػقت 5
أضع أىجافا في مجاؿ التخرز وأسعى إلى تحكيقيا حتى في ضل  6

 وجػد عكبات وضغػط تشافدية
 دائسا 2.40 2.5

 دائسا 2.43 2.5 .بو مغ أعساؿ في مجاؿ التخرزأتحسل مدئػلية ما أقـػ  7
 دائسا 2.45 2.4 .بالتخرز أتابع التقجـ الحؼ تع إحخازه في تحقيق األىجاؼ 02

( و 5.0( الدابق أف الستػسصات السحدػبة تتخاوح بيغ )07يتزح مغ الججوؿ )
( وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات ميارات اإلنتاجية والسحاسبية كأحج ميارات السيارات 2.4)

وقج يخجع الدبب وراء ذلظ إلى دور السذخفة األكاديسية البارز في تشسية الحياتية والسيشية، 
الستختبة عمى ذلظ،  ، وتحسل كافة السدئػلياتىجاؼتحقيق األ نحػ دافعية الصالبات السعمسات

لستابعة مجػ تقجميا في تحقيق األىجاؼ، وإصجار  الستاحة فزبل عغ استثسار اإلمكانيات
 ضغػط تشافدية. حتى في حاؿ وجػداألحكاـ التي تداعجىا عمى تشطيع العسل 
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مغ ع الدمػؾ أف عسمية الحكع تداعج عمى تشطي "بانجورا "ألبختيخػ وفي ىحا الرجد 
عمى األىجاؼ التي بشاء  عسموويحكع عمى قيسة  ،ذاتو يتأملفاإلنداف  ،التػسط السعخفي خبلؿ

السعاييخ الذخرية و  ،عسمية عمى الكيسة اإلجسالية لمشذاطىحه الوتتػقف  ،لشفدو حجدىا
 (040-042 :0225، والسخجعية. )أحسج

تػجيو التداؤالت، وكحلظ ميارة وعمى الػجو اآلخخ مازلغ في حاجة إلى اكتداب ميارة 
القخارات، وقج يكػف الدبب وراء ذلظ عجـ اعتياد الصالبة عمى التخصيط السدبق  اتخاذمتابعة 

لكل ما تشفحه مغ مياـ وقخارات بسا فييا شخح األسئمة، وقج يكػف الدبب أيزا ناتج مغ قمة 
، وقج يكػف ناتج مغ شعػر مغ السيارات السيسة لشجاح أؼ معمع الخبخة ألف ىاتيغ السيارتيغ

 تحتاج إلىاألسئمة التي  الصالبة السعمسة بالخلبة أو الخجل مغ إلقاء األسئمة، حيث أف شخح
وقج اتفقت في ىحا مع ، حقائقالسعمػمات والاستجعاء  تتصمب قجرات عقمية أعمى مغالتفكيخ 

كالقجرة عمى شخح  ( التي بيشت افتقار السعمسيغ بعس السيارات السيسة0205دراسة )بعصػط، 
 وجيات الشطخ السختمفة. 

 (4شكل )
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 (21جدول )

المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري ألبعاد المهارات الحياتية والمهنية كأحد مجاالت مهارات القرن 
 الحادي والعذرين

السجاؿ 
 الخئيدي

الػسط  السجاالت الفخعية
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

السيارات 
 الحياتية والسيشية

 كثيخا 4.4 5.6 السخونة والقجرة عمى التكيف
 كثيخا 3.57 5.7 السبادرة والتػجيو الحاتي

 كثيخا 3.07 2 والكيادة والسدئػلية
 كثيخا 3.26 2 واإلنتاجية والسحاسبية

ميارات اإلنتاجية  ىػ ( أف2التخصيصي ) والذكل ( الدابق ،02مغ ججوؿ ) تبيغ
ميارات  سايميي حيث االكتداب ، مغ متػسط األعمىىسا والسحاسبية والكيادة والسدئػلية 

، ويتزح تحقيق جسيع السجاالت  السخونة والقجرة عمى التكيف ثع ،السبادرة والتػجيو الحاتي
لحياتية في السجاؿ الثالث بسكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ وىػ السيارات االفخعية 

بجرجة كبيخة ، وقج يكػف الدبب وراء ذلظ  البحث خبلؿ تحميل استجابات عيشة والسيشية مغ
إلى تمقي الصالبات السعمسات السديج مغ السداعجات مغ وحجة الخخيجات ، وكحلظ وحجة 

مداعجة لصالبات السعمسات األنذصة الصبلبية، ولجشة التجريب السيجاني وتيجؼ جسيعيا إلى 
بشجاح مع  والتػافقتحسل السدئػلية، ، وتشسية مياراتيغ عمى الحات ومعخفة قجراتيغعمى فيع 

 .ضغػط الحياة والعسل والتفاعل مع التصػرات الحجيثة

 قياس درجة إلى التي ىجفت (0202وسعادة ، )عبيجات قج اتفقت في ىحا مع دراسةو 
عمى ميارة االتراؿ  اكتداب السيػارات الحياتيػة لػصمبة الجامعات األردنية، واقترخت

مغ الدشة  شالبا (228)قػاميا  عمى عيشة انةاستخجاـ استب، بوالسبادرة واإلبجاع والتكشػلػجيػا
لجػ الصبلب،  وتػصمت الجراسة إلى أف معجؿ اكتداب السيارات الحياتية متقارب الخابعة،
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 ظ إلى تػجيات صانعي القخار في التعميع العالي نحػ تحديغ نػعية التعمػيعويعدػ ذل
 .والستعمسيغ

 (5شكل )

 
 (21جدول )

 المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري لمدرجات الكمية لجميع مجاالت مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين

الػسط  السجػػػػػاالت الخئيدية
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 كثيخا 06.33 5.5 ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجيا
 كثيخا 02.22 5.7 السيارات الحياتية والسيشية
 كثيخا 05.24 2 ميارات التعمع واالبتكار

 ىػ ميارات التعمع واالبتكار ( أف3التخصيصي ) والذكل ( الدابق،00مغ ججوؿ ) تبيغ
في الجرجات الكمية بجسيع مجاالت مكياس ميارات القخف  االكتدابحيث  مغ متػسط األعمى

 السيارات الحياتية والسيشية ويميو يميو البحث، مجسػعة استجابات الحادؼ والعذخيغ مغ
ومغ ثع كذفت نتائج البحث الحالي عغ تستع ، مات ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجياميارات السعمػ 

غ ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ في الجرجة الكمية عمى الصالبات السعمسات بجرجة مشاسبة م
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مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ الحؼ تع تصبيقو في ىحه البحث، وبالخغع مغ افتقارىغ 
لبعس السيارات الفخعية، لكغ الجرجة الكمية تذيخ إلى أف الصالبات السعمسات تخرز رياض 

تي تؤىميغ لمعسل والحياة في القخف الحادؼ مغ السيارات الكبيخ األشفاؿ يتستعغ بقجر 
 والعذخيغ.

وقج يخجع ذلظ إلى خرػصية التخرز الحؼ التحقغ بو، حيث أف متصمبات ميشة 
معمسة رياض األشفاؿ تختمف عغ متصمبات أؼ ميشة تجريذ أخخػ، فسعمسة رياض األشفاؿ 

جدسات، وتدتعيغ بػسائل معمسة شاممة، تتستع بسيارات فشية في صشاعة الػسائل التعميسية والس
التكشػلػجيا الحجيثة في عخض بعس األنذصة، وتذارؾ شفل الخوضة في المعب والغشاء 
والجخؼ وقخاءة القرز ولعب األدوار وغيخىا، ومغ أبخز مقػمات الذخرية التي تستمظ 

يصة مع البيئة االجتساعية السح والتػافقميارات القخف الحادؼ والعذخيغ، قجرتيا عمى التآلف، 
وإمكانية  ،ومع ذوبيا لتعير في سبلـ مع الشفذ ُمثمى، كسا أف لجييا القجرة عمى التستع بإرادة 

 مػاجية السذكبلت التي تعتخضيا بذكل ناجح.

تحديغ أداء الصالبات السعمسات في نقاط الزعف  يشبغيوعمى الػجو اآلخخ تخػ 
 & Hoaglund) دراسةي مع نتائج ، وقج اتفق البحث الحالالفخعية التي تع مشاقذتيا مغ قبل

et al,2014)   لمسعمسيغ التعمع بخنامج لتصػيخ ميارات البلـز الجعع تػفيخ ضخورة بيشتالتي 
 Witte & et) دراسةاتفقت كحلظ مع و ، والعذخيغ الحادؼ القخف  ميارات ضػء عمى الجامعييغ

al., 2015) في  والعذخيغ الحادؼ القخف  ميارات لتجريذ مقخرات وجػد عجـ التي أضيخت
 تصػيخالتي بيشت أف االىتساـ ب (Farisi, 2016) ودراسة, السدتقبل في السعمسيغ إعجاد بخامج
 التعمع ميارات( وىى الخقسي العرخ والعذخيغ في الحادؼ القخف  لسعمع أساسية ميارات ثبلث

 إلى يؤدػ )والسيشية الحياتية والتكشػلػجيا، السيارات اإلعبلـ ميارات واالبتكار، السعمػمات،
 .إعجادىع ومشاىج السعمسيغ كفاءات تصػيخ
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إلى ضخورة التي أشارت ( ElHoteby,2018مع نتائج دراسة ) أيزاوقج اتفقت 
العسل عمى تحديغ أداء تجريذ معمسي العمـػ بالسخحمة الستػسصة بسا يتشاسب مع ميارات 

األداء التجريدي لسعمسي العمـػ القخف الحادؼ والعذخيغ، وكاف اليجؼ مغ البحث تقػيع 
بالسخحمة الستػسصة عمى ضػء ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ، تع استخجاـ استبانة ميارات 

( معمسة عمـػ بالسخحمة 35القخف الحادؼ والعذخيغ لجػ معمسي العمػـ عمى عيشة مكػنة مغ )
 الستػسصة بإدارة أبيا التعميسية بسشصقة عديخ.

 

تداؤؿ الخابع والحؼ يشز عمى أنو )ىل تػجج عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ ولئلجابة عمى ال-2
مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره 

الستفػؽ  ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ ونسػ ميارات التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة
 .التالي( 00تباط الخصي البديط لبيخسػف، انطخ ججوؿ )دراسيا؟( تع حداب معامل االر 

 (22جدول )

مرفهفة معامالت ارتباط بيرسهن بين مدتهى اكتداب الطالبات المعممات تخرص رياض األطفال مهارات 
 )الدرجة المتفهق دراسيا القرن الحادي والعذرين ونمه مهارات التفكير الناقد لدى طفل ما قبل المدرسة

 الفرعية(الكمية والمجاالت 

 معامبلت االرتباط السجاالت الفخعية
ميارات 
 التحميل

ميارات 
 االستقخاء

ميارات 
 االستجالؿ

ميارات 
 االستشتاج

ميارات 
 التقييع

الجرجة 
 الكمية

 *2.22 **2.32 **2.30 **2.32 **2.25 *2.57 االبجاع واالبتكار
 **2.33 **2.50 **2.40 **2.22 **2.27 **2.30 االتراؿ والتعاوف 

 **2.30 **2.42 *2.20 **2.35 **2.27 **2.22 حل السذكبلتو التفكيخ الشاقج
 **2.50 **2.37 **2.25 **2.30 *2.54 *2.57 التعمع واالبتكارلسيارات الجرجة الكمية 

 **2.42 **2.45 **2.23 **2.26 *2.57 **2.45 الثقافة السعمػماتية
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 *2.22 **2.35 **2.22 **2.32 *2.55 *2.57 الثقافة التكشػلػجية
 **2.23 **2.33 **2.26 *2.53 **2.36 *2.52 الثقافة اإلعبلمية

سيارات السعمػمات ووسائل لالجرجة الكمية 
 اإلعبلـ

2.22* 2.20* 2.22** 2.20* 2.30** 2.52** 

 **2.37 **2.45 **2.24 **2.27 **2.34 **2.26 السخونة والقجرة عمى التكيف

 **2.33 **2.55 **2.53 *2.57 **2.44 **2.37 السبادرة والتػجيو الحاتي
 **2.32 **2.42 **2.24 **2.57 *2.22 *2.52 والكيادة والسدئػلية

 **2.24 **2.40 **2.30 *2.20 **2.26 **2.25 اإلنتاجية والسحاسبية

 **2.66 **2.47 **2.23 **2.23 **2.25 *2.20 سيارات الحياتية والسيشيةلمالجرجة الكمية 
ميارات القخف  الجرجة الكمية لسكياس

 الحادؼ والعذخيغ
2.24** 2.57* 2.57* 2.26** 2.34** 2.30** 

 2.20** داؿ عشج                     2.23*داؿ عشج 

ارتباشيو مػجبو دالة  عبلقةوجػد  ( الدابق وجػد عبلقة00يتزح مغ الججوؿ )
مصالبات السعمسات تخرز رياض اشفاؿ ل ودرجات األبعاد الفخعيةفي الجرجة الكمية  احرائيا

درجات أشفاؿ ما قبل السجرسة الستفػقيغ  وبيغميارات القخف الحادؼ والعذخيغ عمى مكياس 
أؼ أنو كمسا ارتفع مدتػػ اكتداب الصالبات  ميارات التفكيخ الشاقج مكياس عمى دراسيا

درجات األشفاؿ الستفػقيغ دراسيا  عمى إثخىاارتفع السعمسات لسيارات القخف الحادؼ والعذخيغ 
 .عمى مكياس ميارات التفكيخ الشاقج

اكتداب الصالبات السعمسات ميارات القخف الحادؼ  أفوقج تخجع ىحه الشتيجة إلى 
والعذخيغ، مغ الػسائل التي تداعجىغ عمى تصػيخ أنفديغ، وتديج مغ تصمعيغ لمبحث 

لتشسية ميارات  ججيجة معصيػات افةضإالتي مغ شأنيا ت لسعمػماإلى السعخفة واالػصػؿ و 
تقبل وجيات نطخىع، والدعي نحػ تقجيع أنذصة احتخاـ و ، فزبل عغ الستفػقيغ دراسيا األشفاؿ

 ييع.لج واالستقخاء االستقرػاءالتحميل و روح في تشسية  تديع
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التقميجية التعمع جراساتو إلى عجـ ججوػ أساليب ب "ثػرنجايظ" وعمى الػجو اآلخخ وضح
أف الذائعة  األخصاء أف مغ أيزايزيف فعاليتيا، و كخ شيو  والسحاضخة، عمى اإللقاء ةالقائس
سعمػمات الحقائق و بالالسعمسيغ غيخ السؤىميغ تخبػيا معخفة األشفاؿ السػىػبيغ أو بعس  يتػقع

 مغ شأنو تحقيقعسمية التعمع الفعاؿ الحؼ ب التي يمقػنيا، في حيغ أف ما يحجث ال عبلقة لو
 (52: 0226)قاسع، . شفاؿالشسػ التخبػؼ لؤل

أف اكتداب الصالبات السعمسات ميارات القخف وقج يكػف الدبب وراء تمظ الشتائج أيزا 
أنذصة ربط داعجىغ عمى تالتي الخئيدة السؤثخة والفاعمة السيارات  الحادؼ والعذخيغ تعج مغ

فزبل ، وإبجاع بجقة  التعبيخ عغ رأيوييسيا و تق أساليب ، وتػجييو إلىالػاقعية بيئة الصفلب التعمع
عغ أف ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ ىي  السرجر الخئيذ لمقػة السعخفية ألؼ مجتسع 

لتشسية ميارات التفكيخ  دةدر الخئياالسرأحج متصػر ، وبالخغع مغ أف الصالبات السعمسات ىع 
ومداعجتيع عمى اختيار  ،احتخاـ آراء األشفاؿغ يقع عمى عاتقيلكغ الشاقج لجػ األشفاؿ، 

 تسيمة األفزل أثشاء التعبيخ عغ الخأؼ، مغ خبلؿ استثسار استخاتيجيات التعديد لتثبيالػ 
 االستجابات .

إلى تكخار  الصفل ميل "ثػرنجايظ"قانػف األثخ عشج  وبشاء عمى تمظ السعصيات يبيغ
الخضا واالرتياح مغ الدخور و قتخف بحالة مغ ي الحؼ فالدمػؾ ثػاب، ايتبعي االستجابة التي

بلستجابة تحكخ الصفل ل يديج مغبيغ السثيخ واالستجابة مسا التي تحجث الخابصة  تقػيةشأنو 
 (45: 0226السػقف. )قاسع، يتكخر  عشجماحجوثيا  يا واشخادتثبيتو 

 مغ عجد أف ىشاؾ (Faulkner & Latham, 2016:137)وعمى ىحا فقج أشارت دراسة 
 وىي أال والعذخيغ الػاحج القخف  معمع تػاجو التي لتحجياتا

 في ويسشحو األىسية والتقشية العمع أفخزه ما إلى وبيئتو السجتسع حاجة يخاعي أف .0
 .التجريذ



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1520 

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

 .القخار صشع والتعاوف في ججيجة معمػمات وخمق بالسداعجة عمى التحريل ييتع أف .0
 .التعميسية العسمية إثخاء في وتػضيفو التقشي التقجـ عمى استثسار قادرة عقمية يستمظ أف .5
 .الججيجة السعمػمات مع تعمع مشاسبة استخاتيجيات يزع أف .2
 .السعقجة السذكبلت حل أجل مغ السعمػمات مغ شخؽ االستفادة ميارات تصػيخ .3

 توصيات البحث

 القخف  ميارات ي ضػءف خخيجات رياض األشفاؿ أداء لتصػيخ تجريبية دورات إقامة .0
 ، لتشعكذ برػرة إيجابية عمى تصػيخ ميارات التفكيخ الشاقج لجؼ الصفل.والعذخيغ الحادؼ

وإضافة مقخرات تيتع  لمصفػلة السبكخة التخبية كمياتبخصة رياض األشفاؿ  تصػيخ .0
بتشسية جسيع ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ لجػ الصالبات بػجو عاـ، وميارات التفكيخ الشاقج 

 بػجو خاص. لجػ شفل ما قبل السجرسة
معمسات رياض  أداء تصػيخ العسل لسشاقذة سبل السؤتسخات وورش مغ عجيجال إجخاء .5

 .والعذخيغ الحادؼ القخف  ميارات األشفاؿ في ضػء
والعذخيغ  ميارات القخف الحادؼجسيع تػفيخ أدلة لمتجريب السيجاني تيتع بتشسية  .2

 .وقياسيا
 التفكيخ الشاقج عشج األشفاؿميارات جسيع تػفيخ أدلة لمتجريب السيجاني تيتع بتشسية  .3

 .وقياسيا

 حبوث مكرتحة

فاعمية بخنامج مقتخح قائع عمى التعميع السعكػس في تشسية ميارات القخف الحادؼ  -0
 والعذخيغ لجػ معمسات رياض األشفاؿ.

 ضػء عمى معمسات رياض األشفاؿ تجريذ ميارات لتصػيخ مقتخح بخنامج فاعمية -0
 .والعذخيغ القخف الحادؼ ميارات
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية

 التفكيخ الشطخية والتصبيق. عساف: دار السيدخة. ع(. تعمي0225)، دمحم. ونػفل ، صالحجادو أبػ

 .مخكد اإلسكشجرية اإلسكشجرية: الذخرية. ة(. سيكػلػجي0225)كامل. أحسج، 

السجرسة السػىػبيغ  ( . قائسة تذخيز أشفاؿ ما قبل 0202أحسج، سييخ وحافع، بصخس. ) 
 كخاسة التعميسات. القاىخة: مكتبة األنجمػ. –

( . فاعمية بخنامج مقتخح قائع عمى األنذصة الستكاممة في اكتداب 0207)إسساعيل، أميخة. 
، كمية دكتػراه  أشخوحة الشاقج،أشفاؿ الخوضة لبعس السفاليع البيػلػجية وتشسية التفكيخ 

 جامعة بشي سػيف.التخبية، 

 نطخ وجية مغ والعذخيغ الحادؼ القخف  ميارات اكتداب مجػ (.0205). صفاء ،بعصػط
 وعمع التخبية في عخبية دراسات مجمة شيبة. بجامعو الفشية التخبية قدع وخخيجات خخيجي
 .526-550 (،67)0 الشفذ،

 لمشذخ. يماى اإلسكشجرية: السػىػب. لالصف (.0227) شخيف. وخسيذ، ىالة وانى،الجخ 
السعمػماتي بجامعة السمظ عبػج العديػد شػصخ  (. الػعي0227. )والعسػدؼ، ىجػ عدةجػىخؼ، 

دراسػات عخبيػة السدػتقبل. مجمة دراسة تقييسية لمػضع الػخاىغ واستذخاؼ أسػذ  :الصالبػات
 .62-02،(2)02في السكتبػات والسعمػمػات ،

 : دار الفكخ.ف. عساإلى التخبية الخاصة ل(. السجخ0227)الخصيب، جساؿ والحجيجؼ، مشى. 

مجمة  .: إشار عسل لمتعمع مغ أجل السدتقبل00ميارات القخف الػ  .(0206) .ساما، خسيذ
 .045-027 (،50) 6، الصفػلة والتشسية
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مجمة والشفدية والتخبػية.  االجتساعيةاألبعاد  الجراسي:التفػؽ  (.0200)سحػاف، عصا هللا. 
 .045-030(، 6)5والشفدية،الحكسة لمجراسات التخبػية 

مجمة (. التفػؽ الجراسي في ضػء االستخاتيجيات الحجيثة لمتعميع. 0202سحػاف، عصاء هللا. )
 .000 – 024، (07) ،والشفديةالحكسة لمجراسات التخبػية 

 العخبية المغة كتاب في والعذخيغ الحادؼ القخف  ميارات تزسيغ ػمج (.0202) سعج. الديبيو،
 التخبػية العمػـ مجمة .0207-0206 الجراسي العاـ األردف في األساسي الدادس لمرف

 .45-23(،3)2والشفدية،
 (. رعاية الستفػقيغ والسػىػبيغ والسبجعيغ. القاىخة: مكتبة الشيزة.0220)شقيخ، زيشب. 

مقتػػخح لػجمج ميػػارات القػػخف الحػادؼ والعذػػخيغ فػي مشػػاىج العمػػػـ  رإشػا(. 0202)شػمبي، نػػػاؿ. 
 .55-0(،02)5السجمة الجولية التخبػية،  .بالتعميع األساسي في مرخ

أثػػػػخ بخنػػػػامج تعميسػػػػي محػسػػػػب فػػػػي التحرػػػػيل  (. 0206 ىػػػػاني. ) ،يػػػػػنذ ووشػػػػاح، الصخاونػػػػة
األكػػاديسي وتشسيػػة ميػػارات التفكيػػخ الشاقػػج لػػجػ شػػبلب الرػػف الدػػابع األساسػػي فػػي مبحػػث 

 .35 – 20 (،2) 23التاريخ. دراسات العمـػ التخبػية، 

الجراسػػي لػػجػ  وعبلقتػػو بػػالتفػؽ . اإلبػػجاع الػجػػجاني (0203)أحسػػج.  والسصيػػخؼ،زيػػج  العارضػػي،
 .63-47(، 5)5الكػيت. السجمة العخبية لعمـػ التخبية، الستػسصة بجولة  شبلب السخحمة

الػػشفذ التخبػػػؼ بػػيغ الشطخيػػة والتصبيػػق. بشػػي سػػػػيف: دار  ع(. عمػػ0200)فػقيػػة. ، حعبػػج الفتػػا
 .الشيزة

 لجػ الشاقج التفكيخ (. ميارات0204)عبج السشعع، ثخوت وإسساعيل، عراـ وحسدة، ىجيخ. 
ياط، جامعة دملمػالجيغ. مجمة كمية التخبية  التعميسي بالسدتػػ  الخوضة وعبلقتيا أشفاؿ

0(52) ،0-26. 
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(. السيارات الستػفخة في مخخجات التعمع العػالي 0202)سائجة. وسعادة،  عبيجات، أسامة
 .73-52(، 3)5جػػدة، السػؽ العسل. السجمػة العخبيػة لزػساف  تصمبوبسا  األردني

البكالػريػس بجامعة الدمصاف قابػس  شمبة لجػ السعمػماتي ي(. الػع0200)حسج.  العدرؼ،
 قابػس.. أشخوحة ماجدتيخ، جامعة الدمصاف تكيسيو ةدراس

معالجة  الكذف في( . استخجاـ البشاء العاممي لبصارية  0223)  الجيغ.صبلح عصا هللا، 
 الخخشػـ،ب السيجؼجامعة االماـ  ،بيانات الكذف عغ السػىػبيغ. مجمة عمع الشفذ العخبي

0(2،) 00 -55. 

السشطع ذاتيا وعبلقتو بالتدػيف األكاديسي لجػ الصبلب  ع(. التعم0207)خالج.  عصية،
 .063-040(. 3)05 ،التخبػيةمجمة الجامعة اإلسبلمية لمجراسات  دراسيا.الستفػقيغ 

استخاتيجية بػست وبخيشاف في تجريذ مػضػعات الفدمجة  أثخ (.0207)فخعػف، ابخاليع. 
الحيػانية في تشسية العادات العقمية وميارات القخف الحادؼ والعذخيغ لجػ شمبة عمـػ 

 07-0، (0)02 ر،جمة جامعة ذؼ قػػام .الحياة

 (. مقجمة في التخبية الخاصة. عساف: دار ميدخة.0202)عسخ. ، دوعبج العديكػافحة، تيديخ 

والدمػؾ. مجخل الى عمع الشفذ بػابات الى العقل  (.0207)ديشيذ وميتخيخ، جػف.  كػف،
 الفكخ ر: داف(. عساابػ الخيخوفجاء  الذقيخاتودمحم  الدعبيومخواف حػاشيغ مفيج تخجسة: )

 (. سيكػلػجية األشفاؿ السػىػبيغ. االسكشجرية: دار الفكخ.0200أشخؼ. ) نخمة،
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 :ثحبلا صخلم

إلقاء الزػء عمِ تقشيات التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج في الشطاـ استٍجفت الجراسة الحالية هغ     
ع السعػقات التي واجٍتٍا الصالبة  أثشاء تصبيق التعميع اإللكتخوىي والػصػؿ لبعس التعميسي والػقػؼ عمِ ٌأ

السقتخحات التي يجب وضعٍا في االعتبار عشج تصبيق التعميع الٍجيغ في الجاهعات السرخية والتعخؼ عمِ 
في ضل جائحة  لمصفػلة السبكخة صالبات كمية التخبية الذخرية  لالكفاءة و  لكتخوىيع اإليالتعم العبلقة بيغ
Covid19 شالبة هغ شالبات كمية  (011) عمِ عيشة هكػىة هغاستباىة الباحثة  شبقتحقيق ذلظ ؛ولتالسدتجج

جاؼ التخبية لمصفػلة السبكخة الجراسة استخجهت الباحثة السشٍج الػصفي التحميمي باعتباري أحج الصخؽ ،ولتحقيق ٌأ
ا والػصػؿ إلِ استشتاجات في تحديغ وتصػيخ الػاقع  في ضػء الستغيخات العمسية لجسع السعمػهات وتفديٌخ

لسعخفة العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لصالبات  الستفاعمة واإلجابة عمِ األسئمة السصخوحة
تػجج عبلقة هػجبة بيغ التعيمع اإللكتخوىي والكفاءة  ،وأسفخت ىتائج الجراسة إلِ أىًكمية التخبية لمصفػلة السبكخة

–الحاتية–السٍارية–ة التخبية لمصفػلة السبكخة هغ الشاحية )السعخفيةالذخرية وتصػر أداء شالبات كمي
بزخورة تػضيف التعميع  وفي ضػء ها تػصمت إليً الجراسة هغ ىتائج أوصت الجراسة ،االىفعالية( –االجتساعية

اإللكتخوىي في العسمية التعميسية ألىً أصبح ضخورة همحة حيث ساعج عمِ حل العجيج هغ السذكبلت وتخصي 
شة التي يسخ بٍا العالع كاىتذار جائحة   Covid 19حجود الدهاف والسكاف وخاصة في ضل الطخوؼ الخٌا

السدتجج ،وضخورة تػسيع البشية التحتية اإللكتخوىية وشبكات اإلىتخىت هسا ال يؤثخ سمًبا عمِ العسمية 
العرخ الخقسي وقجرات الستعمسيغ التعميسية،واستخجاـ السعمع لتقشيات تكشػلػجية تعميسية تتساشِ هع هدتحجثات 

وتخاشب جسيع حػاسٍع لتصػر كفائتٍع الذخرية وتغيخ دور الستعمع هغ هتمقي وهدتسع إلِ باحث هكتذف 
حا ٌػ الجور األساسي والسشػط بً هغ الصالب الجاهعي لمشٍػض بالعسمية التعميسية بالذكل  وهدتقري ٌو

 عمِ السشافدة في سػؽ العسل. األهثل وتحديغ هخخجات التعمع وتأٌيل خخيج قادر
   

 

 Covid 19جائحة   –الكفاءة الذخرية   -التعميع اإللكتخوىي  الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

    The current study aimed to shed light on  e-learning  techniques and virtual 

learning in the educational system, to identify the most important obstacles faced by 

the student during the application of e-learning and access to some proposals that 

must be taken when applying this learning in Egyptian universities, knowing the 

relationship between e-learning and Personality Competence for students at the 

College of Early Childhood Education during the COVID-19 pandemic; To achieve 

this, the researcher applied a questionnaire to a sample consisting of (100) female 

students from the College of Early Childhood Education, also researcher used the 

descriptive analytical approach as one of the scientific methods to collect and 

interpret information and reach conclusions in improving and developing reality in 

light of the interacting variables and answering the questions posed To know the 

relationship between e-learning and Personality Competence among students of the 

College of Early Childhood Education, and the results of the study showed that 

there is a positive relationship between using e-learning techniques and personality 

Competence and improving the performance of students of the College of Early 

Childhood Education in terms of (cognitive - self - Social - emotional), and in light 

of the results of the study, the study recommended the necessity of using e-learning 

in the educational process because it has become an urgent necessity as it helped to 

solve many problems and transcend the boundaries of time and space, especially in 

light of the current conditions that happened in the world the COVID-19 pandemic, 

The necessity of expanding the electronic infrastructure and internet networks, 

which does not negatively affect the educational process, using of educational 

technology techniques by teacher's that are in line with the developments of the 

digital age , the capabilities of learners , interact with their senses to develop their 

personal competence , change the role of the learner from recipient and listener to a 

discoverer and investigator and this is the basic role entrusted to the student 

University programs to optimize the educational process, and to  improve learning 

outcomes, and qualify a graduate able to compete in future work. 

 

Key words: E-learning- Personality Competence - The COVID-19 

pandemic.  
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 الدراسة:مقدمة  

يذٍج القخف الحادؼ والعذخوف العجيج هغ التحجيثات الستبلحقة في التقجـ العمسي     
والتكشػلػجي بالعجيج هغ السجاالت العمسية والتقشية ٌحا باإلضافة إلِ االتجاي ىحػ العػلسة 
بجسيع أشكالٍا االقترادية واالجتساعية والثقافية وثػرة االتراالت والسعمػهات التي أدت إلِ 

السعخفة العمسية والتكشػلػجية وضٍػر األقسار الرشاعية وشبكات اإلىتخىت والػسائط  تدايج
الستعجدة والتصػرات السحٌمة في تكشػلػجيا السعمػهات الخقسية بكل أشكالٍا التي أدت إلِ 
إحجاث العجيج هغ التغيخات في شتِ السجاالت وباألخز هجاؿ التعميع ، وهغ خبلؿ تبشي 

بإدخاؿ التكشػلػجيا في كافة السخاحل التعميسية  0101ة في السشٍج السصػرهرخ رؤيتٍا الججيج
هغ أجل تشسية السػارد البذخية القادرة عمِ السشافدة الفعالة إقميسًيا وعالسًيا في سػؽ العسل ، 
ٌحا إلِ جاىب السداٌسة في حل العجيج هغ السذكبلت والعكبات الحياتية والتعّمسية ، فكاف 

بجاية ججيجة covid 19 اإللكتخوىي في الجاهعات السرخية في ضل جائحة  لتصبيق التعميع
 لتدخيع عجمة التصػيخ في العسمية التعميسية بالتعميع الجاهعي.

 

( أف التعميع اإللكتخوىي أحج أفزل الصخؽ واألساليب التقشية الحجيثة  0100ويؤكج هٍج )    
؛ حيث ساٌع في إذابة الفخوؽ الفخدية  التي ساعجت  في حل العجيج هغ السذكبلت التعميسية

بيغ الصبلب دوف التقيج بعاهل الدهاف والسكاف، والحرػؿ عمِ السرادر والسعمػهات التي يخيج 
، وهداعجتٍع عمِ التعمع في ضل بيئة تعميسية ب الحرػؿ عميٍا بكل سٍػلة ويدخالصبل

تٍع حتِ يكػىػا قادريغ عمِ تفاعمية تتشاسب هع احتياجات الستعمسيغ وتصػيخ قجراتٍع وإهكاىا
التعاهل هع هتغيخات ٌحا العرخ؛ هسا جعمً هغ أفزل السدتحجثات التقشية الحجيثة في 
تكشػلػجيا االتراالت والسعمػهات التي تسثل العاهل الخئيذ في تصػيخ العسمية التعميسية ؛ ٌحا 

شة التي تذٍجٌا الببل د هغ أوبئة وأهخاض باإلضافة أيًزا إلِ حل السذكبلت السجتسعية الخٌا
رفع درجة االستعجاد لمحج حيث تع   covid 19هشتذخة تٍجد حياة البذخية هثل اىتذار وباء
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، السدتجج كافة التجابيخ واإلجخاءات االحتخازية البلزهة لسػاجٍة فيخوس كػروىا واتخاذاألقرِ، 
ا لمتعميسات ، وذلظ وفقً  والحج هغ اىتذاري بتصبيق أعمِ هعاييخ الدبلهة واألهاف ودرجات الػقاية

 الرادرة عغ وزارة الرحة والدكاف وهشطسة الرحة العالسية
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1325793،  وحطخ حخكة

السػاششيغ وعجـ الدساح لمصبلب بالحٌاب إلِ الجاهعات لعجـ حجوث تجسعات تؤدؼ إلِ تفذي 
حا ها دعا إلِ ضخورة استخجاـ التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج في الجاهعات  الػباء ؛ ٌو

التقشيات السرخية كأسمػب ججيج في التعميع ، وىطًخا الستخجاـ الصالبات وتفاعمٍع السدتسخ هع 
التكشػلػجية الحجيثة والٍػاتف الحكية الشقالة وتػضيفٍا في كافة السجاالت الحياتية لجيٍع دعا إلِ 
سية االستفادة هغ ٌحي التقشيات الحجيثة في العسمية التعميسية بالسؤسدات الجاهعية ، وجعل  ٌأ

حا ها أشار إليً عسمية التعمع ذو هعشِ وإثارة دافعية الستعمسيغ ىحػ التعميع بذكل أفزل  ٌو
(2014  :9-10  )Matas, اجتاح وباء كػروىا السدتجج ، فسثمساcovid 19   حػاجد الدهاف

التي صاحبت اىتذار الفيخوس  عغ بعجيع اإللكتخوىي والتعميع والسكاف، جاءت دعػات التعم
 .لتجتاح ٌي األخخػ حػاجد السكاف والدهاف

سية كبيخة في تشسية هٍارات الستعمسيغ ( أف لمتعميع اإل 0100وأكجت أحسج )       لكتخوىي ٌأ
 وقجرتٍع عمِ االستفدار والفٍع والتفكيخ السشصقي والتعمع الحاتي وقجرتٍع عمِ حل السذكبلت

؛ فالتعميع اإللكتخوىي يداعج عمِ إيراؿ السعمػهات بذكل أسخع التي يػاجٍػىٍا في حياتٍع
 وأفزل وفعاؿ. 

ي هغ االتجاٌات الفعالة التي أتاحت لمصالبات والستعمسيغ فخص حيث يعج التعميع اإللكتخوى    
ع بذكل هدتسخ حيث تحػؿ التعميع هغ التعميع القائع  التعميع وإثخاء الخبخات والشٍػض بسدتػٌا
عمِ التمقيغ واالستساع إلِ أسمػب تفاعمي هرحػب بالعجيج هغ السؤثخات البرخية والدسعية 

ثخ تذػيًقا وهتعة وجحب بالشدبة لمصالبات ، ٌحا إلِ جاىب التي جعمت العسمية التعميسية أك
 –االجتساعية  –الحاتية  –السٍارية  –تحقيق الكفاءة الذخرية لجيٍع هغ الشاحية ) السعخفية 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1325793
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1325793


 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1533 

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

االىفعالية ( وصقل شخرياتٍع هغ أجل التكيف هع الطخوؼ والسػاقف الحياتية وهتصمباتٍا هغ 
وإعجادٌع ككػادر في هجاؿ العسل قادريغ عمِ تحسل ىاحية وخمق روح اإلبجاع واالبتكار 

 السدئػلية والسذاركة في ىٍزة وتقجـ السجتسع.
 

 مشكلة الدراسة: 
 
 

 covid 19إف التٍجيجات والسخاشخ التي يػاجٍٍا العالع بأكسمً بدبب تفذي جائحة    
تعصيل العجيج السدتجج، وها سببً ٌحا الػباء هغ أضخار اجتساعية واقترادية بالغة أدت إلِ 

هغ األىذصة واألحجاث الخياضية والجيشية والثقافية ؛ فجائحة كػروىا لع تتػقف عمِ الشاحية 
االقترادية واالجتساعية فقط بل شالت الشطع التعميسية بجسيع دوؿ العالع ، وتعميق العسل 

يج هغ بالسجارس والجاهعات عمِ الرعيجيغ الػششي والسحمي لمحج هغ تفذي الػباء بيغ العج
 0.1إلِ اىقصاع  0101الشاس حيث تذيخ احرائيات اليػىدكػ الرادرة في ىٍاية أبخيل 

هعمًسا عغ هؤسدات التعميع هسا دعا إلِ التأكيج عمِ دخػؿ السعمع والستعمع  30هميار شالب ، 
غ وإهتبلؾ أدواتٍا التي أصبحت ضخورة  هجتسع السعخفة اإللكتخوىية وخاصة في الػقت الخٌا

  ،        رضػاف)أجل عجـ إعاقة العسمية التعميسية وتحقيق األٌجاؼ السػضػعة لحلظ همحة هغ
0101   .) 

 

ولع تقف وزارة التعميع العالي والبحث العمسي هكتػفة األيجؼ أهاـ ترجؼ ٌحي الجائحة     
الذخسة التي الحقت العالع بأثخي بل وضعت الخصط البجيمة الستسخار العسمية التعميسية 
بالجاهعات وكاىت أولِ خصػات وقخارات السجمذ األعمِ لمجاهعات تفعيمٍا لمشطاـ اإللكتخوىي 

عغ بعج هغ خبلؿ بث السحاضخات إلكتخوىًيا شػاؿ فتخة تعميق الجراسة حفاًضا هشٍا والتعميع 
 عمِ صحة أبشائٍا الصبلب ، وبسا ال يخل بسدتقبمٍع. 
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وهغ ٌشا فخضت أساليب التكشػلػجيا الحجيثة ىفدٍا في العجيج هغ السجاالت وهشٍا هجاؿ      
خ التي تعتسج هشً عمِ تػضيف التقشيات التعميع، واستخجاـ شخؽ ججيجة لمتعميع غيخ السباش

 covid 19التكشػلػجية الحجيثة والتعميع اإللكتخوىي لسػاصمة رحمة التعميع في ضل جائحة 
 تحكيًقا لمتعمع السصمػب بأعمِ كفاءة وبأقل وقت وجٍج هسكغ.

 
         

الججيج  يالجراسا لمعاـ عخض وزيخ التعميع العالِ والبحث العمسِ، هقتخحً  وفي ٌحا الرجد
ع عغ يا لػجً والتعمع وجًٍ يالتعم ييختكد عمِ تصبيق التعميع الٍجيغ، الحػ يدتشج إلِ دهج ىطاه

ٌحا الرجد أىً هغ السقتخح خبلؿ ٌحي الخصة أف يتسكغ الصالب هغ الحرػؿ  يا فبعج، هػضحً 
ع فِ تقميل ع عغ بعج، األهخ الحػ ُيدٍيوبعس السٍارات هغ خبلؿ التعم يعمِ الجاىب السعخف

هغ خبخة أعزاء ٌيئة التجريذ هع تحقيق  السثمِالكثافة الصبلبية، إلِ جاىب تحقيق االستفادة 
وأشار الجكتػر خالج عبج الغفار إلِ أف خصة ،  أقرِ استفادة هغ البشية التحتية لمجاهعات

ا لػجً والتعميالسدج بيغ ىطاـ التعم ًٍ واسع عبخ  ع عبخ اإلىتخىت تع اعتسادٌا عمِ ىصاؽيع وج
عجد هغ دوؿ العالع، كسا أشاد بٍا بعس العمساء، هعتبخيغ أىٍا تعج  يف يالتعميع الجاهع
ع، السيسا فِ ضل السخحمة يالججيج لمتعم يالججيج لمتعميع، أو الػضع الصبيع ؼالشسػذج التقميج

شة تخوىِ هع ع اإللكيا إلِ أف ٌحي السخحمة ستتصمب استخجاـ تقشيات وعشاصخ التعمفتً ال،  الخٌا
وضع آليات هخىة لمجاهعات، وسيتع ذلظ هغ خبلؿ التشديق هع وزارة االتراالت وتكشػلػجيا 

، كسا سيتع تجريب أعزاء ٌيئة التجريذ، وتقجيع كل  السعمػهات فيسا يتعمق بالبشية التحتية
 ي.، واإلرشاد األكاديسي ، والتقشيأىػاع الجعع السدتسخ لمصالب عمِ كل هغ السدتػػ العمس

https://www.youm7.com/story/2020/6/8 
       

واىصبلؽ هقتخح التعميع اإللكتخوىي  01/0/0101وبجًء هغ تعميق الجراسة يػـ األحج السػافق   
شة التي الستسخار العسمية التعميسية حتِ ىٍاية الفرل الجراسي الثاىي  تسخ ىطًخا لمطخوؼ الخٌا

هغ خبلؿ خػض الباحثة ٌحي التجخبة هع الصالبات وإىذاء فرػؿ افتخاضية هغ و  الببلد بٍا
ستكساؿ السقخرات الجراسية إلكتخوىًيا باستخجاـ هجسػعة هغ قبل أعزاء ٌيئة التجريذ ال

https://www.youm7.com/story/2020/6/8
https://www.youm7.com/story/2020/6/8
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 Googleل تصبيق هثوالتعمع ع يالتصبيقات اإللكتخوىية السختمفة والستعجدة كػسيمة لمتعم
Classroom  ، ZOOM Cloud Meetings ،Duo web  ،Cisco Webex 

Meetings  ا  facebookهغ وسائل التػاصل االجتساعي التصبيقات اآلخخػ  هغوغيٌخ
، whatsapp  التي سٍمت عسمية التػاصل بيغ الصالبات وأعزاء ٌيئة التجريذ لئلىتٍاء هغ

جاؼ العسمية، و تجريذ السحتػػ العمسي لمسقخر ولكشٍا القت العجيج هغ ؛ التعميسية  تحقيق ٌأ
ف ٌحا الشػع هغ التعميع يعج هغ األساليب أل السذكبلت والعكبات في بادغ األهخ وذلظ ىطًخا

 الساضية  ذٍػرالخبلؿ بالتعميع الجاهعي الحجيثة التي تع استخجاهٍا في العسمية التعميسية 
زاء ٌيئة التجريذ عمِ استخجاـ هثل ٌحي التصبيقات ؛ بجوف أؼ تجريب هغ قبل الصالبات وأع

ولكغ هع تعجد استخجاـ الصالبة لسثل ٌحي التصبيقات لسختمف السقخرات الجراسية  كذفت عغ 
حا  ها دعا الباحثة إلِ التعخؼ الجاىب اإليجابي عغ شخرية الصالبة في هختمف الجػاىب ، ٌو

 هغ الشاحيةلصالبات أداء ا ة الذخرية وتصػرالعبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءعمِ 
ع العكبات  –االجتساعية  –الحاتية  –ة السٍاري – ةالسعخفي االىفعالية ، والػقػؼ عمِ ٌأ

والسذكبلت التي واجٍت الصالبة أثشاء العسمية التعميسية لتفاديٍا عشج تصبيق التعميع الٍجيغ 
 السدهع تصبيقً العاـ الجراسي الججيج.

 
 
 

 ما سبق تتسثل مذكمو الجراسة الحالية في اإلجابو عمى التداؤل الخئيذ التالي: وفي ضؾء
   الكفاءة الذخرية لصالبات كمية التخبية لمصفػلة اإللكتخوىي و التعميع ها العبلقة بيغ

 السدتجج ؟ Covid 19السبكخة في ضل جائحة 
 

 -ويتفخع مؽ الدؤال الخئيذ التداؤالت الفخعيو التالية:
 التعميع اإللكتخوىي؟ها هالية  -0
ع التقشيات والتصبيقات التكشػلػجية الحجيثة التي تع تصبيقٍا في العسمية التعميسية؟ -0  ها ٌأ
 ؟دور التعميع اإللكتخوىي في تصػر عشاصخ السشطػهة التعميسية ها  -0
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اع اإللكتخوىي عمِ يها أبعاد الكفاءة الذخرية التي ساعج التعم -4 لصالبات كمية  تصػٌر
 التخبية لمصفػلة السبكخة ؟

ها السعػقات التي واجٍتٍا الصالبة أثشاء تصبيق هشطػهة التعميع اإللكتخوىي والتعميع  -1
 عغ بعج الججيجة في العسمية التعميسية؟

ع السقتخحات التي يجب أف تأخح في اإلعتبار  -3 في  الٍجيغالتعميع لتصبيق ىطاـ ها ٌأ
 الجاهعات السرخية؟

 الدراسة: أهداف

اإللكتخوىي التعميع إعجاد استباىة لمتعخؼ عمِ العبلقة بيغ تيجف الجراسة الحالية إلى:  
ويتظمب تحقيق ىحا اليجف السدتجج،  Covid 19والكفاءة الذخرية لصالبات في ضل جائحة 
 الخئيذ إلى تحقيق األىجاف الفخعية التالية:

 

إعجاد جيل هغ الستعمسيغ قادر عمِ التعاهل هع التقشيات والتصػرات الحجيثة والستبلحقة   -
 التي يذٍجٌا العالع. 

ضخورة هػاكبة األىطسة التعميسية لمتصػرات التكشػلػجية الدخيعة والستبلحقة هغ ىاحية  -
  ىاحية آخخػ.وهػاجٍة السذكبلت السجتسعية والتحجيات التي تػاجً العسمية التعميسية هغ 

  تصػيخ أساليب التعميع والتعمع واالستعاىة بالتقشيات الحجيثة في العسمية التعميسية. -
 رصج الػاقع الحالي لجور التعميع اإللكتخوىي في تصػر الكفاءة الذخرية واألداء لمصالبات. -
 ضساف الشسػ الحكيقي لدمػؾ الستعمع وهػاءهتً هع هتصمبات سػؽ العسل. -
جاؼ العسمية التعميسية وتصػيخ كفاءة  الػقػؼ - ع السعػقات التي تحػؿ دوف تحقيق ٌأ عمِ ٌأ

 الصالبة.
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 أهمية الدراسة: 

 قج تفيج ىحه الجراسة في :
  -األىسية الشغخية / قج تفيج ىحه الجراسة في: -أوالا 

أىٍا تبحث  حيثجاثة السجاؿ الحؼ تتشاولً الجراسة وقمة الجراسات والبحػث التي عالجتً، ح -
في هجاؿ تصػيخ العسمية  ج السدتج Covid 19جائحة ها فخضتً في واقع وتحجيات أحجث 

 وتصػر أداء الستعمسيغ. التعميسية
ػ أسمػب  - تدميط الزػء عمِ أسمػب هغ أساليب التعمع السدتحجثة في التعميع الجاهعي ٌو

 التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج.
ع بالسجاؿ التعميسيا ها تعمق صػرة لمػضع الحالي ، خرػًص تقجـ ٌحي الجراسة  - ، وٌأ

 .تكشػلػجيا التعميع ضػء هدتحجثاتفي  لمعسمية التعميسية بالجاهعة التصمعات السدتقبمية 
ا في  - سية العبلقة بيغ استخجاـ التقشيات التكشػلػجية الحجيثة ودوٌر إلقاء الزػء عمي ٌأ

 ات والسعارؼ والسعمػهات الججيجة.اكتداب الصالبات العجيج هغ السٍار 
سية التعميع اإللكتخوىي وهداٌستً في حل العجيج هغ  - سية ٌحي الجراسة هغ ٌأ تشبع ٌأ

 السدتجج. Covid 19السذكبلت التي تػاجً العسمية التعميسية في ضل جائحة 
سية ٌحي الجراسة لسػاكبتٍا لتػجٍات الجولة الحجيثة في تصػيخ التعميع هغ - خصة خبلؿ  تدداد ٌأ

ا لػجً والتعميالسدج بيغ ىطاـ التعم ًٍ " التعميع الٍجيغ " التي اقتخحٍا الديج  اإللكتخوىيع يع وج
 هعالي وزيخ التعميع العالي والبحث العمسي.

 األىسية التظبيكية: -ثانياا 
 

يداعج الباحثيغ في االستفادة هغ األدوات التي صسست في الجراسة ، وفتح  الباحثيؽ: -
السجاؿ أهاهٍع لئلٌتساـ بتشاوؿ الػسائط والتقشيات التكشػلػجية الحجيثة التي تداعج عمِ تشسية 

 السٍارات السختمفة لمصمبات.  
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 الظالبات: يداعج الظالبات في:  -
  وتغييخ دوري هغ هجخد هدتسع وهتمقي لمسعمػهات جعل الستعمع هحػر العسمية التعميسية

والسعارؼ داخل حجخة صفية هقيجة إلِ باحث هدتقري وهكتذف لمسعمػهات والسفاليع 
 والسعارؼ عبخ شبكات اإلىتخىت هغ أجل تصػيخ هٍارات التفكيخ العميا لجيً.

 الستعجدة  استفادة الستعمسيغ هغ استخجاـ العجيج هغ الػسائل التقشية الحجيثة بػسائصٍا
الٍػاتف الحكية الشقالة .. إلخ ( في الحرػؿ  -السكتبات الخقسية  –هثل)الذبكات العشكبػتية 

 عمِ السعمػهات وإتاحة الفخصة أهاهٍع لمتفاعل الشذط ، وإتساـ العسمية التعميسية بذكل أفزل.
 فاعمية إتاحة الفخصة أهاـ الستعمسيغ لمتعمع بذكل أفزل هغ خبلؿ إيجاد بيئة تعميسية ت

 جاذبة الٌتساهٍع وحثٍع عمِ تبادؿ اآلراء والخبخات والسعمػهات والبحث واالستكذاؼ.
 .ىجاح هخخجات التعمع بذكل يتبلءـ هع هتصمبات سػؽ العسل 
 بحلظ يكتدب هٍارة كيفية التعمع  ىذاشات التعميع عمِ السذاركة في يداعج الصالبات ،

 .هغ جٍة ثاىيةوشخريتً واالتجاٌات السشاسبة لعسمية التعمع هغ جٍة، وعمِ تصػر ذاتً 

 أعزاء ىيئة التجريذ : يداعج أعزاء ىيئة التجريذ في  -
 

  تغييخ دوري هغ هجخد ىاقل لمسعمػهات إلِ قياهً بجور السيدخ والسخشج والسػجً لمعسمية
 التعميسية. 

 كسٍارات االتراؿ هع الصبلب هٍارات التجريذ الفعاؿ بالذكل السصمػب تخجاهً اس
 .صياغة وتػجيً األسئمة وهٍارة استخجاـ شخائق التجريذ الحجيثةو وفغ التعاهل 

  ادفً وشخؽ تجريدً ليكػف تجريدً هشطسً ً أدائو تصػيخ هٍاراتً التجريدية  ا.ا ٌو
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 مصطلحات الدراسة:

 - Learning  Eالتعميؼ اإللكتخوني:  -
لمستعمع وفًقا : ىطاـ تفاعمي لمتعميع عغ بعج يقجـ ( بأنو 52:  5002)  يعخفو عبج الحسيج

، ويعتسج عمِ بيئة إلكتخوىية رقسية هتكاهمة يدتمـد بشاء السقخرات وتػصيمٍا الحتياجاتً
االختبارات وإدارة السرادر والعسميات باستخجاـ الذبكات اإللكتخوىية واإلرشاد والتػجيً وتشطيع 

 وتقػيسٍا.
اإللكتخوىي عبارة عغ تقجيع التعميع إلِ أف  (662:  5052وأشار كل مؽ العيجي ، بؾ فاتح )

السادة الستعمسة عبخ جسيع الػسائل اإللكتخوىية في العسمية التعميسية بعجة شخؽ هختمفة سػاء 
 شخيق الٍػاتف الشقالة.  كاىت باستخجاـ الحاسب اآللي وشبكاتً أو عغ

 

تخصت حجود الدهاف لمتعميع : بأىً شخيقة تفاعمية اإللكتخوني إجخائيااالتعميؼ الباحثة وتعخف 
والسكاف ، ويعج الستعمع فيٍا هحػر العسمية التعميسية هدتخجًها هغ خبللٍا العجيج هغ التقشيات 

ط الستعجدة عبخ شبكة اإلىتخىت الحجيثة كالحاسػب الذخري والٍػاتف الحكية الشقالة والػسائ
وإىذاء بيئة تعميسية إلكتخوىية افتخاضية هتكاهمة بذكل هتداهغ أو غيخ هتداهغ بٍجؼ إيراؿ 
جاؼ العسمية التعميسية بسا يتشاسب هع  السعمػهات إلِ الستعمسيغ في أهاكغ إقاهتٍع وتحقيق ٌأ

مفة لتصػر الكفاءة الذخرية السحتػػ التعميسي وشبيعتٍع وقجراتٍع بأسخع وقت وأقل جٍج وتك
 لجيٍع في ضل األزهات السدتحجثة.  
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  الكفاءة الذخرية:
 

 قجرتًو  الحاتية لتػقعاتً الفخد عمِ أىٍا هعخفة( 552-552 :5055)  سالى عمؾانعخفتيا 
 عمِ قجرتً في الحاتية بقشاعتً ىاحجة، وتتسثل وبرػرة السختمفة السٍسات عمِ عمِ التغُمب

 .تػاجًٍ التي الرعبة السذكبلت عمِ والتغُمب الديصخة
 

السعخفة  ىٍاأب Mcgaha & Heflin,( 2011 :1351-1357 )، وليفمؽ كجافاويعخفيا م
التغُمب عمِ أػ هػاقف  عمِ بقجرتًفيسا يتعمق لمفخد حاتية التػقعات وال التي تتعمق بالحات

 بشجاح.و وهٍسات ُتقابمً 

الجرجة الكمية التي تحرل عميٍا الصالبات إجخائياا بأنيا: الكفاءة الذخرية الباحثة وتعخف 
اإلستباىة ) أداة الجراسة ( التي تكيذ العبلقة عيشة الجراسة هغ خبلؿ استجاباتٍع عمِ فقخات 

 التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لجيٍع.بيغ 
 السدتجج: Covid 19جائحة 

يشتذخ بيغ  وباءٌػ هخض :  السدتجج Covid 19تعخيف مشغسة الرحة العالسية لـجائحة 
ولع  ،البذخ في هداحة كبيخة هعج يدببً آخخ فيخوس تع اكتذافً هغ سبللة فيخوسات كػروىا

اف  يكغ ٌشاؾ أؼ عمع بػجػد ٌحا الفيخوس الججيج وهخضً قبل بجء تفذيً في هجيشة وٌو
اآلف إلِ جائحة السدتجج  Covid 19وقج تحّػؿ ، 0102الريشية في كاىػف األوؿ/ ديدسبخ 

 .تؤثخ عمِ العجيج هغ بمجاف العالع
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/q-a-coronaviruses 

 
 

يشتذخ بيغ الشاس  وباًء عالسًيا :إجخائياا بأنو السدتجج Covid 19الباحثة جائحة وتعخف 
جسيع قصاعات الجولة برفة عاهة والقصاع التعميسي برفة ا فخض ىفدً عمِ حاليً  وواقًعا

العسمية الػباء العالسي عمِ ٌحا ، إذ كذف عغ الػجً اإليجابي لآلثار التي خمفٍا خاصة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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التعميسية وتػسيع عسمية التعميع والتعمع ، وإعادة الشطخ إلِ دور كل هغ السعمع والستعمع لتجاوز 
يجية والجخػؿ إلِ بيئة تعميسية افتخاضية غشية ، هثيخة    ، وهتعجدة ججراف الفرػؿ التقم

السرادر والتقشيات اإللكتخوىية السدتحجثة التي تداعج عمِ تصػر الكفاءة الذخرية ، التعمع 
الحاتي، وهٍارات التفكيخ لجػ الستعمسيغ وصػاًل بٍع لشجاح هخخجات التعمع وهبلءهتٍا 

 لستصمبات سػؽ العسل.

 الجراسة:محجدات 
تع تصبيق الجاىب التصبيقي لمبحث خبلؿ الفرل الجراسي الثاىي لمعاـ  :السحجدات الدمشية

 . 0101  -0102الجراسي 
 
 

تع تصبيق الجراسة بكمية التخبية لمصفػلة السبكخة بحي السشاخ بسحافطة السحجدات السكانية: 
 بػرسعيج. 

 
 

شالبة بكمية التخبية لمصفػلة السبكخة " ( 011تع تصبيق االستباىة عمِ )الحجود البذخية: 
 إلكتخوىًيا.

 

اقترخت الجراسة الحالية عمِ رصج الػاقع الحالي لمتعميع اإللكتخوىي : السحجدات السؾضؾعية
ع السقتخحات التي يجب األخح بٍا عشج تصبيق التعميع الٍجيغ " التعميع  بأٌع هداياي وهعػقاتً وٌأ
ا لػجً" و" التعميع اإللكتخوىي السدهع تصبيقً في العاـ الجراسي الججيج ؛ ٌحا باإلضافة إلِ  ًٍ وج

قة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة هعخفة العبل
 .السدتجج Covid 19في ضل جائحة 
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 السابقة: للدراسة والدراساتالنظري  اإلطار

 لئلجابة عغ التداؤؿ األوؿ هغ أسئمة الجراسة 
 

 ما مالية التعميؼ اإللكتخوني؟ 
  

 

 العشاصخ التالية:سؾف تتشاول الباحثة  
 
 

  :التعميؼ اإللكتخونيLearning E - 
  

حقة في شتِ ضٍخت في اآلوىة األخيخة العجيج هغ التغيخات والتصػرات الدخيعة والستبل     
ا هجاالت الحياة ، وذلظ ىتيجة لبلىفجار السعخفي والتقشيات التكشػلػجية الحجيثة التي أثخت بجوٌر

سٍا العسمية التعميسية ، وقج أصبح استخجاـ التعميع اإللكتخوىي في في هختمف حياتشا اليػهية  وٌأ
هعطع الجاهعات أهًخا همًحا لسػاجٍة العجيج هغ السذكبلت التعميسية أو السجتسعية ، وأهاـ ٌحا 
التقجـ اإللكتخوىي والستغيخات السجتسعية والسدتحجثات العمسية التي تصخأ عمِ العالع كاف لداًها 

ت التعميسية برفة عاهة والتعميع الجاهعي برفة خاصة أف يبادر في تػجيً عمِ السؤسدا
؛ قسية الحجيثة عبخ شبكات اإلىتخىتبخاهجً وهقخراتً ىحػ استخجاـ التقشيات التكشػلػجية والخ 

حيث تعتبخ الجاهعة هخكًدا لئلشعاع الحزارؼ والعمسي والتكشػلػجي ألؼ هجتسع يخيج الحفاظ 
ػيتً ال  ثقافية.عمِ حزارتً ٌو

( أف التعميع اإللكتخوىي يعج أحج األساليب الججيجة 12،  7: 0112ويحكخ دروير )     
ع وسائل  لمتعميع عغ بعج وأصبحت تصبيقات الحػاسب القائسة عمِ التفاعل والسذاركة هغ ٌأ
التعميع عغ بعج وأفزمٍا فاعمية وخاصة في هجاؿ التعميع والتثكيف الحاتي ؛ حيث تعتبخ بيئة 

عمع اإللكتخوىية بيئة تعميسية ججيجة باستخجاـ وسائل تكشػلػجية حجيثة غيخ تقميجية هغ حيث الت
الدخية وتعجد وسائط  وهرادر التعمع تحجث هغ خبلؿ التفاعل السباشخ بيغ السعمسيغ 
والستعمسيغ هغ خبلؿ العجيج هغ العشاصخ الجحابة والسذػقة كالرػرة ، الرػت ، الفيجيػ ، 
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ىطاـ واحج وإهكاىية تعاهل الستعمسيغ هع قػاعج البياىات ووسائل التكشػلػجيا والشرػص داخل 
؛هسا يعسل عمِ سٍػلة التغحية الخاجعة وتقػيع أفزل لشتائج وهخخجات العسمية التعميسية 

 لتحقيق عسمية التعميع والتعمع بذكل أفزل.
 

تسج هاٌيتً عغ بأف التعميع اإللكتخوىي يد Graf,S.,(2008)حيث يذيخ في ٌحا الرجد 
شخيق األدوات التكشػلػجية السدتخجهة والتي تتسثل هغ خبلؿ تقجيع السحتػػ التعميسي 
لمستعمسيغ باستخجاـ الحاسػب والتقشيات اإللكتخوىية الحجيثة وتكشػلػجيا السعمػهات واالتراالت 

سحتػػ ، ويدتسج قيستً وفائجتً لمستعمع في أىً جعل لمستعمع دور في التحكع في دراسة ال
والبحث في الخيارات والبجائل الستاحة لً هع ضخورة هخاعاة السعمع الخرائز السختبصة 

 بالستعمسيغ وترسيع بيئة التعمع والسحتػػ التعميسي السشاسب لقجراتٍع واستعجاداتٍع.
 

 تعخيف التعميؼ اإللكتخوني:
 

بأىً ىطاـ تعميسي يدتخجـ شبكات الحاسػب وتقشيات السعمػهات هغ  ( 5252ذكخه غمؾم )
أجل تجعيع وتػسيع العسمية التعميسية باستخجاـ العجيج هغ الػسائط التكشػلػجية الستعجدة كأجٍدة 

 الحاسػب والبخاهج اإللكتخوىية وشبكات اإلىتخىت.
 

ِ شبكة الػيب وفيً يتع بأىً ىػع هغ أىػاع التعمع القائع عم (22: 5002وتعخفو محامجة )
وضع ججاوؿ زهشية هحجدة حدب البخىاهج التعميسي الحػ تعمشً السؤسدة التعميسية وصػاًل 

 بالستعمع إلِ التسكغ هغ السحتػػ التعميسي.
 

بأىً ىػع هغ التعميع يعتسج عمِ استخجاـ التقشيات والػسائل التكشػلػجية  (5006ويؾضحو دمحم )
التعميسية وإيراؿ السحتػػ التعميسي لمستعمسيغ دوف أػ حػاجد الحجيثة في تحقيق األٌجاؼ 
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هكاىية وزهاىية باستخجاـ األجٍدة اإللكتخوىية الحجيثة كالكسبيػتخ واألقسار الرشاعية واإلىتخىت 
 والعجيج هغ الػسائط والتقشيات اآلخخػ كالسكتبات اإللكتخوىية والسػاقع التعميسية. 

 التعميع اإللكتخوىي في الذكل التالي:تعخيف  (25: 5002ويمخص زيتؾن )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 اإللكتخوني: التعميؼ أنساط 
اإللكتخوىي بأىً يسكغ لشا التفخقة بيغ ىسصيغ بالتعميع يتزح هغ التعخيفات الدابقة الخاصة     

سا كسا أشار الؿ )   -001:  0101( وعاهخ )  047:  0100أساسييغ لمتعميع اإللكتخوىي ٌو
 ( كاآلتي:  001

 
 

 

  التعخيفات السختمفة لمتعميؼ اإللكتخوني(  5)  شكل

التعلم ابستخدام 
التعلم  الكمبيوتر

ابستخام 
 االنرتنت

التعلم ابستخدام 
 الويب

التعلم يف بيئة 
 افرتاضية

م يالتعل
 اإللكرتوين

توظيف تقنيات 
التعلم عن بعد يف 

 التعلم
التعلم ابستخدام 
 التكنولوجيا الرقمية

التعلم ابستخدام 
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت 

التعلم املدعم 
 بوسائط إلكرتونية
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 اإللكتخوني السعتسج عمى اإلنتخنت: ويشقدؼ إلى نؾعانالتعميؼ  -
 

  السقخر في آف واحج ليتع : ويتع هغ خبللً اجتساع الستعمسيغ داخل الستدامؽالتعميؼ
بيشٍع اتراؿ هباشخ ويكػف هذتخط بػقت هحجد ويكػف ٌشاؾ تفاعل هباشخ بيغ السعمع والستعمع 

 ، ويتيح ٌحا الشػع هغ التعمع فخصة التفاعل الشذط هع السحتػػ التعميسيي واألقخاف والسعمع.
السحادثات  -تجريبات ال –السؤتسخات  –وهغ أشكاؿ ٌحا الشػع هغ التعميع) الفرل االفتخاضي 

 الرػتية(.
ويفزل ٌحا الشػع هغ التعميع ألىً يداعج عمِ العرف الحٌشي وتجفق األفكار ألىً أكثخ 

 اترااًل بالسػاقف التي تكػف داخل هجسػعة.
 

ويتع هغ خبللً دخػؿ الستعمسيغ لسػقع السقخر في أؼ وقت التعميؼ غيخ الستدامؽ:  -
هكاف ووقت لجخػؿ الستعمسيغ ولكغ كل حدب حاجتً  غيخ هذتخط بتػاجج السعمع أو تحجيج

 والػقت السشاسب لً ، ويعتسج ٌحا الشػع هغ التعميع عمِ التفكيخ الشاقج والستعسق.

ويذسل جسيع الػسائط التعميؼ اإللكتخوني غيخ السعتسج عمى اإلنتخنت:  -
ويتيح ٌحا الشػع اإللكتخوىية الستعجدة هغ قشػات فزائية وكتب إلكتخوىية وبخهجيات تعميسية، 

 إهكاىية تفاعل الستعمسيغ هع السحتػػ التعميسي دوف التفاعل هع األقخاف.
 

 عؽ بعج:التعميؼ  -
حا الشػع هغ  يتع هغ خبلؿ العجيج هغ وسائط التعمع الحجيثة لمكسبيػتخ وبخهجياتً التعميع ٌو

حا ها تع تفعيمً  خبلؿ األشٍخ الساضية وشبكاتً والقشػات الفزائية والٍػاتف الحكية الشقالة ؛ ٌو
 السدتجج.  covid 19ىطًخا لمطخوؼ والستغيخات السجتسعية السعاصخة واىتذار وباء

 

، هخعي والشاصخ (Schlosser,lee A Simonson.Michael;2005:81-82)حيث يذيخ
( ، العسخؼ )  00:  0114) ىقبًل عغ صبخؼ ( في الخبيعي والجشجؼ ودسػقي والجبيخؼ ) 
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( ، شمػسخ  0101)  Covid 19التعميع عغ بعج أثشاء شػارغ ( ، تػصيات 0111
( أف التعميع عغ بعج ىػع هغ التعميع يحجث خارج الفرػؿ التقميجية يعكذ 0101وسيسػىدغ )

التباعج السمحػظ  بيغ السعمع والستعمع ويذتسل عمِ العجيج هغ وسائل االتراؿ والسصبػعات 
ا هغ أجٍدة  االتراالت الدمكية والبلسمكية التي تمعب دوًرا والتمكذ وشبكات الٍػاتف وغيٌخ

رئيدًيا في التغمب عمِ عػاقب الدهاف والسكاف فٍػ عبارة عغ ىطاـ تعميسي يتع هغ خبللً تقجيع 
اإلرشادات والتعميسات بيغ السعمع والستعمع يفرمٍع الدهاف والسكاف هغ أجل تسكيغ الستعمسيغ 

لػقت التي كاىت تسثل عاتًقا في الساضي ، ويسكغ هغ التعمع ، والتغمب عمِ ضخوؼ السكاف وا
لمستعمسيغ إرساؿ التكميفات والسبلحطات وإجخاء السحادثات بصخيقة هتداهشة أو غيخ هتداهشة ؛ 

 فٍػ عبارة عغ تشطيع لطخوؼ الستعمسيغ بسا يتشاسب هع قجراتٍع  واحتياجاتٍع.
 

 اإللكتخوني:التعميؼ فمدفة 
( أف فمدفة التعميع اإللكتخوىي تختكد عمِ هبجأ التعمع هجػ الحياة 110: 0111يذيخ الخبيعي )

، وذلظ هغ خبلؿ إتاحة الفخصة لمستعمسيغ باستخجاـ التقشيات والػسائط التكشػلػجية الحجيثة 
اصل والستعجدة وبتػفيخ بيئة تعميسية إلكتخوىية هتكاهمة تتع داخل فرػؿ إفتخاضية يتع فيٍا التػ 

األكاديسي بيغ أعزاء ٌيئة التجريذ والصالبات لمحرػؿ عمِ السعارؼ والسعمػهات واالستفادة 
فميذ بالزخورة أف ىتحجث عغ التعميع الفػرؼ  التعميع اإللكتخوىي، وعشجها ىتحجث عغ هشٍا 

وأشار أحسج  ع اإللكتخوىي غيخ هتداهغي( ، بل قج يكػف التعم online learningالستداهغ ) 
( أف العسمية التعميسية تختكد عمِ دور السعمع وتفاعمً داخل البيئة التعميسية  012: 0100)

وقمة تجخمً فيٍا ؛ حيث أصبح دور السعمع هػجً وهيدخ إلدارة العسمية التعميسية بذكل غيخ 
تقميجؼ وأصبح الستعمع هحػر العسمية التعميسية باإلضافة إلِ هايذيخي الفػليسي 

( بسبجأ التعمع الحاتي وتشسية التفكيخ الشاقج لجػ الستعمسيغ حتِ يكػىػا 00: 0101والجٌذاف)
أكثخ دراية عمِ اىتقاء السعارؼ والسعمػهات وإعجاد جيل  قادر عمِ التفاعل والتكاهل هع 

 السعصيات الخقسية الحجيثة.
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 اإللكتخوني تشبثق مؽ عجة مبادئ مشيا:التعميؼ ( إلى أن فمدفة  5006ويذيخ غشايؼ ) 
 

o  التعاوىي الحؼ يدسح بتبادؿ السعمػهات والخبخات بيغ الستعمسيغ لبلستفادة هغ التعمع
 بعزٍع البعس.

o  تكافؤ الفخص بيغ الستعمسيغ دوف تفخقة بدبب الطخوؼ السحيصة سػاء اقترادًيا
 واجتساعًيا وثقافًيا.

o .حق الفخد في التعميع هجػ الحياة وفًقا إلهكاىاتً وضخوفً الستاحة 
o  الحاتي الحؼ يعتسج عمِ قجرات واستعجادات الستعمسيغ.التعمع 
o .سٍػلة ىقل السعخفة لجػ الستعمسيغ وتفاعمٍع هعٍا دوف قيػد الدهاف والسكاف 

في ٌحا الرجد أف التعميع في عرخ السعمػهاتية ( 222-225: 5052ويذيخ القرخاوي )
كغ أف يعاىي هشٍا الشطاـ والعرخ الخقسي يقجـ العجيج هغ الحمػؿ السبتكخة لمسذكبلت التي يس

التعميسي حتِ يربح أكثخ فاعمية وكفاءة تحكيًقا ألٌجاؼ السشطػهة التعميسية ؛ لحا تقػـ فمدفة 
ي:  التعميع اإللكتخوىي عمِ هجسػعة هغ السختكدات لتمبية احتياجات السجتسع ٌو

 

  :وىػع  هغ خبلؿ تػفخ بيئة تعميسية تدسح بتشػع االستجابة لجػ الستعمسيغالتفاعمية
 .هغ الحخية في اختيار عخض السحتػػ التعميسي لمسقخر ويختار هشٍا ها يشاسبً

  :هغ خبلؿ إذابة الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ وتفخيج السػاقف التعميسية الفخدية
 .لتتشاسب هع قجرات واستعجادات وخرائز الستعمسيغ وخبخاتٍع الدابقة

  :ي التفاعل بيغ التقشيات التالتكاممية كشػلػجية الحجيثة بحيث يذكل كل تقشية ىطاـ ٌو
 .هتكاهل يتكاهل كل هشٍع هع اآلخخ لتحقيق األٌجاؼ السخجػة

  :وتعشي تشػع بيئة التعمع لجػ الستعمسيغ وتػفيخ العجيج هغ البجائل والخيارات التشؾع
 التي يجج فيٍا الستعمع ها يشاسبً.
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  :ت واىفتاحً عمِ العالع وكيفية هغ خبلؿ اتراؿ الستعمسيغ بذبكات االىتخىالكؾنية
  الحرػؿ عمِ ها يحتاجً هغ هعمػهات وهعارؼ هغ جسيع أىحاء العالع.

 

أف التعميع اإللكتخوىي في العرخ الخقسي يعتسج عمِ هجسػعة هغ ( 52: 5052وأضاف دمحم )
 السقػهات هشٍا: 

o  البجائل تشػع شخؽ التعميع اإللكتخوىي التي تتيح لمستعمع فخص االشبلع واختيار
 .التعميسية السختمفة

o  استبجاؿ الشطاـ التقميجؼ لمتعميع القائع عمِ الحفع والتمقيغ إلِ ىطاـ التثكيف والتعمع
 الحاتي الحؼ يجعل دور الستعمع إيجابي في العسمية التعميسية.

o .ًاالستفادة هغ التقشيات الحجيثة لتحقيق جػدة التعميع وتصػر كفاءت 
o  السعمػهاتية والتكشػلػجيا واالىفجار السعخفي األهخ الحؼ يؤدؼ إلِ إزالة هػاكبة الثػرة

 هعػقات التعميع والتػجً ىحػ التعميع السدتسخ.
o .دعع تكافؤ الفخص التعميسية أهاـ الجسيع وبتكمفة أقل 

 

 اإللكتخوني:التعميؼ أىجاف 
 John&Alon(2004)(  ، 0114( ، سالع )0110( ، الخاشج )0111يحجد كل هغ عبادات)

 0103( ، لسػشي )07: 0117( ، الٍر )41-44: 0101( في عاهخ )0114وسبلهة)
هحسػد ( ، 0101( ، عرخ و جادو وجاد ) 000: 0111(      ، الٍادؼ )010-010:
 أىجاف التعميؼ اإللكتخوني والجور التخبؾي لذبكة االنتخنت في اآلتي: (0101)
o  هغ السشاشق الشائية.تػسيع الخقعة الجغخافية ووصػلٍا لمعجيج 
o .إرضاء الستعمسيغ والسدتفيجيغ هغ العسمية التعميسية 
o .تحديغ جػدة العسمية التعميسية 
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o  تػسيع دائخة اتراالت الستعمسيغ وعجـ االقترار عمِ السعمع كسرجر أساسي
 لمحرػؿ عمِ السعارؼ والسعمػهات.

o ت األقل حًطا إللغاء إتاحة الفخصة لمستعمسيغ لبلستفادة هغ التعميع وخاصة السجتسعا
 الحػاجد وتدٍيل استخجاـ تقشية االتراالت.

o  ا العمسي الحؼ يبلئع احتياجات الستعمسيغ وإتاحة تػافخ البيئة الغشية بسعمػهاتٍا وهحتػٌا
 هرادر التعمع السباشخة.

o .ا جاؼ العسمية التعميسية بكافة هحاوٌر  تػفيخ بيئة تعميسية هتعجدة السرادر لتحقيق ٌأ
o عجادات وقجرات السعمسيغ في كيفية تػضيف السعمػهات والسعارؼ في كافة تصػيخ است

 األىذصة التعميسية.
o  ىسحجة التعميع وتشسية هٍارات الستعمسيغ وإعجادٌع بصخيقة تتشاسب هع هتصمبات

 العرخ الخقسي واالستفادة هشٍا.
 

 أىؼ مدايا وسسات التعميؼ اإللكتخوني:
( ، إبخاليع ) 070: 0117( ، سػيجاف وهبارز )07-03: 0111أشار كل هغ عبج العديد)

( إلِ هجسػعة هغ السدايا والدسات السسيدة لمتعميع  0101(، بجراىة ) 22-011:  0110
ي:  اإللكتخوىي ٌو

o .تعميع أكبخ عجد هسكغ هغ الصبلب دوف قيػد السكاف والدهاف 
o .تبادؿ الحػار والسشاقذة هع هجسػعات وفئات هختمفة 
o جيج هغ الػسائل التكشػلػجية والتعميسية الدسعية والبرخية التي قج ال تتػفخ استخجاـ الع

 لجػ العجيج هغ الستعمسيغ.
o .تشػع التصبيقات التي يقجهٍا 
o .قجرتً عمِ هحاكاة عسل البيئات التعميسية االفتخاضية 
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o .دعسً ألىػاع هختمفة هغ السحتػػ الخقسي التفاعمي الحؼ يخاشب حػاس اإلىداف 
o ب عمِ التعمع الحاتي.يذجع الصبل 
o  تػفيخ خجهات الحػسبة والتخديغ الدحابية التي تعتسج عمِ ىقل وتخديغ وهعالجة

 السعمػهات.
o .إذابة الفخوؽ الفخدية لمستعمسيغ لتحقيق عشرخ الحاتية في االستخجاـ 
o .تشػع وتعجد هرادر الحرػؿ عمِ السعخفة ىتيجة لبلتراؿ عبخ شبكات االىتخىت 
o  هٍارات البحث واالكتذاؼ واالشبلع لجػ الستعمسيغ.تحديغ وتصػيخ 
o .تحديغ السٍارات التكشػلػجية لجػ الستعمسيغ 
o .تذجيع الستعمسيغ عمِ االبتكار واإلبجاع 
o  زيادة خبخات الستعمسيغ هغ خبلؿ إتاحة لٍع الفخصة لمسذاٌجة والتفكيخ والتأهل لتشػع

 الخبخات السقجهة لٍع.
o ة دافعيتً لمتعمع.رفع هدتػػ خبخة الستعمع وزياد 

 

 أىجاف التعميؼ الجامعي عؽ بعج :
جاؼ التعميع الجاهعي عغ بعج:  010 -21:  0101يذيخ دمحم )   ( ٌأ

 

 يسكؽ عخض العجيج مؽ أىجاف التعميؼ الجامعي عؽ بعج عمى الشحؾ التالي:
 

 أىجاف تتعمق بالسؤسدة التعميسية: ومؽ أىؼ ىحه األىجاف ما يمي: -5
تعميسية حجيثة هتشػعة تعتسج عمِ التقشية الحجيثة في إيراؿ التعمع لجػ تػفيخ أساليب  -

 الستعمسيغ فزبًل عغ استخجاـ األساليب التعميسية التقميجية غيخ البشاءة.
اإلسٍاـ في حل السذكبلت الشاتجة عغ عجد السؤسدات التعميسية عغ استيعاب  -

 لجراسة داخل السؤسدة.األعجاد الٍائمة هغ الستعمسيغ الخاغبيغ في اإللتحاؽ با
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تػفيخ فخص التعاوف وتبادؿ السعمػهات بيغ السؤسدات التعميسية الحؼ أصبح هيدػًرا  -
 في ضل التقجـ التقشي والتكشػلػجي.

جاؼ العسمية  - استسخارية التعميع وهػاصمتً حفاًضا عمِ هدتقبل الصبلب وتحقيق ٌأ
عيق العسمية التعميسية كسا يحجث اآلف التعميسية رغع الستغيخات السجتسعية التي هغ السسكغ أف ت

شة السختبصة بػباء كػروىا السدتجج.   عمِ الرعيج العخبي واألوروبي والطخوؼ الخٌا
 أىجاف تتعمق بالجارسيؽ: ومؽ أىؼ ىحه األىجاف ما يمي:  -5
تحخر الستعمسيغ هغ قيػد الدهاف والسكاف ، وتػفيخ التعميع لمخاغبيغ في الجراسة هغ  -

 اكغ عسمٍع ، والجسع بيغ العسل والتعميع هًعا.العاهميغ هغ أه
هخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ ، والشطخ لكل شالب كحالة هدتقمة بحاتٍا  -

 وتدتحق أف تؤخح ضخوفٍا بعيغ االعتبار.
 تػفيخ فخص االعتساد عمِ الشفذ والتعمع الحاتي. -
 ل السعخفة بيشٍع.الشٍػض بالسدتػػ الثقافي بيغ جسيع أفخاد السجتسع وىذخ وسائ -
يداعج عمِ الشسػ السٍشي والسعخفي لؤلشخاص الحيغ اضصختٍع ضخوفٍع االجتساعية  -

 واالقترادية لمعسل.
تقميل عجد الجارسيغ الحيغ يمتحقػف بسؤسدات التعميع األجشبية وعجـ قبػلٍع  -

الثاىػية بالسؤسدات التعميسية في ببلدٌع ىطًخا لتجىي هجسػع الجرجات التي حرمػا عميٍا في 
 العاهة.

 
 

 : ومؽ أىؼ ىحه األىجاف ما يمي:بالسجتسعأىجاف تتعمق  -2
 تصػيخ السجتسع تقشًيا وتػضيفً لؤلساليب والتقشيات اإللكتخوىية والتكشػلػجية الحجيثة. -
اإلسٍاـ في تمبية احتياجات السجتسع لمبخاهج الجراسية التي تداىج خصة اإلىساء  -

 الذاهل.
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قادر عمِ استيعاب إىجازات العرخ الحؼ يعير فيً وتحميً اإلسٍاـ في بشاء هػاشغ  -
 بالكيع اإلىداىية التي تجعمً يشدجع هع ضخوؼ واقعً ودوري في السجتسع.

 تػفيخ البخاهج التعميسية التي يتصمبٍا سػؽ العسل، وخصط التشسية السدتجاهة بالسجتسع. -
ؿ سٍا هغ خبلتمبية حاجات السجتسع هغ البخاهج والتخررات التي اليسكغ تقجي -

، ىطًخا ألف الذٍادة الجاهعية لع تعج أساس اإللتحاؽ بػضائف السؤسدات التعميسية التقميجية
 هعيشة.

 تػفيخ فخص التجريب والتعميع أثشاء الخجهة لؤلفخاد السشخخشة في سػؽ العسل. -

 : باستخجام تكشؾلؾجيا التعميؼ ) تقشيات التعميؼ (أىجاف تتعمق  -2

خبخات وهرادر ال يدتصيعػف الحرػؿ عميٍا بػسائل آخخػ كاالستفادة تدويج الجارسيغ ب -
 هغ السكتبات  والسػارد الخقسية في الحرػؿ عمِ السعمػهات بدٍػلة ويدخ.

تػفخ شخؽ ججيجة لتعديد وتجعيع التعميع عغ بعج كاىعقاد السحاضخات والجورات السخئية  -
 والفيجيػ كػىفخاىذ.

ع  تعسل عمِ هداعجة الستعمسيغ في - دراسة السقخر هغ أهاكغ هتباعجة دوف اضصخاٌر
 لمشدوؿ هغ هشازلٍع دوف اعتبار لعاهل السكاف والدهاف.

تخديغ الخسائل والسػاد التعميسية البلزهة لعسمية التعمع التي يسكغ هغ خبللٍا حرػؿ  -
 الجارس عميٍا عشج الحاجة إليٍا.

 حػؿ هػضػع هعيغ. إتاحة هتدع هغ الػقت لمتفكيخ والتأهل قبل إبجاء الخأػ -
 تعديد عسمية التعمع هغ خبلؿ التغحية الخاجعة لكل هغ السعمع والستعمع. -
 تدٍل التعاوف التخبػؼ بيغ السعمسيغ أىفدٍع والخبخاء عمِ السدتػػ السحمي والعالسي. -
تػفيخ عبلقة تفاعمية ثشائية االتجاي بيغ السعمع والستعمع وجعل عسمية التعمع أكثخ كفاءة  -

 هغ الحػار الفكخؼ الجيج بيشٍع.وخمق ىػع 
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 لإلجابة عؽ التداؤل الثاني مؽ أسئمة الجراسة 
 ع التقشيات والتصبيقات التكشػلػجية الحجيثة التي تع تصبيقٍا في العسمية التعميسية؟  ها ٌأ

 سؾف تتشاول الباحثة العشاصخ التالية: 
خالل األشيخ   التعميسيةأىؼ التقشيات التكشؾلؾجية التي تؼ استخجاميا في العسمية 

 الساضية بعج تفعيل نغام التعميؼ اإللكتخوني بالجامعات 

  الكسبيؾتخبسداعجة التعميؼ  -
أف الكسبيػتخ  Jethro et al(2012 :27)(،  070:   0117أشارت سػيجاف و هبارز )

والتعميع عغ بعج السعتسجة عمِ شبكات اإلىتخىت كالتعميع اإللكتخوىي التعميع يدتخجـ  في أىػاع 
؛ حيث يداعج الستعمع عمِ إيجاد أساليب وشخؽ ججيجة يدتخجهٍا الستعمع لتيديخ العسمية 
التعميسية وإتاحة عسمية التعمع وفًقا لقجرات وخرائز كل شالب، حيث يتع تػفيخ بيئية تعميسية 

ت الدسعية ، هجعسة بعشاصخ الػسائط الستعجدة السعتسجة عمِ دهج هقاشع الفيجيػ    ، السؤثخا
البرخية والحخكية، التغحية الخاجعة ، اختبارات التقػيع تدسح بالتفاعل بيغ الكسبيػتخ والستعمع 

 وتداعجي عمِ السحاكاة ، التجريب والسخاف ، وحل السذكبلت.
 

 E-books:  الكتب اإللكتخونية -
أف  )0112شمبي )،  Embong et al (2012:17)( ، 001: 0111العمي ) أشار كل هغ 

لمكتاب الػرقي في صػرة إلكتخوىية يقجـ السعمػهات بصخيقة  شكل هشاضخالكتاب اإللكتخوىي 
تذابً الػاقع السحدػس السذاٌج الحؼ يعيذً الستعمع حيث يتع تحػيل السعمػهات هغ الذكل 
السجخد الشطخؼ إلِ الذكل الحي الػاقعي هع إضافة عشاصخ الػسائط الستعجدة والشرػص 

ػ بٍحا يجسع بيغ سسات الكتاب الػرقي السصبػع و سسات الػسائط الستعجدة الفائقة والبح ث، ٌو
 هع دهج سسات الشز الفائق باإلضافة إلِ إهكاىيات أخخػ لمبحث والتعاهل هع السعمػهات
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ا في ويعتبخ الكتاب اإللكتخوىي هرجرً  ا هغ هرادر السعمػهات اإللكتخوىية التي يسكغ استثساٌر
 .عجالتعميع عغ ب تشفيح هشاٌج وهقخرات

 Smart Phone األجيدة الحكية : -
ا تصػًرا ؛ لسا تتسيد بً هغ  ع وسائل االتراؿ الحجيثة وأكثٌخ تعج اإلجٍدة الحكية الشقالة هغ ٌأ

ية صغخ حجسٍا وسٍػلة حسمٍا وتصبيقاتٍا السختمفة الستشػعة التي تدتخجـ في العسمية التعميس
، والتي تعسل بػاسصة ىطاـ تذغيل يترل باإلىتخىت والذبكات البلسمكية ) في أؼ زهاف وهكاف

WiFi   هثل الٍاتف الحكي )Smart Phone أجٍدة الكسبيػتخ السحسػلة ،Laptop 
Computers   ( 0100( ، الحمفاوؼ )  00-01:  0107؛ حيث يذيخ كل هغ العداـ  :

طاـ التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج ( أف التعمع باألجٍدة الحكية تخجسة حكيكية لش 077
ا هع جسيع الستعمسيغ ؛ حيث يدتصيع الستعمع  الحؼ يأتي كأحج أىساط التعمع السخف لتػافٌخ
تحسيل هقاشع الفيجيػ والسحاضخات الرػتية وإرساؿ الخسائل بصخيقة هباشخة ، السذاركة 

ا لػجً ويجعل هغ العسمية والتعاوف بيغ أفخاد العسمية التعميسية دوف الحاجة إللتقائٍ ًٍ ع وج
التعميسية عسمية حيػية هثيخة لتعجد السجاخل الحدية التي يتزسشٍا السحتػػ التعميسي وتجعل 

 التعمع بذكل أفزل.
  Virtual learning environmentالبيئة االفتخاضية : 

 Scheucher,(2010:6)،(13:0111خالج)،SnehaandNagaraja,(2014:51)يذيخ
Schlosser,LeeAyers&Simonson,Michael;(2005:135)(0104،410،عدهي-

( أف بيئة التعمع االفتخاضية ٌي إحجػ ثسار التقشية العرخية التي تع استحجاثٍا في  414
ي هرسسة جيًجا بحيث   هغ خبلؿ تقشيات هتعجدة بالستعمسيغواالتراؿ السجاؿ التعميسي   ٌو

ات التكشػلػجية الحجيثة التي تدسح بسعايذة وهحاكاة الستعمع تسكغ الستعمسيغ هغ استخجاـ التقشي
وتفاعمً هع أفخاد العسمية التعميسية عبخ الػسائل اإللكتخوىية تعػيًزا عغ بيئة التجريذ في 
الفرل الجراسي الحكيقي هسا يعصي اإلحداس بالتػاجج والذعػر بالػاقع ، ويتع ذلظ هغ خبلؿ 
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مػهات والسػاد التعميسية لمستعمسيغ ذات شابع حدي لتػضيفٍا ىطاـ يقػـ بإرساؿ واستكباؿ السع
قشػات هتعجدة تخاشب الحػاس وتداعج عمِ تفاعل الستعمع وتحخر عقمً  وإشبلؽ العشاف لً 

تجسع بيغ هسيدات أىطسة إدارة السحتػػ بالتخيل وتتع هغ خبلؿ هشرات أوبيئات إلكتخوىية 
الفيذ بػؾ، وتػيتخ وتسكغ السعمسيغ هغ ىذخ  اإللكتخوىي وبيغ شبكات التػاصل االجتساعي

واستخجاـ غخؼ الحػار واألٌجاؼ ووضع الػاجبات وتصبيق األىذصة التعميسية،  السحتػػ العمسي
السباشخ لسشاقذة السعمػهات وشخح األسئمة واالستفدارات واستخجاـ أدوات وتقشيات تداهشية هثل 

فالتعميع االفتخاضي أف ىتعمع هع هعمسيٍع ؛ السحادثة الشرية والرػتية بيغ الصبلب أىفدٍع و 
  .الحجيثة الستشػعة السفيج هغ هػاقع بعيجة ال يحجٌا هكاف وال زهاف بػاسصة اإلىتخىت والتقشيات

ع ها تتسيد بً بيئات التعمع في  0101وتػضح ىػرة صالح الحويخ )  ( في الذكميغ التالييغ ٌأ
ع هكػىاتٍا.   /52064https://shms.sa/authoringالقخف الحادؼ العذخوف  وٌأ

بيئات التعمؼ في القخن الحادي والعذخون (  5)  شكل      
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السسارسات اإليجابية هغ قبل أعزاء هغ عمِ هشطػهة  00بيئات التعمع في القخف  وتتكػف 
حيث ال تقترخ البيئة التعميسية عمِ عسمية التعميع فقط ، بل تخاعي العسمية  ،الجاهعيالسجتسع 

التخبػية وتخجـ بيئة الصالبة وبيئة التعميع والتعمع والبيئة الرحية واآلهشة، وتدتخجـ األساليب 
 حيث أّف البيئة التعميسية الجاذبة تزسغ االستسخارية والفاعمية و ترل إلِ ،التخبػية الحجيثة 

تتشاسب إهكاىياتً هع هتصمبات سػؽ العسل ، شالب هتسّيد  جات تعميسية هتسيدة وبشاءهخخ 
ع هكػىات بيئات التعمع:  ويسثل الذكل التالي ٌأ

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التي تؼ تظبيقيا في العسمية التعميسية:بعض التظبيقات التكشؾلؾجية الحجيثة 
هغ قبل إدارة السؤسدة وأعزاء ٌيئة التجريذ بالكمية خبلؿ إدارة التجريذ والتعمع تع    

، وتصبيق التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ ح بجاية تعميق الجراسة بالجاهعاتاألشٍخ الساضية هش
الجراسي الثاىي ، واستخجاـ هجسػعة حتِ اىتٍاء الفرل  0101/  0/  01بعج بجًء هغ 

، وذلظ عبخ  االستخجاـ ةوسٍم ةبديصال هتشػعة هغ التصبيقات اإللكتخوىية السجاىية السختمفة
والسشرات التعميسية التي   facebook ، whatsappتصبيقات وسائل التػاصل االجتساعي 

بيئات التعمؼ مكؾنات (  2)  شكل  
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Google 
Classroom 

Google 
Duo 

Zoom 

Cisco 
Webex  

كسبيػتخ أوجّػاؿ لمػصػؿ تدجيل الجخػؿ هغ أؼ جٍاز هغ خبللٍا  يسكغ لمُسعمسيغ والصبلب
ا وإضافة تعميقات عميٍا، و  إلِ الػاجبات الجراسية  تدٍيل عقج هشاقذات بالقاعة الجراسية وىذٌخ

بيغ السعمع والستعمع، وكاف استخجاـ السشرات التعاوف  تشطيع السٍاـ اليػهية والتػاصل وتعديدو 
صعًبا ىطًخا الستخجاـ ٌحا الشػع التعميسية وبعس التصبيقات اإللكتخوىية في بادغ األهخ أهًخا 

هغ التعميع ألوؿ هخة عمِ الرعيج التعميسي بالجاهعة وبجوف تجريب عمِ كيفية استخجاهً هغ 
قبل السعمع والستعمع ، ثع أصبح األهخ يقل صعػبة شيًئا فذيًئا هع كثخة استخجاـ الصالبة لمعجيج 

خية عبخ شبكات اإلىتخىت واختبلؼ هغ ٌحي السشرات التعميسية أثشاء اىعقاد السحاضخات الشط
أعزاء ٌيئة التجريذ فيسا بيشٍع في شخيقة إيراؿ السحتػػ التعميسي والصخيقة والتقشية 
اإللكتخوىية السدتخجهة لحلظ ، وقج أثبتت بعس التصبيقات اإللكتخوىية فاعميتٍا في التعميع 

خوىية التي تجعع الرػت وخاصة التصبيقات اإللكتاالىتخىت  ت عبخالسحاضخابث و اإللكتخوىي 
لدٍػلة التفاعل بيغ السعمع   Google Duo  ،Cisco Webex  ،Zoomوالرػرة هًعا هثل

الحؼ  Google Classroomتصبيق والستعمع كسا كاف يحجث بالقاعات التجريدية العادية ، و 
تقجيع عخوض تقجيسية لمسحتػػ العمسي هجعع برػت السحاضخ أثشاء شخحً يسكغ هغ خبللً 

لمسعمع بذخحً  Audio recording  أوعسل تدجيل صػتي Presentations خائح لذ
 .يبادىجرويج واأليفػف واألالكسبيػتخ واألأجٍدة عسل عمِ ت ٌحي البخاهج و لمسحتػػ التعميسيي 

 

 

  

  
 

( بعض التظبيقات اإللكتخونية التي تؼ استخجاميا في العسمية التعميسية 2) شكل  



بية للطفولة المبكرة  ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1558 

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

 االستخاتيجيات التعميسية عبخ بيئات التعميؼ اإللكتخوني:بعض 
( أف إجخاءات وشخؽ التجريذ  0104( ، هرصفِ )  01 -07:  0103يذيخ عبج العطيع )

التي يخصصٍا السعمع هدبًقا هخاعًيا شبيعة الستعمسيغ وإذابة الفخوؽ الفخدية بيشٍع تعيشً عمِ 
الستاحة هغ أجل تحقيق األٌجاؼ التجريدية ،  تشفيح العسمية التجريدية في ضػء اإلهكاىات

( بعس الصخؽ التي تدتخجـ لتحفيد  1) لسختمفة لمستعمسيغ ، ويػضح شكلوتشسية السٍارات ا
 الستعمع داخل بيئات التعميع اإللكتخوىي "االفتخاضي" وهشٍا:

 

وضع تػصيف السقخر وتقديع السحتػػ  -
 إلِ وحجات وأجداء.

لمتعخيف بأىفدٍع إتاحة الفخصة لمصبلب  -
 هغ خبلؿ لػحة السفاتيح.

التػاصل هع الصبلب بعزٍع البعس قبل  -
 بجء هيعاد السحاضخة.

 إرساؿ رسائل تحكيخية. -
وضع خصة زهشية لمػاجبات واألىذصة التي  -

 يحجدٌا السعمع عبخ السشرات التعميسية.
 تػفيخ هعمػهات وشخؽ التػاصل هع أستاذ السقخر. -
 صبلب بذكل هدتسخ.تػفيخ التغحية الخاجعة لم -

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=6
57&ei=gTMRX4exB8qYlwSn552ICQ&q 

( إلِ هجسػعة هغ االستخاتيجيات التعميسية التي يتع  77-70:  0100وأشار الحمفاوؼ) 
 استخجاهٍا عبخ بيئات التعمع اإللكتخوىية هشٍا:

 

 استخاتيجية حل السذكبلت  -استخاتيجية التعمع التعاوىي                     -
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 استخاتيجية التعمع الشذط  -استخاتيجية الحػار والسشاقذة                   -
 استخاتيجية السحاضخة اإللكتخوىية -استخاتيجية التعمع القائع عمِ السذخوع          -
 استخاتيجية السعمع الخاص -استخاتيجية التعمع باالكتذاؼ                  -
 استخاتيجية تفاعل األقخاف -استخاتيجية جسع وتحميل السعمػهات            -

 
 
 
 
 

 لإلجابة عؽ التداؤل الثالث مؽ أسئمة الجراسة 
 

 ها دور التعميع اإللكتخوىي في تصػر عشاصخ السشطػهة التعميسية ؟
 سؾف تتشاول الباحثة العشاصخ التالية: 

 

( أف العسمية التعميسية ىطاـ هخصط لً بٍجؼ ىسػ جػاىب  01 -00:  0101تذيخ الفتبلوؼ ) 
 -االجتساعية  –الحاتية  –السٍارية  –الذخرية لجػ الستعمسيغ هغ جسيع الجػاىب ) السعخفية 

تعسل هًعا في ىطاـ ساسية األ االىفعالية ( وتتزسغ العسمية التعميسية هجسػعة هغ العشاصخ
هغ التفاعبلت لً هجخبلتً وخصػاتً وهخخجاتً تتفاعل هغ أجل إكداب الستعمع هتكاهل 

 السعمػهات ، السعارؼ ، االتجاٌات ، السٍارات ، والسيػؿ السشاسبة.
( أف االتراؿ التعميسي التقميجؼ يتع فيً تػاصل السعمع هع  001:  0104ويذيخ عدهي ) 

ا لػجً أها االتراؿ اإللكتخوىي يكػف ٌشاؾ اتراؿ لفطي هبشي عمِ الشرػص  ًٍ الصبلب وج
 :وتتسثل في اآلتيالسكتػبة وعسل تغحية راجعة لسحتػػ السقخر بعشاصخي  

 
 
 

 
 
 

 هخخجات  الخظؾات أو العسميات  هجخبلت 
Inputs Processes Outputs 

  العسمية التعميسية ( الشغام الستكامل لعشاصخ 6)  شكل

 Feed Baek  تغذية راجعة
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 البيئة الرفية (  –السحتػػ التعميسي  –الستعمع  –: تتسثل في ) السعمع السجخالت -
: تتسثل في شخؽ ، أساليب ، استخاتيجيات شخيقة التجريذ ، العسميات أو الخظؾات  -

لتحقيق التعميع والتعمع لجؼ الصبلب ٌحا إلِ  Feed Baekوتحديغ عسمية التعمع هغ خبلؿ 
 جاىب أساليب التقػيع الستبعة.

: تتسثل في التغيخ والتصػر السصمػب في شخرية الستعمع هغ جسيع السخخجات -
ػ ها يصمق عميً  –االىفعالية  –الحاتية  –السٍارية  –جػاىبٍا ) السعخفية  االجتساعية ( ٌو

 بالتعمع.
 : في تظؾيخ عشاصخ السشغؾمة التعميسيةدور التعميؼ اإللكتخوني 

 

: يعج العاهل الخئيذ في تػجيً العسمية التعميسية ، وأف ىجاح التعميع في الفرػؿ السعمؼ
االفتخاضية يعتسج عمِ قجرة السعمع في كيفية إدارة البيئة الرفية واستخجاـ التقشيات الحجيثة في 

العسمية التعميسية ، فالتعميع اإللكتخوىي ضػء خرائز واحتياجات الصبلب لتحقيق الٍجؼ هغ 
سية وكفاءة  ال يمغي الجور السشػط بً السعمع أو عزػ ٌيئة التجريذ؛ بيشسا يجعل دوري أكثخ ٌأ

 بذكل جيج يخجـ العسمية التعميسية.
 
 

 حيث ساعج التعميؼ اإللكتخوني السعمؼ في:  
 

 التقميجؼ. خخوجً عغ أسمػب التمقيغ واإللقاء كسا في ىطاـ السحاضخة  -
 جعل دوري هػجً وهيدخ لمعسمية التعميسية. -
تػضيفً بعس األساليب واالستخاتيجيات التجريدية الحجيثة التي تٍجؼ لجعل دور الستعمع  -

 إيجابًيا في العسمية التعميسية.
 زيادة فٍسً واستيعابً بشطاـ التعميع اإللكتخوىي وشبيعتً وهتصمباتً. -
 البيئة الرفية. زيادة تفاعمً هع الستعمسيغ داخل -
 تصػيعً أىساط التجريذ بحيث تخاعي حاجات الصبلب وهيػلٍع. -
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( أبعاد السعخفة التكشؾلؾجية والتجريدية2شكل )  
 

مخوهيذخا( في  0104ويؤكج عبج العديد )       في   Koehler & Mishra, (2009)كٌػ
لتجريذ يات اأساس تعج هغأف هعخفة السعمع بالسحتػػ وأصػؿ التجريذ والتكشػلػجيا  ٌحا الرجد

ػ يتصمب إدراؾ كيف ة الحجيثة ،التكشػلػجيالػسائل الفّعاؿ باستخجاـ  تسثيل السفاليع  يسكغ ٌو
وهعخفة ها الحؼ يجعل  ،لتعميع السحتػػ والصخؽ البشائية  باستخجاـ التكشػلػجيا واألساليب
تػاجً أف  ية الحجيثةلتكشػلػجػسائط اكيف يسكغ لهعخفة و  ،السفاليع صعبة أو سٍمة التعمع

الشصاؽ الكاهل  أثشاء العسمية التعميسية واستيعاب ي تػاجً الصبلبالت السذكبلتبعس  وتحل
وهعخفة  ،باإلضافة إلِ إدراؾ السعارؼ الدابقة لمصبلب  ؛ لفمدفات التعميع وأىساشً وشخقً

وتصػيخ تقػية  ، و الججيجة السعارؼإكداب  ة الحجيثةالتكشػلػجي الػسائط كيف ُتدتخجـ
الصخيقة هداعجة السعمسيغ لجهج التكشػلػجيا بشجاح كيف يسكغ لٍحي ، و السعارؼ القجيسة

يكػف التصػيخ السٍشي لمسعمسيغ القائع عمِ السعخفة   واستشتجػا أىً هغ السٍع أف ؛وأصالة
  .بجرجة كافية ا وشاهبًل بالسحتػػ وأصػؿ التجريذ والتكشػلػجيا هخىً 
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( إلِ أف 0101: ٌػ هحػر العسمية التعميسية والسدتفيج هشٍا ، حيث يذيخ أبػ سارة )الستعمؼ 
استخجاـ هغ  التي تسكشٍع ؛  لعجيج هغ السٍارات األساسيةبحاجة هاسة لتشسية االيػـ  شبلبشا

 أدوات التعمع القائسة عمِ التكشػلػجيا الخقسية، وهشٍا:
 

إدارتٍا، وشخيقة : تثبيت التصبيقات جيدة الخقسية، مثلالسيارات األساسية الستخجام األ -0
تدجيل الجخػؿ لمتصبيقات التعميسية وتتزسغ: إىذاء هدتخجـ ججيج وإدارة  كيفية القجرة عمِ

، واالىزساـ إلِ هجسػعات التعمع وهذاركة السرادر التعميسية وحفطٍا،  الحداب الذخري
ا باإلضافة إلِ ودخػؿ غخؼ الشقاش  التعاهل هع همحقات األجٍدة الخقسية هثل: وغيٌخ

؛ لكي يكػىػا قادريغ عمِ التعاهل هع ٌحي     الدساعات، أجٍدة تدجيل الرػت والرػرة
 األجٍدة ، وتػضيفٍا أثشاء تعمسً برػرة صحيحة.

الػصػؿ  كيفية: ميارات البحث عبخ شبكات السعمؾمات الخقسية )اإلنتخنت(، وتتزسؽ -0
 وشخيقعغ السعمػهات السصمػبة وهعالجتٍا  البحثو ة السشاسبة لمتعميع، لمسػاقع اإللكتخوىي
التسييد بيغ و  اىتقاء السعمػهات السشاسبة ، هع قجرتٍع عمِواستخجاعٍا  تخديشٍا وحفطٍا

 .الرحيح هشٍا والخصأ
بسفخدٌع واالعتساد عمِ الصمبة عمِ التعمع  هغ خبلؿ هداعجة: ميارات التعمؼ الحاتي -0

 .وقت األزهات اىقصاع التعميع كيفية الحرػؿ عمِ السعمػهات حاؿفي  أىفدٍع
سية لكػىٍا تداعج الصمبة عمِ التعاهل  ميارات حّل السذكالت: -4 وتعج ٌحي السٍارات ذات ٌأ

)السدتحجثة( التي تػاجٍٍع، والعسل عمِ تصبيق استخاتيجيات لحّل  السألػفةهع السػاقف غيخ 
 تمظ السذكبلت.

لكي يكػف الصمبة قادريغ عمِ استيعاب حكيكية السػاقف  األزمات:ميارات مؾاجية  -1
التي تحجث برػرة شارئة، وأخحٌا عمِ هحسل الججية ال االستٍتار، والقجرة عمِ الترخؼ في 
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، واالعتساد عمِ  األوقات الحخجة، وأف يكػىػا قادريغ عمِ هػاصمة تعمسٍع في فتخات االىقصاع
 أىفدٍع.

وتذيخ الباحثة في ىحا الرجد أن تظبيق التعميؼ اإللكتخوني في العسمية التعميسية في عل 
 ساعج الستعمؼ عمى: Covid 19جائحة 

 

 جعمً هحػر العسمية التعميسية.  -
 إتاحة الفخصة أهاهً لمتفاعل الشذط  وإتساـ العسمية التعميسية بكفاءة وفاعمية. -
 هداعجتً عمِ هٍارة التشطيع الحاتي. -
تغييخ دوري هغ هجخد هدتسع وهتمقي لمسعمػهات والسعارؼ داخل حجخة صفية هقيجة   -

 إلِ باحث هدتقري وهكتذف لمسعمػهات والسفاليع والسعارؼ عبخ شبكات اإلىتخىت.
استفادتً هغ استخجاـ العجيج هغ الػسائل التقشية الحجيثة بػسائصٍا الستعجدة هثل)   -

الٍػاتف الحكية الشقالة .. إلخ ( في الحرػؿ عمِ  -السكتبات الخقسية  –الذبكات العشكبػتية 
 السعمػهات. 

إتاحة الفخصة أهاهً لمتعمع بذكل أفزل هغ خبلؿ إيجاد بيئة تعميسية تفاعمية جاذبة  -
 الٌتساهً وحثً عمِ تبادؿ اآلراء والخبخات والسعمػهات والبحث واالستكذاؼ.

 يجة.اكتدابً هٍارات هتقجهة وهعارؼ جج -
 زيادة دافعيتً ىحػ التعمع. -
 هداعجتً عمِ اكتداب هٍارات حل السذكبلت.  -
 تحخري هغ الخجل االجتساعي الحؼ يتسيد بٍا العجيج هغ الستعمسيغ. -
 تحخري  هغ القمق والخجل هغ التعبيخ عغ رأيً  بحخية. -
 إتاحة الفخصة أهاهً لمتفاعل الفػرؼ واستعساؿ غخؼ الشقاش. -
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  :السحتؾى التعميسي 
 

 حيث ساعج تظبيق التعميؼ اإللكتخوني في تظؾر السحتؾى التعميسي كاآلتي: 
 

 –استخجاـ العخوض التقجيسية اإللكتخوىية هجعػهة بالعجيج هغ الػسائط كالرػت  -
 الشز والحخكة ( لجعل أسمػب العخض أكثخ تذػيًقا وفاعمية. -الرػرة 

 زيادة استخجاـ الكتب اإللكتخوىية الخاصة بالسقخرات الجراسية.  -
ات الجاعسة لمسحتػػ العمسي السقجـ. -  االستعاىة ببعس الفيجيٌػ
تقديع السحتػػ العمسي عمِ شكل وحجات تعميسية واضحة تحتػػ عمِ هجسػعة هغ  -

 وفاعبًل.األىذصة الستشػعة الفخدية والجساعية التي تجعل دور الستعمع إيجابًيا 
استخجاـ أساليب التجريذ السشاسبة هع السحتػػ العمسي وهبلئستٍا هع األٌجاؼ وإثارة  -

 دافعية الستعمسيغ ىحػ التعمع. 
 

 لإلجابة عؽ التداؤل الخابع مؽ أسئمة الجراسة 
ا لصالبات كمية التخبية لمصفػلة  ها أبعاد الكفاءة الذخرية التي ساعج التعميع اإللكتخوىي عمِ تصػٌر

 السبكخة ؟
 
 

 سؾف تتشاول الباحثة العشاصخ التالية:
   الكفاءة الذخرية 

 
 
 
 

إف العسمية التعميسية هغ السشطػر البشائي عسمية شخرية ، تأهمية وتحػيمية تتكاهل فيٍا      
األفكار والخبخات ووجٍات الشطخ وبٍحا تشسػ السعارؼ والخبخات الججيجة ؛ ويقـػ الستعمع بتكػيغ 

ورا ( ، و باىج 0101السعخفة بشفدً واهتبلكً القجرة عمِ حل السذكبلت ، ويذيخ بشي خالج ) 
(  أف الكفاءة الذخرية  0:  0112( ، الشراصخة )  007:  0112في حدػىً )  0224

ٌي هحػًرا هغ هحاور ىطخية التعمع االجتساعي ، وأىٍا تسثل هعتقجات األفخاد حػؿ قجراتٍع عمِ 
الكياـ بسدتػػ هعيغ هغ األداء الحؼ تتحكع فيً هجسػعة هغ األحجاث التي تؤثخ عمِ حياتٍع 
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ـ بخبط اعتقادات الفخد لمكفاءة الحاتية باالىجازات الذخرية والجافعية والزبط ؛ حيث تقػ 
الذخري ، فالفخد يقػـ بتفديخ اىجازاتً باعتسادي عمِ القجرات التي يستمكٍا ويبحؿ أقرِ جٍج 

 هغ أجل تحقيق الكفاءة والشجاح والتػافق هع ضخوؼ الحياة.
 

 يداعج هعخفي ُتسثل هيكاىـد الكفاءة الذخريةأف (  41:  0101 )دمحم أبػ الحريغ  يذيخ   
السذكبلت التِ يػاجٍٍا، كسا أىٍا ُتحدغ العجيج هغ الدمػؾ لمفخد، وُتسكشً هغ حل  تغييخ في
      ؛ حيث يخػ حسجؼ وداودالسدتقبمية  السػاقف هع لتعاهلوكيفية ا ىجازاإل عمِ قجرتً هغ
يختبط بتقييسً لقجرتً عمِ تحقيق هدتػػ  الذخرية الفخد لكفاءتً إدراؾ (، أف 41:  0111) 

هحجد هغ اإلىجاز وقجرتً عمِ التحكع في األحجاث يؤثخ عمِ الٍجؼ الحؼ يدعِ الفخد 
لتحكيقً والجٍج الحؼ يبحلً في ترجؼ العكبات والسذكبلت التي يػاجٍٍا ويؤثخ أيًزا عمِ 

أىً كمسا زادت قشاعة  Cormier & Nurius,( 2003 : 87 )أسمػبً في التفكيخ، ويخػ كخهيخويشػرس
الفخد بأف لجيً قجرات تسكشً هغ حل السذكبلت بكفاءة وفاعمية زادت لجيً الجافعية لتحػيل ٌحي 

 القشاعات لدمػؾ.
( أف الفاعمية الحاتية يسكغ أف تحجد السدار الحؼ يدمكً  010:  0101وتحكخ قاسع )    

الفخد في صػرة سمػؾ إها بصخيقة ىسصية أو هبتكخة ، وتؤثخ عمِ هسارسة الفخد في التحكع في 
األحجاث التي تؤثخ عمِ حياتً ، وأف الكفاءة الذخرية التٍتع بالسٍارات التي يستمكٍا الفخد 

 بتػضيفً السٍارات التي يستمكٍا والتي تعتسج عمِ إدراكً لحاتً وكفاءتً الذخرية.  فقط وإىسا

 الشخصية نغخيات بعض
( هجسػعة هغ  071-032:  0101أشار في ٌحا الرجد كل هغ صػالحة و العبػشي ) 

 ىطخية التعمع( التي ترف –ىطخية األىساط  –ىطخيات الذخرية هتسثمة في) ىطخية الدسات 
ا وتفخدٌا لمشخصية لعانا البىياو  الشطخيات: ٌحي هَه ،كىالسم يف وتسيٌد
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  الدسات نغخية-5
تع فقج     هع دسفبٍا  زيتهي يتال السهات وتحجيج الشخصية السهات بجراسة الشفذ عمساء ٌا

العمساء) ألبػرت باىجورا ، وآيدىظ ، كاتل ( حيث أكج كاتل أف بشاء الدسة   ٌؤالء هَه ساألخ
الذخرية ويسكغ أف تكػف الدسة استعجاًدا فصخًيا أو هكتدًبا كسا في الدسات أساس في بشاء 

 ًكاىسم يدمظ الػاحج فالذخز ،الشخصية ثبات فكخة عمِ ٌحي الشطخية ،وتعتسج االجتساعية
اهتشا ًٍ  يسمكػف  فيها ادساألف اختبلف عمِ الشطخية ٌحي تعتسج كحلظ،  بٍةتشبملا اقفىملا يف ب

( أىً عشج قياسشا لمدسات فشحغ في حاجة إلِ  011:  0101، ويذيخ األىرارؼ )  بتمس هه
اختبار الفخوؽ الفخدية في تفاعمٍا هع ضخوؼ بيئية هحجدة ؛ إذ تتفاعل السػاقف الخارجية هع 
االستعجادات الجاخمية ، ويدتجيب الفخد لمسػاقف هغ حػلً في ضػء استعجاداتً وقجراتً 

 وهعتقجاتً.
 نساط نغخية األ  -5

يسكغ القػؿ بأف الذخرية تػرث أىساًشا سمػكية لكل هشٍا خرائرٍا والشسط ٌػ زهمة هغ     
شاؾ أىساط جيشية وهعخفية وإدراكية وأىساط  ًالدسات أوهدتػػ أرقِ تشطع في الدسات ٌو

هجسػعة هغ الدسات السختبصة تساًها بالصخيقة ىفدٍا  :يدىظ الشسط أىًألمذخرية ، ويعخؼ 
( إلِ  0102يذيخ عياش ) ، و  التي تعخؼ بٍا الدسة بػصفٍا هجسػعة هغ االفعاؿ الدمػكية

ىػاع وتخجع ألِ إقجـ الشطخيات التِ حاولت فٍع الذخرية وتقديسٍا أهغ  أف األىساط الدمػكية
  .بط بيغ الجػاىب الفديػلػجية والذخريةغخيقي ٌيبػقخاط حيث ر لِ العالع اإلإبجايتٍا 

 

  :تتسثل في مدجة عامةأو أنساط أربعة ألى إوفي ضؾء ذلػ قدؼ الذخرية 
 

ِ االىصػاء إلصاحب ٌحا الشسط بصئ التفكيخ لكشً قػػ االىفعاؿ يسيل  :الشسط الدؾداوى 
 .والتذاـؤ واالىكباض واالكتئاب

 .الصبع وسخيع االستثارة والغزبصاحب شسػح وعشيج وجاد وحاد : الشسط الرفخاوى 
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 .سٍل االستثارة سخيع االستجابة ويتسيد بالتفاؤؿ والسخح والشذاط :الشسط الجمؾى 
 ي.بصئ االستثارة ويغمب عميً الغسػض والتبمج االىفعال :الشسط البمغسى

post_37.html-personality2018.blogspot.com/2017/11/bloghttp:// 
 

 
 
 

 هخاكد قػَف التسعة األىهاطقدع  ريسَ( أف  301 – 301:  0104بيشسا يذيخ أبػ الدل ) 
 الشحػ التالي: عمِ الثبلثةية صػالشخ

 
 
 
 
 
 

: مخكد السذاعخ:  أوالا
: حيث يتسيد أصحاب ٌحا الشسط بالسبالغة في إضٍار  الذخرية السداعجةنسط  -0

ع الدمبية كالغزب واالستياء عشج عجـ  ع اإليجابية ىحػ اآلخخيغ ويكبتػف هذاعٌخ هذاعٌخ
 حرػلٍع عمِ التقجيخ الكافي.

: حيث يتسيد أصحاب ٌحا الشسط بابتعادٌع عغ السذاعخ نسط الذخرية السشجدة -0
وراء ذلظ إلِ تحقيق قجر هغ الفاعمية والكفاية هغ خبلؿ التفاعل هع والعػاشف ساعيغ هغ 

 البيئة السحيصة بٍع وتحقيق الرػرة االجتساعية السقبػلة.
يتسيد أصحاب ٌحا الشسط بزعف في التعبيخ عغ  نسط الذخرية الستفخدة: -0

واىجفاعاتٍع ، وهغ هػاجٍة حاجاتٍع ورغباتٍع ٌع بدبب الذعػر بالخجل هغ أىفدٍعهذاعخ 
 بأشكاؿ هغ الفشػف واألعساؿ الجسالية التي تعبخ عغ حكيقة تمظ الخغبات الجفيشة.

لخيدؾ األنساط التدعة وفق مخاكد الذخرية( 2شكل )  
 

http://personality2018.blogspot.com/2017/11/blog-post_37.html
http://personality2018.blogspot.com/2017/11/blog-post_37.html
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 ثانياا: مخكد التفكيخ
ويدتبجؿ أصحاب ٌحا الشسط الفعل بالتفكيخ؛ لحا فإىٍع  نسط الذخرية الباحثة: -0

يػاجٍػف صعػبة في إيجاد ىٍاية لمسعارؼ والعمػـ وفيسا يخغبػف في فٍسً ففي كثيخ هغ 
األحياف ال يشتفعػف بسا لجيٍع هغ هعخفة وهعمػهات وبجاًل هغ ذلظ فإىٍع يتجٍػف أكثخ ىحػ 

 تبشي األفكار السجخدة والسعقجة.
يتسيد أصحاب ٌحا الشسط بأىٍع هفخشػف في أفعالٍع  لستحسدة:نسط الذخرية ا -0

 واستعساؿ شاقاتٍع وقجراتٍع واالىذغاؿ الجائع تجشًبا لسػاجٍة الذعػر بالقمق.
: يغمب عمِ أصحاب ٌحا الشسط صفة االعتسادية في نسط الذخرية السخمرة -0

 آلخخيغ لٍع.سمػكٍع األهخ الحؼ يػفخ لٍع الذعػر باألهغ واألهاف في ضل تػجيٍات ا
 

 

 ثالثاا: مخكد الغخيدة
 

: يغمب عمِ أصحاب ٌحا الشسط صفة التحجؼ ، واإلفخاط نسط الذخرية الستحجية -0
في تكػيغ العبلقات البيئية السحيصة بٍع فٍع يججوف أىفدٍع أعطع هغ اآلخخيغ ؛ حيث 

 يتسيدوف بالديصخة والتحكع.
عف االتراؿ هع البيئة : حيث يترف أصحاب ٌحا الشسط بزنسط الذخرية السرمحة -0

هغ حػلٍع لذعػري بأىٍا تحت هدتػػ السثالية التي يؤهغ بٍا ويتػجب عميً التحكع والديصخة 
 بشفدً وفق ضسيخي الحؼ يذكل عادة هرجر الزبط لً ولآلخخيغ. 

: يبجو عمِ أصحاب ٌحا الشسط أىٍع بعيجوف عغ االتراؿ نسط الذخرية صانعة الدالم -0
بالبيئة السحيصة بٍع عمِ الخغع هغ تبشي ترػرات وأفكار اآلخخيغ واالتفاؽ هعٍع هحاوليغ في 
ذلظ تجشب السػاجٍة هعٍع بكافة الصخؽ السسكشة وإف تصمب األهخ بتخميٍع عغ ٌػيتٍع 

 الذخرية. 
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  التعمؼ نغخية
حدب الجاىب الحؼ تخكد الشطخية ترشف ىطخيات التعمع  إلِ أف( الكشاتي ) د.ت  يذيخ 

 عميً؛ فإها تخكد عمِ الجاىب السعخفي والبشية السعخفية أو تخكد عمِ الدياؽ االجتساعي. 
 نغخيات التعميؼ االجتساعي(،  نغخيات التعمؼ السعخفية )وبحلػ ترشف إلى نسظيؽ : 

 

الشسط األوؿ هغ ىطخيات التعمع عمِ البشية السعخفية لمستعمع وكيفية بشائٍا وإدخاؿ حيث يخكد  
 –بخوىخ  : السعارؼ الججيجة إليٍا عغ شخيق العجيج هغ االستخاتيجيات السعخفية، هثل ىطخيات

ع هغ أصحاب االتجاي السعخفي. ، سكشخ   -بياجيً  –جاىييً  –أوزوبل   وغيٌخ
الشسط الثاىي هغ ىطخيات التعمع عمِ الدياؽ االجتساعي الحؼ يحجث فيً التعمع، بيشسا يخكد  

وتعج حاجات الستعمع ٌي أساس بشاء  ،هثل البيئة السحيصة والدمػؾ والجافعية والحاجات 
 –فيجػتدكي  –جػلياف روتخ  –السشٍج وفق ٌحي الشطخيات ، هثل ىطخيات : ألبخت باىجورا 

ع هغ أصحاب  السشحِ االجتساعي.  دافيجوؼ وغيٌخ
ا يتع اكتدابٍا هغ  العجيج هغ الذخريات تثبتأوقج  أف األىساط الدمػكية واالجتساعية وغيٌخ

أف السثيخات الخارجية تؤثخ في الدمػؾ هغ خبلؿ تجخل ، و  خبلؿ السحاكاة والتعمع بالسبلحطة
ا هغ ا هتذابكً ل ىطاهً الدمػؾ اإلىداىي وهحجداتً الذخرية والبيئية تذكوأف العسميات السعخفية، 

ولحلظ فاألفخاد يسارسػف بعس التأثيخات عمِ أىساط سمػكٍع هغ  التأثيخات الستبادلة والستفاعمة
خبلؿ أسمػب هعالجتٍع لمبيئة وهغ ثع فٍؤالء األفخاد ليدػا فقط هجخد هسارسيغ لخدود الفعل إزاء 

وتػضيف عسمياتٍع السعخفية لسعالجة السثيخات الخارجية ولكشٍع قادروف عمِ التفكيخ واالبتكار 
 األحجاث والػقائع البيئية.

 
 

-bandura-chez-apprentissage-https://educapsy.com/services/theorie
36 
 

https://educapsy.com/services/theorie-apprentissage-chez-bandura-36
https://educapsy.com/services/theorie-apprentissage-chez-bandura-36
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 محجدات الذخرية
( أىً يجب أف يشطخ لمذخرية في ضػء أربعة  01 -01:  0401يذيخ أبػ الشػر و أحسج ) 

 هحجدات وها بيشٍا هغ تفاعبلت وتتسثل ٌحي السحجدات في: 
السحجدات البيؾلؾجية لمذخرية: حيث ركد أصحاب ىحا االتجاه عمى مجاالت متعجدة  -

 أىسيا: 
  :ي وقػع األفخاد تحت تأثيخ العدراسة الؾراثة ػاهل الػراثية برخؼ الشطخ عغ التأثيخات ٌو

 والطخوؼ الببيئية السحيصة.
 :هغ خبلؿ العبلقة بيغ وضائف األجٍدة العزػية وأىساط  دراسة األجيدة العزؾية

 الذخرية.
 .دراسة التكؾيؽ البيؾكيسيائي والغجدي لألفخاد 

 

مِ التغييخ يذيخ أصحاب ٌحا االتجاي إلِ أف اإلىداف قادر عمحجدات عزؾية الجساعة:  -
ىتيجة لمخبخات التي يسخ بٍا فاإلىداف يحتاج إلِ هعخفة تفريمية بخبخاتً الساضية وبيئتً 
وثقافتً التي ىذأ فيٍا هغ أجل الحكع عمِ ىسػ شخريتً وسمػكً ، وقج قدع لػيذ ثػب البيئة 

ي : البيئة الصبيعية  البيئة  –ة البيئة االجتساعي –إلِ ثبلثة أقداـ هتخابصة هًعا بذكل كبيخ ٌو
 الثقافية.

يذيخ إلِ الجور الحؼ يؤديً الفخد في حياتً ؛ لكي محجدات الجور الحي يقؾم بو الفخد:  -
 ىدتصيع فٍع سمػؾ الفخد يجب هعخفة خرائز شخريتً والسػاقف اإلجتساعية التي يػجج بٍا.

 

سية تأثيخ السػاقف التي يتعخض إليٍا الفخد في محجدات السؾقف:  - شخريتً ؛ يذيخ إلِ ٌأ
 فبل يسكغ الشطخ إلِ الذخرية ىطخة هدتقمة عغ السػاقف والخبخات التي يسخ بٍا.

 
 

أىً عشج  ( 00:  0101( ، أحسج )  02:  0100ويذيخ في ٌحا الرجد كل هغ إبخاليع )   
دراسة الذخرية ال بج أف يشطخ إليٍا هغ جسيع الجػاىب كػحجة واحجة شاهمة تتكاهل وتتفاعل 
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جسيع أبعادٌا وسساتٍا البيػلػجية ، الثقافية ، السعخفية ، الػججاىية ، االجتساعية ،  وتشتطع فيٍا
واالىفعالية ... إلخ  هػروثة أوهكتدبة بصخيقة تتحجد فيٍا سمػكيات الفخد واستجابتً لمسػاقف 
ا ،  والسثيخات االجتساعية التي تسيد بيشً وبيغ اآلخخيغ ، وتؤثخ في بشاء شخريتً وتصػٌر

 الذخز لحاتً. وىطخة

 مكؾنات الذخرية :
( إلِ أىً هٍسا اختمف  02:  0100( ، القحافي )  02 – 03:  0104يذيخ جسعً ) 

العمساء في تشطيع القػائع التي تذتسل عمِ هكػىات الذخرية وترشيفاتٍا ؛ فإىً هغ الستفق 
شاؾ عػاهل وهكػىات شبيعية يػلج ال فخد بٍا وعػاهل عميً أف ٌشاؾ أبعاد رئيدية لمذخرية ، ٌو

آخخػ بيئية تعميسية تداٌع في بشاء وتصػر الذخرية ؛ فالذخرية ىتاج لعسميات التعمع، حيث 
 تتسثل أبعادٌا الخئيدية في اآلتي:

ي الخرائز التي تتعمق بالذكل العاـ لمفخد الشؾاحي الجدسية والفديؾلؾجية:  - أ ٌو
سية كبيخة عمِ وصحتً الجدسية ، فدبلهة الشسػ الجدسي وتػافقً العقمي  واالجتساعي لً ٌأ

 سبلهة واعتجاؿ الذخرية  ، وتؤثخ أيًزا عمِ الشاحية السداجية واالىفعالية لمفخد.
ي التي تذتسل عمِ الػضائف والقجرات  الشؾاحي العقمية والسعخفية: - ب  العقمية والعسمياتٌو

يكػف ، و ت السعخفية يقػـ بٍا الفخد لتكػيغ الخبخاالتي تتػقف عميٍا كدب السعخفة والخبخة ، و 
 في عسمية التعمع.وأساسي  لٍا دور ٌاـ 

   

ويتزسغ ٌحا الجاىب الدسات والخرائز االجتساعية التي  الشؾاحي االجتساعية:  - ت
 تطٍخ في تفاعل الفخد هع اآلخخيغ ، والقجرة عمِ تكػيغ عبلقات وصجاقات هع أفخاد السجتسع.

ويقرج بٍا االستعجادات الثابتة ىدبًيا السبشية عمِ ها  الشؾاحي االنفعالية أو السداجية: - ث
لجػ الفخد هغ سسات اىفعالية هثل: الديصخة عمِ االىفعاالت ، االكتئاب ، الفخح ، الدخور ، 

 القمق ... إلخ.
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ويقرج بٍا السيػؿ والعادات وأساليب الدمػؾ السكتدبة التي يكتدبٍا الشؾاحي الخمكية:  - ج
ة التي يعير فيٍا سػاء عغ شخيق األسخة أو السجرسة أو جساعة الفخد هغ البيئة الخارجي

  األقخاف ، وتعج أكثخ هكػىات الذخرية القابمة لمتتغييخ والتصػر.
 

ي جسيع العػاهل الخارجية التي تؤثخ عمِ األفخاد هشح ىعػهة الشؾاحي البيئية:  - ح ٌو
ع هثل العادات والتقاليج ، الشطع التخبػية والطخوؼ الخارجية ، الحياة األسخية والسجرسية.   أضفاٌر

 

( في أف تحقيق الحات ىػع هغ  033:  0102وفي ضػء ها سبق تتفق الباحثة هع  قذقػش )
ا  عسمية تصػر وىساء ؛ فٍي ليذ حالة هػقفية أو ثابتة ؛ ولكغ ٌحا التػجً السدتقبمي باعتباٌر

 التػجً السدتقبمي يحفد الفخد ويحثً عمِ تسايد وتشسية كل جػاىب الذخرية.
 
 

  الذخريةأبعاد الكفاءة 
              

ِ إف دهج التعميع اإللكتخوىي والتقشيات اإللكتخوىية الحجيثة في السجاؿ التعميسي يداعج عم
، ويعسل عمِ تصػر كفاءة الذخرية لجيٍع هغ جسيع تشسية هٍارات وخبخات الستعمسيغ

 ( التالي  تأثيخ دمج تقشيات التعميؼ اإللكتخوني عمى الذخرية 5ويؾضح الذكل ) الجػاىب. 
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وسؾف تتشاول الباحثة أبعاد الكفاءة الذخرية مؽ واقع اإلستبانة ) أداة الجراسة ( السرسسة 
 ليحا الغخض واستجابات الظالبات ليا

 

  الُبعج السعخفى األكاديسى لمكفاءة
 

( فِ دراستٍا التِ ٌجفت إلِ التعخؼ عمِ العبلقة بيغ  001-004 :0112) سالع تذيخ    
 قجرات بجافع اإلىجاز الجراسِ، إلِ أىً ُيقجر بسا يستمكً الفخد هغ هشٍا األكاديسيفاعمية الحات 

 فاعمية إدراؾ ا فِ ذلظ عمِ استخاتيجيات هتشػعة تعتسج عمِهعتسجً  السعارؼ تحريل في
 .األداء وإىجاز هدتػػ الجافعية وتصػرالحات، والتجريب عمِ التفكيخ، 

 

وتخى الباحثة أنو ساعج التعميؼ اإللكتخوني الظالبة في تظؾر الكفاءة الذخرية مؽ    
انة السعجة لحلػ نحكخ مشيا عمى سبيل الشاحية السعخفية لجييا ، وذلػ في ضؾء نتائج االستب

 السثال ال الحرخ:

 لمصالبة عسمية الحرػؿ عمِ السعمػهات في أؼ وقت وهكاف.  سٍل التعميع اإللكتخوىي 
 عمِ هختمف السرادر الخقسية لمحرػؿ  الصالبة في تعخؼ ع اإللكتخوىييساٌع التعم

 .عمِ السعمػهات
 الػسائل التكشػلػجيا الحجيثة والستشػعة استخجاـ  الصالبة في ساعج التعميع اإللكتخوىي

 .التعمعالتعميع و في عسمية 
 التعميسية. حّل السذكبلتلكيفية هٍارات هغ  هالجػ الصالبة عدز التعميع اإللكتخوىي 
 والسعارؼ الٍاهة السخاد في كيفية اىتقاء الصالبة لمسعمػهات  ساٌع التعميع اإللكتخوىي

 .تعمسٍا
 الجاىب السعخفي لمصالبة.  السختمفة اإللكتخوىي ىست بيئات التعميع 
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 الُبعج اإلنفعالى لمكفاءة 
 بشجاح الحياة وهػاجٍة التػافق عمِ الفخد ( إلِ قجرة001 : 0101)سٍاد ، تذيخ السممي     

 العبلقات في الشجاح وأف تكاهل ،ه بذكل واالىفعالية العقمية لقجراتً تػضيف عمِ تعتسج
 .اهتػافقة اىفعاليً  بػسائل واالستجابة ، خبخاتً عمِ يعتسج الذخرية

أىً  (Peguero & Shaffer,2015,p.46)ويذيخ إلِ ٌحا الُبعج بيجيخو، وشافيخ      
أداء هٍاـ التعمع هغ خبلؿ تشطيع األعساؿ وتحجيج اإلجخاءات  اتقجرات وإهكاى يتسثل في

ِ ُتسثل )اإلىجاز  ا(.والشجاح هعً  البلزهة لتحقيق الشتائج اإليجابية ٌو
 هع التػافق في وىجاحً الفخد قجرة في التي تؤثخ السٍارات ٌي تمظالكفاءة االىفعالية ف

اآلخخيغ  هع التعاهل وكيفيةهذكبلت،  التغُمب عمِ هايػاجًٍ هغ الستصمبات الحياتية هغ أجل 
ع واىفعاالتٍع اختبلؼ رغع بشجاح   .اإلجتساعية وبيئاتٍع هذاعٌخ

أنو ساعج التعميؼ اإللكتخوني الظالبة في تظؾر الكفاءة الذخرية مؽ الشاحية وتخى الباحثة 
االنفعالية لجييا ، وذلػ في ضؾء نتائج االستبانة السعجة لحلػ نحكخ مشيا عمى سبيل السثال 

 ال الحرخ:
 

  هغ الخػؼ والقمق أًيا كاف هرجريالصالبة حخر التعميع اإللكتخوىي.  
  ضساف الدبلهة الذخرية والبعج عغ عػاهل التٍجيج  لمصالبةحقق التعميع اإللكتخوىي

 ".  covid 19وباء " اىتذار والخصخ  ك
 حخر التعميع اإللكتخوىي الصالبة هغ الخجل اإلجتساعي. 
 في تحسل السدؤولية والرسػد أهاـ األزهات  الصالبة ساعج التعميع اإللكتخوىي

 السجتسعية.
  في هػاجٍة اإلحباشات التي تتعخض لٍا بذكل  الصالبةساعج التعميع اإللكتخوىي

 التػافق الشفدي. لٍايزسغ 
 بالذعػر بالثقة واإلىجاز والسثابخة.  لمصالبة الفخصة أتاح التعميع اإللكتخوىي 
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  الُبعج اإلجتساعى مؽ الكفاءة 
 الىفس عمن هَضَعات أٌن هو االجتهاعية الكفاءة ( أو00،  1:  0114 ) الجدايرُ     

ع  واحجة هغ وتعتبخ االجتهاعي  القَة هظاٌر هو هظٍر تعتبر حيث الشخصية سهاتٌأ
 في يكهو لئلىساو داخمًيا دافًعا الىفسية الىاحية هو ؿتهث فالقَة االجتهاعية لمفرد االجتهاعية

 الجٍد ؿَبذ االجتهاعية فػالهَاق يػف احػباالرتيوالذعػر  وتأكيجٌا ذاتػال حفظ في الرغبة
 َبيئتً إلشباع الفخد بيو الهستهر التَازو َتحقيق االجتهاعية العبلقات في الرضا لتحقيق

 .دلمفر ةػَاالجتهاعي  الشخصية الحاجات
ا      بأىٍا الجتهاعيةا ءةلكفا( ا0110) Welsh & Bierman فهاربيو شلوبيشسا ذكٌخ
 ؼتكي ؽتحقي جؿأ فه الفخد ليٍاإ جيحتا لتيا تكياولسمواوالػججاىية  الجتهاعيةا راتلهٍاا
 .ىاجح جتهاعيا

وتخى الباحثة أنو ساعج التعميؼ اإللكتخوني الظالبة في تظؾر الكفاءة الذخرية مؽ    
الشاحية االجتساعية لجييا ، وذلػ في ضؾء نتائج االستبانة السعجة لحلػ نحكخ مشيا عمى 

 سبيل السثال ال الحرخ:
 

  شخؽ ججيجة لمتعمع هغ خبلؿ هجسػعات الشقاش  لجػ الصالبةعدز التعميع اإللكتخوىي
 والفرػؿ االفتخاضية والبخاهج الخقسية الستشػعة. 

  في االىفتاح عمِ العالع واالستفادة هشً في العسمية الصالبة  ساعج التعميع اإللكتخوىي
 التعميسية.

 بذكل هغ السذاركة اإليجابية في العسمية التعميسية و  الصالبة زاد التعميع اإللكتخوىي
 أفزل. 

  في إيجاد بيئة هشاسبة لمتعمع الشذط القائع عمِ الصالبة ساٌع التعميع اإللكتخوىي
 السذاركة والتفاعل واالستكذاؼ.
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 وبيغ السعمع بذكل هتداهغ  بيشٍاهغ هدتػيات التفاعل  الصالبة زاد التعميع اإللكتخوىي
 أو غيخ هتداهغ.

  في دهج وتبادؿ الخبخات، والسٍارات، واآلراء، الصالبة ساعج التعميع اإللكتخوىي
 وبيغ الدهبلء داخل الفرػؿ االفتخاضية. بيشٍاوالسعمػهات الُسختمفة 

 

 لمكفاءة  الحاتيالُبعج 
عمِ تشطيػػع  ة الفخدالكفاءة الحاتية إلِ قجر  Zimmerman ( 2000: 83)  تعخؼ  -    

وتشفيح األعساؿ الزخوريػػة لمحرػؿ عمِ األداء السحػػجد لمسٍػػارة هغ أجل تشفيح السٍسات 
 أو فخص العسل بعج التخخج.واألٌجاؼ األكاديسيػػة، هثل :الجرجػػات، والتقجيػػخ االجتساعي، 

 

األحجاث التِ إيساف الفخد بقجرتً عمِ التحُكع فِ  ا( بأىٍ 41:  0100)  يػىذ بيشسا يػضحٍا
ع هعتقجات الكفاءة الحاتية بذكل هباشخ فِ القخارات، األفعاؿ،  ٍُ تؤثخ فِ حياتً؛ حيث تد

ا لٍع أو الخبخات؛ حيث يعتسج األفخاد عمِ قجراتٍع عشج تحجيج إها هسارسة أىذصة ُتسثل تحجيً 
 يدتسخوف فِ السثابخة عمِ تحقيق هٍاـ صعبة.

 

ا    السعخفة  ىٍاأب Mcgaha & Heflin, (2011:1351-1357)، وليفمغ كجافاه ويحكٌخ
 ؼالتغُمب عمِ أ يتحتػػ عمِ تػقعات ذاتية فيسا يتعمق بقجرة الفخد ف يالستعمقة بالحات والت

 هػاقف وهٍسات ُتقابمً وذلظ بشجاح.
 

أحكاـ الفخد ، و السثابخة لجػ الفخد أف الكفاءة الحاتية تعتسج عمِ    Bandura,( 2001)ويخػ 
بسھاراتً الدمػكية وهجػ كفايتً لمتعاهل بشجاح هع تحجيات البيئة والطخوؼ السحيصة  وتػقعاتً 

 .بً، أو رد عشجها يػاجً هذكمة ها هػقف هعيغ يتصمب الحل
 
 

وتخى الباحثة أنو ساعج التعميؼ اإللكتخوني الظالبة في تظؾر الكفاءة الذخرية مؽ    
ستبانة السعجة لحلػ نحكخ مشيا عمى سبيل الشاحية الحاتية لجييا ، وذلػ في ضؾء نتائج اال

 السثال ال الحرخ:
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  إيجابي في عسمية التعّمع دور الصالبةجعل التعميع اإللكتخوىي. 
 لجػ الصالبة دافع االستعجاد والقابمية لعسمية التعمع لحجاثة ٌحا  ىسِ التعميع اإللكتخوىي

 الشػع هغ التعمع.
  لخفع هدتػػ الصسػح والفزػؿ. الصالبةلجػ أتاح التعميع اإللكتخوىي الفخصة 
  فخًصا لمتعمع الحاتي. لجػ الصالبةحقق التعميع اإللكتخوىي 
 ىحػ الػصػؿ إلِ الٍجؼ هغ العسمية التعميسية  دوافع الصالبةالتعميع اإللكتخوىي  استثار

 بحاتٍا.
  ج عمِ التقّجـ والتصػر بذكل أفزل عغ شخيق بحؿ جٍالصالبة ساعج التعمع اإللكتخوىي

 ذاتّي.

 لمكفاءة  السياري الُبعج 
 

( أىً يسكغ الشطخ إلِ الجاهعة هغ زاوية اىتاجٍا لمقػػ  020:  0101يخؼ آدـ )      
والسػارد البذخية السجربة عمِ أىٍا هؤسدة إىتاجية تشتج العقػؿ السفكخة ، الكفايات ، الكيادات 

( أف لمتعميع  0100التي ستتحسل  العجيج هغ السدؤوليات داخل السجتسع ، وأكجت أحسج ) 
سية كبيخة في تشسية هٍارات الستعمسيغ وقجرتٍع عمِ االستفدار والفٍع والتفكيخ اإللكتخو  ىي ٌأ

السشصقي والتعمع الحاتي وقجرتٍع عمِ حل السذكبلت التي يػاجٍػىٍا في حياتٍع ؛ فالتعميع 
 اإللكتخوىي يداعج عمِ إيراؿ السعمػهات بذكل أسخع وأفزل وفعاؿ. 

 

اإللكتخوني الظالبة في تظؾر الكفاءة الذخرية مؽ  وتخى الباحثة أنو ساعج التعميؼ   
الشاحية السيارية لجييا ، وذلػ في ضؾء نتائج االستبانة السعجة لحلػ نحكخ مشيا عمى سبيل 

 السثال ال الحرخ:
 

 في كيفية الحرػؿ عمِ السعمػهات. الصالبة ساعج التعميع اإللكتخوىي 
 اإللكتخوىية. الصالبة هغ هٍارات زاد التعميع اإللكتخوىي 
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  السٍارات القائسة عمِ البحث واالشبلع والتقري   لجػ الصالبةىسِ التعميع اإللكتخوىي
 وليذ التمقيغ واالستساع.

 هٍارات وخبخات ججيجة في التعاهل هع في إكداب الصالبة التعميع اإللكتخوىي  ساعج
 السػارد والسرادر الخقسية السختمفة.  

  استخجاـ التصبيقات اإللكتخوىية الستشػعة   الصالبة فيساعج التعميع اإللكتخوىي
 لمحرػؿ عمِ السعمػهات.

 في عسل بعس التكميفات اإللكتخوىية  هثل الصالبة  هٍارة هغ ع اإللكتخوىي يزاد التعم
"Power Point ." 

 

 لإلجابة عؽ التداؤل الخامذ مؽ أسئمة الجراسة     
تصبيق هشطػهة التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج ها السعػقات التي واجٍتٍا الصالبة أثشاء 

 الججيجة في العسمية التعميسية ؟
 

سؾف تكتفي الباحثة في ىح الرجد بعخض االستجابات التي أشارت إلييا الظالبات         
 في التجخبة االستظالعية أال وىي:

 ىتيجة لزغط االستخجاـ ولفتخة كبيخة.تعصل األجٍدة اإللكتخوىية  -
الزغط عمِ شبكات اإلىتخىت والبخاهج والرفػؼ التعميسية هسا أدػ إلِ بصئ الشت  -

وضعف فاعميتً وكفاءتً هسا يأخح وقًتا أشػؿ لمػصػؿ لمسعمػهات وتحسيمٍا أو اإلجابة عمِ 
 األسئمة هثبًل.

عجـ وضػح صػت السحاِضخ أو شخيقتً لعخض السعمػهات ليدت كسا في السحاضخة  -
 لتصبيقات ، هسا يؤدؼ إلِ عجـ االستفادة الكاهمة.التقميجية في بعس ا

عجـ التفاعل السباشخ بيغ السعمع والستعمع في بعس التصبيقات التي ال تجعع ىطاـ  -
 السحاضخة بالرػت والرػرة ، هسا يؤدؼ إلِ عجـ وصػؿ السعمػهة بالذكل السصمػب.
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يل بعس عجـ استخجاـ بعس الصالبات الٍػاتف الحكية الحجيثة التي يسكغ تحس -
 هشرات التعمع عميٍا.

وهغ الشاحية الرحية الجدسية أيًزا وتأثيخي عمِ العيغ والخقبة والطٍخ ىتيجة لمجمػس  -
لفتخات كبيخة عمِ األجٍدة اإللكتخوىية هغ ٌاتف أو حاسػب والدٍخ عميٍا إلتساـ العسل أو 

 السٍسات التعميسية لتدميسٍا في وقتٍا.
 
 

 أسئمة الجراسة لإلجابة عؽ التداؤل الدادس مؽ
 

ع السقتخحات التي يجب أف تأخح في اإلعتبار لتػضيف التعميع اإللكتخوىي والتعميع   الٍجيغها ٌأ
 في الجاهعات السرخية؟

سؾف تكتفي الباحثة في ىح الرجد بعخض االستجابات التي أشارت إلييا الظالبات في     
 :التجخبة االستظالعية ورأييا الذخري وىي

تػافخ شبكات اإلىتخىت بالذكل الكافي وتحجيث البشية التحتية لمتأكج هغ يجب هخاعاة  -
 وصػؿ االىتخىت بالذكل الكافي حتِ ال يؤدؼ إلِ إعاقة العسمية التعميسية.

تػفيخ البشية التحتية وشبكات اىتخىت لمقخػ والسحافطات التي ال تتػفخ بٍا بشية تحتية  -
ل هع أعزاء ٌيئة التجريذ والجخػؿ بالسشرات قػية حتِ يدتصيع الصبلب السغتخبات التػاص

 التعميسية ألىٍا كاىت شكػػ وهذكمة لبعس الصالبات السغتخبات السقيجات بالكمية.
يخجِ هخاعاة الكميات العسمية واختيار آلية هشاسبة إلتساـ الجاىب التصبيقي حتِ تحقق  -

جافٍا وىجاحٍا ، ويدتفيج الصالب هشٍا بالذ  كل الكاهل.العسمية التعميسية ٌأ
هخاعاة عجـ استخجاـ البخاهج والسػاقع التعميسية والزغط عميٍا في وقت واحج حتِ ال  -

يتدبب ذلظ في تعصيمً عشج بعس األشخاص وضياع فخصتٍع في التفاعل والسذاركة 
والحرػؿ عمِ السعمػهات كأف يتع تخريز وقت هحجد لكل هجسػعة هغ ٌؤالء الصبلب 

 بالجخػؿ داخل ٌحي السػاقع.
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سية ترسيع الكتب اإللكتخوىية كبجيل لمكتاب الجاهعي لسدايختً وهشاسبتً لشطاـ  - ٌأ
 التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج. 

 فسالتع الصمبة هه تدتجعي تعميهية اقفىه قَخم فعالية سأكث تجريذ هىٍجية إتباع -
ا عمِ لمعهل َتقييهٍا الشخصية  سساتٍع عمِ  .تصػٌر

 Webex meetingاستخجاـ جسيع أعزاء ٌيئة التجريذ لتصبيقات هثل  -
، cloud meetings zoom  ا هغ التصبيقات التي تحتػػ عمِ لقاءات افتخاضية وغيٌخ

، وعجـ اإلكتفاء بتدجيل السحاضخة رة لػصػؿ السعمػهة بالذكل الكافيهباشخة بالرػت والرػ 
 صػتًيا.

تبشي الجاهعة أو السؤسدات التعميسية لمتصبيقات التي تجعع الرػت والرػرة لدٍػلة  -
التفاعل بيغ السعمع والستعمع داخل البيئة التعميسية االفتخاضية ووصػؿ السعمػهة بالذكل الكاهل 

جاؼ العسمية التعميسية بالذكل األهثل.   لمستعمع ؛ لتحقيق ٌأ
 

 

بأىً  بعيشًىطاـ تعميسي أؼ ال يسكغ الحكع عمِ ة أىً وبشاء عمِ هاسبق تخػ الباحث     
ع لً هسيداتً وعيػبً، فالتعميع التقميجؼ  ىطاـ تعميسيفكل  هغ اآلخخ األفزل  عيػبًهغ ٌأ

االعتساد الكمي عمِ السعمع  كسرجر أساسي في الحرػؿ عمِ السعمػهات واعتساد الصالب 
ع عمِ هبجأ الحفع والتمقيغ وإخفاؽ دور الصالب في العسمية التعميسية ، هسيداتً  ولكغ هغ ٌأ

قج ال تتػفخ أىً ، أها التعميع اإللكتخوىي فسغ عيػبً  التفاعل السباشخ بيغ السعمع وشبلبً
هسا يعيق عسمية التفاعل بيغ السعمع وشبلبً وعجـ  السشاسبة هغ أجٍدة أو شبكاتالطخوؼ 

ع  و تحقيق الٍجؼ هغ العسمية التعميسية بالذكل السصمػب ، هسيداتً استحزار هغ ٌأ
واستخجاعٍا دوف اعتبار لعاهل السكاف أو الدهاف ؛  السحاضخات في أؼ وقت وسٍػلة حفطٍا

مجاهعات ووزيخ التعميع العالي والبحث العمسي باستخجاـ التعميع لحا يعج قخار السجمذ األعمِ ل
الٍجيغ بجهج التعميع التقميجؼ والتعميع اإللكتخوىي في العسمية التعميسية قخار صائب لئلستفادة 
هغ هسيدات كًل هشٍسا في تحقيق األٌجاؼ التعميسية وجعل التعميع ذو هعشي وأكثخ فعالية هغ 
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شة التي تعاىي هشٍا الببلد ، ٌحا باإلضافة إلِ ها  قبل السعمع والستعمع في ضل الطخوؼ الخٌا
ف الجاهعة تأخح خصػات أب بػرسعيج رئيذ جاهعةأيسغ دمحم إبخاليع الديج األستاذ الجكتػر/  أكجي

ع عغ بعج باعتبار ذلظ ضخورة وشفخة في هجاؿ التعميع يجادة ىحػ االىتقاؿ بالجاهعة ىحػ التعم
ستفادة ىقجهٍا لمصالب والعسمية اقرِ أاهعات وىحغ ىدعِ لمحرػؿ عمِ كافة الج ًليإتدعِ 

 3/  03اإلدارة العاهة لمعبلقات العاهة واإلعبلـ جاهعة بػرسعيج) التعميسية بالجاهعة بذكل عاـ
/0101 .)https://www.facebook.com/www.psu.edu.eg    

سية دهج التقشيات الحجيثة وتكشػلػجيا التعميع في الشطاـ التعميسي تخجع  إلِ     وهغ ٌشا فإف ٌأ
إهكاىٍا في تصػر قجرة الستعمسيغ عمِ التعمع الحاتي ، وتقجيع خبخات تثتثيخ دافعيتٍع لمتعمع 

ميع ذو وتشسي لجيٍع روح اإلبجاع إلِ جاىب هدايختٍع لمػاقع الحؼ يعيذػف فيً بحيث يربح التع
 (. 1:  0110هعشِ ويدٍع في تصػر وتشسية شخريتٍع اإلىداىية الصػبجي وغداوؼ ) 

 

سػاء كاف  همًحا وهمسػًسا ضخورًيا أهًخا صبحأ قج التعميع  في التكشػلػجيا استخجاـ  وبسا أف    
شة التي  بٍجؼ هػاكبة وهدايخة التصػرات العمسية أو التغمب عمِ العكبات والطخوؼ الخٌا

؛ لحا تخػ الباحثة أىً يجب األخح بسجسػعة Covid 19ض لٍا الببلد هثل اىتذار وباء تتعخ 
هغ الخصػات واإلجخاءات التي يجب أف تؤخح في االعتبار عشج تصبيق ىطاـ التعميع الٍجيغ 

لً هغ آثار  لهاواالعتساد عمِ التعميع اإللكتخوىي بذكل جدئي أو كمي في العسمية التعميسة 
 مية التعميع والتعمع وهشٍا:في عس إيجابية

 
 

جعل التقشيات التكشػلػجية أداة أساسية في العسمية التعميسية لجسيع السخاحل التعميسية  -
 بجًء هغ رياض األشفاؿ حتِ السخحمة الجاهعية.

إىذاء بشية تحتية هشاسبة لتفعيل التعميع اإللكتخوىي بتدويج الجاهعات باألجٍدة  -
وتػفيخ خجهات اإلىتخىت بالقجر الكافي لتغاضي هذكمة وقػع الديخفخ اإللكتخوىية وتقشياتٍا 

 بذكل دائع وهدتسخ بسا ال يدسح بتحقيق األٌجاؼ التعميسية وإعاقة عسمية التعميع والتعمع.

https://www.facebook.com/www.psu.edu.eg
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تحػيل السقخرات الجراسية الػرقية إلِ هقخرات وكتب إلكتخوىية هررسة بالذكل الحؼ  -
 مصالبة.يدسح بػصػؿ السعخفة بالقجر الكافي ل

تػفيخ الجعع الفشي عغ إدارة وصياىة الذبكات برػرة دائسة إلصبلح األعصاؿ وحل  -
 بعس السذكبلت.

دهج التكشػلػجيا في الجاىب التصبيقي وخاصة في الكميات التصبيكية بجاًل هغ األىذصة  -
 التي تدتخجـ فيٍا الخاهات باٌطة الثسغ والتي تدتغخؽ وقت وجٍج وتكمفة أثشاء ترسيسٍا.

جريب السعمسيغ عمِ التقشيات التكشػلػجية الحجيثة حتِ يربحػا أكثخ كفاءة في ت -
 تصػيخ السقخرات بسا تتبلءـ هع شبيعة الستعمسيغ. 

عقج ورش عسل لتجريب أعزاء ٌيئة التجريذ بجسيع الكميات عمِ كيفية إعجاد  -
ضل ٌحي الطخوؼ  االختبارات اإللكتخوىية "التقييع اإللكتخوىِ" والتي أصبحت ضخورة همحة في

شة.   الخٌا

 إجراءات الدراسة:
 

  مشيجية الجراسة: -0
لتحقيق ٌجؼ الجراسة اعتسجت الباحثة عمِ السشٍج الػصفي التحميمي الحؼ يدتخجـ هجسػعة   

هغ اإلجخاءات البحثية التي تتكاهل فيسا بيشٍا لػصف الػاقع الحالي لتصبيق التعميع اإللكتخوىي 
ع السعػقات التي واجٍتٍا الصالبة أثشاء ت صبيق والتعميع عغ بعج في العسمية التعميسية ، ورصج ٌأ

ع  السقتخحات هشطػهة التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج الججيجة في العسمية التعميسية ، وٌأ
في الجاهعات  الٍجيغع اإللكتخوىي والتعميع يالتعم لتصبيقالتي يجب أف تأخح في اإلعتبار 

( الجاسة وأراء شالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة )عيشة،  كأسمػب ججيج في التعميع السرخية
في ضل جائحة وتصػر أداءٌغ الكفاءة الذخرية و ع اإللكتخوىي يالتعمتصبيق  بيغ العبلقةفي 

Covid 19   الشاحية )السعخفية  تذسل ىػاحي هغ جػاىب الذخريةفي عجة السدتجج– 
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هغ خبلؿ االختيار بيغ االستجابات الثبلثة و االىفعالية(  –االجتساعية  –الحاتية  -السٍارية 
عغ هجػ هػافقتٍغ  غيخ هػافق( لمتعبيخ –هػافق إلِ حج ها  –ليكارت الثبلثي ) هػافق  هكياس

 .واإلجابة عمِ األسئمة السصخوحةا ، عمِ العبارة وهجػ تحكيقٍ
 

  مجتسع الجراسة: 
تكػف هجتسع الجراسة هغ الصالبات السقيجات بكمية التخبية لمصفػلة السبكخة بسحافطة بػرسعيج   

عبخ السشرات التعميسية السختمفة خبلؿ  بسخحمة التعميع العالي هسغ خزعغ لمتعميع اإللكتخوىي
 .0102/0101بالفرل الجراسي الثاىي لمعاـ الجاهعي األشٍخ الساضية 
 عيشة الجراسة:

أداة الجراسة عمِ  خت عيشة الجراسة بصخيقة عذػائية ) غيخ هقرػدة ( ؛ حيث شبقتأختي  
 ( شالبة بكمية التخبية لمصفػلة السبكخة بسحافطة بػرسعيج.011عيشة  قػاهٍا ) 

 خظؾات الجراسة: -2
تصبيق الجراسة االستصبلعية عمِ الصالبات عيشة الجراسة لجسع السعمػهات والبياىات  -

 البلزهة.   
لسعخفة هجػ تصػر  الذخريةالكفاءة و ع اإللكتخوىي يالتعمالعبلقة بيغ  استباىةتصبيق  -

 السدتجج. Covid 19في ضل جائحة صالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة  ل كفاءة الذخرية

  الدراسة امليدانية:

 سؾف تجيب الجراسة السيجانية عمى:
صالبات كمية التخبية ل الذخريةالكفاءة و ع اإللكتخوىي يالتعمها العبلقة بيغ : التداؤل الخئيذ

 ؟ السدتجج Covid 19في ضل جائحة لمصفػلة السبكخة  
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الكفاءة و ع اإللكتخوىي يالتعموسػؼ تتشاوؿ الباحثة لئلجابة عمِ ٌحا التداؤؿ العبلقة بيغ     
ي: الشاحية ) السعخفية  الذخرية  –االجتساعية  –الحاتية  –السٍارية  –هغ عجة ىػاحي ٌو

 .االىفعالية (
 

ع يها السعػقات التي واجٍتٍا الصالبة أثشاء تصبيق هشطػهة التعم: اإلجابة عمى الدؤال الخامذ
 اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج الججيجة في العسمية التعميسية؟

 

ع السقتخحات التي يجب أف تأخح في اإلعتبار لتصبيق  اإلجابة عمى الدؤال الدادس: ها ٌأ
 ىطاـ التعميع الٍجيغ في الجاهعات السرخية؟

 أدوات الجراسة السيجانية:
 

 ظالبات كمية التخبية ل الذخريةالكفاءة و ؼ اإللكتخوني يالتعمالعالقة بيؽ  استبانة
واستخجهت ٌحي : " إعجاد الباحثة" السدتجج Covid 19في عل جائحة لمظفؾلة السبكخة 

 االستباىة لئلجابة عمِ التداؤؿ الخئيذ لمجراسة. 
 

لكفاءة واع اإللكتخوىي يالتعم العبلقة بيغلتحجيج  استباىةإعجاد : تع  وصف االستبانة  -
،  السدتجج Covid 19في ضل جائحة صالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة  ل الذخرية

 –( أبعاد )السعخفي  1( هفخدة هقدسة إلِ ) 31وتكػىت االستباىة في صػرتً الشٍائية هغ )
هفخدة ، وقج تع تعجيل  00االىفعالي ( يذتسل كل بعج عمِ  -االجتساعي  –الحاتي  –السٍارؼ 

 لبعس عبارات السكياس بشاًءا عمِ آراء بعس األساتحة السحكسيغ.
 بالخظؾات التالية: االستبانةوقج مخت عسمية بشاء  -

 

ع اإللكتخوىي يالتعم العبلقة بيغإلِ تحجيج تٍجؼ االستباىة  :االستبانةتحجيج اليجف مؽ  (5)
ا هغ الشاحيةصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة ل الذخريةالكفاءة و   "عيشة الجراسة " وتصػٌر

االىفعالية( ؛ وذلظ خبلؿ فتخة تصبيق التعميع  –االجتساعية  –الحاتية   -السٍارية  –)السعخفية 
  السدتجج.  Covid 19اإللكتخوىي في ضل جائحة 
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 إعجاد الرؾرة األولية لالستبانة :  (0)
( عبارة إيجابية هقدسة إلِ خسدة ىػاحي 37تكػىت الرػرة األولية لبلستباىة هغ عجد )   

االىفعالية( ، وتع عخض  –االجتساعية  –الحاتية  -السٍارية  –تذتسل عمِ الشاحية )السعخفية 
ٌحي االستباىة عمِ هجسػعة هغ األساتحة السحكسيغ الستخرريغ في هجاؿ عمع الشفذ 

 ورياض األشفاؿ.
عمى  لالستبانةاعتسجت الباحثة في بشائيا  :اومحتؾاى االستبانةتحجيج أبعاد  (2)

 مرجريؽ أساسييؽ ىسا
ع أبعاد وخرائز التعميع اإللكتخوىياألدبيات والجراسات الدابقة التي تشاولت  - ، وٌأ

 االستباىة. ترسيع وإعجاد تعوالتِ فِ ضػئٍا الذخرية اإلىداىية 
إلِ هجسػعة هغ  االستباىةوفي ضػء ٌحيغ السرجريغ قاهت الباحثة بتحميل كل بعج هغ أبعاد 

 ، وقج راعت الباحثة عشج صياغتٍا أف: السفخدات      
 

 .وواضحةفي جسل بديصة هفخدات االستباىة تراغ  -
 .بكل بعج هغ أبعاد االستباىة السفخدات ارتباط -
 إيجاز هفخدات االستباىة.  

 

 : مفخدات االستبانةصياغة  (2)
بعاد هجسػعة هغ األفي صػرة عبارات إيجابية تخصج  االستباىةتست صياغة عبارات      

في هفخدة  00االىفعالي ( يذتسل كل بعج عمِ  -االجتساعي  –الحاتي  –السٍارؼ  –)السعخفي 
  غيخ هػافق(. –هػافق إلِ حج ها  –صػرة هكياس ليكارت الثبلثي ) هػافق 

 
 

في  واإلرشادات الخاصة بتصبيق االستباىة قاهت الباحثة بػضع هجسػعة هغ التػجيٍاتو   
  تي:اآل تتزسغضساًىا لدبلهة االستباىة وصحتٍا األولِ  ػرقةال
 بٍا كتابة البياىات الخاصة  -
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غيخ  –هػافق إلِ حج ها  –اختيار واحجة فقط هغ هكياس ليكارت الثبلثي هغ بيغ ) هػافق  -
 .هفخدة بكل بعج هغ أبعاد االستباىة لكلهػافق( 

عجـ تخؾ أؼ هفخدة ألؼ بعج هغ أبعاد االستباىة فارغة دوف وضع أؼ عبلهة تػضح إحجػ  -
 .الثبلث السشاسبة لٍااالختيارات 

 
 

 تظبيق االستبانة، ومفتاح ترحيحيا: (2)
تع تصبيق االستباىة إلكتخوىًيا بإرسالٍا عبخ اإليسيل الذخري ، وهػاقع التػاصل االجتساعي    

بتعبئة االستباىة ، وقياس ها حققتٍغ في ضل الشطاـ التعميسي الججيج  ليقػَهغ  الخاص بالصالبات 
" التعميع اإللكتخوىي"  وهعاودة إرسالٍا لمباحثة بعج تعبئتٍا، وتع ترحيح االستباىة عمِ ضػء 

هػافق إلِ حج  –( 0هفتاح الترحيح السػضػع لٍا، حيث تع تػزيع الجرجات كاآلتي: هػافق )
 (.0ال أوافق ) –( 0ها )

 تقشيؽ االستبانة ) التأكج مؽ صالحية الرؾرة السبجئية لالستبانة ( : (6)
لمتأكج هغ صبلحية الرػرة السبجئية لبلستباىة تع حداب الخرائز الديكػهتخية لبلستباىة    

  )الرجؽ والثبات( كاآلتي: 
 

ظالبات ل الذخريةالكفاءة و ؼ اإللكتخوني يالتعم العالقة بيؽ ستبانةأوالا: حداب الرجق ال
 ". السدتجج Covid 19في عل جائحة كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة  

ويقرج بً هجػ قجرة االستباىة عمِ أف تكيذ الٍجؼ التي وضعت هغ  -صجق االستبانة :
 أجمً.

 

 التالية: بالظخق  االستبانة صجق مؽ تؼ التحقق
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 حداب الرجق باستخجام معامل كشجال:)أ(  

 Kendalls tue-B( يػضح صجؽ االتداؽ الجاخمي لسحاور االستباىة باستخجاـ هعاهل ارتباط كشجاؿ  0ججوؿ ) 
 هعاهل كشجاؿ أبعاد االستباىة

 **1.113 الُبعج األوؿ: هغ الشاحية السعخفية

 **1.121 الُبعج الثاىي: هغ الشاحية السٍارية

 **1.201 الُبعج الثالث: هغ الشاحية الحاتية

 **1.200 الُبعج الخابع: هغ الشاحية االجتساعية

 **1.120 الُبعج الخاهذ: هغ الشاحية االىفعالية

 **1.211 الكل

 

ألبعاد االستباىة   Kendalls tue-Bقيع هعاهبلت كشجاؿ ( أف  0هغ الججوؿ ) يتزح و     
ي قيسة دالة عشج هدتػػ )1.21ككل ٌي ) ( وتعتبخ ٌحي الكيسة هغ الشدب السقبػلة 1010( ٌو

 بذكل كمي. ألبعاد االستباىةبالشدبة لٍح الشػع هغ حداب الرجؽ وتشع عغ االتداؽ الجاخمي 
 

كمية  قاهت الباحثة بتصبيق االستباىة عمِ عيشة عذػائية هغ شالبات)ب( صجق السحتؾى:  
(  هغ شالبات هخحمة البكالػريػس وذلظ لحداب 11السبكخة  بمغ عجدٌا ) ف = التخبية لمصفػلة

   صجؽ وثبات االستباىة حيث تع حداب صجؽ العبارات عغ شخيق حداب هعاهبلت االرتباط
) ر لبيخسػف ( بيغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لبلستباىة وكحلظ حداب هعاهبلت االرتباط 

 هجسػع درجات كل ُبعج والجرجة الكمية كسا يمي:بيغ 
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 قيع هعاهبلت ألفا بيغ درجات العبارات السفخدة والجرجة الكمية لبلستباىة (0ججوؿ )

هعاهل االرتباط  )ـ( الشاحية
 )ر(

 هعاهل االرتباط )ر( )ـ( العبارة الشاحية هعاهل االرتباط )ر( )ـ( الشاحية

 
 السعخفية

0 1.14** 
 

 السٍارية

 

 

 

 

 

0 1.21**  

 الحاتية

0 1.11** 

0 1.72** 0 1.11** 0 1.17** 

0 1.21** 0 1.10** 0 1.24** 

4 1.10** 4 1.21** 4 1.12** 

1 1.11** 1 1.10** 1 1.21** 

3 1.13** 
3 

1.13** 3 1.13** 

7 1.21** 7 1.14** 7 1.17** 

1 1.11** 1 1.12** 1 1.20** 

2 1.17** 2 1.11** 2 1.11** 

01 1.20** 01 1.21** 01 1.72** 

00 1.20** 00 1.10** 00 1.21** 

00 1.13** 00 1.20** 00 1.11** 
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 (0,0,)**( دال عىد مستىي )    

  

تع عخض االستباىة  في  : Validityصجق األساتحة السحكسيؽ ) الرجق الغاىخي ()ج( 
صػرتٍا السبجئية عمِ هجسػعة هغ األساتحة الستخرريغ في عمع الشفذ ورياض األشفاؿ ، 

 هعاهل االرتباط )ر( )ـ( الشاحية هعاهل االرتباط )ر( )ـ( الشاحية

 

 

 

 االجتساعية

 

 

 

 

0 1.10** 
 

 

 

 

 االىفعالية

 

 

 

 

 

0 1.20** 

0 1.13** 0 1.12** 

0 1.72** 0 1.20** 

4 1.14** 4 1.21** 

1 1.10** 1 1.20** 

3 1.11** 
3 

1.12** 

7 1.10** 7 1.24** 

1 1.11** 1 1.17** 

2 1.21** 2 1.11** 

01 1.20** 01 1.20** 

00 1.13** 00 1.10** 

00 1.11** 00 1.24** 



بية للطفولة المبكرة  ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1590 

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

وذلظ إلبجاء الخأؼ حػؿ هبلئسة االستباىة فيسا وضعت لكياسً، وقج جاءت تعجيبلت األساتحة 
السحكسيغ لتذيخ إلِ ححؼ بعس العبارات لتكخار السعشِ والتعجيل لؤلخخػ هغ أجل الرياغة 

كحا أصبحت الرػرة الشٍائية هكػىة هغ  ( عبارة هقدسة إلِ خسدة أبعاد  31) المغػية ٌو
وتخاوحت ىدبة االتفاؽ عمِ هجػ صبلحية عبارات االستباىة ، ( هفخدة  00 يذسل كل بعج )

 %(.27 -11ها بيغ )
 Stability ثبات االستبانة:  :ثانياا

 

 التالية : بالظخق  االستبانة ثبات مؽ تؼ التحقق
 

 وكاف يػًها، عذخ خسدة زهشي بفاصل( 11) عيشة التقشيغ عمِ االستبانة تظبيق )أ( إعادة
 لكل ُبعج عمِ حجة  coefficient cronbach's Albha التصبيقيغ  بيغ كخوىباخ ألفا هعاهل

  :يمي كسا
 (0ججوؿ )

 بالجرجة الكمية لبلستباىة استباىة قيع هعاهبلت ألفا ألبعاد

 )ر( قيسة هعاهل ألفا أبعاد االستباىة
 1.130 الُبعج األوؿ: هغ الشاحية السعخفية

 1.141 السٍاريةالُبعج الثاىي: هغ الشاحية 
 1.120 الُبعج الثالث: هغ الشاحية الحاتية

 1.117 الُبعج الخابع: هغ الشاحية االجتساعية
 1.201 الُبعج الخاهذ: هغ الشاحية االىفعالية

 

إلِ  االستباىةحيث قاهت الباحثة بتقديع عبارات  : Split halfالشرفية  التجدئة )ب( طخيقة
العبارات الدوجية )العبارات الكمية  ػ العبارات الفخدية ، وتزسغ األخخ زسغ أحجٌسا تىرفيغ ت

أفخاد عيشة التقشيغ استجابات ، ثع قاهت بحداب هعاهل االرتباط بيغ درجات  (31:  0هغ 
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عمِ العبارات الفخدية، ودرجاتٍع عمِ العبارات الدوجية، وكاىت قيسة هعاهل التجدئة الشرفية 
 (Spearman's correlation coefficient)هعاهل سبيخهاف 

 (. 1.121( باستخجاـ هعاهل سبيخهاف وجاء ليداوؼ )01-0)ف الشرفية = العبارات هغ 
 
 

وقيع ألفا قيع هعاهبلت االرتباط ) ر لبيخسػف ( ، ( أف 0،0ويتزح هغ الججاوؿ الدابقة )  
 الرجؽ والثبات. ألبعاد االستباىة هختفعة هسا يذيخ إلِ أف االستباىة عمِ درجة هشاسبة هغ

 

 لتحجيج رأي الظالبات طالبات كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة   استسارة استظالع رأي
 حؾل األسئمة اآلتية:

o  بساذا أفادؾ التعميع اإللكتخوىِ والتعميع عغ بعج في الجاىب التعميسي ، والجاىب
 الذخري؟

o  التقميجؼ قبل بث هغ األفزل في الشطاـ التعميسي : التعميع بشطاـ السحاضخة
 ؟ج " عبخ شبكات االىتخىت ؟ ولساذاالتعميع عغ بعخوىًيا  أـ التعميع اإللكتخوىي "السحاضخات إلكت

o  ع السعػقات التي واجٍتظ أثشاء تصبيق التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج وبث ها ٌأ
 السحاضخات إلكتخوىًيا عبخ االىتخىت؟

o ع السقتخحات التي يجب أف تأخح ف ي اإلعتبار عشج تصبيق التعميع الٍجيغ  في ها ٌأ
الجاهعات السرخية وتفادػ العكبات والسذكبلت التي تع التعخض إليٍا في الفتخة الساضية عشج 

 بث السحاضخات إلكتخوىًيا؟
 األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة  الحالية: استخجمت الباحثة ما يمي

 

   حداب الستػسط الحدابي )ـ(.      -
 حداب اإلىحخاؼ السعيارؼ )ع(.  -
 حداب الػزف الشدبي السخجح.         -
 التختيب الشدبي -
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 نتائج الدراسة:  

ظالبات كمية ل الذخريةالكفاءة و ؼ اإللكتخوني يالتعمما العالقة بيؽ : التداؤل الخئيذ
  ؟السدتجج Covid 19في عل جائحة التخبية لمظفؾلة السبكخة  

الكفاءة و ع اإللكتخوىي يالتعمسػؼ تتشاوؿ الباحثة لئلجابة عمِ ٌحا التداؤؿ العبلقة بيغ   
ي: الشاحية ) السعخفية  الذخرية  –االجتساعية  –الحاتية  –السٍارية  –هغ عجة ىػاحي ٌو

 .االىفعالية (
 

 

o  )ما العالقة بيؽ التعميؼ اإللكتخوني والكفاءة الذخرية )مؽ الشاحية السعخفية
 ؟Covid 19 لظالبات كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة في عل جائحة 

 (4ججوؿ رقع )
يػضح العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية )هغ الشاحية السعخفية( لصالبات كمية التخبية لمصفػلة 

 Covid 19 ة في ضل جائحة السبكخ 
 

 الحدابي الستػسط اتجاي الخأؼ العبارات ـ
 )ـ(

اإلىحخاؼ 
 السعيارؼ 

 الػزف الشدبي
 السخجح

 التختيب

ع اإللكتخوىي السختمفة يىست بيئات التعم 0
 الجاىب السعخفي لجيظ.

 3 0.1 1.171 1.14 هػافق

ع اإللكتخوىي الفخص الكافية يهشحظ التعم 0
 التفكيخ.الستثارة عسميات 

 1 0.01 1.130 1.41 هػافق

ع اإللكتخوىي لجيظ الشاحية السعخفية يىسِ التعم 0
 واألكاديسية.

 4 0.10 1.111 1.11 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ عسمية حرػلظ يسٍل التعم 4
 عمِ السعمػهات في أؼ وقت وهكاف

 0 0.13 1.121 1.11 هػافق

 ع اإللكتخوىي عمِ التعمع بذكليساعجؾ التعم 1
 أفزل هغ السحاضخات التقميجية.

هػافق إلِ 
 حج ها

1.13 1.170 0.03 01 



 

بية للطفولة المبكرة       ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1593 

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

ع اإللكتخوىي في عسمية الحرػؿ يساعجؾ التعم 3
 عمِ السعمػهات الكافية السخاد تعمسٍا.

 هكخر1 0.01 1.130 1.41 هػافق

ع اإللكتخوىي في اىتقاء يساعجؾ التعم 7
 السعمػهات والسعارؼ الٍاهة السخاد تعمسٍا.

 7 0.44 1.170 1.13 هػافق

اإللكتخوىي في استخجاـ  عيساعجؾ التعم 1
الحجيثة والستشػعة في  ةالػسائل التكشػلػجي

 عسمية التعمع.

 0 0.13 1.110 1.31 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ جػدة العسمية يحدغ التعم 2
ا.  التعميسية واستسخاٌر

هػافق إلِ 
 حج ها

1.70 1.110 0.00 00 

ع اإللكتخوىي عمِ تحقيق أفزل يساعجؾ التعم 01
 ها يسكغ بالشدبة لسخخجات التعمع.

هػافق إلِ 
 حج ها

 هكخر01 0.03 1.110 1.34

ع اإللكتخوىي في تعخفظ عمِ يساٌع التعم 00
هختمف السرادر الخقسية لمحرػؿ عمِ 

 السعمػهات.

 0 0.30 1.174 1.30 هػافق

ع اإللكتخوىي ها لجيظ هغ هٍارات يعدز التعم 00
 حّل السذكبلت التعميسية.

 1 0.10 1.171 1.14 هػافق

 

 يذيخ الججول الدابق إلى ما يمى:
 

ػ البعج " السعخفي "      بشاء عمِ ىتائج استجابات الصالبات لمبعج األؿ هغ أبعاد اإلستباىة ٌو
بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لمصالبة دالة إحرائيًا عبلقة هػجبة أتزح أف ٌشاؾ 

هػافق إلِ حج ها( ؛ حيث أدػ تصبيق  –فيسا بيغ االتجاٌيغ ) هػافق هغ الشاحية السعخفية 
التعميع اإللكتخوىي إلِ تصػر الكفاءة الذخرية لصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة في ضل 

)هغ الشاحية السعخفية( ، وأشارت أراء العيشة الجراسية هغ شالبات كمية  Covid 19جائحة 
 ( إلِ أف: 011التخبية لمصفػلة السبكخة )ف = 
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( التي تذيخ إلِ أىً )سٍل التعميع اإللكتخوىي هغ عسمية 4جاءت العبارة رقع ) -
  بي حرػلظ عمِ السعمػهات في أػ وقت وهكاف( في السدتػػ األوؿ ، وذلظ  بستػسط حدا

 (.0.13( ، ووزف ىدبي هخجح قيستً ) 1.121( واىحخاؼ هعيارؼ ) ع = 1.11)ـ = 
 

ع يالتي تشز عمِ أىً )ساٌع التعم( 00رقع )العبارة في السدتػػ الثاىي  ثع تميٍا  -
اإللكتخوىي في تعخفظ عمِ هختمف السرادر الخقسية لمحرػؿ عمِ السعمػهات( وذلظ بستػسط 

 .( 0.30قيستً )  ووزف ىدبي هخجح 1.174رؼ واىحخاؼ هعيا 1.30حدابي 
 

ع اإللكتخوىي في استخجاـ يساعجؾ التعم( التي تشز عمِ أىً )1ثع تميٍا العبارة رقع ) -
( في السدتػػ الثالث وذلظ بستػسط الحجيثة والستشػعة في عسمية التعمع ةالػسائل التكشػلػجي

 (.  0.13ووزف ىدبي هخجح قيستً )  0.025واىحخاؼ هعيارؼ  1.31حدابي 
( التي تشز عمِ أىً )ىسِ التعميع 0ثع تميٍا في السدتػػ الخابع العبارة رقع ) -

واىحخاؼ هعيارؼ  1.11اإللكتخوىي  لجيظ الشاحية السعخفية واألكاديسية( وذلظ بستػسط حدابي 
 (.  0.10ووزف ىدبي هخجح قيستً      )  1.111

عدز التعميع اإللكتخوىي ها لجيظ هغ ( التي تشز عمِ أىً )00)ثع تميٍا العبارة رقع  -
 1.14( في السدتػػ الخاهذ، وذلظ بستػسط حدابي هٍارات حّل السذكبلت التعميسية

 (.  0.10ووزف ىدبي هخجح قيستً )  1.171واىحخاؼ هعيارؼ 
تعميع ىست بيئات ال( التي تشز عمِ أىً )0ثع تميٍا في السدتػػ الدادس العبارة رقع ) -

واىحخاؼ هعيارؼ  0.22( ، وذلظ بستػسط حدابي اإللكتخوىي السختمفة الجاىب السعخفي لجيظ
 (.  0.1ووزف ىدبي هخجح قيستً   )  0.020

ساعجؾ التعميع اإللكتخوىي في اىتقاء ( التي تشز عمِ أىً )7ثع تميٍا العبارة رقع ) -
 0.26الدابع ، وذلظ بستػسط حدابي ( في السدتػػ السعمػهات والسعارؼ الٍاهة السخاد تعمسٍا

 (.  5.22ووزف ىدبي هخجح قيستً )  0.025واىحخاؼ هعيارؼ 
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هشحظ التعميع ( التي تشز عمِ أىً )0كسا جاءت في السدتػػ الثاهغ العبارة رقع ) -
( التي تشز عمِ أىً 3( ، العبارة رقع )اإللكتخوىي الفخص الكافية الستثارة عسميات التفكيخ

( في يع اإللكتخوىي في عسمية الحرػؿ عمِ السعمػهات الكافية السخاد تعمسٍاساعجؾ التعم)
 (. 0.01السدتػػ الثاهغ هكخر، وذلظ بػوزف ىدبي هخجح قيستً ) 

ساعجؾ التعميع اإللكتخوىي عمِ التعمع ( التي تشز عمِ أىً )1ثع تميٍا العبارة رقع ) -
( التي 01شخ، وجاءت العبارة رقع )( في السدتػػ العابذكل أفزل هغ السحاضخات التقميجية

ساعجؾ التعميع اإللكتخوىي عمِ تحقيق أفزل ها يسكغ بالشدبة لسخخجات تشز عمِ أىً )
 (. 0.03( في السدتػػ العاشخ هكخر، وذلظ بػوزف ىدبي هخجح قيستً ) التعمع

حدغ التعميع ( التي تشز عمِ أىً )2ثع تميٍا في السدتػػ الثاىي عذخ العبارة رقع ) -
اا واىحخاؼ  0.25( ، وذلظ بستػسط حدابي إللكتخوىي هغ جػدة العسمية التعميسية واستسخاٌر

 (.  0.00ووزف ىدبي هخجح قيستً )  0.022هعيارؼ 
o  مؽ الشاحية السيارية( ما العالقة بيؽ التعميؼ اإللكتخوني والكفاءة الذخرية(

 ؟Covid 19 لظالبات كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة في عل جائحة 
 

 (1ججوؿ رقع )
يػضح العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية )هغ الشاحية السٍارية( لصالبات كمية التخبية لمصفػلة 

 Covid 19 السبكخة في ضل جائحة 
 

هجػ تحقق  العبارات ـ
العبارة )هدتػػ 

 السػافقة(

 الستػسط
 الحدابي

 )ـ(

اإلىحخاؼ 
 السعيارؼ 

 الػزف الشدبي
 السخجح

 التختيب

ع اإللكتخوىي كيفية البحث يساعجؾ التعم 0
 لمحرػؿ عمِ السعمػهات.

 1 0.31 1.114 1.70 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ هٍاراتظ في عسمية يزاد التعم 0
 التعمع.

 00 0.40 1.170 1.14 هػافق

 0 0.70 1.177 1.74 هػافق ع اإللكتخوىي هغ هٍاراتظ اإللكتخوىية.يزاد التعم 0
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ع اإللكتخوىي هغ إىجاز السٍاـ يالتعم ساعجؾ 4
التصبيكية السػكمة إليظ في أقل وقت وجٍج 

 وتكمفة.

 هكخر 0 0.70 1.114 1.70 هػافق

ع اإللكتخوىي لجيظ السٍارات القائسة يىسِ التعم 1
عمِ البحث واالشبلع والتقري وليذ التمقيغ 

 واالستساع.

 هكخر 1 0.31 1.114 1.70 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ استخجاـ يساعجؾ التعم 3
التصبيقات اإللكتخوىية والفرػؿ االفتخاضية 

 الستشػعة لمحرػؿ عمِ السعمػهات.

 4 0.71 1.177 1.74 هػافق

ع اإللكتخوىي هٍارة استخجاـ يأكدبظ التعم 7
السشرات والفرػؿ االفتخاضية التعميسية 

 السختمفة.

 هكخر 1 0.31 1.114 1.70 هػافق

عسل بعس  اإللكتخوىي هٍارة فيع يزادؾ التعم 1
 ".  Power Pointالتكميفات اإللكتخوىية  هثل "

 0 0.74 1.171 1.73 هػافق

ع اإللكتخوىي هٍارات وخبخات ججيجة يأكدبظ التعم 2
في التعاهل هع السػارد والسرادر الخقسية 

السختمفة هثل بشظ السعخفة السرخؼ والباحث 
 العمسي.

 هكخر 1 0.31 1.170 1.71 هػافق

0
1 

أكدبظ التعميع اإللكتخوىي هٍارات التفكيخ الشقجؼ 
 في عسمية التعمع.

 2 0.34 1.171 1.10 هػافق

0
0 

ع اإللكتخوىي عمِ األعساؿ يساعجؾ التعم
االلكتخوىية  فزبًل عغ الػسائل واألىذصة 
السرسسة يجوًيا وذلظ في الجاىب التصبيقي 

 لمسقخر.

 هكخر 2 0.34 1.170 1.31 هػافق

0
0 

دخػؿ غخؼ ع اإللكتخوىي فخصة يساعجؾ التعم
 السشاقذة.

 هكخر 2 0.34 1.170 1.71 هػافق
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 يذيخ الججول الدابق إلى ما يمى:
 

ػ البعج" السٍارؼ "      بشاء عمِ ىتائج استجابات الصالبات لمبعج الثاىي هغ أبعاد اإلستباىة ٌو
التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لمصالبة بيغ دالة إحرائيًا عبلقة هػجبة أتزح أف ٌشاؾ 

)هػافق( ؛ حيث أدػ تصبيق التعميع اإللكتخوىي إلِ تصػر ىحػ اتجاي هغ الشاحية السٍارية
)هغ  Covid 19الكفاءة الذخرية لصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة في ضل جائحة 

الشاحية السٍارية( ، وأشارت أراء العيشة الجراسية هغ شالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة )ف = 
 ( إلِ أف: 011

 

زادؾ التعميع اإللكتخوىي هٍارة في  عسل ( التي تذيخ إلِ أىً )1جاءت العبارة رقع ) -
( في السدتػػ األوؿ ، حيث جاءت العبارة Power Point"بعس التكميفات اإللكتخوىية  هثل "

  ( ، ) وزف ىدبي هخجح قيستً 1.171( واىحخاؼ هعيارؼ ) ع = 1.73بستػسط حدابي )ـ= 
 (0.74.) 

 

ع اإللكتخوىي هغ هٍاراتظ يزاد التعم( التي تشز عمِ أىً )0ثع تميٍا العبارة رقع ) -
ساعجؾ التعمع التي تشز عمِ أىً ) (4( في السدتػػ الثاىي ، وجاءت العبارة رقع )اإللكتخوىية

( في السدتػػ اإللكتخوىي هغ إىجاز السٍاـ التصبيكية السػكمة إليظ في أقل وقت وجٍج وتكمفة
 (. 0.70الثاىي هكخر، وذلظ بػوزف ىدبي هخجح قيستً ) 

 

ساعجؾ التعميع التي تشز عمِ أىً )( 3رقع )العبارة في السدتػػ الخابع ثع تميٍا  -
استخجاـ التصبيقات اإللكتخوىية والفرػؿ االفتخاضية الستشػعة لمحرػؿ عمِ  اإللكتخوىي هغ

 ووزف ىدبي هخجح 1.177واىحخاؼ هعيارؼ  1.74وذلظ بستػسط حدابي ، ( السعمػهات
 .( 0.71قيستً ) 
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ع يساعجؾ التعم( التي تشز عمِ أىً )0ثع تميٍا في السدتػػ الخاهذ العبارة رقع ) -
( التي تشز 1( ، وجاءت العبارات رقع )البحث لمحرػؿ عمِ السعمػهاتاإللكتخوىي كيفية 

ع اإللكتخوىي لجيظ السٍارات القائسة عمِ البحث واالشبلع والتقري وليذ يىسِ التعمعمِ أىً )
أكدبظ التعمع اإللكتخوىي هٍارة استخجاـ ( التي تشز عمِ أىً )7( ، رقع )التمقيغ واالستساع

أكدبظ ( التي تشز عمِ أىً )2( ، رقع )ضية التعميسية السختمفةالسشرات والفرػؿ االفتخا
ع اإللكتخوىي هٍارات وخبخات ججيجة في التعاهل هع السػارد والسرادر الخقسية السختمفة يالتعم

( في السدتػػ الخاهذ هكخر، وذلظ بػوزف ىدبي هثل بشظ السعخفة السرخؼ والباحث العمسي
 (. 0.31هخجح قيستً ) 

أكدبظ التعميع اإللكتخوىي هٍارات ( التي تشز عمِ أىً )01عبارة رقع )ثع تميٍا ال -
( التي تشز 00( في السدتػػ التاسع ، وجاءت العبارة رقع )التفكيخ الشقجؼ في عسمية التعمع

ع اإللكتخوىي عمِ األعساؿ االلكتخوىية فزبًل عغ الػسائل واألىذصة يساعجؾ التعمعمِ أىً )
( التي تشز عمِ أىً 00( ، العبارة رقع )الجاىب التصبيقي لمسقخرالسرسسة يجوًيا وذلظ في 

( في السدتػػ التاسع هكخر، وذلظ ع اإللكتخوىي فخصة دخػؿ غخؼ السشاقذةيساعجؾ التعم)
 (. 0.34بػوزف ىدبي هخجح قيستً ) 

ع ي)زاد التعم التي تشز عمِ أىً( 0رقع )العبارة  في السدتػػ الثاىي عذخثع تميٍا  -
واىحخاؼ هعيارؼ  1.14وذلظ بستػسط حدابي ، ىي هغ هٍاراتظ في عسمية التعمع( اإللكتخو 
 .( 0.40قيستً        )  ووزف ىدبي هخجح 1.170

 

 
 

o  ما العالقة بيؽ التعميؼ اإللكتخوني والكفاءة الذخرية )مؽ الشاحية الحاتية( لظالبات
 ؟ Covid 19 كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة في عل جائحة
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 (3ججوؿ رقع )
يػضح العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية )هغ الشاحية الحاتية( لصالبات كمية التخبية لمصفػلة 

 Covid 19 السبكخة في ضل جائحة
هجػ تحقق  العبارات ـ

العبارة )هدتػػ 
 السػافقة(

 الستػسط
 الحدابي

 )ـ(

اإلىحخاؼ 
 السعيارؼ 

الػزف 
 الشدبي
 السخجح

 التختيب

ع اإللكتخوىي دوافعظ ىحػ  ياستثار التعم 0
الػصػؿ إلِ الٍجؼ هغ العسمية 

 التعميسية بحاتٍا.

 1 0.14 1.171 1.30 هػافق

ع اإللكتخوىي لجيظ فخًصا يحقق التعم 0
 لمتعمع الحاتي.

 0 0.70 1.114 1.70 هػافق

ع اإللكتخوىي كيفية يأكدبظ التعم 0
استغبللظ الطخوؼ الستػفخة في بيئة 

 التعمع لتحقيق غاياتظ.  

 4 0.34 1.110 1.33 هػافق

ع اإللكتخوىي عمِ يساعجؾ التعم 4
جافظ  .تحّسمظ هدؤولية تحقيق ٌأ

 1 0.31 1.171 1.30 هػافق

ع اإللكتخوىي في يساعجؾ التعم 1
الحرػؿ عمِ السعمػهات السصمػبة 

 االعتساد عمِ اآلخخيغ.بشفدظ دوف 

 0 0.71 1.111 1.71 هػافق

لتقّجـ ع اإللكتخوىي عمِ ايساعجؾ التعم 3
والتصػر بذكل أفزل عغ شخيق بحؿ 

 .جٍج ذاتيّ 

 هكخر 1 0.31 1.110 1.33 هػافق

إيجابي ؾ دور ع اإللكتخوىي يجعل التعم 7
 في عسمية التعّمع 

 

 0 0.31 1.110 1.71 هػافق
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اإللكتخوىي لجيظ دافع ىسِ التعميع  1
االستعجاد والقابمية لعسمية التعمع لحجاثة 

 ٌحا الشػع هغ التعمع.

 00 0.43 1.171 1.11 هػافق

ع اإللكتخوىي الفخصة لجيظ يأتاح التعم 2
الكتذاؼ هػالبظ والسجاالت التي 

 تبجعيغ فيٍا.

 2 0.11 1.170 1.14 هػافق

قجرتظ في ع اإللكتخوىي يالتعمىسِ  01
إلِ حمػؿ إبجاعية،هبتكخة،  التػصل

هتججدة وهبلئسة لمسذكبلت  التعميسية 
 التي تتعخضيغ إليٍا.

 00 0.41 1.132 1.41 إلِ حج ها هػافق

ع اإللكتخوىي الفخصة لجيظ يأتاح التعم 00
،  الفزػؿ، لخفع هدتػػ الصسػح 

 .والسعخفة

 7 0.13 1.11 1.34 هػافق

شجعظ التعميع اإللكتخوىي عمِ تشطيع  00
السعمػهات والتخصيط  بإيجابية ىحػ 

 عسمية التعمع .

 هكخر 2 0.11 1.170 1.10 هػافق

 

 يذيخ الججول الدابق إلى ما يمى:
ػ البعج " الحاتي"     بشاء عمِ ىتائج استجابات الصالبات لمبعج الثالث هغ أبعاد اإلستباىة ٌو

بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لمصالبة دالة إحرائيًا عبلقة هػجبة أتزح أف ٌشاؾ 
الحاتية ، ىحػ اتجاي    )هػافق ، وهػافق إلِ حج ها( ؛ حيث أدػ تصبيق التعميع هغ الشاحية 

اإللكتخوىي إلِ تصػر الكفاءة الذخرية لصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة في ضل جائحة 
Covid 19 أراء العيشة الجراسية هغ شالبات كمية التخبية  )هغ الشاحية الحاتية( ، وأشارت

 ( إلِ أف: 011لمصفػلة السبكخة )ف = 
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ع يالتي تشز عمِ أىً )حقق التعم( 0رقع )العبارة  جاءت في السدتػػ األوؿ  -
واىحخاؼ هعيارؼ  1.70وذلظ بستػسط حدابي ، اإللكتخوىي لجيظ فخًصا لمتعمع الحاتي( 

 .(0.70قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.114
ع اإللكتخوىي في الحرػؿ يالتي تشز عمِ أىً )ساعجؾ التعم( 1رقع )العبارة ثع تميٍا  -

وذلظ ،  في السدتػػ الثاىي عمِ السعمػهات السصمػبة بشفدظ دوف االعتساد عمِ اآلخخيغ(
 .(0.71قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.111واىحخاؼ هعيارؼ  1.71بستػسط حدابي 

ع اإللكتخوىي دورؾ يالتي تشز عمِ أىً )جعل التعم( 7رقع )العبارة ثع تميٍا في  -
واىحخاؼ هعيارؼ  1.71وذلظ بستػسط حدابي في السدتػػ الثالث ، إيجابي في عسمية التعّمع( 

 .(0.31قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.110
ع يالتي تشز عمِ أىً )أكدبظ التعم( 0رقع )العبارة ثع تميٍا في السدتػػ الخابع  -

وذلظ بستػسط ، اإللكتخوىي كيفية استغبللظ الطخوؼ الستػفخة في بيئة التعمع لتحقيق غاياتظ( 
 .(0.34قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.110واىحخاؼ هعيارؼ  1.33حدابي 

مع اإللكتخوىي عمِ يساعجؾ التع( التي تشز عمِ أىً )4كسا جاءت العبارة رقع ) -
جافظ التي تشز ( 3رقع )العبارة دتػػ الخاهذ ، وجاءت ( في الستحّسمظ هدؤولية تحقيق ٌأ

عمِ أىً )ساعجؾ التعمع اإللكتخوىي عمِ التقّجـ والتصػر بذكل أفزل عغ شخيق بحؿ جٍج 
 .(0.31قيستً ) ػزف ىدبي هخجحبوذلظ في السدتػػ الخاهذ هكخر،  ذاتّي(

ع يالتعمالتي تشز عمِ أىً )أتاح ( 00رقع )العبارة  ثع تميٍا في السدتػػ الدابع -
وذلظ بستػسط حدابي ، اإللكتخوىي الفخصة لجيظ لخفع هدتػػ الصسػح ، الفزػؿ ، والسعخفة( 

 .(0.13قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.11واىحخاؼ هعيارؼ  1.34
ع اإللكتخوىي دوافعظ ىحػ  ي)استثار التعم التي تشز عمِ أىً( 0رقع )ثع تميٍا العبارة  -

وذلظ بستػسط حدابي في السدتػػ الثاهغ ، عميسية بحاتٍا( الػصػؿ إلِ الٍجؼ هغ العسمية الت
 .( 0.14قيستً )  ووزف ىدبي هخجح 1.171واىحخاؼ هعيارؼ  1.30
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ع يأتاح التعم( التي تشز عمِ أىً )2ثع تميٍا في السدتػػ التاسع العبارة رقع ) -
وجاءت العبارة رقع ( ، اإللكتخوىي الفخصة لجيظ الكتذاؼ هػالبظ والسجاالت التي تبجعيغ فيٍا

شجعظ التعميع اإللكتخوىي عمِ تشطيع السعمػهات والتخصيط  ( التي تشز عمِ أىً )00)
( في السدتػػ التاسع هكخر ، وذلظ بػوزف ىدبي هخجح قيستً ) بإيجابية ىحػ عسمية التعمع

0.11 .) 
دافع ىسِ التعميع اإللكتخوىي لجيظ  ) التي تشز عمِ أىً( 1رقع )ثع تميٍا العبارة  -

وذلظ في السدتػػ الحادؼ عذخ، (  عاالستعجاد والقابمية لعسمية التعمع لحجاثة ٌحا الشػع هغ التعم
 .( 0.43قيستً )  ووزف ىدبي هخجح 1.171واىحخاؼ هعيارؼ  1.11بستػسط حدابي 

ع يىسِ التعم ) التي تشز عمِ أىً( 01رقع )العبارة في السدتػػ الثاىي عذخ ثع تميٍا  -
قجرتظ في التػصل إلِ حمػؿ إبجاعية، هبتكخة، هتججدة وهبلئسة لمسذكبلت التعميسية اإللكتخوىي 

ووزف ىدبي  1.132واىحخاؼ هعيارؼ  1.41وذلظ بستػسط حدابي ، التي تتعخضيغ إليٍا( 
 .( 0.41قيستً)  هخجح
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o  )ما العالقة بيؽ التعميؼ اإللكتخوني والكفاءة الذخرية )مؽ الشاحية االجتساعية
 ؟Covid 19 لظالبات كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة في عل جائحة 

 ( 7ججوؿ رقع ) 
السبكخة يػضح العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية )هغ الشاحية االجتساعية( لصالبات كمية التخبية لمصفػلة 

 Covid 19 في ضل جائحة 
 

هجػ تحقق العبارة  العبارات ـ
 )هدتػػ السػافقة(

 الستػسط
 الحدابي

 )ـ(

اإلىحخاؼ 
 السعيارؼ 

الػزف 
 الشدبي
 السخجح

 التختيب

ع اإللكتخوىي لجيظ شخؽ ججيجة لمتعمع يعدز التعم 0
هغ خبلؿ هجسػعات الشقاش والفرػؿ االفتخاضية 

 الستشػعة.والبخاهج الخقسية 

 1 0.14 1.11 1.34 هػافق
 هكخر

ع اإللكتخوىي في االىفتاح عمِ العالع يساعجؾ التعم 0
 واالستفادة هشً في العسمية التعميسية.

 1 0.10 1.171 1.30 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ السذاركة اإليجابية في يزادؾ التعم 0
 العسمية التعميسية و بذكل أفزل.

 00 0.01 1.170 1.11 هػافق

هٍاراتظ في التػاصل ع اإللكتخوىي هغ يعدز التعم 4
 .هع اآلخخيغ

 01 0.41 1.171 1.13 هػافق

دهج وتبادؿ ع اإللكتخوىي في يساعجؾ التعم 1
الخبخات، والسٍارات، واآلراء، والسعمػهات الُسختمفة 

 بيشظ وبيغ الدهبلء داخل الفرػؿ االفتخاضية.

 00 0.43 1.173 1.11 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ تفاعمظ هع أستاذ السقخر  يالتعمزاد  3
 .واتباع الشرائح والتعميسات السػكمة إليظ

 1 0.14 1.11 1.34 هػافق
 هكخر

العسل هع زهبلئظ ع اإللكتخوىي في يساعجؾ التعم 7
وهداعجتٍع عمِ تشفيح األىذصة والسٍاـّ اإللكتخوىية 

 0 0.13 1.172 1.30 هػافق
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 الُسذتخكة بيشكع في السجسػعة.
ع اإللكتخوىي في تشسية وتعديد يساعجؾ التعم 1

 السدؤولية االجتساعية لجيظ.
 0 0.31 1.177 1.31 هػافق

هٍارات االستساع ع اإللكتخوىي يشػر التعم 2
 والسذاركة والتفاعل والتبادؿ بيشظ وبيغ زهبلئظ.

 0 0.13 1.172 1.30 هػافق
 هكخر

بيئة هشاسبة  في إيجادؾع اإللكتخوىي يالتعمساٌع  01
لمتعمع الشذط القائع عمِ السذاركة والتفاعل 

 .واالستكذاؼ

 1 0.14 1.172 1.30 هػافق

هغ هدتػيات التفاعل بيشظ ع اإللكتخوىي يالتعمزاد  00
 .وبيغ السعمع بذكل هتداهغ أو غيخ هتداهغ

 2 0.11 1.173 1.11 هػافق

عمِ هداعجة زهبلئظ في ع اإللكتخوىي يالتعمشجعظ  00
بعس السذكبلت اإللكتخوىية التي يتعخضػف  حل

 إليٍا أثشاء العسمية التعميسية.

 0 0.34 1.110 1.31 هػافق

 

 يذيخ الججول الدابق إلى ما يمى:
ػ البعج " االجتساعي"     بشاء عمِ ىتائج استجابات الصالبات لمبعج الخابع هغ أبعاد اإلستباىة ٌو

بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لمصالبة دالة إحرائيًا عبلقة هػجبة أتزح أف ٌشاؾ 
؛ حيث أدػ تصبيق التعميع اإللكتخوىي إلِ تصػر ىحػ اتجاي) هػافق(هغ الشاحية االجتساعية 

)هغ  Covid 19الكفاءة الذخرية لصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة في ضل جائحة 
العيشة الجراسية هغ شالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة )ف  الشاحية االجتساعية( ، وأشارت أراء

 ( إلِ أف:011= 
 

ع يالتي تشز عمِ أىً )شجعظ التعم( 00رقع )العبارة  جاءت في السدتػػ األوؿ -
اإللكتخوىي عمِ هداعجة زهبلئظ في حل بعس السذكبلت اإللكتخوىية التي يتعخضػف إليٍا 
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ووزف ىدبي  1.110واىحخاؼ هعيارؼ  1.31ستػسط حدابي وذلظ ب، أثشاء العسمية التعميسية(
 .(0.34قيستً ) هخجح

ع اإللكتخوىي في تشسية يالتي تشز عمِ أىً )ساعجؾ التعم( 1رقع )العبارة ثع تميٍا  -
 1.31وذلظ بستػسط حدابي ،  في السدتػػ الثاىيوتعديد السدؤولية االجتساعية لجيظ( 

 .(0.31قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.177واىحخاؼ هعيارؼ 
ع يالتي تشز عمِ أىً )ساعجؾ التعم( 7رقع )العبارة ثع تميٍا في السدتػػ الثالث  -

ـّ اإللكتخوىية الُسذتخكة  اإللكتخوىي في العسل هع زهبلئظ وهداعجتٍع عمِ تشفيح األىذصة والسٍا
تخوىي شػر التعمع اإللك( التي تشز عمِ أىً )2، وجاءت العبارة رقع )بيشكع في السجسػعة( 

( في السدتػػ الثالث هكخر، هٍارات االستساع والسذاركة والتفاعل والتبادؿ بيشظ وبيغ زهبلئظ
 .(0.13قيستً ) ػزف ىدبي هخجحبوذلظ 

ع اإللكتخوىي في يساٌع التعم( التي تشز عمِ أىً )01كسا جاءت العبارة رقع ) -
( في السدتػػ ل واالستكذاؼإيجادؾ بيئة هشاسبة لمتعمع الشذط القائع عمِ السذاركة والتفاع

ع اإللكتخوىي لجيظ شخؽ يالتي تشز عمِ أىً )عدز التعم( 0رقع ) الخاهذ ، وجاءت العبارات
،  ججيجة لمتعمع هغ خبلؿ هجسػعات الشقاش والفرػؿ االفتخاضية والبخاهج الخقسية الستشػعة(

مظ هع أستاذ السقخر ع اإللكتخوىي هغ تفاعيزاد التعم التي تشز عمِ أىً )( 3العبارة رقع )
ػزف ىدبي بوذلظ السدتػػ الخاهذ هكخر،  في واتباع الشرائح والتعميسات السػكمة إليظ (

 .(0.14قيستً ) هخجح
ع يالتي تشز عمِ أىً )ساعجؾ التعم( 0رقع )العبارة ثع تميٍا في السدتػػ الثاهغ  -

وذلظ بستػسط ، عميسية( اإللكتخوىي في االىفتاح عمِ العالع واالستفادة هشً في العسمية الت
 .(0.10قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.171واىحخاؼ هعيارؼ  1.30حدابي 
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ع اإللكتخوىي هغ هدتػيات يالتي تشز عمِ أىً )زاد التعم( 00رقع )العبارة ثع تميٍا  -
وذلظ بستػسط في السدتػػ التاسع ، التفاعل بيشظ وبيغ السعمع بذكل هتداهغ أو غيخ هتداهغ( 

 .(0.11قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.173واىحخاؼ هعيارؼ  1.11حدابي 
 

ع يالتي تشز عمِ أىً )عدز التعم( 4رقع )العبارة السدتػػ العاشخ  ثع تميٍا في -
واىحخاؼ  1.13وذلظ بستػسط حدابي ،  اإللكتخوىي هغ هٍاراتظ في التػاصل هع اآلخخيغ(

 .(0.41قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.171هعيارؼ 
ع اإللكتخوىي في دهج يالتي تشز عمِ أىً )ساعجؾ التعم( 1رقع )عبارة الثع تميٍا  -

والسٍارات، واآلراء، والسعمػهات الُسختمفة بيشظ وبيغ الدهبلء داخل الفرػؿ  وتبادؿ الخبخات،
واىحخاؼ هعيارؼ  1.11وذلظ بستػسط حدابي السدتػػ الحادؼ عذخ ،  في االفتخاضية(

 .(0.43قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.173
ع يالتي تشز عمِ أىً )زادؾ التعم( 0رقع )العبارة السدتػػ الثاىي عذخ  ثع تميٍا في -

وذلظ بستػسط ،  اإللكتخوىي هغ السذاركة اإليجابية في العسمية التعميسية وبذكل أفزل(
 .(0.01قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.170واىحخاؼ هعيارؼ  1.11حدابي 
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o  )ما العالقة بيؽ التعميؼ اإللكتخوني والكفاءة الذخرية )مؽ الشاحية االنفعالية
 ؟Covid 19 لظالبات كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة في عل جائحة  

 ( 1ججوؿ رقع ) 
يػضح العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية )هغ الشاحية االىفعالية(  لصالبات كمية التخبية لمصفػلة 

 Covid 19 السبكخة في ضل جائحة  
هجػ تحقق  العبارات ـ

العبارة 
)هدتػػ 
 السػافقة(

 الستػسط
 الحدابي

 )ـ(

اإلىحخاؼ 
 السعيارؼ 

الػزف 
 الشدبي
 السخجح

 التختيب

ع اإللكتخوىي لظ ضساف الدبلهة الذخرية والبعج يالتعمحقق  0
 ."covid 19وباء"اىتذار عغ عػاهل التٍجيج والخصخ ك

 0 0.14 1.120 1.13 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ إحداسظ بتقبل اآلخخيغ، والتعاهل يزاد التعم 0
 هعٍع بسػدة.

 2 0.14 1.110 1.33 هػافق

 00 0.11 1.173 1.11 هػافق ع اإللكتخوىي هغ تػافقظ هع ىفدظ وهع اآلخخيغ.   يزاد التعم 0
حخرؾ التعميع اإللكتخوىي هغ الخػؼ والقمق والتػتخ أًيا كاف  4

 هرجري كتأخيخؾ عغ السحاضخة ، والتعبيخ عغ رأيظ.
 3 0.11 1.110 1.33 هػافق

ىحػ ىطختظ اإليجابية تحقيق ع اإللكتخوىي في يساعجؾ التعم 1
  ذاتظ األكاديسية.

 00 0.11 1.177 1.31 هػافق
 هكخر

باالرتياح والثبات  إحداسظع اإللكتخوىي هغ يساعج التعم 3
 .االىفعالي

 0 0.71 1.113 1.74 هػافق

تحقيق حاجاتظ ىحػ التعمع ع اإللكتخوىي في يساعجؾ التعم 7
 واالبتعاد عغ السػاقف غيخ السألػفة.

 هكخر 3 0.11 1.11 1.34 هػافق

تحسل السدؤولية والرسػد أهاـ في  ع اإللكتخوىييساعجؾ التعم 1
 األزهات السجتسعية.

 1 0.34 1.110 1.31 هػافق



بية للطفولة المبكرة  ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1608 

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

هػاجٍة اإلحباشات التي ع اإللكتخوىي في يساعجؾ التعم 2
 تتعخضيغ لٍا بذكل يزسغ لظ التػافق الشفدي.

 هكخر 3 0.11 1.110 1.33 هػافق

ع اإللكتخوىي في شعػرؾ بالدعادة إلىجاز هٍاهظ يساعج التعم 01
 بشفدظ. 

 0 0.11 1.124 1.11 هػافق

ع اإللكتخوىي هغ قمق كيفية الحرػؿ عمِ يقمل التعم 00
ا السختمفة.  السعمػهات هغ هرادٌر

 هكخر 2 0.14 1.172 1.30 هػافق

ع اإللكتخوىي لجيظ الفخصة بالذعػر بالثقة واإلىجاز يأتاح التعم 00
 ، والزبط االىفعالي وهػاجٍة الزغػط. والسثابخة

 4 0.31 1.114 1.71 هػافق

 

 يذيخ الججول الدابق إلى ما يمى:
 

ػ البعج" االىفعالي"    بشاء عمِ ىتائج استجابات الصالبات لمبعج الخاهذ هغ أبعاد اإلستباىة ٌو
عبلقة هػجبة دالة إحرائًيا بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الذخرية لمصالبة أتزح أف ٌشاؾ 

ىحػ اتجاي ) هػافق( ؛ حيث أدػ تصبيق التعميع اإللكتخوىي إلِ تصػر هغ الشاحية االىفعالية 
الكفاءة الذخرية )هغ الشاحية االىفعالية( لصالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة في ضل جائحة 

Covid 19  = وأشارت أراء العيشة الجراسية هغ شالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة )ف ،
 ( إلِ أف: 011

ع يالتي تشز عمِ أىً )ساعج التعم( 01رقع )العبارة  جاءت في السدتػػ األوؿ -
 1.11وذلظ بستػسط حدابي ، اإللكتخوىي في شعػرؾ بالدعادة إلىجاز هٍاهظ بشفدظ( 

 .(0.11قيستً ) زف ىدبي هخجحوو  1.124واىحخاؼ هعيارؼ 
ع اإللكتخوىي لظ ضساف يالتي تشز عمِ أىً )حقق التعم( 0رقع )العبارة ثع تميٍا  -

في "( covid 19 وباء " اىتذار الدبلهة الذخرية والبعج عغ عػاهل التٍجيج والخصخ  ك
 ووزف ىدبي هخجح 1.120واىحخاؼ هعيارؼ  1.13وذلظ بستػسط حدابي ،  السدتػػ الثاىي

 .(0.14يستً )ق
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ع يالتي تشز عمِ أىً )ساعج التعم( 3رقع )العبارة  ثع تميٍا في السدتػػ الثالث -
واىحخاؼ  1.74وذلظ بستػسط حدابي ( ، اإللكتخوىي هغ إحداسظ باالرتياح والثبات االىفعالي

 .(0.71قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.113هعيارؼ 
ع اإللكتخوىي لجيظ الفخصة ي)أتاح التعمالتي تشز عمِ أىً ( 00رقع )العبارة ثع تميٍا  -

( في السدتػػ الخابع ، بالذعػر بالثقة واإلىجاز والسثابخة ، والزبط االىفعالي وهػاجٍة الزغػط
 .(0.31قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.114واىحخاؼ هعيارؼ  1.71وذلظ بستػسط حدابي 

 

ع يأىً )ساعجؾ التعمالتي تشز عمِ ( 1رقع )العبارة  ثع تميٍا في السدتػػ الخاهذ -
وذلظ بستػسط حدابي ( ، اإللكتخوىي  في تحسل السدؤولية والرسػد أهاـ األزهات السجتسعية

 .(0.34قيستً ) ووزف ىدبي هخجح 1.110واىحخاؼ هعيارؼ  1.31
حخرؾ التعميع اإللكتخوىي هغ الخػؼ ( التي تشز عمِ أىً )4كسا جاءت العبارة رقع ) -

السدتػػ  ( فيهرجري كتأخيخؾ عغ السحاضخة ، والتعبيخ عغ رأيظوالقمق والتػتخ أًيا كاف 
ع اإللكتخوىي في يالتي تشز عمِ أىً )ساعجؾ التعم( 7رقع ) اتالعبار الدادس ، وجاءت 

التي تشز عمِ أىً ( 2رقع ) ،تحقيق حاجاتظ ىحػ التعمع واالبتعاد عغ السػاقف غيخ السألػفة( 
ة اإلحباشات التي تتعخضيغ لٍا بذكل يزسغ لظ ع اإللكتخوىي  في هػاجٍي)ساعجؾ التعم

 .(0.11قيستً ) ػزف ىدبي هخجحبوذلظ السدتػػ الدادس هكخر،  في التػافق الشفدي(
 

ع يالتي تشز عمِ أىً )زاد التعم( 0رقع )العبارة السدتػػ التاسع  ثع تميٍا في -
( 00رقع )العبارة ، وجاءت اإللكتخوىي هغ إحداسظ بتقبل اآلخخيغ، والتعاهل هعٍع بسػدة( 

ع اإللكتخوىي هغ قمق كيفية الحرػؿ عمِ السعمػهات هغ يالتي تشز عمِ أىً )قمل التعم
ا السختمفة(  .(0.14قيستً ) وذلظ بػزف ىدبي هخجحالسدتػػ التاسع هكخر،  في هرادٌر
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ع اإللكتخوىي هغ تػافقظ هع يالتي تشز عمِ أىً )زاد التعم( 0رقع )العبارة ثع تميٍا  -
التي تشز عمِ أىً ( 1رقع )العبارة في السدتػػ الحادؼ عذخ، وجاءت وهع اآلخخيغ( ىفدظ 

في السدتػػ )ساعجؾ التعميع اإللكتخوىي في تحقيق ىطختظ اإليجابية ىحػ ذاتظ األكاديسية( 
 .(0.11قيستً ) وذلظ بػزف ىدبي هخجحالحادؼ عذخ هكخر، 

 

o  ما العالقة بيؽ التعمؼ اإللكتخوني والكفاءة الذخرية لظالبات كمية التخبية لمظفؾلة
 ؟ Covid 19السبكخة في عل جائحة  

 

 ( 2ججوؿ رقع ) 

 ضل في السبكخة لمصفػلة التخبية كمية لصالبات الذخرية والكفاءة اإللكتخوىي التعميع يػضح العبلقة بيغ
 Covid 19 جائحة

 

 التختيب هدتػػ السػافقة الُبعجهتػسط  األبعاد ـ

 1 هختفع 0.401 الُبعج األوؿ: هغ الشاحية السعخفية 0
 0 هختفع 0.330 الُبعج الثاىي: هغ الشاحية السٍارية 0
 0 هختفع 0.171 الُبعج الثالث: هغ الشاحية الحاتية 0
 4 هختفع 0.103 الُبعج الخابع: هغ الشاحية االجتساعية 4
 0 هختفع 0.301 هغ الشاحية االىفعاليةالُبعج الخاهذ:  1

 
 

ؼ يالسعؾقات التي واجيتيا الظالبة أثشاء تظبيق مشغؾمة التعمنتائج الدؤال الخامذ: ما  
 ؟ؼ عؽ ُبعج الججيجة في العسمية التعميسيةياإللكتخوني والتعم

 

أثشاء تصبيق هشطػهة  غالسعػقات التي واجٍتٍجاءت ىدبة اتفاؽ استجابات الصالبات ألٌع 
 كسا يمي: ع عغ ُبعج الججيجة في العسمية التعميسيةيع اإللكتخوىي والتعميالتعم
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الزغط عمِ شبكات اإلىتخىت والبخاهج والرفػؼ التعميسية هسا أدػ إلِ  السعؾق األول: -
بصئ الشت وضعف فاعميتً وكفاءتً هسا يأخح وقًتا أشػؿ لمػصػؿ لمسعمػهات وتحسيمٍا أو 

 %.24وذلظ بشدبة هئػية قيستٍا اإلجابة عمِ األسئمة هثبًل ، 
 

وذلظ ، تخجاـ ولفتخة كبيخةجة لزغط االسىتيتعصل األجٍدة اإللكتخوىية  :الثانيالسعؾق  -
 %.20.11بشدبة هئػية قيستٍا 

 

عجـ وضػح صػت السحاِضخ أو شخيقتً لعخض السعمػهات ليدت  :الثالثالسعؾق  -
وذلظ ، هسا يؤدؼ إلِ عجـ االستفادة الكاهمة ، اضخة التقميجية في بعس التصبيقاتكسا في السح

 %.21.20بشدبة هئػية قيستٍا 
 

عجـ التفاعل السباشخ بيغ السعمع والستعمع في بعس التصبيقات التي ال  :الخابعالسعؾق  -
تجعع ىطاـ السحاضخة بالرػت والرػرة ، هسا يؤدؼ إلِ عجـ وصػؿ السعمػهة بالذكل 

 %.11.20وذلظ بشدبة هئػية قيستٍا السصمػب ، 
عجـ استخجاـ بعس الصالبات الٍػاتف الحكية الحجيثة التي يسكغ  :الخامذالسعؾق  -

 %.17.11وذلظ بشدبة هئػية قيستٍا تحسيل بعس هشرات التعمع عميٍا ، 
وهغ الشاحية الرحية الجدسية أيًزا وتأثيخي عمِ العيغ والخقبة  :الدادسالسعؾق  -

اتف أو حاسػب والدٍخ والطٍخ ىتيجة لمجمػس لفتخات كبيخة عمِ األجٍدة اإللكتخوىية هغ ٌ
وذلظ بشدبة هئػية قيستٍا عميٍا إلتساـ العسل أو السٍسات التعميسية لتدميسٍا في وقتٍا، 

13.23.% 
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تظبيق نغام لما أىؼ السقتخحات التي يجب أن تأخح في اإلعتبار نتائج الدؤال الدادس : 
 التعميؼ اليجيؽ في الجامعات السرخية؟

 

تأخح في اإلعتبار التي يجب أف  جاءت ىدبة اتفاؽ استجابات الصالبات ألٌع السقتخحات  
 بالتختيب كسا يمي: تصبيق ىطاـ التعميع الٍجيغ في الجاهعات السرخيةل

تبشي الجاهعة أو السؤسدات التعميسية لمتصبيقات التي تجعع الرػت  :األول السقتخح -
والرػرة لدٍػلة التفاعل بيغ السعمع والستعمع داخل البيئة التعمسية االفتخاضية ووصػؿ السعمػهة 

جاؼ العسمية التعميسية ،   قيمتهبوذلك بىسبة مئىية بالذكل الكاهل لمستعمع ؛ وهغ أجل لتحقيق ٌأ
23.21%. 

يجب هخاعاة تػافخ شبكات اإلىتخىت بالذكل الكافي وتحجيث البشية  :الثاني السقتخح -
،  التحتية لمتأكج هغ وصػؿ االىتخىت بالذكل الكافي حتِ ال يؤدؼ إلِ إعاقة العسمية التعميسية

 .%.69.69  قيمتهبوذلك بىسبة مئىية 
تػفيخ البشية التحتية وشبكات اإلىتخىت لمقخػ والسحافطات التي ال  :الثالث السقتخح -

تتػفخ بٍا بشية تحتية قػية حتِ يدتصيع الصبلب السغتخبات التػاصل هع أعزاء ٌيئة التجريذ 
والجخػؿ بالسشرات التعميسية ألىٍا كاىت شكػػ وهذكمة لبعس الصالبات السغتخبات السقيجات 

 %.9,.60 قيمتهبوذلك بىسبة مئىية بالكمية ، 

يخجِ هخاعاة الكميات العسمية واختيار آلية هشاسبة إلتساـ الجاىب  :الخابع  السقتخح -
جافٍا وىجاحٍا ، ويدتفيج الصالب هشٍا بذكل كاهل ،  التصبيقي حتِ تحقق العسمية التعميسية ٌأ

 %.69.69وذلك بىسبة مئىية قيمتهب 
 

هخاعاة عجـ استخجاـ البخاهج والسػاقع التعميسية والزغط عميٍا في الخامذ  السقتخح -
وقت واحج حتِ ال يتدبب ذلظ في تعصيمً عشج بعس األشخاص وضياع فخصتٍع في التفاعل 
والسذاركة والحرػؿ عمِ السعمػهات كأف يتع تخريز وقت هحجد لكل هجسػعة هغ ٌؤالء 

 %.69.99مئىية قيمتهب  وذلك بىسبةالصبلب بالجخػؿ داخل ٌحي السػاقع، 
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سية ترسيع الكتب اإللكتخوىية كبجيل لمكتاب الجاهعي لسدايختً الدادس:  السقتخح - ٌأ
 %.,,.69وذلك بىسبة مئىية قيمتهب وهشاسبتً لشطاـ التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج ، 

 هه تدتجعي تعميهية اقفىه قَخم فعالية سأكث تجريذ هىٍجية إتباعالدابع:  السقتخح -
ا عمِ لمعهل َتقييهٍا الشخصية  سساتٍع عمِ فسالتع الصمبة وذلك بىسبة مئىية  ،تصػٌر

 %.60.99قيمتهب 
 

 

 Webexاستخجاـ جسيع أعزاء ٌيئة التجريذ لتصبيقات هثل الثامؽ:  السقتخح -
meeting ، cloud meetings zoom  ا هغ التصبيقات التي تحتػػ عمِ لقاءات وغيٌخ

افتخاضية هباشخة بالرػت والرػرة لػصػؿ السعمػهة بالذكل الكافي ، وعجـ اإلكتفاء بتدجيل 
 %.69.,6وذلك بىسبة مئىية قيمتهب السحاضخة صػتًيا ، 

 تعقيب عام عمى الشتائج

سية تػضيف ودهج       التعميع اإللكتخوىي بشاء عمِ هاتػصمت إليً الباحثة هغ ىتائج تخػ ٌأ
لسا يقػـ بً  الذخرية لجؼ الستعمسيغ تصػريمعب دوًرا هًٍسا في في العسمية التعميسية حيث أىً 

هغ تقجيع السداعجة ، والجعع الحؼ يزسغ تحديغ وتصػر أداء الستعمسيغ شخرًيا، هعخفًيا ، 
هع ٌحي الثػرة ؛ فأف شالبات القخف الحادؼ والعذخيغ ارًيا ، ذاتًيا ، اجتساعًيا ، واىفعالًيا هٍ

الكتداب العجيج هغ السٍارات هثل  بحاجةالسعمػهاتية وثػرة االتراالت والتقشيات الحجيثة 
يفية ، كقخارات ، تقبل الحات واالىفعاالتهٍارات حل السذكبلت ، القجرة عمِ اإلىجاز ، اتخاذ ال

التػاصل هع اآلخخيغ وهػاكبة التصػرات الحجيثة لتأٌيل وإعجاد خخيج قادر عمِ السشافدة في 
 سػؽ العسل.   

  التعمع االلكتخوىي يسثل شخيقة هجعسة لمتعمع  تػضيفأشارت اغمب الجراسات أف حيث
سية دهج التقشيات السدتحجثة والتعميع اإللكتخوىي في العسمية التعميسية عمِ  التقميجؼ ، وٌأ

وهخاعاة البيئة سػاء بالشدبة ألعزاء ٌيئة التجريذ أو الصمبة هدتػػ التعميع العالي وفاعميتٍا 
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كجراسة التعميسية وتػفيخ اإلهكاىات السادية البلزهة لتصبيق ٌحا الشػع هغ التعمع 
 روبخت وستافكيغ ،(0101القحصاىي ) (،0101الداحي)(،0401الذٍخاىي)

Reason&Stavkin,(2005)  ،( 0101سبلهة) ( 0114( ، الدؽ )0101، آؿ سخور ،)
، أحسج  El-Deghai,(2008)( ، 0112، غاىع )Muiang,(2005)هػياىج 

(0100)،Laiiw,(2007) ( 0101( ، عمي)0102(، ألصف)0102، يخمف ) العيجؼ وبػ
 (.0101)عبج القادر( ، 0101، إبخاليع ) (0101( ، اإلهاـ )0101فاتح )

  بيشسا أشارت بعس الجراسات إلِ تشسية التعميع اإللكتخوىي والتعميع عغ بعج لديادة
، وتحديغ وتتصػر هٍارات التعمع الحاتي لجيٍع كجراسة  دافعية الصبلب ىحػ التعمع

تشاولت بعس الجراسات في حيغ  (0101( ، الخشيجؼ )0113( ، الحدشاوؼ )0103البيصار)
عبج ع كجراسة يػ ٌحا الشػع هغ التعمحالدابقة هػضػع التعميع االلكتخوىي هغ حيث االتجاي ى

 (. 0103، الذخيف) (0104الحسيخؼ )( ، 0100( ، الغاهجؼ )0101الجميل )
 

  ع  لكتخوىيلتعميع اإلا لمتعميع الخقسي وهعػقات أشارت أغمبيتٍا الػاقع والتحجياتفي حيغ وٌأ
 بػ الفمفل(، 0100)في هؤسدات التعميع العالي كجراسة القزاة وهقابمةهداياي وعيػبً 

( ، 0101( ، ياسيغ )0101، حسايل ) Anderson,(2008)، اىجرسػف  (0100)شٍيبو 
 (.0101( ، بحيح )010( ، هجيج )0101( ، أحسج )0101العجؿ و عاهخ )

 عخؼ عمِ العبلقة بيغ التعميع اإللكتخوىي والكفاءة الت الحالية في حيغ تشاولت الجراسة
؛ كذفت عغ الجاىب اإليجابي لمذخريةالتي  Covid 19الذخرية لمصالبات في ضل جائحة 

حيث أدػ دهج التكشػلػجيا في التعميع وتصبيق ىطاـ التعميع اإللكتخوىي في العسمية التعميسية 
عجة جػاىب ، وجعل الستعمسيغ هحػر إلِ تصػر هٍارات الصالبات وكفاءتٍغ الذخرية هغ 

ػ  العسمية التعميسية ٌحا إلِ جاىب قياـ الستعمع بالجور األساسي والسشػط بً في الجاهعة ٌو
البحث والتقري عغ هرادر السعمػهات وكيفية التعمع بشفدً لتػسيع هجاركً وتشسية هٍاراتً 

 السختمفة.
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 توصيات الدراسة:

 ت إليٍا اليٍا الجراسة الحالية تػصِ الباحثة بالتالي: استشاًدا إلِ الشتائج التي تػصم
 تػسيع البشية التحتية اإللكتخوىية وشبكات االىتخىت هغ أجل هػاجٍة األزهات السدتججة. -
خقسي والشٍػض بالعسمية إتباع وسائط وتقشيات تكشػلػجية تتساشِ هع هدتحجثات العرخ ال -

 التعميسية
حػؿ كيفية استخجاـ وتػضيف التقشيات اإللكتخوىية عقج ورش عسل ألعزاء ٌيئة التجريذ  -

 والتقييع اإللكتخوىي داخل الػاقع التعميسي.
تساـ السعمع بكيفية تػضيف السعمػهات والػسائط التقشية اإللكتخوىية لسداعجة  - ضخورة ٌا

الصالب عمِ هٍارات التفكيخ العميا وكيفية الحرػؿ عمِ السعمػهات بشفدً ؛ وذلظ بتغيخ 
 مع هغ همقغ إلِ هخشج وهػجً لٍع.دور السع

حا ٌػ  - ضخورة تغييخ دور الستعمع هغ هتمقي وهدتسع إلِ باحث هكتدف وهدتقري ٌو
 الجور األساسي والسشػط بً هغ الصالب الجاهعي.

 استخجاـ السعمع لػسائل وأساليب تعميسية رقسية هتشػعة تخاشب جسيع حػاس الصبلب.  -
ت اإللكتخوىية هكاف األىذصة الػرقية التي تدتشحؼ أف تحل األىذصة القائسة عمِ التقشيا -

 الكثيخ هغ الػقت والجٍج والتكمفة لمجاىب التصبيقي لمسقخر.
 تحديغ هخخجات التعمع حتِ تتبلءـ هع هتصمبات سػؽ العسل. -

 حبوث مقرتحة:

 األكاديسية لمصالبة السعمسة رفع هدتػػ الحاتاستخجاـ التعميع اإللكتخوىي و  دراسة فاعمية -
 مصالبة السعمسة.العميا لأثخ تػضيف التعميع اإللكتخوىي عمِ تشسية هٍارات التفكيخ السعخفية  -
 مصالبة السعمسة.ػ الكفاءة الحاتية والتحريل لأثخ الستغيخات السجتسعية السعاصخة عمِ هدتػ  -
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 السخاجع

 أوالا: السخاجع العخبية
 

. القاٌخة : دار الكتاب  الذخريةالسجخل إلِ عمع ىفذ ( .  0101األىرارؼ ، بجر دمحم. ) 
 الحجيث.

(. الفخص الستاحة لتصػيخ التعميع عغ بعج ) تجخبة 0101اإلهاـ ، ٌالة الدبيخ الرجيق.)
الفرػؿ االفتخاضية ( وهجػ رضا شبلب وأعزاء ٌيئة التجريذ بجاهعة السمظ خالج عغ 

. التحجيات والفخصالسؤتسخ الجولي لمتعميع عغ بعج  ٌحي التجخبة في ضل جائحة كػروىا.
 يػليػ. 07-01بخعاية وتشطيع أكاديسية شيبة الستكاهمة لمعمـػ والتكشػلػجيا. الفتخة هغ 

الزغػط الشفدية لجػ السسخضيغ والسسخضات العاهميغ  (.0101.) أبػ الحريغ ،دمحم فخج هللا
 اإلسبلهية.الجاهعة  : غدة .رسالة هاجدتيخفِ السجاؿ الحكػهِ وعبلقتٍا بكفاءة الحات.

شخرية اإلىداف تػازىٍا وتكاهمٍا ووقايتٍا هغ ( .  0100إبخاليع ، عبل عبج الباقي . ) 
 . القاٌخة : عالع الكتب. اإلىحخاؼ واالضصخاب

( . هشطػهة التعميع هغ بعج باستخجاـ االىتخىت . الحخية  0110إبخاليع ، هججؼ عديد . ) 
. التعميع الجاهعي  لسخكد تصػيخ التعميع الجاهعي السؤتسخ القػهي الدشػؼ التاسعوااللتداـ. 

-21ديدسبخ . ص ص  01-07العخبي عغ بعج رؤية هدتقبمية . جاهعة عيغ شسذ . 
011. 

(. أىساط الذخرية لجػ شمبة جاهعة دهذق وفق هكياس 0104أبػ الدل ، دمحم شحادي . )
 العجد األوؿ.( . 01ٌيجسغ ) اإلىيغخاـ ( . هجمة جاهعة دهذق . السجمج ) -ريدػ

.  ىطخيات الذخرية ( . 0401أبػ الشػر ، دمحم عبج التػاب وأحسج ، سٍيخ كاهل . ) 
خاء لمشذخ والتػزيع.  الخياض : دار الٌد
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( . تػضيف التعميع اإللكتخوىي لتحقيق هعاييخ الجػدة  0100أحسج ، ريٍاـ هرصفِ دمحم . ) 
( .  1: هجمج )  ة التعميع الجاهعيالسجمة العخبية لزساف جػدفي العسمية التعميسية . 

 .01-0(. ص ص 2العجد )

خاء. سيكػلػجية الذخرية( .  0101أحسج ، سٍيخ كاهل . )   . الخياض : دار الٌد

. عساف : دار أساهة لمشذخ  الجػدة في التعميع عغ بعج(. 0100أحسج ، فمدصيغ دمحم .)
 والتػزيع.

. الخياض :  ـ الحاسب اآللي في التعميعاستخجا( .  0100أحسج ، ياسخ هحسػد أحسج . ) 
خاء لمشذخ والتػزيع.  دار الٌد

(. هدايا وعيػب التعميع اإللكتخوىي آلية التصبيق دهج التعميع 0101أحسج ، أحسج هحسػد.)
. بخعاية وتشطيع السؤتسخ الجولي لمتعميع عغ بعج التحجيات والفخصالتقميجؼ واإللكتخوىي.

 يػليػ. 07-01مػـ والتكشػلػجيا. الفتخة هغ أكاديسية شيبة الستكاهمة لمع

. اإلهارات العخبية  التخصيط التخبػؼ والتشسية البذخية( .  0101آدـ ، عراـ الجيغ بخبخ . ) 
 الجسٍػرية المبشاىية : دار الكتاب الجاهعي. –الستحجة 

عمِ  (. أثخ التعمع الخقسي باستخجاـ األجٍدة الحكية0102ألصف ، إياد عبج العديد حدغ.)
التحريل العمسي لمصبلب في هقخر الػسائل التعميسية واتجاٌٍع ىحػ استخجاـ األجٍدة في 

( . 0(. ج)0(. العجد)01. السجمج)هجمة أـ القخػ لمعمػـ التخبػية والشفديةالتعميع والتعمع. 
 .000-010إبخيل ص ص 

أزهة كػروىا ) ترػر هقتخح لمتعميع عغ بعج في ضل (. 0101.)، دمحم جسعة رفاعي إبخاليع
. بخعاية وتشطيع أكاديسية السؤتسخ الجولي لمتعميع عغ بعج التحجيات والفخص. (02كػفيج .

 يػليػ. 07-01شيبة الستكاهمة لمعمػـ والتكشػلػجيا. الفتخة هغ 
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(. واقع التعميع عغ بعج وهعػقات تصبيقً في ضل جائحة فيخوس 0101بحيح ، ٌالة عسخاف .)
( هغ وجٍة ىطخ أعزاء ٌيئة التجريذ بكمية التخبية ببشغازؼ.   Covid1-19كػروىا)

 السؤتسخ الجولي لمتخصيط اإلستخاتيجي وسيكػلػجية إدارة األزهات في ضل كػروىا العالسية
 يػليػ. 00. السشعقج عغ بعج في 

 . السشرػرة : هكتبة اإليساف.تحميل الذخريةبجراف ، عسخو حدغ أحسج.) د. ت (. 

( . التكيف األكاديسي وعبلقتً بالكفاءة الحاتية العاهة لجػ شمبة  0101 . ) بشي خالج ، دمحم
. جاهعة آؿ  هجمة جاهعة الشجاح لؤلبحاث ) العمػـ اإلىداىية (كمية العمػـ التخبػية . 

 .10-04(. ص ص 0( العجد )04البيت . هجمج )

وىي في الجاهعة الجدائخية واقع التعميع االلكتخ “ .(0100بخاليع و شٍيب، عادؿ. )إبػ الفمفل، 
لكتخوىي و التعميع عغ بعج، ، بحث هقجـ لمسؤتسخ الجولي الثالث لمتعميع اإل“دراسة هيجاىية

 .الخياض

( . فاعمية تجريب األهٍات عمِ التعديد التفاضمي  0100بيخوتي ، عائجة وحسجؼ ، ىديً . ) 
الكفاءة الحاتية وإعادة الترػر في خفس سمػؾ عجـ الصاقة لجػ أشفالٍغ وتحديغ 

( . 1. السجمج ) السجمة األردىية في العمػـ التخبػيةالسجركة لجػ األهٍات ، بحث هشذػر. 
 .010-010( . ص ص 4العجد )

ا وخفاياٌا. تخجسة/حديغ حسدة(.0104ألبخت، كارؿ.)  –. عساف أىساط الذخرية أسخاٌر
 األردف: دار كشػز السعخفية العمسية

. العجد  (ASEPدراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ )(.0103.) البيصار، حسجؼ دمحم دمحم
 .01-07الثاهغ والدبعػف. أكتػبخ. ص ص 

 .07/0101السدػدة الشٍائية هارس  Covid 19تػصيات التعميع عغ بعج أثشاء شػارغ 
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ا  -عمع ىفذ الذخرية هفٍػهٍا ( .  0104جسعً ، ىاصخ سيج . )   –قياسٍا  –ىسٌػ
خاء لمشذخ والتػزيع. اضصخاباتٍا وأىساشٍا –ىطخياتٍا   . الخياض : دار الٌد

( . الكفاءة الحاتية في تجريذ العمػـ لجػ هعمسي السخحمة  0112حدػىً ، ساهي عيدِ . ) 
 (  العجد الثاىي.00. السجمج ) هجمة جاهعة األقرِاألساسية الجىيا قبل الخجهة . 

ميع اإللكتخوىي في هجيخيات التخبية والتعميع في (. واقع التع0101حسايل ، حديغ جاد هللا.)
(. 1(. همحق)4( ، العجد)41. السجمج) العمػـ التخبػيةالسحافطات الذسالية في فمدصيغ . 

 .001 – 027ص ص 

(. أثخ استخجاـ كل هغ اإلىتخىت والحاسػب في تجريذ 0113الحدشاوؼ ، هػفق عبج العديد.)
سا. إلكتخوىيات القجرة الكٍخبائية في دا هجمة عمـػ فعية الصمبة لمتعمع واتجاٌاتٍع ىحٌػ

 .21-00(. ص ص 00(.العجد)0السجمج) إىداىية.

. القاٌخة: دار  التعميع اإللكتخوىي تصبيقات هدتحجثة( .  0100الحمفاوؼ ، وليج سالع دمحم . ) 
 الفكخ العخبي.

(.اتجاٌات السجتسع التعميسي بسشصقة تبػؾ ىحػ تصبيق التعمع 0104الحسيخؼ،عبج القادر.)
( . 01. جاهعة البحخيغ. البحخيغ. السجمج) هجمة العمػـ التخبػية والشفديةاإللكتخوىي . 

 .022-031(. يػىيػ. ص ص 0العجد)

ية في تعميع العمػـ ( . آثخ استخجاـ بيئة تعمع افتخاض 0111خالج ، جسيمة شخيف دمحم . ) 
عمِ تحريل شمبة الرف الدادس األساسي في هجارس وكالة الغػث الجولية في 

 . كمية الجراسات العميا. جاهعة الشجاح الػششية. . رسالة هاجدتيخهحافطة ىابمذ 

هبخراتً  –هسيداتً  –التعميع اإللكتخوىي فمدفتً (. 0112دروير ، إيٍاب الديج أحسج دمحم .)
 . القاٌخة: دار الدحاب.إهكاىية تصبيقً  – هتصمباتً –
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(.فعالية بخىاهج هقتخح لديادة الكفاءة اإلجتساعية لمصبلب 0111الجدا ، هخواف سميساف )
 .غدة:الجاهعة اإلسبلهية.رسالة هاجدتيخالخجػليغ فِ هخحمة التعميع األساسِ.

ػر هازاؿ هدتسًخا . ( . التعميع اإللكتخوىي .. التص 0117الجٌر ، هي بشت عبج هللا . ) 
 .03( . 0)23. العجد  هجمة التجريب والتقشية

( . واقع استخجاـ لػسائط االتراؿ والتػاصل اإللكتخوىية  0101رضػاف ، فػقية حدغ . ) 
. السؤتسخ الجولي ) االفتخاضي ( األوؿ تجاعيات أزهة كػروىا عمِ هجالي وفيخوس كػروىا 

لتعاوف بيغ السؤسدة العخبية لمتخبية والعمػـ واآلداب . با التخبية الخاصة والرحة الشفدية
 .0101يػليً  00-01وهجسػعة قادروف لمتجريب والتخبية الخاصة . في الفتخة هغ 

لجػ  ي(.عبلقة فاعمية الحات والفخع األكاديسِ بجافع اإلىجاز الجراس0112).رفقة خميف سالع
التخبػية  هجمة البحػثشالبات كمية عجمػاف الجاهعية.بحث هشذػر.

 031-004كمية عجمػاف الجاهعية. ص ص  .جاهعة البمقاء التصبيكية:00.العجدوالشفدية

التعميع العالي في عرخ السعخفة: التغيخات والتحجيات وأفاؽ (. 0111الخبيعي، سعيج حسج.)
 . عساف : دار الذخوؽ. السدتقبل

حسج شعباف والجبيخؼ ، عبج الخبيعي ، الديج هحسػد والجشجؼ ، عادؿ الديج ودسػقي ، أحسج أ
. الخياض: هكتبة  التعميع عغ بعج وتقشياتً في األلفية الثالثة( .  0114العديد إبخاليع . ) 
 السمظ فٍج الػششية.

(. أثخ التعمع اإللكتخوىي في تحديغ هٍارات 0101الخشيجؼ ، بشجر عبج الخحسغ بغ هصشي.)
 ؿ في جاهعة حائل.التعمع الحاتي لجػ شمبة تقشيات التعميع واالترا

، القزايا، التصبيق ، التقييع، التعمع اإللكتخوىي(.0111زيتػف، حدغ حديغ.) : السفٍـػ
 الخياض: الجار الرػلتية لمتخبية.
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لكتخوىي بالجاهعة الجدائخية هقػهات التجديج و عػائق (. التعميع اإل0100الداحي، حميسة. )
اجدتيخ في عمع السكتبات. الجدائخ: التصبيق دراسة هيجاىية بجاهعة سكيكجة، هحكخة ه
 جاهعة هشتػرؼ، كمية العمػـ االىداىية و االجتساعية

(. فاعمية بخىاهج هقتخح لتػضيف هدتحجثات تكشػلػجيا التعميع 0114الدؽ ، عراـ شػقي.)
 . كمية التخبية. جاهعة السشػفية. رسالة دكتػراي غيخ هشذػرةالقائع عمِ ىطخية روجخز. 

. السػاد واألجٍدة التعميسية في هشطػهة تكشػلػجيا التعميع(.0111.)سالع ، أحسج دمحم
خاء لمشذخ والتػزيع.  الخياض:دار الٌد

(. فاعمية بخىاهج تجريبي قائع عمِ استخاتيجية التعميع السجهج في 0101سبلهة ، دمحم عمي.)
رسالة إكداب شمبة هعمع الرف هٍارات دهج التكشػلػجيا في التعميع واتجاٌاتٍع ىحػي. 

 . كمية التخبية. جاهعة دهذق.هاجدتيخ غيخ هشذػرة

لجػ عيشة هغ الستفػقيغ  يىفعالِ وعبلقتً بالتحريل الجراس(.الحكاء اال0101). سٍاد السممي
هغ هجارس الستفػقيغ والعادييغ فِ  والعادييغ)دراسة هيجاىية عمِ شمبة الرف العاشخ

.دهذق. ص ص 03.السجمج0.العجدهجمة جاهعة دهذقهجيشة دهذق(.بحث هشذػر.
001-020. 

التقشية في التعميع ( .  0117سػيجاف ، أهل عبج الفتاح وهبارز ، هشاؿ عبج العاؿ . ) 
 األردف : دار الفكخ العخبي. –. عساف  هقجهات أساسية لمصالب السعمع

(. تػضيف التقشية الحجيثة في العسمية التعميسية في السسمكة 0101آؿ سخور، ىػرة ٌادؼ.)
ا في تحديغ أداء الستعمسيغ والصمبة. ا هجمة العمػـ التخبػية لعخبية الدعػدية ودوٌر

 .01-01(. فبخايخ. ص ص 4(. العجد)0. السجمج)والشفدية
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( . فعالية استخجاـ ىسػذج قائع عمِ هٍارات  0111شتات ، خالجة عبج الخحسغ دمحم . ) 
التعمع اإللكتخوىي في بيئة التعمع االفتخاضية في تشسية هٍارات التفكيخ العميا لجػ شبلب 

 . كمية التخبية . جاهعة عيغ شسذ. رسالة دكتػراي الرف العاشخ األساسي باألردف . 

ىطخيات التعميع عغ بعج وهرصمحات (. 0101سيسػىدغ ، هايكل .) شمػسخ ، لي آيخز و
 . هدقط: هكتبة بيخوت 0. تخجسة/ ىبيل جاد عدهي. ط التعميع اإلليكتخوىي

هجمة ( . اتجاٌات شمبة جاهعة شقخاء ىحػ التعميع اإللكتخوىي . 0103الذخيف ، دمحم حارب.)
خ. السجمج)كمية التخبية -120(. أبخيل. ص ص 0( .ج)031(. العجد)01. جاهعة األٌز

021. 

(. شالب استخجاـ التعميع اإللكتخوىي في 0401الذٍخاىي ، ىاصخ بغ عبج الً ىاصخ. )
رسالة هاجدتيخ غيخ تجريذ العمػـ الصبيعية بالتعميع العالي هغ وجٍة ىطخ السختريغ. 

 . كمية التخبية. جاهعة أـ القخػ. السسمكة العخبية الدعػدية.هشذػرة

(.دراسة وصفية لسدتػػ بعس  0101ىية عصا والعبػشي، ىػاؿ عبج الخؤوؼ.) صػالحة،عػ 
هجمة العمـػ الدسات الذخرية لصمبة جاهعة عساف األٌمية وعبلقتٍا بالستغيخات.

 (. 02.العجد )الشفدية

. كفايات السجرسيغ في وسائل (  0110الصػبجي ، حديغ حسجؼ وغداوؼ ، دمحم ذبياف . ) 
 (.01( . العجد)3هؤتة لمبحػث والجراسات . السجمج ) . االتراؿ التعميسية

التعميع اإللكتخوىي والتعميع االفتخاضي اتجاٌات ( . 0101عاهخ ، شارؽ عبج الخؤوؼ .)
 .القاٌخة: السجسػعة العخبية لمتجريب والشذخ. عالسية هعاصخة

 كتب..القاٌخة : عالع الهشطػهة التعميع عبخ الذبكات(. 0111عبج الحسيج ، دمحم.) 
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 –األدوات  -السبادغ -التعميع اإللكتخوىي الفمدفة(.0111عبج العديد ، حسجؼ أحسج.)
 األردف: دار الفكخ العخبي ىاشخوف وهػزعػف. –. عساف التصبيقات

استخاتيجيات وشخؽ التجريذ العاهة ( .  0103عبج العطيع ، عبج العطيع صبخؼ . ) 
 . القاٌخة : السجسػعة العخبية لمتجريب والشذخ. واإللكتخوىية

التعميع السجهج : الخيار اإلستخاتيجي لمتعميع في هرخ (. 0101.)عبج القادر دمحم،  عبج القادر
. بخعاية السؤتسخ الجولي لمتعميع عغ بعج التحجيات والفخص.وها بعجٌا02–خبلؿ فتخة كػفيج

 يػليػ. 07-01لتكشػلػجيا. الفتخة هغ وتشطيع أكاديسية شيبة الستكاهمة لمعمػـ وا

ىطع التعميع ( .  0111عبػد ، سالع دمحم وفزل هللا ، جاف سيخيل وصبخؼ ، حداـ هػفق . ) 
. هخكد بحػث الدػؽ وحساية اإللكتخوىي وىطع الحاسبات وأثخي في التعميع في العخاؽ 

 . أيار.( 07السدتٍمظ. كمية بغجاد لمعمـػ االقترادية . الجاهعة . العجد )

. القاٌخة: دار الفكخ  0. ط تكشػلػجيا التعميع اإللكتخوىي( .  0104عدهي ، ىبيل جاد . ) 
 العخبي.

 . القاٌخة : دار الفكخ العخبي. بيئات التعمع التفاعمية( .  0104عدهي ، ىبيل جاد . ) 

 0100عرخ ، أحسج هرصفي كاهل و جادو ، إيٍاب هرصفِ وجاد ، ٌاىي أبػ الفتػح . ) 
. السسمكة العخبية  إىتاج واستخجاـ وسائل تقشيات التعميع قخاءات أساسية لمصالب السعمع( . 

 الدعػدية : دار األىجلذ لمشذخ والتػزيع . حائل.

كة السعمػهات العالسية ) اإلىتخىت ( (. واقع استخجاـ شب0101عمي ، عد الجيغ سمصاف قائج.)
في التعميع والبحث العمسي لجؼ أعزاء ٌيئة التجريذ بكميات التخبية بالجاهعات اليسشية. 

 . كمية التخبية . جاهعة أـ القخػ. السسمكة العخبية الدعػدية.رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة
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يع عمتقشيات الت (. هعػقات تػضيف0101.)عادؿ دمحم وعاهخ، شبلؿ شعباف،  العجؿ
السؤتسخ يئة التجريذ. ٌة ىطخ الصبلب وأعزاء ٍة الجاهعة هغ وجملكتخوىي بسخحاإل

.بخعاية وتشطيع أكاديسية شيبة الستكاهمة لمعمـػ الجولي لمتعميع عغ بعج التحجيات والفخص
 .يػليػ 07-01والتكشػلػجيا. الفتخة هغ 

ج باستخجاـ اإلىتخىت . دراسة تحميمية ( . التعميع عغ بع 0111العسخؼ ، عبلء الجيغ . ) 
 . الجوحة . قصخ. ورقة عسل هقجهة إلِ وزارة التخبية والتعميعىقجية . 

.  التعميع عغ بعج وهدتقبل التخبية في الػشغ العخبي( .  0111العمي ، أحسج عبج هللا . ) 
 القاٌخة: دار الكتاب الحجيث.

خجاـ التقشية الحجيثة في العسمية التعميسية . ( . است 0102العمياف ، ىخجذ قاسع هخزوؽ . ) 
( . جاهعة ىابل . ص 40. العجد ) هجمة كمية التخبية األساسية لمعمػـ التخبػية واإلىداىية

 .011-070ص 

( . خمفيات التعمع اإللكتخوىي في التعميع العالي . 0101العيجؼ ، عائذة و بػفاتح ، دمحم . )
-331( هارس. ص ص 00. العجد ) ة واالجتساعيةهجمة الباحث في العمػـ اإلىداىي

314. 

(.فمدفة التعميع اإللكتخوىي وججواي االجتساعية االقترادية في 0113غشايع ، هٍشِ إبخاليع.)
، حكبة ججيجة في  هؤتسخ التعميع اإللكتخوىيضػء السدؤولية األخبلقية والسدائمة القاىػىية، 

 د التعميع اإللكتخوىي . جاهعة البحخيغ.أبخيل . هخك 02-07التعميع والثقافة    ، 

سية التعميع اإللكتخوىي في هجارس وزارة التخبية بجولة  0404غمػـ ، هشرػر . )  (. ٌأ
. ص ص  02-00. خبلؿ الفتخة  ورقة عسل هقجهة لشجوة التعميع اإللكتخوىيالكػيت. 

04-04. 
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غ بعج في الجاهعات الحكػهية (. تقػيع فاعمية ىطاـ التعمع ع0100الغاهجؼ ، أحسج عبج هللا.)
. كمية التخبية. جاهعة أـ القخػ. السسمكة رسالة دكتػراي الدعػدية واتجاٌات الصمبة ىحػي. 

 العخبية الدعػدية.

األردف : دار  –. عساف  السجخل إلِ التجريذ( .  0101الفتبلوؼ ، سٍيمة هحدغ كاضع . ) 
 الذخوؽ.

( . السػاششة الخقسية هجخبًل 0101الفػليسي ، ٌحاع عبج الكخيع و الجٌذاف ، جساؿ عمي .)
، جاهعة السشػفية .  هجمة كمية التخبيةلسداعجة أبشاءىا عمِ الحياة في العرخ الخقسي . 

بحػث السؤتسخ العمسي الخاهذ ) الجولي األوؿ ( بعشػاف " التخبية العخبية في العرخ 
 00-00( . في الفتخة هغ 01والتحجيات (" . جاهعة السشػفية . الدشة) الخقسي ) الفخص

 أكتػبخ.

(. الكفاءة الذخرية وعبلقتٍا باليقطة الحٌشية لجػ شالبة  0101قاسع ، حػراء دمحم عمي.) 
(.جاهعة بغجاد . 17(.اإلصجار ) 01.العجد )هجمة البحػث التخبػية والشفديةالجاهعة . 

 .022-007ص ص 

الذخرية الدػية ىساذج هشحشِ إىسائي في تشاوؿ الذخرية ( .  0102بخاليع . ) قذقػش ، إ
 . القاٌخة : دار الكتاب الحجيث.اإلىداىية 

(. واقع استخجاـ الفرػؿ االفتخاضية في بخىاهج 0101القحصاىي، ابتداـ بشت سعيج حدغ. )
لعديد بسجيشة التعميع عغ بعج هغ وجٍة ىطخ أعزاء ٌيئة التجريذ بجاهعة السمظ عبج ا

ججة، هحكخة هاجدتيخ في السشاٌج و الػسائل التعميسية. السسمكة العخبية الدعػدية: جاهعة 
 .أـ القخػ 
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.  اختباراتٍا وأساليب قياسٍا –ىطخياتٍا  –الذخرية ( .  0100القحافي ، رهزاف دمحم . ) 
 . شخابمذ: دار الكتاب الجاهعي الحجيث. 4ط

التجريذ في عرخ الكػكبة ) بحػث ( .  0104يفيغ .)القرخاوؼ ، عساد شػقي همقِ س
 . عالع الكتب : القاٌخة.هعاصخة في تعميع الخياضيات ( 

(. تحجيات التعّمع اإللكتخوىي التي تػاجً 0100القزاة، خالج يػسف و هقابمة، بداـ. )
ع، هجمة السشارة، السجمج التاس أعزاء الٍيئة التجريدية في الجاهعات األردىية الخاصة ،

 .0العجد 

(. تفعيل ىطاـ التعميع اإللكتخوىي كآلية لخفع هدتػػ األداء في  0103لسػشي ، زلية.) 
: التعميع أعساؿ السؤتسخ الجولي الحادؼ عذخالجاهعات في ضل تكشػلػجيا السعمػهات . 

في عرخ التكشػلػجيا الخقسية . هخكد جيل البحث العمسي . جاهعة تيبارة . شخابمذ 
 ل.أبخي 00-04.

. عساف : دار  التعميع السدتسخ والتثكيف الحاتي( .  0111هحاهجة ، ىجػ عبج الخحيع . ) 
 صفاء لمشذخ والتػزيع.

. القاٌخة: دار جػاىا اتجاٌات حجيثة في التعميع الجاهعي(.0101دمحم ، فتحي عبج الخسػؿ.)
 لمشذخ والتػزيع.

. عساف :  التعميع في عرخ السعمػهاتيةهدتحجثات تكشػلػجيا (.  0113دمحم ، وليج سالع . ) 
 دار الفكخ العخبي.

(. هقػهات تشسية السػارد البذخية األكاديسية بجاهعة 0101هحسػد ، والء هحسػد عبج هللا.)
ات السدتقبل. السجمج) العجد  -(21( العجد)0بشٍا في العرخ الخقسي "الػاقع وسيشاريٌػ

 كفخ الذيخ. . جاهعةهجمة كمية التخبية(. 01األوؿ.الدشة)
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هعػقات التعميع الخقسي في الجاهعات العخبية ) الػاقع ، (. 0101.)سػسغ شاكخ،  هجيج
. بخعاية وتشطيع أكاديسية السؤتسخ الجولي لمتعميع عغ بعج التحجيات والفخص.والسعالجات (

 يػليػ. 07-01شيبة الستكاهمة لمعمػـ والتكشػلػجيا. الفتخة هغ 

ع الشفذ اإليجابِ لمجسيع هقجهة،هفاليع، وتصبيقات فِ العسخ عم(.0100هخعِ سبلهة يػىذ)
 .القاٌخة:هكتبة األىجمػ السرخية.0.طالسجرسِ

(. فاعمية استخاتيجيتيغ لمتعمع التذاركي القائع عمِ الػيب في  0100هٍجؼ ، حدغ ربحي. ) 
مية . ك رسالة دكتػراي تشسية هٍارات تػليج وتصبيق السعخفة لجػ شمبة جاهعة األقرِ . 

 البشات لآلداب والعمـػ التخبػية . جاهعة عيغ شسذ . هرخ.

(.الحكاء اإلىفعالِ وعبلقتً بالتحريل الجراسِ لجػ عيشة هغ الستفػقيغ 0101سٍاد )،  السممي
والعادييغ)دراسة هيجاىية عمِ شمبة الرف العاشخهغ هجارس الستفػقيغ والعادييغ فِ هجيشة 

-001.دهذق. ص ص 03.السجمج0.العجدهجمة جاهعة دهذقدهذق(.بحث هشذػر.
020. 

(. الثقافة الخقسية إحجػ سسات هجتسع 0100ىابتي ، دمحم الرالح وبػتسجت ، سشاء.)
 –السعخفة: دراسة هيجاىية هع شمبة الجكتػراي ىطاـ ؿ.ـ.د بقدع عمع السكتبات ، قدشصيشة 

) اعمع (  والسعمػهات السؤتسخ الثالث والعذخوف لئلتحاد العخبي لمسكتباتالجدائخ ، أعساؿ 
الحكػهة والسجتسع والتكاهل في بشاء السجتسعات السعخفية العخبية، قصخ. الجوحة . وزارة 

 ىػفسبخ. 01-01الثقافة والفشػف والتخاث . الجدء الثالث.

( . الكفاءة الحاتية السجركة وعبلقتٍا بقمق السدتقبل  0112الشراصخة ، فؤاد صالح دمحم . ) 
تغيخات الجيسغخافية لجػ شمبة الثاىػية العاهة في هجيشة بئخ سبع . في ضػء بعس الس

 . كمية التخبية . جاهعة اليخهػؾ.رسالة هاجدتيخ غيخ هشذػرة 
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. القاٌخة: الجار  التعميع اإللكتخوىي عبخ شبكة االىتخىت( .  0111الٍادؼ ، دمحم دمحم . ) 
 السرخية المبشاىية.

هعػقات تصبيق التعمع اإللكتخوىي لجػ شمبة جاهعة أـ  (.0101ياسيغ ، خالج عبج الخحسغ.)
. السؤتسخ الجولي لمتعميع عغ بعج التحجيات والفخصالقخػ في ضل جائحة فيخوس كػروىا.

 يػليػ. 07-01بخعاية وتشطيع أكاديسية شيبة الستكاهمة لمعمـػ والتكشػلػجيا. الفتخة هغ 

( 1. العجد)اإلىاسة وعمػـ السجتسع هجمة(. جػدة التعميع الخقسي. 0102يخمف ، رفيقة.)
 .011-033. ص ص 0102جػيمية 
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 ثالثاا: مؾاقع االنتخنت
 

التعميع في وقت األزهة: (. تػضيف التكشػلػجيا الخقسية في 0101أبػ سارة، عبجالخحسغ دمحم.) -
 :في هتػفخ 00/0/0101ا. صحيفة البياف، هقاؿ ىذخ بتاريخفيخوس كػروىا أىسػذجً 

 educ.com-https://www.newكػروىا-و-التعميع-الخقسية-التكشػلػجيا

شة والتحجيات األزهات هػاجٍة في الخقسي التعميع دور (.0101.) هللا عبج بجراىة، -  الخٌا
 وجػد االفتخاضي التعميع - السدتجاهة لمتشسية الجولي لئلتحاد األوؿ الجولي اإللكتخوىي .السؤتسخ

   في: هتػفخ 0101 هايػ 01-02 هغ الفتخة السدتجاهة. التشسية في الحياة
https://www.safirpress.net/2020/06/10 

( . آثخ السشرات التعميسية في تشسية هٍارات  0102الجٍشي ، شيخة سمساف عمِ . )   -
 educ.com-https://www.new  التعمع الحاتي

 بيغ العبلقة هدتقبل ) والعيػب السدايا بيغ اإللكتخوىي الكتاب .(0112) هججؼ شمبي، -
        .( اإللكتخوىي والكتاب الػرقي الكتاب

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160209.html 
 ية(.األىساط الدمػك 0102عياش ، إبخاليع دمحم .)   -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158388&r=0 
   03/3/0101العبلقات العاهة واالعبلـ بجاهعة بػرسعيج  -

https://www.facebook.com/www.psu.edu.eg 
الكشاتي ، فخاس عمي حدغ .)د.ت( . ىطخيات التعمع . كمية التخبية. الجاهعة السدتشرخية -

 bandura-chez-apprentissage-https://educapsy.com/services/theorie-36األساسية.
 
 

  - وىي الستكاهمة( : استخاتيجات التعمع اإللكتخ  0104هرصفِ ، أكـخ فتحي ) -
Integrated e- Learning Strategies 

https://www.new-educ.com/
https://www.safirpress.net/2020/06/10
https://www.safirpress.net/2020/06/10
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160209.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160209.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158388&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158388&r=0
https://www.facebook.com/www.psu.edu.eg
https://www.facebook.com/www.psu.edu.eg
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http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=421&sessionID=33 

  -  (: سؤاؿ وجػاب02-)كػفيجهخض فيخوس كػروىا : هشطسة الرحة العالسية-
-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel

coronaviruses-a-public/q-for-2019/advice 
 " معبييس و ومبذج -بيئبت التعلم الجبذبة في القسن الحبدي و العشسيه صبلح الرويخ "  وىزي  -

https://shms.sa/authoring/52064 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

   

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=421&sessionID=33
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=421&sessionID=33
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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 اإلستشهاد املرجعى: 

من  التمرد النفسي وعالقته أبساليب املعاملة الوالدية لدى األبناء (.2020)عبد احلميد،هناء إبراهيم.
، جامعة بين سويف ،.كلية الرتبية للطفولة املبكرةجملة حبوث ودراسات الطفولة. ذوي اإلعاقة البصرية

 1694 -1634، ديسمرب، 2(،ج4)2

 إعداد
 هناء إبراهيم عبد احلميد

 ةجامعة اإلسكندري -كلية الرتبية للطفولة املبكرة  -علم نفس الطفلمدرس 

 التمرد النفسي وعالقته أبساليب املعاملة الوالدية لدى األبناء 
 من ذوي اإلعاقة البصرية

 



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1635 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بية للطفولة المبكرة  ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1636 

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

 :ثحبلا صخلم

ىجؼ البحث الحالى إلى معخفة ما إذا كاف ىشاؾ ارتفاع في حاالت التسخد الشفدي لجػ      
األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية ، ومعخفة ما إذا كاف ىشاؾ عبلقة ارتباشية بيغ التسخد 

 اإلعاقة البرخية. الشفدي وأساليب السعاممة الػالجية لجػ األبشاء مغ ذوؼ 

كسا ىجؼ البحث الحالى التعخؼ عمى أىسية متغيخ التسخد الشفدي حيث أنو بعج اإلشبلع    
والقخاءة فقج وجج أنو مغ أكثخ السذكبلت الػالجية التي تػاجو ىحه الفئة مغ السجتسع وفي 

د جسيع الحاالت لو عجة أنػاع تطيخ بػضػح وتؤثخ سمبًا عمى جسيع جػانب شخرية الفخ 
 وىشا تكسغ خصػرتو.

 -واضيخت نتائج البحث الحالى إلى :

التسػػخد عمػػي مكيػػاس  األشفػػاؿ السعػػاقيغ برػػخياتػجػػج عبلقػػة دالػػة احرػػائيًا بػػيغ درجػػات  -1
 . أساليب السعاممة الػالجيةوأبعاد الشفدي 

وفقػػًا  فػػى مكيػػاس التسػػخد الشفدػػي والجرجػػة الكميػػةتػجػػج فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية فػػي  -2
 )ذكػر/اناث(.لمشػع 

وفقًا فى أبعاد مكياس أساليب السعاممة الػالجية تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في  -3
 .(أـ/أب) الشػعلستغيخ 

 . بالتسخد الشفدي مغ خبلؿ أبعاد أساليب السعاممة الػالجيةيسكغ التشبؤ  -4

السعػاقيغ  يختفع مدتػؼ الخفس باعتباره أكثػخ أسػاليب السعاممػة الػالجيػة اسػتخجاما مػع األشفػاؿ -5
 برخيًا.

 التسخد الشفدي، أساليب السعاممة الػالجية، ذوؼ اإلعاقة البرخية  الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

     The aim of the current research is to determine whether the amount 

of increase in cases of psychological rebellion in children with visual 

impairment, and to identify the significance correlation between 

psychological rebellion and parental treatment methods for children 

with visual impairment. 

• The current research also aims to identify the importance of the 

psychological rebellion variable. As reviewing past researches and 

literature indicated that it is one of the most occurring parental 

problems facing this group of society and in all cases it has several types 

that appear clearly and negatively affect all aspects of the individual's 

personality and here lies its seriousness. 

The results indicated that: 

1- There is a statistically significant relationship between the scores of 

visually impaired children on psychological rebellion scale and the 

dimensions of parental treatment methods scale. 

2- There are statistically significant differences on psychological 

rebellion scale and the total score according to gender (male / female). 

3- There are statistically significant differences on the dimensions of 

parental treatment methods scale according to the type variable (father / 

mother).  

4- The dimensions of parental treatment methods can predict 

Psychological rebellion. 

5- The level of rejection increases as it is the most used parental 

treatment method for visually impaired children. 

 

Keywords: Psychological rebellion -parental treatment methods- 

visual impairment 
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 املقدمة  

ُيعج اآلباء ىع حجخ األساس في تشذئة أبشائيع والعسل عمى تذكيل سمػكيع ومعاونتيع 
عمى الشسػ والتكيف مع أنساط الحياة السختمفة ولع يقترخ حػؿ اآلباء في تخبية أبشائيع عمى 

 ولى فقط مغ عسخىع بل يستج إلى مخاحل الخشج والسخاىقة.السخاحل األ

وُتعج دراسة أساليب السعاممة الػالجية غاية في األىسية ألف مغ خبلليا سػؼ نتعخؼ 
 عمى سمػكيات ىؤالء الفئة مغ األفخاد حيث ليا دور عطيع األثخ في تكػيغ شخرية أبشائيع.

ف يذعخوا بأف السجتسع مغ حػليع والحؼ يدعج أبشاءنا مغ ذوؼ االحتياجات الخاصة أ
يحيصػىع بسقجار مغ الحب واألماف واالشسئشاف وتكػف معاممة السجتسع ليع معاممة شبيعية 
دوف شعػرىع بالتكمف والسغاالة حتى ال يذعخوف بعجدىع فبلبج أف تكػف السعاممة سػية فبل 

 يذعخوف باالىتساـ الدائج أو بالشبح والتجاىل الذجيج.

مخ صعػبة فقج نجج أف الػالجيغ والقائسيغ عمى تخبية ىؤالء األبشاء قج وما يديج األ
يتعاممػا مع أبشائيع بإىساؿ شجيج وقج يكػف ذلظ نتيجة السفاليع الخاصة في عقػؿ اآلباء أو 
بعزيع ومشيا اعتبار اإلعاقة نػعًا مغ العار الحؼ يجب أف يخفيو عغ السجتسع وغيخىا مغ 

 (.20 -17، 2005عمى ىؤالء األبشاء )عبج السحدغ سمصاف،  األفكار التي تؤثخ بالدمب

وُتعج األساليب السدتخجمة والتي يدتخجميا اآلباء مع أبشائيع ذوؼ اإلعاقة البرخية 
ليا عطيع األثخ عمى شخرية وخرائز األبشاء، كسا أف األساليب الستصخفة التي تدتخجـ 

سمبيًا فقج يكػف الشبح أو اإلىساؿ  مع الصفل السبرخ قج تؤثخ أيزًا عمى شخريتو تأثيخاً 
والخفس وعجـ التقبل أو الحساية الدائجة لؤلبشاء أو في تقجيع الخجمات السصمػبة لو بذكل زائج 
عغ الحج مسا يجعل االبغ أكثخ شعػرًا تعجده عغ مػاجية العجيج مغ السذكبلت والسػاقف التي 

ذ وإنو دائسًا بحاجة إلى اآلباء فيذعخ يسخ بيا وذلظ يؤدؼ إلى شعػر الصفل بعجـ الثقة بالشف
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باإلحباط الذجيج كحلظ إتباع تمظ األساليب قج تؤثخ عمى شخرية ىؤالء االجتساعية فيفزل 
العدلة واالندحاب واالنصػائية وبالعكذ مغ ذلظ فمػ استخجـ أساليب الخعاية اإليجابية كالتقبل 

نفديًا وصحيًا سميسًا ويشجح في أف يحقق والسدانجة والجيسقخاشية في التعامل فإنو يشسػ نسػًا 
 (.195 -196، 1996ذاتو )عبج السصمب القخيصي، 

( 2013وقج أكجت العجيج مغ الجراسات مشيا دراسة عمي محدغ ومحسػد كاضع )
أف لمتسخد الشفدي  Jiling et.al (1997)( ودراسة 2011ودراسة أمل الدعيج عبج الحميع )

خات الدمػكية ويعج واحجًا مغ الخرائز السسيدة لدمػؾ األبشاء والعشاد لو عبلقة ببعس الستغي
حيث يدعػا األبشاء في مخحمة الصفػلة الستأخخة دائسًا نحػ السديج مغ الحخية والدمصة والتحخر 
فيسا ُيعج مغ سمصة الػالجيغ حيث تتفاوت سمػكيات األبشاء تجاه السػاقف واألشياء فيع مغ 

كبارًا وعمى دراية بكل ما يػجج حػليع وأنيع ليذ بحاجة إلى جانب يذعخوف أنيع قج أصبحػا 
سمصة الػالجيغ ولكغ مغ الجانب اآلخخ فيع يدالػا يعتسجف عمى الجانب االقترادؼ لمػالجيغ 
مسا يؤدؼ إلى حجوث اختبلفات في اآلراء بيغ اآلباء وأبشائيع وقج يختمف الػضع مع اآلباء إذا 

 ا.كاف ىحا االبغ يعاني مغ إعاقة م

( أف اإلعاقة البرخية تذكل أىسية لمفخد في السسارسات 2014فقج ذكخ دمحم السيجؼ )
اليػمية وتكػيغ الترػرات الحىشية والتعخؼ عمى مكػنات البيئة مغ حػلو كسا أف ىحه اإلعاقة 
تؤثخ تأثيخًا كبيخًا عمى مطاىخ الشسػ االجتساعي والشفدي مسا يتختب عميو ضيػر مذكبلت 

ناتجة عغ أساليب السعاممة الػالجية والفخط في استخجاميا وإحداس االبغ بالعجد وعجـ سمػكية 
 القجرة عمى إتساـ ميامو بسفخده.

فقج اىتع عمساء الشفذ وعمساء التخبية الخاصة بأساليب السعاممة الػالجية بجرجة كبيخة 
 لسا ليا األثخ البالغ في عسميات التشذئة األسخية.
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( أف األبشاء في مخحمة الصفػلة الستأخخة يسخوف 2010ىجروس ) وقج أكج ياسخه أبػ
بالعجيج مغ السخاحل وأف التغيخات التي تحجث في الشسػ الجدسي والعقمي والفديػلػجي وأيزًا 
في الشػاحي الخمكية واالجتساعية فقج يحجث العجيج مغ الرخاعات التي تتعخض ليا األبشاء 

يًا أو خارجيًا، فبلبج أف يتكيف الصفل مع عالسو الججيج فكل سػاء كاف ىحا التغيخ قج يؤثخ داخم
مخحمة مغ ىحه السخاحل التي يسخ بيا يشتابيا شيء مغ الرعػبة كالرخاعات الشفدية 

 والزغػط االجتساعية وغيخىا مسا تجعل ىؤالء األبشاء يتجيػا إلى التسخد الشفدي.

في مخحمة الصفػلة الستأخخة مغ وُتعج مطاىخ التسخد الشفدي التي تشذأ عشج األبشاء 
أعقج السذكبلت لؤلسخ والسجتسعات وتبجأ بخفس أوامخ الػالجيغ أو تقاليج األسخة الدميسة وعجـ 
التقيج بيا عغ تحج وإصخار، ومغ التسخد عمى الحياة الجراسية في مجارسيع أواًل ثع الجامعة ثع 

 يأتي دور التسخد عمى القانػف والسجتسع والدمصة.

طػاىخ والسذكبلت الدمػكية التي تطيخ عشج بعس األبشاء تعج انحخافًا عغ وإف ال
أىجاؼ الدياسة التعميسية لحا كاف عمى السيتسيغ بالتخبية والتعميع أف يشتبيػا لتمظ السذكبلت 
وأف يجرسػا أسبابيا وشخؽ عبلجيا حتى تربح مخخجات التعميع متػافقة مع أىجافيا السحجدة 

 (.59، 2017ة )زيشب حدغ ومؤيج عبج الخازؽ، في الدياسة التعميسي

كسا أف ضاىخة التسخد الشفدي لع تمق إال القميل مغ االىتساـ مغ قبل الباحثيغ 
 Donnel, Tomas, Buboltz & Walterوالسشطخيغ والسحجثيغ وُيعج دونيل وآخخوف 

تقيج بأف  مغ أشيخ السشطخيغ في ىحا السجاؿ، حيث يخػ أف نطخية "التسخد الشفدي" (2001)
األشخاص يقاومػف محاوالت تقييج أؼ مغ تفكيخىع أو ترخفاتيع، وأف كل فخد لجيو اعتقاد بأنو 
يستمظ قجرًا مغ الحخية السعخفية والدمػكية وأف ىحه الحخية إذا ىجدت فإنيع سيدمكػف سمػكًا 

 تسخديًا ومقاومًا وذلظ في محاولة مشيع الستعادة حخيتيع السفقػدة.
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( أنو يسكغ تػقع التسخد الشفدي والدمػؾ الدمبي 394، 1994يادر )وتخػ سعجية ب
لجػ األبشاء في حالة إىساؿ السجرسة والبيت الزدياد حاجتو لبلعتخاؼ بو واحتخامو وإشباع 
حاجتو لبلستقبلؿ وآليات الحات وإذا ما حجث ذلظ فإف السخاىق يمجأ إلى تكػيغ مجسػعات 

ي ترخفاتو عغ والجيو، بل قج يعػد صجىع ويحاوؿ خاصة بو مغ األصجقاء ويحاوؿ أف يخف
الحرػؿ عمى حخيتو واستقبللو عغ شخيق العشف والتسخد، مسا يػقع الػالجيغ في حيخة ودىذة 
العتقادىع بأف السخاىق غيخ معج لتػفيخ تمظ الحخية لو وتخػ الباحثة أف أساليب السعاممة 

تػفيخ التػجيو السدتسخ وإذا شب السخاىق بيغ الػالجية لمسخاىق يسكغ أف تكػف سببًا رئيديًا في 
والجيغ صارميغ متذجديغ متدمصيغ ال يشتجاف لو الفخصة لتأكيج ذاتو في الحقػؽ فإنو يتجو 
لمخارج لمتعبيخ عسا حـخ مشو ويػاجو السجتسع في حالة مغ التسخد والتحجؼ واالنحخاؼ، وىحا 

العبلقات الػالجية الحدشة وذات حيث يخػ أف  Mario (2007, 635- 647)ما أكجه ماريػ 
الكفاءة العالية مع األبشاء فى مخحمة الصفػلة الستأخخة تقمل مغ مدتػيات العشف والتسخد 

 والعجواف لجييع.

وبالخغع مغ ذلظ التأثيخ الفعاؿ مغ قبل السعاممة الػالجية لؤلبشاء إال أف اإلعاقة 
صحتو الشفدية وربسا أدت براحبيا  البرخية بيا تأثيخ سمبي عمى مفيػـ الفخد لشفدو وعمى

عمى عجـ القجرة عمى التكيف في السجتسع الحؼ يعير فيو بجانب حجوث اضصخابات نفدية 
نتيجة لمذعػر بالعجد واإلحباط ودائسًا لجيو الذعػر بالقمق وعجـ االشسئشاف فقج يكػف األسمػب 

إلىساؿ والتجاىل أؼ كاف أحجاىع الػالجؼ الستعامل بو كاإلشفاؽ والتجليل والحساية الدائجة أو ا
 قج يداىع في الذعػر بالعجد والقرػر وأنو يختمف عمى اآلخخ.

( أف الدعادة ليؤالء األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة 2014وقج أشار إيياب البببلوؼ )
البرخية وإزالة السعػقات التي تحج مغ نسػه وإعادتو إلى مجتسعو مغ خبلؿ تكيفو الشفدي 

حتى يتقبل إعاقتو دائسًا ويتقبمو أ فخاد السجتسع الحؼ يعير معيع. فإعاقة  االجتساعي واألسخؼ 
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الفخد ىي إعاقة ألسختو فقج يحجث اختبلؼ لؤلسخة والذعػر بالحنب تجاه ابشيع السعاؽ وتأكيجًا 
عمى القػؿ الدابق أف ىشاؾ العجيج مغ الجراسات التي أكجت عمى أف األبشاء ذوؼ االحتياجات 

 ألساليب معاممة والجية غيخ سػية . الخاصة يتعخضػف 

 مشكلة البحث

ُتعج مذكمة التسخد الشفدي واحجة مغ السذكبلت التي يعاني مشيا اآلباء في ترخفات 
أبشائيع ومغ خبلؿ اإلشبلع والقخاءة ومقابمة أولياء األمػر والتعخؼ عمى األساليب التي يتعػد 

ؤالء األبشاء فقج الحطت الباحثة أف السعاممة بيا في تشذئة أبشائيع األسخية ومغ خبلؿ مقابمة ى
الػالجية تعج مغ أىع السحجدات التي تداعج عمى تشسية السخونة والدػاء الشفدي العاـ ليؤالء 

 األبشاء.
وقج أشارت عجيج مغ الجراسات إلى تأثيخ أنساط التشذئة الػالجية عمى األبشاء سػاء مغ 

(، 2006لدمػكي مثل دراسة دمحم أحسج مؤمغ )الجانب الشفدي أو الجدسي أو العقمي أو ا
وشالحي  (،2011) (، ودمحم الخاجي2010ودراسة مجج الخصاب ) Walker (2008)ودراسة 

(، 2013(، ودراسة كل مغ نيفيغ زىخاف وسػسغ السؤمغ وليفاء الجوسخؼ )2013) ىجيخة
قج يؤثخ (، حيث ذكخوا أف استخجاـ أحج مغ األنساط ف2016ودراسة مخوة بشت ناصخ )

 باإليجاب أو الدمب عمى األبشاء.
 ولحلظ فقج صيغت السذكمة مغ خبلؿ التداؤالت اآلتي:

ما عبلقة التسخد الشفدي بأساليب السعاممة الػالجية لجػ األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة  -1
 البرخية؟

 ىل تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية فى التسخد الشفدي وفقًا لمشػع )ذكػر/اناث(؟ -2

 فخوؽ فى استخجاـ أساليب السعاممة الػالجية وفقا لشػع الػالج )أب/أـ(ىل تػجج  -3

 ىل يسكغ التشبؤ بالتسخد الشفدي مغ خبلؿ أبعاد أساليب السعاممة الػالجية؟ -4
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 ما أكثخ أساليب السعاممة الػالجية شيػعا لجؼ أباء السعاقيغ برخيا؟ -5

 أهداف البحث

 رتفاع في حاالت التسخد الشفدي لجػ تيجؼ ىحه الجراسة إلى معخفة ما إذا كاف ىشاؾ ا
 األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية.

  تيجؼ ىحه الجراسة لسعخفة ما إذا كاف ىشاؾ عبلقة ارتباشية بيغ التسخد الشفدي وأساليب
 السعاممة الػالجية لجػ األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية.

 أهمية البحث

 اوليا وىي عمى الشحػ التالي:ضيخت أىسية البحث متسثمة في الستغيخات التي تش

  أىسية الفئة التي تتشاوليا البحث وىي فئة لجػ األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية وأىسية ىحه
 السخحمة وخصػرتيا إذا لع يتبع معيا أسمػب السعاممة الػالجية الدػؼ.

 سذكبلت أىسية متغيخ التسخد الشفدي حيث أنو بعج اإلشبلع والقخاءة فقج وجج أنو مغ أكثخ ال
الػالجية التي تػاجو ىحه الفئة مغ السجتسع وفي جسيع الحاالت لو عجة أنػاع تطيخ بػضػح 

 وتؤثخ سمبًا عمى جسيع جػانب شخرية الفخد وىشا تكسغ خصػرتو.

  أىسية متغيخ األساليب الػالجية الحؼ يحتل مكانة خاصة في الجراسات الشفدية حيث أنو
 يحفد األفخاد لمتحديغ.

( أف اآلباء ىع السرجر الخئيدي 2010دراسة دمحم الدعيج أبػ حبلوة )وقج جاءت 
لتدويج األشفاؿ بسا يزح تدسيتو لخخيصة شخيقة اإلبحار اإليجابي في الحياة وىع كحلظ 

 السرجر الخئيدي لتشسية قجرات أبشائيع عمى التأقمع والتكيف اإليجابي والتغمب عمى الرعاب. 
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في تعميع أبشائيع السيارات واالتجاىات التي تسكشيع مغ كسا أف ىؤالء اآلباء ليع دور 
 التػافق الحاتي واالجتساعي في الحياة.

 .ضيػر ىحه السذكبلت الدمػكية التي تعتخض شخرية ىؤالء الفئة 
  كسا ضيخت أىسية البحث الحالي في ضػء نجرة الجراسات التي تشاولت التسخد الشفدي

 وخاصة األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية.وعبلقتو بأساليب السعاممة الػالجية 
 وىحا ما شجع الباحثة عمى اختيار ىحه الستغيخات لجراستيا إجخاء البحث الحالي.

 حمددات البحث:

تعتسػػج الجراسػػة الحاليػػة عمػػى السػػشيج الػصػػفى االرتبػػاشى وذلػػظ بيػػجؼ الكذػػػف  أواًل: السننش: :
العبلقة بيغ التسخد الشفدػي وأسػاليب السعاممػة الػالجيػة ومقارنتيػا لػجؼ الػحكػر واالنػاث واألميػات 

 واألباء وكحا التعخؼ عمي أساليب السعاممة الػالجية السشبأة بالتسخد الشفدي
 ثانيًا :عيشة البحث 

( مغ السعاقيغ برخيًا مغ الحكػر واالناث مسغ تخاوحت 60يشة البحث األساسية مغ )تكػنت ع
( إلػى جانػب 2.46( بػإنحخاؼ معيػارؼ قػجره )11.3( سشة بستػسػط قػجرة )13-9أعسارىع بيغ )

 عيشة مغ األباء واألميات 
 أدوات البحث: -
 برخية.مكياس أساليب السعاممة الػالجية آلباء األبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة ال -1
 مكياس التسخد الشفدي لؤلبشاء مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية. -2

 مصطلحات البحث:

 :اإلعاقة البررية
( عمى   2008،25( ، وحدغ صالح الجاىخػ )2010،24اتفق كل بصخس حافع بصخس )

أف االنداف السكفػؼ ىػ الحػ فقج برخه بالكامل وال يدتصيع تعمع القخاءة والكتابة إال بصخؽ 
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بخايل ، وىشاؾ درجات متفاوتة مغ الفقجاف البرخؼ يتخاوح بيغ حاالت العسى الكسي بيغ ال 
ػء وال يخوف شيئًا عمى اإلشبلؽ ويتعيغ عمييع االعتساد الكمي عمى يسمكػف اإلحداس بالز

حػاسيع األخخػ تسامًا عمى حياتيع اليػمية وتعمسيع وحاالت اإلعاقة أو لئلبرار الجدئي 
التي تتفاوت مقجرات أصحابيا عمى التسييد البرخؼ لؤلشياء السخئية، ويسكشيع اإلفادة مغ 

ي التػجو والحخكة وعسميات التعمع السجرسي سػاء بقايا برخىع ميسا كانت درجاتيا ف
 باستخجاـ السعيشات البرخية أو دونيا.

 التعريف اإلجرائي:
ىع ىؤالء األشفاؿ مغ ذوػ اإلعاقة البرخية الكمية فى مخحمة الصفػلة الستأخخة حيث 

 يفقجوف السقجرة عمى استخجاـ حاسة البرخ بفاعمية بسا يؤثخ سمبًا في أدائيع ونسػىع.
 أساليب السعاممة الهالجية:

ىػ واحج مغ العشاصخ األساسية في عسمية التشذئة االجتساعية وفييا يتع تشسية أنساط 
تػعية مغ الخبخات والدمػكيات االجتساعية السبلئسة مغ خبلؿ التفاعل مع اآلخخيغ، فيي تعج 

تػافقيع )عبلء الجيغ  التفاعل بيغ الػالجيغ واألبشاء في مخاحل العسخ السختمفة وارتباشيا تحدغ
 (.88، 2009كفافي، 

 التعريف اإلجرائي:
ىي األساليب التي يتبعيا الػالجيغ في تشذئة أبشائيع مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية 

 اجتساعيًا ونفديًا وتحػيميع مغ مجخد كائشات بيػلػجية إلى كائشات اجتساعية.
 التسرد الشفدي:
نو مجسػعة مغ الدمػكيات التي بأ Donnel et al., 2001 (679- 687)يعخفو 

 يسارسيا الفخد عشجما تقيج حخيتو في التفكيخ والترخؼ وذلظ لسحاولة استعادة حخيتو السفقػدة.
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 التعريف اإلجرائي:

ىػ عبارة عغ قػة عقمية تشتج نتيجة شعػر الصفل ذوؼ اإلعاقة البرخية بالشقز في 
 إلثبات نفدو والتأثيخ في اآلخخيغ. مسارسة حخيتو الذخرية فيمجأ إلى التسخد الشفدى

 
 اإلعاقة البررية:

لع تكغ ضاىخة اإلعاقة البرخية وليجة الػقت الحاضخ وإنسا ىي مذكمة مشح قجيع 
الدمغ، لقج عانى مشيا الكثيخ، وتمعب حاسة اإلبرار دورًا عطيسًا في حياة اإلنداف كسا أنيا 

والبيئة مسا يؤثخ تأثيخًا سمبيًا عمى  ليا تأثيخ كبيخ دوف غيخىا عمى الجػانب االجتساعية
 أصحابيا مغ حيث التفاعل بيشو وبيغ بيئتو التي يعير فييا.

فإف حاسة البرخ مغ أىع حػاس اإلنداف عمى اإلشبلؽ حيث أف فقجانيا يفقج الصفل 
خبخاتو اليػمية التي تتكػف مغ األلػاف واأِلكاؿ ويرعب عميو تكػيغ الرػرة الحىشية عغ معطع 

اء السػجػدة حػلو بعكذ باقي زمبلئو الستزخريغ، فالصفل في ىحه السذكمة يحاوؿ أف األشي
يعػض حاسة البرخ بحاستي الدسع والمسذ ولكشيا ال تكفي وال تكػف بجيبًل مغ حاسة 

 اإلبرار.

 تعريف اإلعاقة البررية:

بخ ( أنيا الفقجاف الكمي أو الجدئي لمبرخ ويعت405، 2002لقج عخفيا كساؿ سيدالع )
( قجـ أو أقل وذلظ 20/200( متخ أو )6/60الذخز معاقًا برخيًا إذا بمغت حجة اإلبرار )

باستخجاـ الشطارات أو العجسات السرسسة كسا ويعتبخ الذخز معاقًا برخيًا إذا كاف مجاؿ 
 ( درجة.20إبراره أقل مغ )

، 1996(، عبج السصمب القخيصي )233، 1999كسا اتفق كل مغ زيشب شقيخ )
( عمى أف الكفيف أو األعسى ىػ الفخد الحؼ ال يدتصيع أف يقػـ باألعساؿ اليػمية 177
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( متخ في أحج العيشيغ وذلظ بعج تحديشيا باستخجاـ الشطارات 6/60الحياتية إذا قل نطخه عغ )
 الصبية أو العجسات.

( إلى أف تاريخ ذوؼ االحتياجات الخاصة إلى أف 2010وقج أشار دمحم عراـ شخبية )
فخاد ذوو اإلعاقة البرخية لع يكػنػا أسعج حااًل مغ األفخاد ذوؼ اإلعاقات األخخػ، فقج كاف األ

يعامل السكفػفيغ في العيػد الدابقة معاممة سيئة مغ قبل السجتسع، حيث ال يججوف الخعاية 
والعشاية وييسمػف، وفي أحدغ الحاالت كاف يشطخ إلييع باعتبارىع مغ ذوؼ العاىات الحيغ 

الذفقة حيشًا واالزدراء حيشًا آخخ، أما في أسػأ الحاالت فقج كاف يتع تعخيس األشفاؿ  يثيخوف 
 السكفػفيغ لمسػت لمتخمز مشيع.

لع يتػفخ تعخيف جامع لئلعاقة البرخية، عمى الخغع مغ أنو مرصمح سيل ومتجاوؿ 
ديل تفديخه بيغ الشاس، ويخجع ذلظ إلى أف اإلعاقة البرخية ليدت مرصمحًا لغػيًا قامػسيًا ي

بذخح السجلػالت المغػية السترمة بو بل ىػ مرصمح شامل يحىب في اتجاىات تخررية 
مختمفة. فقج عخفت اإلعاقة البرخية عمى أنيا فقجاف البرخ وأخخػ عمى أنيا عجـ قجرة العيغ 

 عمى رؤية األشياء أو األجداـ بذكل واضح أو كسا ىػ معتاد ومغ تمظ التعخيفات ما يمي:

مغ الشاحية التخبػية  -الكفيف -( السعاؽ برخياً 30، 2012اد عيج الجػالجة )يعخؼ فؤ 
 بأنو: الذخز الحؼ ال يدتصيع أف يقخأ أو يكتب إال بصخيقة بخايل.

( ذوؼ اإلعاقة البرخية مغ ناحية 291، 2013يعخؼ إيياب عبج العديد البببلؼ )
صة بدبب مذاكميع البرخية تخبػية بأنيع: األشخاص الحيغ يحتاجػف خجمات التخبية الخا

األمخ الحؼ يدتجعي إحجاث تعجيبلت خاصة عمى أساليب التجريذ والسشياج ليتسكشػا مغ 
 الشجاح تخبػيًا:
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( بأنيا حالة يفقج الفخد فييا السقجرة عمى 217، 2013كسا يعخفيا بصخس حافع )
 استخجاـ حاسة البرخ بفاعمية مسا يؤثخ سمبًا في أدائو ونسػه.

(، جساؿ الخصيب ومشى الحجيجؼ 180، 2004الحجيجؼ ) مشى مغ كل اتفق فقج
 ( عمى أف أسباب اإلعاقة البرخية تقدع إلى:171 -170، 2009)

 أسباب اإلعاقة البررية:

 فقج تعجدت أسباب اإلصابة باإلعاقة البرخية:

الحامل فيشاؾ أسباب ما قبل الػالدة وتذتسل العػامل الػراثية والبيئية وىي إصابة األـ  -1
 ببعس األمخاض.

 ىشاؾ أسباب أثشاء الػالدة نفديا، العػامل الػراثية فكثيخ ما تطيخ تأثيخىا مشح الػالدة. -2

أسباب ما بعج الػالدة: وتعخؼ بالعػامل الغيخ وراثية السدببة لئلعاقة البرخية بالعػامل  -3
ب العيغ السكتدب بو وتذسل زيادة ندبة )األكدجيغ، الخجج، األمخاض التي تري

 واإلصابات الشاجسة عغ الحػادث( مثل:
 ( اعتبلؿ الذبكة الشاتج عغ الدكخؼ.2    ( انفراؿ الذبكة.1
 ( الساء األسػد.4  ( انتكاس الشقصة السخكدية.3
 ( التميف خمف العجسة.6   ( ضسػر العرب.5
 ( القرػر في األندجة.8     ( الحػؿ.7
 ( رأرأة العيغ.9

 :خرائص السعهقين بررياً 

(، يػسف 89، 2010اتفق عمى كل مغ تيديخ مفمح كػافحة وعسخ فػاز عبج العديد )
، 2008(، صالح الجاىخؼ )87، 2010(، عبج ربو شعباف )170 -161، 2001القخيػتي )

64.) 
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 حيث يترف السعػقيغ برخيًا بخرائز معيشة تسدييع عغ السبرخيغ وتذسل:
 [ الخرائص الجدسية:1]

قج نجج أف لئلعاقة البرخية ليا آثار جدسية مختمفة عمى العادييغ ولكغ الشسػ 
الجدسي كالصػؿ والػزف قج يتفق مع العادييغ وال يختمف عشيع في شيء ولكغ قج نجج أف 
ىشاؾ قرػر في بعس السيارات الحخكية فيع لجييع قرػر في ميارات التشاسق العزمي 

رخية فيع يفقجوا فخص التقميج لمكثيخ مغ السيارات والحخكي وذلظ ناتج عغ إعاقتيع الس
 الحخكية.

 [ الخرائص العقمية:2]
ومغ الجانب العقمي فقج نجج صعػبة في قياس ندبة الحكاء لجػ األبشاء السكفػفيغ 
وضعاؼ البرخ وذلظ ألف معطع اختبارات الحكاء تذتسل عمى أجداء البج أف يؤدييا الكفيف 

األشكاؿ وبالتأكيج فإف تمظ األلعاب غيخ مشاسبة لبلستخجاـ مع مثل بشاء مكعبات أو تجسيع 
تمظ الفئة مغ األبشاء فقج يمجأ العجيج مغ الباحثيغ في االعتساد عمى الجدء المفطي مغ 
السقاييذ، كسا أف ىؤالء الفئة يػاجيػف مذكمة في مجاؿ إدراؾ السفاليع وتكػيغ الرػر 

حاكخة الدسعية فقج يتفػقػف فييا عمى أقخانيع السبرخيغ لؤلشياء ولكشيع يتسيدوف في االنتباه وال
 فإنيع يعتسجوا بالجرجة األولى عمى حاسة الدسع.

 [ الخرائص المغهية:3]
ال يعتبخ ضعف حاسة البرخ أو فقجانيا مغ العػامل السعيقة لتعمع الصفل المغة وفيع 

ؼ، وعمى سبيل السثاؿ فإف الكبلـ، إال أف ليا أثخًا عمى بعس ميارات االتراؿ المفطي الثانػ 
الحخماف مغ حاسة البرخ ال يدسح لمسعػؽ برخيًا تعمع اإليساءات والتعبيخات ومغ أىع أنػاع 

 اضصخابات المغة والكبلـ التي يعانييا بعس السعاقيغ برخيًا ما يمي:
 العمػ: يتسثل في ارتفاع الرػت. -1
 خة واحجة.عجـ التغيخ في شبقة الرػت بحيث يديخ الكبلـ عمى نب -2
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 قرػر في االتراؿ بالعيغ مع الستحجث. -3
 القرػر في استخجاـ اإليساءات والتعبيخات الػجيية والجدسية السراحبة لمكبلـ. -4
 المفطية وىي اإلفخاط في األلفاظ عمى حداب السعشى.-5
 
 [ الخرائص االجتساعية:4]

وىي مغ ناحية التفاعل قج تتأثخ الشػاحي االجتساعية عشج الكفيف مغ زاويتيغ األولى 
االجتساعية والثانية مغ ناحية درجة تقبل السجتسع لمفخد السعاؽ برخيًا ومجػ تكيف مع 
السجتسع الحؼ يعير فيو، ولكغ مغ خبلؿ تجريبيع فقج يديج فخص التفاعل االجتساعي لجييع، 

ة في السجارس وقج أثبتت العجيج مغ الجراسات أف السعػقيغ برخيًا الحيغ يتمقػنو خجمات تخبػي
 العادية قج يكػنػا أكثخ تػافقًا مسغ في مجارس التخبية الخاصة أو السجارس الجاخمية.

فسغ خبلؿ تجريبيع عمى السيارات الحياتية كالعشاية بالحات والتشقل في البيئة السحيصة 
 بيع مسا يعسل عمى جعل السعػؽ برخيًا أكثخ ثقة بشفدو وأكثخ اعتسادًا عمى نفدو مسا يديع

 بذكل كبيخ عمى تحديغ اتجاىاتيع.
 [ الخرائص األكاديسية:5]

ال يػجج اختبلؼ بػجو عاـ بيغ ذوؼ اإلعاقة البرخية والسبرخيغ خاصًة فيسا يتعمق 
بالقجرة عمى التعمع حيث يتع االستفادة مغ السشيج التعميسي ولكغ يتصمب أف يػجج تعجيل في 

 الخاصة. األسمػب السقجـ لميسع حتى يتبلءـ مع ضخوفيع
( عمى أف مخحمة الصفػلة الستأخخة 2010وقج أكجت دراسة نجبلء إبخاليع صجيق )

مخحمة ىامة في حياة الفخد ليا خرائز معيشة تسيدىا عغ غيخىا مغ السخاحل التي تدبقيا 
والتي تمييا وتعتبخ كل مخاحل حياة الفخد ىامة بالشدبة إال أف بعزيا أكثخ أىسية مغ األخخػ 

دبب تأثيخاتيا الحالية عمى االتجاىات والدمػؾ أو بدبب تأثيخاتيا شػيمة السجػ في وذلظ إما ب
حياة الفخد ولكغ السخاىقة تجسيع بيغ األىسيتيغ حيث أف ليا تأثيخاتيا حالية وشػيمة السجػ 
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فشجج أف اإلعاقة البرخية ليا تأثيخىا عمى السخاىقة حيث تحخميع مغ إشباعيع لحاجاتيع 
وتػلج لجييع شعػرًا بالشقز وتؤثخ عمييع سمبًا ويحرل تجني في تقجيخىع لحاتيع بصخيقة مشاسبة 

فيبجأ الصفل السعاؽ برخيًا في التخمز مغ األنانية ويشسػ اإلحداس بالخابصة والػالء نحػ 
الجساعة ويرل ىحا الػالء في كثيخ مغ األحياف إلى تعرب أعسى وكحلظ يترف بالخجل 

سفاجئة ويسيل إلى التخدد نتيجة لعجـ الثقة في نفدو لعجـ فيع شبيعة نتيجة لمتغيخات العزػية ال
التغيخات ومجاىا كحلظ يشدع إلى التحمخ واالندحاب مغ سمصة األبػيغ إلى سمصة الجساعة 
ويسيل إلى التحخر مغ الدمصة ويثػر عمييا أحيانًا ويسيل السخاىق إلى اختيار أصجقائو بشفدو 

قاء، وتبجو انفعاالتيع عشيفة ويثػر ألتفو األسباب ويتسيد الشسػ ال أف تفخض عميو األسخة أصج
الػججاني بحب الدعساء والعطساء ويتخح مشيع مثمو العميا وكحلظ نجج أف بعس األشفاؿ فى 
مخحمة الصفػلة الستأخخة يتسيدوف باليأس والحدف واآلالـ الشفدية بدبب تقاليج السجتسع التي 

ع وتكػف بعس العػاشف الذخرية نتيجة نسػ الحات ونتيجة تحػؿ بيشيع وبيغ تحقيق رغباتي
 عػاشفو نحػ األشياء والسعاني الجسيمة التي تتسيد بالخوماندية.

والفخد السعاؽ برخيًا مثمو مثل األفخاد العادييغ يسخوف بسخاحل الشسػ العادية ويرل 
يطل تحجت شػع  إلى مخحمة السخاىقة ومغ ىشا يحاوؿ األبشاء فخ سيصختيع عمى أبشائيع أو

آبائيع عمى حدب أساليب السعاممة الػالجية التي كاف يتعامل بيا ومخحمة السخاىقة تعج مغ أىع 
السخاحل في حياة األبشاء فيي فتخة معيشة يتختب عمييا سمػكيات ججيجة لع يتعخؼ عمييا الفخد 

 مغ قبل.
ديغ بأنيع ( حيث عخفت األبشاء الستسخ 2011فقج جاءت دراسة أزىار دمحم مجيج )

الصبلب الحيغ تبجأ أف تتكػف شخريتة ويبجأ أف يتسخد عمى األساليب الستبعة معو نتيجة 
 لمسخحمة التي يسخوف بيا .
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 التسرد الشفدي:
يعج التسخد الشفدي مغ السػاضيع التي اىتع بجراستيا عمع الشفذ باعتبارىا متغيخًا ميسًا 

دخػؿ التسخد لتفديخ مطاىخ التغيخ االجتساعي يختبط ارتباشًا مباشخًا بدمػؾ اإلنداف ومع 
 ليذسل كل ما يقػـ بو الفخد مغ سمػؾ إلشباع حاجاتو ورغباتو، فتحقق ىجفو في الحياة.

( أف التسخد يعشي الخفس الحؼ يطيخه الفخد لكل ما ىػ قائع 2009بذيخ) خمػد وذكخت
جية، والتعميسية وأؼ سمصة في ومبادغ وعادات وتقاليج ومقاومة الدمصة بخمػزىا السختمفة )الػال

السجتسع(، والسيل إلى انتقادىا وتحجييا ولمتسخد صػر وأشكاؿ مختمفة قج يكػف )مباشخًا( 
صخيحًا، كالتسخد عمى األسخة وقيسيا وأخبلقياتيا أو عقيجتيا والسيغ التي تخضييا كسا يبجو في 

باشخ( كاإلذعاف لسصالب شكل مخالفات في السمبذ أو تسزية أوقات الفخاغ أو يكػف )غيخ م
الدمصة، ولكغ في الػقت نفدو يحاوؿ إضيار تسخده عغ شخيق تحخيس اآلخخيغ عمى عجـ 

 االنرياع.
( أف التسخد ليذ بسجخد الخفس وعجـ االنرياع 603، 2000ويخػ فيرل دمحم الداد )

ما يجب رفزو لسا ألفو األفخاد فيشاؾ مغ السألػفات أو القػانيغ والعقائج والقػػ غيخ الرحيحة 
والتسخد عميو، والتسخد الحؼ يطيخ في حياة الذباب السشصمق مغ الذعػر بالقػة والتحجؼ 
وضخورة التغييخ يتجو اتجاىيغ متشاقزيغ اتجاىًا سمبيًا ضارًا وىجامًا واتجاىًا إيجابيًا مغايخًا 

عمى ما يداىع في تصػر السجتسع والجفاع عغ مرالحو، فطاىخة التسخد الدمبي أو التسخد 
يشبغي االلتداـ بو مغ عقيجة سميسة وقيع لو أسبابو الحاتية و السػضػعية التي يشبغي دراستيا 

 لمتعامل معيا بػعي وتخصيط.
 تعريف التسرد الشفدي:

التسخد بأنو واحج مغ أشكاؿ األفعاؿ  Mcdarmoth & Baink (2014)قج عخؼ 
بعجيغ ىسا األوؿ الدمػؾ الستسثل التي تحقق الخغبة في الحخية والتخمز مغ القيػد وفق 

بخدود أفعاؿ ال مدئػلة، وانتقامية وعجوانية وتكػف ناتجة عغ استجابات لتيجيج أو فخض القيػد 
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والتي مغ خبلؿ شعخ الفخد بخيبة األمل واإلحباط الذجيج والثاني عبارة عغ أفعاؿ ناتجة عغ 
سع فقج عخفتو ياسخة أبػ ىجرس الذعػر القيخؼ أو الخغبة في مخالفة ما ىػ مػجػد في السجت

( بأنو عبارة عغ مجسػعة األفعاؿ والدمػكيات التي يعبخ بيا الصفل عغ رفزو 2010)
 لسحاوالت تقييج حخيتو الفكخية والدمػكية والتي تقع ضسغ ثبلثة أبعاد وىي:

 حخية االختيار لمدمػؾ. -1

 تقبل الشرائح. -2

 ردود األفعاؿ الشفدية التكيفية. -3

(، وعخفو عمي حديغ الحمػ) 44، 2009ق كل مغ عخفتة إقباؿ دمحم رشيج )كسا اتف
( عمى أف الستسخديغ ىع األفخاد الحيغ يعارضػف أواًل يصيعػف األشخاص ذوؼ 282، 2008

الدمصة أو السديصخيغ ويخفزػف االندجاـ مع عادات وتقاليج السجتسع ويطيخوف تسخدىع بتحٍج 
الغيخ السقبػلة والبعس اآلخخ يتسخدوف باستسخار عمى  عمشي وبعزيع متسخدوف عمى الصمبات

 جسيع القػانيغ.

(، دراسة دمحم مجاىج الذاعخ 2005فقج جاءت دراسة خمػد بذيخ عبج الحسيج )
(، ودراسة فايد 2006(، دراسة سكيشة جسيل الػحيجؼ )2010(، ياسخة أبػ ىجروس )2013)

قة بيغ التسخد وأساليب السعاممة ( حيث ىجفت جسيعيع إلى معخفة العبل2012خزخ بذيخ )
الػالجية والزغػط الشفدية لجػ ىؤالء األبشاء، وتػصمت الجراسات إلى وجػد فخوؽ ذات داللة 
إحرائية عمى مكياس التسخد الشفدي تبعًا لستغيخ الجشذ صالح لمحكػر، وتػصمت الشتائج 

حاجات الػالجيغ، كسا تػجج  أيزًا أنو يسكغ التشبؤ بالتسخد الشفدي لجػ األبشاء في ضػء إشباع
 عبلقة بيغ متػسط التسخد الشفدي ومتػسط إشباع الحاجات الشفدية لجػ أبشائيع.
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فقج يدعى األبشاء دائسًا سػاء كاف مغ العادييغ أو مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية نحػ 
 التسخد والبحث عغ الحخية والبعج عغ تدمط الػالجيغ.

وقج أشارت العجيج مغ الجراسات إلى خرائز األفخاد الستسخديغ نفديًا ومشيع 
Bischoff (1997) دراسة ،Joubert (1995, 1147- 1151) دراسة ،Johnson, 

Bubolls & walter (2000) ودراسة ،Hellman & McMillin (1997) حيث أنيع ،
ومة شجيجة ججًا إلتباع تػجييات يتدسػف بسدتػيات عالية مغ أعخاض الرخامة والقدػة وبسقا

وإرشادات السخشج الشفدي، ومغ ناحية أخخػ أف التسخد الشفدي يختبط ارتباشًا سمبيًا بتقجيخ 
الحات لمدعادة، في حيغ يختبط ارتباشًا إيجابيًا بالػحجة الشفدية، كسا أشارت نتائج دراسات إلى 

لشفدي لجػ األفخاد وىي: مكياس التسايد أف ىشاؾ ثبلثة مقاييذ نفدية يسكشيا التشبؤ بالسدتػػ ا
بيغ األجياؿ، ومكياس معاشخة األقخاف، ومكياس التسايد بيغ األقخاف، كسا أشارت نتائج 
الجراسات إلى أف التسخد الشفدي والشفدي يختبط ببعس الخرائز الذخرية مثل: تقجيخ 

خيغ، كسا اىتست الحات، وسسة الغزب ومخكد التحكع والزبط واالكتئاب، ودراسة سشج وآخ
أيزًا بأثخ كل مغ الجشذ والعسخ في مدتػػ التسخد الشفدي، حيث أشارت نتائج الجراسات إلى 
أف أسمػب اإلجبار  واإلكخاه الحؼ يفخض عمى األفخاد ربسا يديل إحجاث تغييخات في مدتػيات 

الشفدي  التسخد الشفدي، حيث أف الدمصة األبػية وأسمػب اإلجبار يديج مغ مدتػيات التسخد
 لجػ األفخاد األصغخ سشًا.

 ويسكغ حرخ بعس الدسات الذخرية الستسخدة في الشقاط اآلتية:
 الذعػر دائسًا بقمة الخضا مع عائبلتيع. -1
 لجييع القجرة عمى اإلسخاؼ واإلنفاؽ والتأخخ الجراسي. -2
 كثيخ العشاد. -3
 كثيخ العجواف عمى األصجقاء واألخػات. -4
 (.8، 2017ة مغ يذبيو في سمػكياتو )نسخ صبح القيق، يسيل إلى مراحب -5
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 قج اتفق كل مشيع عمى أسباب التسخد الشفدي.
( أف غياب التػجيو الدميع، والستابعة اليقطة الستدنة، 2010وتخػ ياسخة أبػ ىجروس )

والقجوة الرحيحة يقػداف السخاىق نحػ التسخد، كسا أف ضعف االىتساـ األسخؼ بسػاىب 
السخاىق وعجـ تػجيييا الػجية الرحيحة، وتأنيب الػالجيغ لو أماـ أصجقائو، ومتابعتو لؤلفبلـ 

تجعػ لمتسخد عمى الكيع الجيشية واالجتساعية والعشف، يعج مغ العػامل السيسة في والبخامج التي 
حجوث ضاىخة التسخد الشفدي، ولعل افتقار األدب الديكػلػجي العخبي إلى دراسات حػؿ "التسخد 
الشفدي" لجػ األبشاء فى مخحمة الصفػلة الستأخخة يعج سببًا مباشخًا دفع الباحثة إلى إجخاء ىحه 

 ة .الجراس

 أسباب التسرد الشفدي:
(، إقباؿ دمحم رشيج 2001(، ابتداـ العيبذ )1995قج ذكخ كل مغ خػلة دمحم زايج )

 ( أف مغ أسباب التسخد الشفدي ما يمي:2009)
 (.8، 1995الحخماف األسخؼ الستسثل بفقجاف أحج الػالجيغ أو كمييسا )خػلة دمحم مصارنة،  -1
والتشذئة االجتساعية التي تؤكج عمى إنساء الحاتية الفخدية كػنيا أساليب السعاممة الػالجية  -2

 نػعًا مغ الخجػلة السصمػبة عمى حداب الكيع الػششية األخبلقية.
أساليب التشذئة االجتساعية التي أصبحت أقل فاعمية في عيج التغييخ االجتساعي الدخيع  -3

اسية بيغ الذباب والكبار )ابتداـ مسا أدػ بالشتيجة إلى تدايج الفجػات في السعاييخ األس
 (.8، 2001العيبذ عمي البلمي، 

شخيق إلثبات شخرياتيع ال سيسا إذا كاف قج تقجـ في درجات التعميع والسخكد االجتساعي  -4
 بيشسا أسخىع كاف نريبيا مغ الجراسة محجودًا ومخاكدىا االجتساعية أقل مغ شسػحيع.
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تحػؿ بيغ السخاىق الذاب وبيغ تصمعو إلى التحخر وقج  القيػد التي تفخضيا الجامعة والتي -5
تكػف ثػرة الذباب عمى أساتحتيع عمى شكل انجفاع في الكبلـ لسعارضة آرائيع )إقباؿ 

 (.28، 2009الحسجاني، 

( أف التسخد الشفدي الحؼ يتجو نحػ 3، 2017وتخػ آمشة عػيج أشجىاف وآخخوف )
إلى جيل اآلباء والسخبيغ باألساليب الرحيحة  التدمط اليدتيخؼ والتعميسي قج يكػف راجع

لمتخبية وعجـ الفيع واإلدراؾ الدميع لخرائز وشبيعة السخحمة، حيث يطيخ األبشاء سخصيع 
لمكبار آلباء يعانػف مغ افتقارىع إلى الشسػذج الحؼ يداعجىع عمى االستقخار الجاخمي ومػاجية 

 أؼ تغيخات اجتساعية.

 أنهاع التسرد الشفدي:
لسعمػـ أف الصفل في مخحمة الصفػلة الستأخخة يدعى إلى تحجيج ىػيتو فيػ في مغ ا

ىحه السخحمة يخغب في الخخوج مغ حيد األسخة وإتباع سمصة الػالجيغ ويبجأ أف يبحث كيف 
يبشي نفدو ليربح شخز فعاؿ في السجتسع، ففي ىحه السخحمة يبجأ التفكيخ السجخد ويزع 

لحلظ فيػ يخفس أف يسمي عميو أحج وجية نطخىع، لحا فيػ  فخوض أمامو ويحاوؿ أف يحققيا،
مغ ىشا يعمغ تسخده، فيػ يخيج أف يثبت ليع أنو قادر عمى اتخاذ القخار ولجيو القجرة عمى أف 
يبحث عغ ذاتو فيػ بجاخمو شاقة ونذاط ولكغ األىل ال يخوف ذلظ وىحا يعتبخ نػع مغ التسخد 

تسخد عغ كل األبشاء فى مخحمة الصفػلة الستأخخة سػاء مغ اإليجابي وقج يتػاجج ىحا الشػع مغ ال
األفخاد العادييغ أو مغ ذوؼ اإلعاقات البرخية فيع أيزًا لجييع القجرة عمى رسع مدتقبميع 
ويكػف بجاخميع شاقة كبيخة ليحقق ما يخسسػنو لصخيقيع السدتقبمي لكغ في بعس األحياف قج 

إلى مج يجىع لمعػف والسداعجة في بعس األمػر، تعقف اإلعاقة في مدتقبميع فيع يحتاجػف 
وىشاؾ مشيع مغ يكػف لجيو العديسة واإلصخار لتخصي كل الرعاب دوف أؼ مداعجة تحكخ 
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وىشا أو لحلظ فدػؼ نحكخ أشكاؿ التسخد الحؼ يسخ بيا ىؤالء األبشاء عغ السبرخيغ وغيخ 
 السبرخيغ.

 سخد حيث أف الشػع األوؿ ىػ:( أنػاع الت3، 2000فقج ذكخ عمي حديغ الحمػ )     

االتجاه الدمبي: وىػ نػع ىجاـ وضار ويعج ىحا  الشػع مغ أصعب السذكبلت الدمػكية التي 
تسخ بيا األسخ والسجتسعات، حيث تؤدؼ إلى إعادة تصبيق الشطاـ والقػانيغ الخاصة لسجتسع 

اع عغ تشفيح أوامخ حيث تطيخ مطاىخ التسخد الشفدي الدمبي داخل األسخة ويبجأ االبغ االمتش
الػالجيغ أو التقاليج التي تقػـ عمييا األسخة وعجـ التقيج بيا عغ إصخار وتحج ثع التسخد عمى 

 الحياة السجرسية وإتساـ الػاجبات وااللتداـ بالحؼ وكل ما يذبو ذلظ.

أما االتجاه الثاني وىػ االتجاه اإليجابي وىػ الغخض مشو اإلسياـ في تصػيخ السجتسع 
 ع عغ مرالح السجتسع والبيئة التي يعير فييا.والجفا

فاألسخة التي تستاز باألسمػب السخف والتذجيع عمى تحسل السدئػلية التي بجورىا تخمق 
جػًا عائميًا يداعج األبشاء أف يذعخوا بالدعادة والثقة بالشفذ يعكذ الدمصة التي تفخض الدمصة 

 والقػانيغ. 

الشفدي ضاىخة نفدية عشجما اىتع بالسػاقف  ( أف التسخد1966كسا وضح جاؾ بخيع )
التي تحجد حخية الفخد في االختيار أو تقيجىا، فإذا ما قيجت ىحه الحخية انجفع الفخد إلى بحلظ 
الجيج الستعادة ما فقجه مشيا، وكحلظ إذا قيج نذاط يقػـ بو الفخد فإنو يربح مخغػبًا بجرجة 

ذاط الحؼ يفزمو فإنو قج يربح غيخ مخغػب فيو أكبخ وتدداد جاذبيتو، أما إذا أجبخ عمى الش
(، لقج أوضح بخيع أف رد الفعل Wrightsma, 1972, 306بجرجة أكبخ وتقل جاذبيتو أيزًا )

الشفدي ىػ قػة دافعية يعتقج أنيا تشذأ عشجما تقمل أو تقمز الحخيات الذخرية لمفخد أو 
عادة أو استخجاع أنساط الدمػؾ تتعخض لمتيجيج أو االستبعاد فتدعى دافعية الفخد إلى است

الستعخض لمتيجيج أو االستبعاد وقج تشذأ ىحه الجافعية في أنساط الدمػؾ الترحيحي أو 
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التعػيزي والسعخوؼ )بآثار رد الفعل( ويسكغ أف يعبخ عشيا الفخد سمػكيًا أو إدراكيًا أو 
ني نػعًا ما عاشفيًا ويكػف الفخد في حالة رد الفعل العاشفي ضعيف األفق وغيخ عقبل

(Buboltz & Walter, 2001, 1:ويخػ بخيع أف حجع التسخد يتػقف عمى العػامل اآلتية ،) 

 .أىسية الدمػؾ الحخ الدائل أو السيجد باإلزالة 

 .ندبة الدمػؾ الدائل أو السيجد باإلزالة 

 ( حجع ىحا التيجيج إذا كاف ىشاؾ تيجيج بإزالة الدمػؾ فحدبBrehm, 1966, 3.) 

والسذخوعية عامبلف يتدساف بالتعقيج مغ وجية نطخ بخيع وليسا تأثيخ مغ  التبخيخ وبعج
 ناحيتيغ:

 التأثيخ في حجع التسخد السدتثار بفقجاف الحخية. -1

 التأثيخ في القيػد ضج آثار التسخد. -2

فإذا أمخ شخز ما شخرًا آخخ لمكياـ بعسل يتعمق بتيجيج حخية معيشة لجيو، فيشا 
يج لحخيات أخخػ، لكغ إذا أعصي الذخز تبخيخًا مقشعًا لذخز اآلخخ مبيشًا يعشي ضسشًا تيج

سبب السشع لطخؼ معيغ، فالتيجيج في ىحه الحالة يسذ القميل مغ الحخية وال يديج مغ درجة 
التسخد لجػ الفخد شالسا إف ىشاؾ مذخوعية لمسشع، كأف يسشع األب ابشو مغ التأخخ والديخ ليبًل 

 (.Brehm, 1981, 12طخوؼ أو وضع معيغ )مع أصجقائو نتيجة ل

 أساليب السعاممة الهالجية:
وتعج السعاممة الػالجية مغ بيغ أىع محجدات تشسية السخونة والدػاء الشفدي العاـ لجػ 
األبشاء وإذا كاف مغ الثابت أف السعاممة الػالجية السختمفة وضيفيًا أو القائسة عمى اإلىساؿ 

صػرة تأثيخًا سمبيًا عمى أبشائيع يسكغ القػؿ أف العبلقات الػدية والتجاىل مغ أكثخ عػامل الخ
الحسيسة مع آباء يقجمػف تكببًل وحبًا غيخ مذخوشًا لمصفل مغ أىع عػامل تحريشو وتشسية 
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مشاعتو الشفدي العامة ضج االضصخابات الشفدية السختمفة وضج السذكبلت األخخػ في مخاحل 
 عسخه التالية.

الشطخية السدتخجمة في وصف وترشيف أساليب السعاممة الػالجية ما مغ أىع الشساذج 
درجة االنجماج مع األشفاؿ ودرجة السصالب مغ األشفاؿ،  البعجيغ: ذو الترشيف يدسى بشسػذج

 صياغة وتصػيخ ديانا بػمخانج.
واآلباء السشجمجػف ىع اآلباء الحيغ: ييتسػف برػرة كبيخة بأشفاليع، الحداسػف 

اجات أشفاليع، والسشجمجػف بمصف وود في حياة أبشائيع واآلباء غيخ السشجمجػف لسصالب واحتي
 مغ ناحية ثانية، ىع اآلباء السبتعجوف عغ أبشائيع الستجاىمػف الحتياجاتيع ومصالبيع.

أما فيسا يتعمق ببعج السصالب فشجج أف اآلباء كثيخوا السصالب ىع اآلباء الحيغ يتبشػف 
وىع آباء حازمػف في وضع الزػابط والقػاعج  ولسدئػلياتيع، ليعأشفا لدمػؾ تػقعات عالية

والحجود. في السقابل اآلباء قميمػ السصالب يتبشػف تػقعات مشخفزة ألشفاليع، ويدسحػف 
 ألشفاليع بشصاؽ واسع مغ الحخية، وال يفخضػف أو ال يزعػف إال حجود أو قػاعج قميمة ججًا.

 تعريفات أساليب السعاممة الهالجية:
(، 264، 2004(، وفاشسة الحسيجؼ )83، 2005فقج عخفيا كل مغ ىجػ قشاوؼ )

(، وقج اتفقػا عمى أف أساليب السعاممة الػالجية ما ىي إال الصخؽ 8، 2005وجساؿ حسدة )
اإليجابية والدمبية التي يسارسيا اآلباء مع أبشائيع في مػاقف حياتيع السختمفة والعسل عمى 

بالعادات السجتسعية وتقاليجىا وىي تقاس عغ شخيق تعبيخ الػالجاف  غخسيا بجاخميع مع التسدظ
 أو استجابة األبشاء.

ومغ خبلؿ قخاءة الباحثة لمتعخيفات الدابقة يتعخؼ أساليب السعاممة الػالجية بأنيا 
األساليب التي يتبعيا اآلباء مع األبشاء سػاء كانت إيجابية وتداعج عمى نسػ االبغ في االتجاه 

والبعج عغ أؼ انحخافات أو سالبة حيث تؤثخ عمى حياة األبشاء بالدمب وتؤدؼ إلى الرحيح 
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حجوث االنحخاؼ في جسيع جػانب حياة االبغ وبالتالي لع يربح لجيو القجرة عمى التكيف 
االجتساعي وحجوث خمل في شخريتو وىحه األساليب يتبعيا اآلباء في جسيع السخاحل العسخية 

الحياتية برفة عامة سػاء مغ العادييغ مغ األبشاء فى مخحمة الصفػلة السختمفة وفي السػاقف 
 الستأخخة أو ذوؼ االحتياجات الخاصة مغ أبشائيع السكفػفيغ. 

 .Ellen G، ودراسة Zeried Ferial M. et al. (2019)دراسة  جاءت فقج

حيث ىجفت إلى التحقق  Tanzila and Amyad Rehman (2011)، ودراسة (2016)
مغ أساليب معاممة الػالجيغ ألبشاء السعاقيغ برخيًا حيث قيست آثار أنساط الػالجيغ لجػ أبشائيع 
مغ خبلؿ تصبيق استشبياف الدمصة الػالجية، وقج أضيخت نتائج الجراسة عمى أف أكثخ مغ 

مى أنيا شػرؼ نرف األبشاء فى مخحمة الصفػلة الستأخخة يشطخوف إلى أساليب الػالجيغ ع
% وأف 15% أو متداىمة بشدبة 28والبكية يشطخوف إلى األبػة عمى أنيا استبجادية بشدبة 

استخجاـ تمظ األساليب معمع مغ مخحمة الصفػلة قج أثخت كثيخًا في شخريتيع وقج يشطخوف 
 معطع األبشاء السكفػفيغ إلى آبائيع عمى أنيع ذوو سمصة.

شاؾ اختبلؼ في مدتػيات إدراؾ األبشاء ألساليب وكسا وضحت األبحاث الدابقة أف ى
السعاممة الػالجية وذلظ بدبب أوضاعيع الرحية أو الحدية، ومغ خبلؿ إشبلع الباحثة فقج 
وججت الباحثة عجد قميل مغ األبحاث التي ركدت عمى نقز السذكبلت الدمػكية لمسخاىقيغ 

ظ الفئة مغ األبشاء وىل الشسط مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية وأثخ السعاممة الػالجية عمى تم
السدتخجـ مع ىؤالء األبشاء قج أثخ في شخريتيع في السخاحل األخخػ مغ الشسػ وكاف لو األثخ 

 في حجوث التسخد الشفدي أـ ال.

وقج تعجدت األبحاث التي درست أساليب السعاممة الػالجية لتمظ األبشاء مغ ذوؼ 
لشفدية الستعمقة بيع بالخغع مغ أنيا أقل بكثيخ مغ اإلعاقات السختمفة وأثخىا عمى الستغيخات ا
 الجراسات التي تست عمى األبشاء العادييغ. 
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( التي أكجت عمى أف أساليب السعاممة الػالجية مثل 2012فشجج دراسة سبلمة سعيج )
)الحساية الدائجة التحكع والديصخة والتفخقة والتحبحب( واألساليب األخخػ الدػية قج ارتبصت 

ًا وثيقًا بأساليب التػافق لجػ األبشاء الرع فى مخحمة الصفػلة الستأخخة وقج أكجت نتائج ارتباش
دراستيا عمى أنو يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ األبشاء الحيغ يمقػف معاممة والجية سػية 

الحيغ يتمقػف السعاممة  األبشاء لرالح سػية مغ الػالجيغ واألبشاء الحيغ يمقػف معاممة غيخ
( عمى 2009(، ودراسة عمي السحخز )2011الدػية، وأيزًا جاءت دراسة فيحاف السقيػرؼ )

 نفذ الشتائج الدابقة.

فقج تتأثخ أساليب السعاممة الػالجية لؤلبشاء بالثقافة الدائجة في مجتسع معيغ كسا يتأثخ 
تعميسي وقج بعجة متغيخات شخرية يتعمق باآلباء واألميات أنفديع كالدغ والجشذ والسدتػػ ال

تتعمق بستغيخات خاصة باألبشاء نفديع كالجشذ وتختيب الصفل في األسخة، وقج اىتع العمساء 
بجراسة العبلقة بيغ الػالجيغ واألبشاء ألنيا مغ أكثخ العبلقات االجتساعية التي مغ السسكغ أف 

 تؤثخ في شخرية األبشاء.
ى أف وجػد العبلقة ( عم2019الطاىخة محسػد السغخبي عمي ) دراسة أكجت فقج

السػجبة التي تقجـ عمى أساليب السعاممة الػالجية الدػية قج تؤدؼ إلى الشجاح في تخبية األبشاء 
والبعج كل البعج عغ السذكبلت الدمػكية الغيخ سػية ومشيا التسخد الشفدي الحؼ يمحق بالعجيج 

 مغ األبشاء وخاصًة في مخحمة السخاىقة.
الجية أدػ إلى أف ال تأخح شكل واحج مغ األشكاؿ، إنسا وتعجد أساليب السعاممة الػ 

عجة أشكاؿ، وىي في الػقت نفدو معقجة ومتجاخمة وتختمف مغ مجتسع إلى آخخ، كسا تختمف 
داخل السجتسع الػاحج مغ أسخة إلى أخخػ، وىحا لتشػع اتجاىات السجتسع واآلباء في مػاقف 

 يج دقيق لخرائز كل أسمػب.تعامميع السختمفة مع أبشائيع مسا يرعب وضع تحج
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( 2016( ودراسة مخوة بشت ناصخ الخاحية )2014فقج جاءت دراسة دمحم السيجؼ )
حيث ىجفت دراسة عمى التعخؼ عمى العبلقة بيغ السذكبلت الدمػكية في ضػء بعس أنساط 
التشذئة االجتساعية وكانت مغ نتائجيا أف جاءت السذكبلت الدمػكية األولى مغ حيث 

وكانت مغ نتائجيا أيزًا وجػد عبلقة ارتباشية بيغ نسط السعاممة الػالجية وسمػؾ  التختيب،
وسػؼ نحكخ شيء مغ التػضيح ألساليب السعاممة الدمبية واإليجابية محػر الجراسة  األبشاء.
 الحالية.

 تعجدت االتجاهات الهالجية وحجدها البعض في عجة نقاط كسا يمي:
( بعس أساليب التشذئة األسخية الستبعة 73، 66، 2000)حجد نرخ الجيغ جابخ      

 وتتزسغ أساليب السعاممة السختبصة بظ ما يمي:
 الحساية الدائجة. -2     القدػة. -1
 التميف الذجيج. -4   التحبحب )عجـ االتداؽ(. -3
   الخفس. -6     التفزيل. -5
 التقبل. -7

تخبية الصفل يسكغ تحجيجىا وفقًا ( أف أساليب 2007وقج حجدىا وفيق صفػت مختار )
 لبلتجاىات اآلتية:

 اتجاه التداىل واإلىساؿ. -2    اتجاه التجليل. -1
 اتجاه الخفس والشبح. -4    اتجاه السحاباة. -3
 اتجاه إثارة األلع الشفدي. -6    اتجاه العقاب البجني. -5
 األشفاؿ.اتجاه التفخقة والتسييد بيغ  -8       اتجاه فخض الحساية. -7
 اتجاه القدػة. -10    اتجاه التدمط. -9

 اتجاه التحبحب. -12   اتجاه إثارة األلع الشفدي. -11
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( بعس أبعاد أساليب السعاممة 52 -43، 2008وقج حجدت فبلفيا دمحم عثساف )
 الػالجية فيسا يمي:

 التدامح والتداىل. -2   التجليل والحساية الدائجة. -1
 التفخقة في معاممة األبشاء. -4   واإلىساؿ.الشبح والخفس  -3
5- .)  الديصخة والقدػة وتقيج حخية األبشاء. -6 الحخية في التعامل )السخونة والحـد
 التقبل واالىتساـ. -8   التحبحب في معاممة الصفل. -7
 بث القمق والذعػر بالحنب. -9

الذعػر بالثقة بالشفذ حتى يذعخ الفخد بالصسأنيشة والذعػر باألماف مسا يشسي لجييع 
وتشسية األخبلؽ اإليجابية لميسع عمى مجار مخاحل حياتيع حتى يربحػا أبشاء أسػياء يخمػ مغ 

 السذكبلت الدمػكية.
ويعج تقبل األبشاء وباألخز مغ ذوؼ االحتياجات الخاصة واحجة مغ أىع شخوط 

ف يكػنػا أكثخ تعاونًا التشذئة االجتساعية فشحغ مغ خبلؿ تشذئتشا ألبشائشا فشحغ نعجىع أل
 واستقخارًا وثقة بالشفذ.

 [ أساليب السعاممة الهالجية اإليجابية:1]

 & Metzne(، 1997(،  وعبج هللا عػيجات )2004حيث ذكخىا كل مغ دمحم عمي )

Steinhousn (1999) . 

 أسمهب التقبل: -1
واالرتياح عشج والسقرػد ىشا أف يذعخ الصفل بأف والجيو يذعخوف بالدعادة والخضا 

تػاجو معيع وأف مغ السفخوض أف يتقبمػنو كسا ىػ حتى إذا كاف ىحا الصفل مغ أشفاؿ ذوؼ 
االحتياجات الخاصة فبلبج مغ أف يرل لمصفل الذعػر بالتقبل بالخغع مغ إعاقتو وانو شفل 

 مخغػب فيو ذاتيًا وعكذ التقبل ىػ الخفس وأف التقبل مغ أىع احتياجات اإلنداف.
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 ب اإلرشاد التهجي:ي:أسمه  -2
إف مغ أىع وسائل التخبية التي تؤثخ في شخرية األبشاء ىي التخبية بالشرح واإلرشاد 
فيي تداعجه عمى أف يشسػ خمكيًا ونفديًا واجتساعيًا، فالسػعطة والتحكيخ بالشريحة لو عطيع 

 األثخ في تعميسيع وإكدابيع العجيج مغ حقائق األشياء.

( حيث ىجفت الجراسة إلى التعخؼ 2019اف الساججؼ )فقج جاءت دراسة سعج خبي
عمى أىع أساليب السعاممة الػالجية كسا يجركيا األبشاء وعبلقتيا بالدمػؾ العجواني، وقج شبقت 
عمى عجد مغ الصبلب وكانت مغ نتائج الجراسة حيث أثبتت أنو ىشاؾ فخوؽ دالة إحرائية 

ي وأسمػب السعاممة الػالجية )اإلرشاد والتػجيو بيغ أسمػب السعاممة الػالجية، واألسمػب العقاب
 كسا يجركيا األبشاء لرالح أسمػب التػجيو واإلرشاد(.

 أسمهب السداواة في السعاممة: -3

( أف السقرػد بالسداواة ىػ الححر كل الححر في 62، 2010وقج ذكخ نديو الجشجؼ )
كافة جػانب الحياة كالسأكل معاممة مػاقف الحياة السختمفة وعجـ التفخقة بيغ األبشاء في 

والسمبذ والسذاركة في األنذصة حتى يشذأ ىؤالء األبشاء برحة نفدية جيجة فيحا الشػع مغ 
األساليب يتختب عميو العجيج مغ الشتائج اإليجابية في مداعجتيع عمى نسػىع واتجاىات ىؤالء 

يتختب عميو شعػر األبشاء  األبشاء تجاىيا آبائيع واآلخخيغ في السجتسع الحيغ يعيذػف فيو، مسا
 بثقة الشفذ والذعػر باألمغ الشفدي والحب واالنتساء والعصف.

( عمى أىسية استخجاـ 2014وقج أكجت عمى القػؿ الدابق دراسة فتيحة مقحػت )
أساليب السعاممة الػالجية الدػية وأف الػقػؼ عمى ىحه األساليب قج يداعج في تحقيق الرحة 

ج كل البعج عغ السذكبلت الدمػكية التي تشتاب األشفاؿ نتيجة لدػء الشفدية لؤلبشاء والبع
 معاممتيع.

 [ أساليب السعاممة الهالجية الدالبة:2]
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 أسمهب الرفض: -1

( حيث أف أسمػب الخفس الحؼ يتعامل بو األبشاء مع 2013وقج ذكخ بصخس حافع )
أؼ يطيخ ذلظ في  أبشائيع يذتسل عمى نػعيغ مختمفيغ فالشػع األوؿ ىػ رفس شبو دائع

الحاالت التي ال يذعخ اآلباء بحبيع ألبشائو وقج يخجع ذلظ إلى عجـ تقبل الػالج ألبشائو وقج 
يكػف الشػع الثاني في شكل تجاىل لستصمبات ورغبات األبشاء أؼ إىساليع سمدمة احتياجاتيع 

يخ الدخخية مغ فجائسًا ىحا الشػع مغ اآلباء كثيخ التػبيخ بأبشائيع والتقميل مغ شأنو وكث
 ترخفاتيع.

 أسمهب الحساية الزائجة: -2

(، وقحصاف أحسج الطاىخ 6، 2010قج عخفو كل مغ فزيمة عخفات الدبعاوؼ )
( أنو يقػـ اآلباء بالكياـ بكل أعساؿ األبشاء 31، 2004(، وأحسج ىاشسي )92، 2004)

حتى يربح لجيو بالشيابة عغ أبشائيع والتي البج ومغ السفخوض أف يتجرب الصفل عمييا 
شخرية مدتقمة فبلبج أف يسارس األبشاء حقػقيع وتكػف لجييع حيدا لحخية في اتخاذ القخارات 

 التي تتشاسب مع أعسارىع الدمشية.

كسا أنو يؤدؼ اإلسخاؼ في حساية الصفل إلى اتجاه شخرية االبغ إلى االعتسادية 
ػلية فييا بعج ويجج صعػبة في والتبعية في كل أمػر حياتو مسا يؤدؼ إلى عجـ تحسل السدئ

مػاجية السذكبلت التي تعخض لو وأنو دائسًا أبجًا يحتاج إلى مغ يداعجه عمى التغمب عمى 
مذكبلتو الذخرية وبالتالي يربح االبغ دائسًا يذعخ بعجـ األماف والصسأنيشة إذا غاب عشو 

 والجيو.
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 أسمهب التداهل الذجيج: -3

( حيث قالت أف ىحا األسمػب 81، 2000ي )وقج ذكختو فاشسة الستشرخ الكتان
يدتخجـ اآلباء ويعسل عمى مداعجة الصفل وتذجيعو لكي يحقق رغباتو بالذكل الحؼ يخضيو، 
مع االستجابة السدتسخة لسصالبو، وغياب تصبيق الثػاب والعقاب، مشيا الشػع مغ األساليب 

تؤدؼ بالصفل إلى شعػر يتغيخ بالذعػر بالجؼء والبعج عغ الرخامة في التعامل مسا قج 
بالبلمباالة وعشجما يشسػ الصفل قج يتكػف لجيو نػع مغ الذعػر أف والجيو ال يذجعانو عمى 

 اكتذاؼ شخريتو.

 العهامل السؤثرة في أساليب السعاممة الهالجية:

قج تختمف أساليب السعاممة الػالجية مغ أسخة ألخخػ ومغ مجتسع آلخخ، وىحا تبعًا 
فييا )السعاممة الػالجية( حيث تمعب دورًا ىامًا في تخبية األشفاؿ وىحه  لمعػامل التي تؤثخ

 العػامل ىي:

فقج نجج أف أثخ حجع األسخة حيث يختمف الػضع ما بيغ عجد أفخاد األسخة في األسخة 
الكبيخة العجد يتدع بالسعاممة فييا باإلىساؿ ألنو يرعب االىتساـ بأمػر كل شفل وعمى العكذ 

ألسخة صغيخ الحجع، كسا أف الحب والسدانجة االنفعالية مغ اآلباء ألشفاليع تقل إذا كاف حجع ا
وتشعجـ في األسخة الكبيخة وفي األسخة الكبيخة أيزًا يشذأ األبشاء لجييع استقبللية واعتساد شجيج 
عمى الشفذ ولكغ تتدع األسخة صغيخة الحجع بالتعاوف الستبادؿ بيغ اآلباء واألبشاء فيدػد 

 (.62 -60، 2002لزبط السعتجؿ )مايدة أحسج الشياؿ، أسمػب ا

، 2002(، وسعاد سعجؼ عسخ )38، 2006وقج ذكخ كل مغ دمحم عخفات الذخايعة )
( أف الػضع االقترادؼ والعبلقة بيغ األخػة 48، 2008(، وبصخس حافع بصخس )83

جج أف الػضع والعػامل الثقافية ليا دور في التأثيخ عمى أسمػب السعاممة مع األبشاء فش
االقترادؼ قج يؤثخ تأثيخًا شجيجًا في تشذئة أفخاد األسخة مسا تؤدؼ إلى فخض أسمػب معاممة 



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1667 

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

معيشة مع أبشائيع كسا أف العبلقات السػجػدة بيغ األخػة وبعزيع وىل يختمف أسمػب السعاممة 
ألسمػب  مع شفل لصفل آخخ وىل يدػد حياتيع حالة مغ االندجاـ أـ ىشاؾ تشافذ بيشيع نتيجة

السعاممة مع كل مشيع عمى حجػ كل مغ ىحه العػامل قج تؤثخ تأثيخًا شجيجًا ويسكغ أف نحكخ 
 تمظ العػامل في نقاط مخترخة:

 الػضع الثقافي. -2   الػضع االقترادؼ. -1

السحجدات  -5  حجع األسخة. -4   العبلقات األسخية. -3
 الشفدية.

دات وأثخىا في استخجاـ أساليب السعاممة وتأكيجًا عمى دور تمظ العػامل أو السحج
الػالجية سػاء كانت مغ األساليب الدمبية أو اإليجابية وباألخز مغ األبشاء مغ ذوؼ 
االحتياجات الخاصة الحيغ ىع مثميع مثل أقخانيع العادييغ بحاجة إلى استخجاـ أسمػب أمثل 

اآلباء فقج نجج العجيج مغ لمتعامل معيع دونت أف نخمق مذكبلت نفدية غالبًا يكػف سببيا 
الجراسات التي أكجت عمى أىسية استخجاـ أساليب السعاممة مع تمظ الفئة، فقج نجج دراسة 

 Charles، ودراسة Charles Gardou (2010)(، ودراسة 2012سبلمي سعيجة )

Gardou (2012) فإف معطع ىحه الجراسات اىتست بجراسة السعاممة الػالجية وتأثيخىا عمى ،
ة أبشائيع وباألخز لجػ األبشاء السعاقيغ مغ حيث قبػليع ورفزيع لئلعاقة وأثخ كل شخري

ذلظ عمى الشسػ الشفدي لؤلبشاء، أما فيسا يخز البحث الحالي فدػؼ نخز بالبحث فئة 
السكفػفيغ لمتعخؼ عمى العبلقة بيغ أساليب معاممة الػالجيغ الدػية والغيخ سػية في تخبية 

 تسخد الشفدي عشج ىؤالء األبشاء.أبشائيا وعبلقتيا بال

 ( نظرية التحميل الشفدي في التشذئة االجتساعية:1
، 1978بعس الشطخيات الخاصة بأساليب السعاممة الػالجية فقج ذكخ حامج زىخاف )

( أف صاحب ىحه الشطخيات العالع السعخوؼ سيجسػنج فخويج، فقج يخػ أف أساس تشذئة 64
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األنا األعمى وقج أشمق عميو ذلظ نطخًا لتصػيخ الصفل حيث  الفخد االجتساعية ما يصمق عميو
يقـػ الصفل باألدوار التي يقـػ بيا والجه، وقج أكجت ىحه الشطخية عمى أف اآلباء يحاولػا أف 
يترجوا لغخائد الصفل محاوليغ أف يتصبع بعادات وتقاليج السجتسع الحؼ يعير فيو ولكغ 

وث كخالية األبشاء لػالجييع ولكشيع يقػمػف بتشفيح ما إصخار اآلباء عمى ذلظ قج يؤدؼ إلى حج
 يصمب مشيع خػفًا مغ العقاب وتجشب القمق والذعػر بالحنب.

 ( نظرية التعمم في التشذئة االجتساعية:2
( أف عسمية التشذئة االجتساعية ىي عسمية 39، 2005قج ذكخ صالح حدغ الجاىمي )

الدمػؾ وذلظ يتع نتيجة التعخض لمخبخات مغ خبلؿ تعمع في حج ذاتيا حيث تتزسغ تغيخًا في 
التشذئة التي يعير فييا اإلنداف، فقج تخػ ىحه الشطخية أف عسمية التصػر االجتساعي يحجث 
كسا تحجث عسمية تصػيخ أو تعميع الصفل لمسياـ الحياتية وذلظ يتع مغ خبلؿ مبلحطة اآلخخيغ 

جاـ مبادغ التعميع وىي التعديد والعقاب ومحاولة تقميجىع كسا أف ىشاؾ دور كبيخ في استخ
 خاصة في عسمية التشذئة االجتساعية.

 ( نظرية الجور االجتساعي في التشذئة االجتساعية:3
( عمى أنو قج يكػف لكل فخد دورًا اجتساعيًا 78، 2005فقج ذكخىا عبج العديد خػاجة )

حدب، فالجور يحجده  في السجتسع الحؼ يعير فيو ولكغ تختمف األدوار والسياـ كل عمى
الدغ والجشذ والسكانة االجتساعية والثقافية، ويعج الجور االجتساعي الجانب الجيشاميكي لمسخكد 
االجتساعي وما يقـػ بو مغ حقػؽ وواجبات فيي تقـػ عمى مفيػميغ رئيدييغ ىسا السكانة 

 االجتساعية، والجور االجتساعي.

 نيا األقخب إلى مػضػع البحث.وقج ركدت الباحثة عمى ىحه الشطخيات حيث أ

خبلصة القػؿ أف جسيع اآلباء ميتسػف بأبشائيع وبأمػر حياتيع محاوليغ التعامل معيع 
في ضػء ما يترػرا أنو أفزل أسمػب لمتخبية ولكغ حكيقة أف ىحه األسمػب ىػ األسمػب 



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1669 

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

بشاء ىع محػر األمثل أواًل قج يتػقف عمى إدراؾ ىؤالء األبشاء لتمظ السعاممة فيع ىؤالء األ
التشذئة االجتساعية فاألسمػب السدتخجـ معيع ىػ الحؼ يعسل عمى إخخاج ىؤالء األبشاء بدمػؾ 
سػؼ مقبػؿ اجتساعيًا أو عمى العكذ مغ ذلظ فاإلفخاط في األسمػب السدتخجـ قج يؤدؼ إلى 

كيات حجوث العجيج مغ السذكبلت الدمػكية والحؼ يعج التسخد الشفدي واحجًا مغ أكثخ الدمػ 
التي يعاني مشيا اآلباء في أبشائيع فبلبج مغ أخج الحيصة والححر مغ ذلظ فبل يجب أف نفخط 
في السعاممة الدػية أو الغيخ سػية بل البج أف نحاوؿ قجر السدتصاع عمى اختيار األسمػب 
الحؼ يتشاسب مع الرحة الشفدية والتػافق الشفدي مع نفدو ومع السجتسع الحؼ يعير فيو 

 ز إذا كاف ىحا االبغ مغ ذوؼ االحتياجات الخاصة.وباألخ

:االجراءات املنهجية للدراسة  
تعتسػػج الجراسػػة الحاليػػة عمػػى السػػشيج الػصػػفى االرتبػػاشى وذلػػظ بيػػجؼ الكذػػػف  أواًل: السننش: :

العبلقة بيغ التسخد الشفدي وأساليب السعاممة الػالجية  ومقارنتيا لػجؼ الػحكػر واالنػاث واألميػات 
 واألباء وكحا التعخؼ عمي أساليب السعاممة الػالجية السشبأة بالتسخد الشفدي

 ثانيًا :عيشة الجراسة 
 [ عيشة  الجراسة االستظالعية:] أ 

سػػتصبلعية إلػػى الػقػػػؼ عمػػى مػػجػ مشاسػػبة األدوات السدػػتخجمة والتأكػػج مػػغ إلىػػجفت الجراسػػة ا
والتعػخؼ عمػى  بحػثوضػح تعميسات األدوات، والتأكج مغ وضػح البشػد الستزسشة في أدوات ال

الرػػػعػبات التػػػي قػػػج تطيػػػخ أثشػػػاء التصبيػػػق والعسػػػل عمػػػى تبلشػػػييا والتغمػػػب عمييػػػا، إلػػػى جانػػػب 
 أدواتبتصبيػق  ةالباحثػ ت. ولتحقيػق ىػحه األىػجاؼ قامػ بحػثالتحقق مغ صجؽ وثبات أدوات ال

( مغ السعاقيغ برخيا مغ الحكػر واالناث مسغ 30تكػنت مغ )ستصبلعية إعمى عيشة   البحث
 ( 2.59( بإنحخاؼ معيارؼ قجره )11.1( سشػات بستػسط قجرة )13-9حت أعسارىع بيغ )تخاو 
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 ]ب[ عيشة  البحث الش:ائية )األساسية(: 
( مغ السعاقيغ برخيًا مغ الحكػر واالناث مسغ تخاوحت 60تكػنت عيشة البحث األساسية مغ )

( إلػى جانػب 2.46) ( بػإنحخاؼ معيػارؼ قػجره11.3( سشة بستػسػط قػجرة )13-9أعسارىع بيغ )
 عيشة مغ األباء واألميات 

 أدوات الجراسة:ثالثًا:
 الباحثة. مكياس التسخد الشفدي مغ اعجادأواًل: 

التػي تكػيذ حيػث وجػجت الباحثػة نػجرة فػى األدوات التسػخد الشفدػي مكيػاس قامت الباحثة باعجاد 
  فى البيئة السرخية والعخبية.. التسخد الشفدي

 -مخ بشاء السكياس بعجة خصػات: :خظهات إعجاد السقياس
ودراسػات سػابقة وبحػػث  ة عمػى مػا أتػيح ليػا مػغ إشػار نطػخػ الباحثػاشمعت :  الخظهة األولى 

واآلراء والشطخيػات الستعمقػة بسػضػػع الجراسػة ومقػاييذ واختبػػارات  ومخاجػع عخبيػة وأجشبيػة
السدػتخجمة واالسػتفادة شػخؽ واألدوات  عمػى التعػخؼ أجػل مػغالتسخد الشفدػي التى تشاولت 

األبعػػاد ومػػغ أىػػع  مػػغ بعػػج كػػل تشاسػػب التػػي العبػػارات صػػياغة فػػي العامػػة السقػػاييذ مػػغ
 السقاييذ التي اشمعت عمييا الباحثة:

واإلشػػػػار الشطػػػػخؼ والمقػػػػاءات  لدػػػػابقةالسقػػػػاييذ ا بعػػػػج إشػػػػبلع الباحثػػػػة عمػػػػى: الخظننننهة الثانيننننة
 ببشػاء الباحثػة قامػت ، مػػر والسعمسػيغبعػس أوليػا األوالسقاببلت التػى عقػجتيا الباحثػة مػع 

 ( عبارة. 35) التسخد الشفدي  لسكياس السبجئية الرػرة
( عمػى مجسػعػة عبػارة 35بعخض السكياس في صػػرتو األوليػة ) ةالباحث تقام الخظهة الثالثة:

 توقػػػج أرفقػػػ مػػػع التعخيفػػػات اإلجخائيػػػة الرػػػحة الشفدػػػية وعمػػػع الػػػشفذأسػػػاتحة مػػػغ السحكسػػػيغ مػػػغ 
الباحثة بالسكياس السقجـ إلى لجشة التحكيع كتابًا أوضحت فيو عشػاف الجراسة وىجفيا، والعبارات 
الستزسشة في كل بعج مع التعخيف اإلجخائي لؤلبعاد السختمفة التي يتزػسشيا السكيػاس، وشمبػت 

 مشيع إبجاء وجية نطخىع حػؿ
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  .مجػ اتفاؽ بشػد السكياس مع اليجؼ الحؼ وضعت مغ أجمو -
 إرتباط السفخدات باألبعاد السخجػ قياسيا فى ضػء التعخيف اإلجخائى لكل بعج. -
  .مجػ مشاسبة العبارة لصبيعة العيشة -
 .الحكع عمى مجػ دقة صياغة العبارات ومجػ مبلءمتيا ألبعاد السكياس -
-  .  إبجاء ما يقتخحػنو مغ مبلحطات حػؿ تعجيل أو إضافة أو ححؼ ما يمـد
 بسا يمي: ةالباحث تالدادة السحكسين قاموفي ضهء تهجي:ات      
 .إعادة صياغة بعس العبارات في صػرة مبدصة 
 .تعجيل العبارات بحيث تتزسغ مػقفًا واضحًا 
 .فظ العبارات السخكبة 
 .ححؼ العبارات التي تػحي بإجابة معيشة 
  مػػغ عػػجد 85حػػحؼ بعػػس العبػػارات التػػي لػػع ترػػل ندػػبة االتفػػاؽ فييػػا عمػػى %

  ( عبارة.35) ( عبػارة بجاًل مغ30السكياس ) بشػدأصبح عجد  ومغ ثعالسحكسيغ 
األشفاؿ  مغ عيشة عمى السكياس بتصبيق استصبلعية بجراسة الباحثة قامت  الرابعة:الخظهة 

لمتعخؼ عمي أىع الرعػبات أو العػائق التي قج تػاجو الباحثة أثشاء تصبيق السعاقيغ برخيا 
لسعخفة مجػ مشاسبتيا لمسدتػػ المغػؼ وكحا  أو تفاديياالسكياس ووضع بعس التعجيبلت لحميا 

والتي تبجو في عجـ  أفخاد العيشةليع. وقج روعي أثشاء التصبيق تجويغ السبلحطات التي أبجاىا 
فيع معاني بعس الكمسات وقج تع تعجيميا بالرػرة السشاسبة حتى يديل عمييع فيسيا واإلجابة 

 ستصبلعية األىجاؼ التالية:وقج حققت التجخبة اال عمييا بديػلة.
  مشاسبة السكياس لعيشة الجراسة مغ حيث السحتػؼ السقجـ في السكياس 
  مشاسبة عجد البشػد 
  الدمغ السشاسب لتصبيق السكياس 
 تحجيج السكاف السشاسب لمتصبيق 
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بحدنناب الخرننائص الدننيكهمترية لمسقينناس لالطسئشننان عمنني اسننتخجام  فننى  ةالباحثنن تقامنن
 بالظرق التالية:الجراسة الحالية 

: قامػت الباحثػة بحدػاب معامػل االرتبػاط بػيغ درجػات مجسػعػة صجق السحك الخارجي -1
( عمى مكياس التسخد الشفدي مغ اعجاد الباحثة السدػتخجـ فػى 30مغ السفحػصيغ)ف= 

الجراسة ومكياس التسخد الشفدي مغ اعجاد ياسخه دمحم أبػػ ىػجروس وبمػغ معامػل االرتبػاط 
 0.01وىػػي دالػػة احرػػائيا عشػػج مدػػتػؼ  0.724عمػػى السكياسػػيغ بػػيغ درجػػات األفػػخاد 

 وىػ معامل صجؽ يعدز الثقة فى السكياس.

بحدػػاب معػامبلت االرتبػػاط بػيغ درجػػة كػػل  قامػػت الباحثػةاالتدناق الننجاخمى لمربننارات:  -2
 :(1مبيشة فى ججوؿ )( والشتائج 30عبارة والجرجة الكمية لمبعج )ف=

 (1ججوؿ)
 30ف=  عبارة والجرجة الكمية لمبعجدرجة االرتباط بيغ كل 

 معامل االرتباط ـ معامل االرتباط ـ معامل االرتباط ـ
1 0.685** 2 0.596** 3 0.496** 

0.01 4 0.561** 5 0.646** 6 0.530** 

0.01 7 0.594** 8 0.557** 9 0.595** 

0.01 10 0.687** 11 0.654** 12 0.588** 

0.01 13 0.665** 14 0.557** 15 0.685** 
0.01 16 0.669** 17 0.723** 18 0.726** 
0.01 19 0.725** 20 0.695** 21 0.729** 
0.01 22 0.554** 23 0.658** 24 0.520** 
0.01 25 0.471** 26 0.715** 27 08683** 

0.01 28 0.614** 29 0.523** 30 0.685** 
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 باستخجام الظرق التالية: التسرد الشفديالثبات: قامت الباحثة بحداب ثبات مقياس 
وكانػت الشتػائج كسػا ، مػغ السفحػصػيغ( 30: وذلػظ عمػى عيشػة بمغػت)معادلة ألفا كرونباخ ( أ)

 (1ىي ممخرة فى ججوؿ)

: وتػػع الترػػحيح باسػػتخجاـ معادلػػة سػػبيخماف بػػخاوف عمػػى عيشػػة طريقننة التجزئننة الشرنن ية ( ب)
 (2مفحػصًا ومفحػصة ، والشتائج مػضحة فى ججوؿ) 30قػاميا 

 
 (2ججوؿ)

 30ف=  معامبلت الثبات بصخيقة ألفا والتجدئة الشرفية
 

 التجدئة الشرفية ألفا كخونباخ األبعاد

 0.841 0.862 الجرجة الكمية
 

 أساليب السعاممة الهالجية اعجاد الباحثة:مقياس ثانيًا: 
 الخرائص الديكهمترية لمسقياس:

بحدػػػاب معػػػامبلت و  الػػػجاخمياالتدػػػاؽ بحدػػػاب  ةالباحثػػػ تقامػػػاالتدننناق النننجاخمى لمربنننارات: 
 يمي:( والشتائج كسا 30االرتباط بيغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج )ف=

 30ف=  درجة االرتباط بيغ كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج لسكياس أساليب السعاممة( 3ججوؿ)
 السداواة  االرشاد التقبل الحساية التداىل الخفس

معامل  ـ
 االرتباط

معامل  ـ
 االرتباط

معامل  ـ
 االرتباط

معامل  ـ
 االرتباط

معامل  ـ
 االرتباط

معامل  ـ
 االرتباط

1 0.496* 1 08606** 1 0.579** 

0.01 

1 0.698*
* 

0.01 

1 0.528
** 

1 0.684
** 2 08509*

* 
2 0.710** 2 08619** 

0.01 

2 0.617*
* 

0.01 

2 0.607
** 

2 0.498
** 3 08514*

* 
3 08658** 3 08628** 

0.01 

3 0.453*
* 

0.01 

3 0.436
** 

3 0.589
** 
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4 08643*
* 

4 0.700** 4 08579** 

0.01 

4 0.555*
* 

0.01 

4 0.530
** 

4 0.612
** 5 08855*

* 
5 0.542** 5 08626** 

0.01 
5 0.565*

* 
0.01 

5 0.665
** 

5 0.751
** 6 08549*

* 
6 08665** 6 08522** 

0.01 
6 0.388*

* 
0.01 

6 0.625
** 

6 0.684
** 7 08847*

* 
7 08581** 7 08399** 

0.01 
7 0.519*

* 
0.01 

7 0.638
** 

7 0.764
** 8 08531*

* 
8 0.568** 8 0.512** 

0.01 
8 0.568*

* 
0.01 

8 0.654
** 

8 0.687
** 9 08856*

* 
9 0.566** 9 0.532** 9 0.552*

* 
9 0.652

** 
9 0.589

** 10 08503*
* 

10 0.582** 10 0.621** 10 0.634*
* 

10 0.581
** 

10 0.630
** 11 0.589*

* 
        11 0.674

** 12 0.652*
* 

          
 أساليب السعاممػة الػالجيػةأف معامبلت االرتباط لعبارات مكياس  ( 3فى ججوؿ) أشارت الشتائج 

  0.01عشج مدتػؼ  جسيعيا معامبلت ارتباط دالة احرائياً 
 الصخؽ التالية: باستخجاـ الػالجيةأساليب السعاممة بحداب ثبات مكياس  ةالباحث ت: قامالثبات
وذلػظ ألف السكيػاس ، مػغ السفحػصػيغ( 30: وذلظ عمػى عيشػة بمغػت)معادلة ألفا كرونباخ ( أ)

عمػػى متػػجرج ثبلثػػي ومػػغ ثػػع يرػػمح ىػػحا الشػػػع مػػغ أنػػػاع معػػادالت حدػػاب الثبػػات وكانػػت 
 (4الشتائج كسا ىي ممخرة فى ججوؿ)

ثبػػات اعػػادة التصبيػػق بتصبيػػق السكيػػاس : قامػػت الباحثػػة بحدػػاب طريقننة اعننادة التظبينن  ( ب)
 (4بفاصل زمشي أسبػعيغ ، والشتائج مػضحة فى ججوؿ)

 (4 ججوؿ)
 30ف= معامبلت الثبات بصخيقة ألفا والتجدئة الشرفية 

 

 التجدئة الشرفية ألفا كخونباخ األبعاد

 0.768 0.821 الخفس
 0.756 0.785 التداىل
 0.789 0.741 الحساية
 0.745 0.753 التقبل

 0.814 0.812 االرشاد
  0.765 0.789 السداواة 
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 األساليب اإلحرائية السدتخجمة:
 2013لمعػػاـ  الثػػاني والعذػػخوف اإلصػػجار  SPSS البخنػػامج االحرػػائي  ةالباحثػػ تاسػػتخجم

 بيجؼ احتداب االختبارات اإلحرائية التالية: 
  معامل الفا كخونباخα- chronbach coefficient.  
  اختبار التاء لمعيشات السدتقمةIndependent samples T test  والحؼ يتع احتداب

فػػي السقارنػػة بػػيغ الباحثػػة  و تفػػي حالػػة الستغيػػخ الثشػػائي ، وقػج اسػػتخجم Tالكيسػة التائيػػة 
 واألب واألـ.أنثي(  -الشػع  )ذكخ استجابات عيشة الجراسة حدب متغيخ

 معامبلت االرتباط 
  الستعجد.تحميل االنحجار 
 .الستػسصات واالنحخافات السعيارية 

 نتائ  الفرض األول ومشاقذت:ا:
عمي مقياس  األطفال السعاقين بررياتهجج عالقة دالة احرائيًا بين درجات ويشز عمى أنو 

. ولمتحقػػق مػػغ صػػحة ىػػحا الفػػخض قامػػت الباحثػػة أسنناليب السعاممننة الهالجيننةوأبعنناد التسننرد الشفدنني 
التسنننرد الشفدننني مقيننناس ( معػػػامبلت االرتبػػػاط 5بيخسػػػػف ويعػػػخض جػػػجوؿ)بحدػػػاب معامػػػل ارتبػػػاط 
 .وأساليب السعاممة الهالجية

 ( 5ججوؿ )

  أساليب السعاممة الػالجيةوأبعاد  التسخد الشفديمعامبلت االرتباط بيغ مكياس 

 السداواة  االرشاد التقبل الحساية التداىل الخفس األبعاد

الجرجة الكمية لمتسخد 
 الشفدي

0.760** 0.759** 0.705** -0.705** -0.753** -0.660 

 (.024.=) 0.5.( وعشج 0312.= ) .6عشج ن  0.1.مدتهى الجاللة عشج 
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حيػث كانػت التسػخد الشفدػي :وجػد عبلقة  بيغ أبعاد مكيػاس يتزح من الججول الداب  ما يمي
 الشتائج كسا يمي:

تػجج عبلقة مػجبة بيغ التسػخد الشفدػي وأبعػاد الػخفس والتدػاىل والحسايػة ومػغ ثػع فػإف  -
استخجاـ أساليب الخفس والتداىل والحساية يختبط بارتفاع مدتػؼ التسخد الشفدػي. وىػػ 
ما يذػيخ الػي أف اسػتخجاـ الػالػجيغ ألسػاليب الػخفس والتدػاىل والحسايػة يػختبط بارتفػاع 

 جؼ األشفاؿ السعاقيغ برخيًا.مدتػيات التسخد الشفدي ل

تػجػػج عبلقػػػة سػػالبة بػػػيغ أسػػاليب التقبػػػل واالرشػػاد والسدػػػاواة وبػػيغ التسػػػخد الشفدػػي لػػػجؼ  -
األشفػػاؿ السعػػاقيغ برػػخيا وىػػػ مػػا يذػػيخ إلػػى أف اسػػتخجاـ ىػػحه األسػػاليب يقمػػل التسػػخد 

 الشفدي لجؼ األشفاؿ السعاقيغ برخيًا.

et al   8zeried ferial M  (2019 )وتأكيجا عمى القػؿ الدابق فقج جاءت دراسة
لمتحقق مغ مػقف األبشاء ذوػ اإلعاقة البرخية فى مخحمة الصفػلة الستأخخة وتع فحز سمػؾ 

مغ األبشاء يشطخوف إلى اساليب السعاممة الدػيو عمى انيا تحقق   %57الػالجيغ وقج أثبت أف 
فى التأثيخ عمى شخرية ابشائيع دعع الثقة لجييع واف كل مغ ىحه األساليب ليا الجور الفعاؿ 

( التى اكجت عمى أىسية 2014دراسة فتيحة مقحػت )ذوػ اإلعاقة البرخبة كسا جاءت 
استخجاـ أساليب السعاممة الػالجية الدػية وأف الػقػؼ عمى ىحه األساليب قج يداعج في تحقيق 

اب األشفاؿ نتيجة الرحة الشفدية لؤلبشاء والبعج كل البعج عغ السذكبلت الدمػكية التي تشت
( عمى أف وجػد 2019الطاىخة محسػد السغخبي عمي ) دراسةايزا  أكجت لدػء معاممتيع. وقج

العبلقة السػجبة التي تقجـ عمى أساليب السعاممة الػالجية الدػية قج تؤدؼ إلى الشجاح في تخبية 
الشفدي الحؼ يمحق األبشاء والبعج كل البعج عغ السذكبلت الدمػكية الغيخ سػية ومشيا التسخد 

 بالعجيج مغ األبشاء وخاصًة في مخحمة السخاىقة.
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تهجج فروق ذات داللة إحرائية  أن يشز ىحا الفخض عمى  ومشاقذت:ا: الثانينتائ  الفرض 
 لمشهع )ذكهر/اناث(وفقًا  فى مقياس التسرد الشفدي والجرجة الكميةفي 

بحداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات  قامت الباحثةولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض  
كسا قامت باستخجاـ االختبار اإلحرائي اختبار ت  األشفاؿ السعاقيغ برخياً السعيارية لجرجات 

 (:6)لمتحقق مغ داللة الفخوؽ بيغ السجسػعتيغ وكانت الشتائج كسا ىي مػضحة بالججوؿ

أبعاد مكياس وداللتيا لمفخوؽ فى  ()تالستػسصات واالنحخافات السعيارية وقيسة  (6) ) ججوؿ
 لمشػعوفقًا  التسخد الشفدي والجرجة الكمية

غيخا
لست

ا
 ت

 مدتػػ  قيسة ت )30=ف( اناث )30=ف(  ذكػر
 ع ـ ع ـ الجاللة

لمتسخد  الجرجة الكمية 
 الشفدي

92.10 14.26 57.76 12.82 9.802 0.01 

 2.00=0.05 وعشج ،2.66= 58عشج د.ح = 0.01قيسة ت دالة عشج مدتػؼ 

 ( ما يمي:6يتزح من ججول)
وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات الحكػر واالناث فى التسخد الشفدي 
حيث كانت قيسة ت دالة وكانت الفخوؽ لرالح الستػسصات األعمي وىي الحكػر وىػ ما يعشي 

 أف الحكػر أكثخ تسخدا بالسقارنة باالناث .

( لتؤكج عمى نتائج 2007ف ودراسة ميداء يحيى قاسع )فقج جاءت دراسة نجػ فتاح زيجا
الفخض الدابق،حيث كاف اليجؼ مشيا التعخؼ عمى الفخوؽ فى الستػسصات الجرجات الخاصة 
بالتسخد الشفدى يبيغ الجشديغ واضيخت الشتائج وجػد فخوؽ احرائية بيغ الجشديغ فى التسخد 

سخد الشفدى يحجث عشج الحكػر ألسباب الشفدى لرالح الحكػر حيث اكجت الجراسة عمى أف الت
ذاتية مشيا الغخور، وعجـ تحسل السدئػلية وضعف ثقة الصالب بشفدة والخغبة الدائجة فى جحب 

 االنتباه واساليب السعاممة الػالجية الخاشئة .
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تهجج فروق ذات داللة إحرائية  أن يشز ىحا الفخض عمى  ومشاقذت:ا: الثالثنتائ  الفرض 
 .(أم/أب) الشهعلستغير وفقًا فى أبعاد مقياس أساليب السعاممة الهالجية في 

بحداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات  قامت الباحثةولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض  
كسا قامت  لتقخيخ األباء ألساليب السعاممة الػالجية السدتخجمة مع الحكػر واالناثالسعيارية 

ي اختبار ت لمتحقق مغ داللة الفخوؽ بيغ السجسػعتيغ وكانت باستخجاـ االختبار اإلحرائ
 (:7)الشتائج كسا ىي مػضحة بالججوؿ

أبعاد مكياس وداللتيا لمفخوؽ فى  ()تالستػسصات واالنحخافات السعيارية وقيسة  (7) ججوؿ
 الشػعوفقًا  أساليب السعاممة الػالجية والجرجة الكمية

خات
تغي

الس
 

 مدتػػ  قيسة ت )30=ف(اناث  )30=ف(ذكػر  
 ع ـ ع ـ الجاللة

 0.01 18.197 7.52 14.90 2.18 40.93 الخفس 
 0.01 15.142 5.06 16.33 3.39 33.20 التداىل
 0.01 18.688 2.24 17.33 3.57 31.73 الحساية
 0.01 13.845- 6.66 33.73 4.16 13.86 التقبل

 0.01 23.723- 3.51 33.20 2.15 15.33 االرشاد
 0.01 13.746- 3.16 31.10 4.08 18.13 السداواة 

 2.00=0.05وعشج  ،2.66= 58عشج د.ح = 0.01قيسة ت دالة عشج مدتػؼ 

 ( ما يمي:7يتزح من ججول)

وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسصات مجسػعتي الحكػر واالناث فى جسيع 
دالة لؤلبعاد والجرجة الكمية وكانت أبعاد مكياس أساليب السعاممة الػالجية حيث كانت قيسة ت 

الفخوؽ لرالح الستػسصات األعمي وىي لرالح الحكػر في أبعاد الخفس والتداىل والحساية 
 بيشسا كانت الفخوؽ فى أبعاد التقبل واالرشاد والسداواة لرالح االناث.



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1679 

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

( 2014( و دراسة دمحم السيجؼ )2019فقج جاءت دراسة سعج خبياف الساججؼ ) 
(  لتؤكج عمى نتائج الفخض الثالث و مغ نتائجيا انيا 2016مخوة بشت ناصخ الخاحية )ودراسة 

أثبتت أنو ىشاؾ فخوؽ دالة إحرائية بيغ أسمػب السعاممة الػالجية، واألسمػب العقابي لراح 
الحكػر وأسمػب السعاممة الػالجية )اإلرشاد والتػجيو كسا يجركيا األبشاء لرالح أسمػب التػجيو 

اد( لرالح األناث، وكانت مغ نتائجيا أيزًا وجػد عبلقة ارتباشية بيغ نسط السعاممة واإلرش
 الػالجية وسمػؾ األبشاء.

 :ومشاقذت:ا الرابعنتائ  الفرض 
بنالتسرد الشفدني منن خنالل أبعناد أسناليب ينشص الفنرض عمنى أنن  يسكنن التشبنؤ : الرابنعالفرض 

 باسػػتخجاـ تحميػػل االنحػػجار قامػػت الباحثػػة: ولمتحقػػق مػػغ صػػحة ىػػحا الفػػخض،  السعاممننة الهالجيننة
 .التشبؤ بالتسخد الشفدي مغ خبلؿ أبعاد السعاممة الػالجيةلكياس مجػ امكانية الستعجد 

أواًل باالشسئشػػػاف عمػػػى تحقػػػق االفتخاضػػػات األساسػػػية السػػػتخجاـ تحميػػػل  قامػػػت الباحثػػػةوقػػػج  
لبيانات وعجـ وجػد ازدواج خصى بيغ الستغيخيغ السدػتقميغ حيػث االنحجار الستعجد وىي اعتجالية ا
( وىحه الكيسة أصغخ مغ 1.00)variance inflation factorبمغت قيسة عامل تزخع التبايغ 

مسػػا يػػجؿ عمػػى عػػجـ  10الكيسػػة التػػى تذػػيخ الػػى وجػػػد ازدواج خصػػى بػػيغ الستغيػػخيغ وىػػي الكيسػػة 
تخط أف يكػػف حجػع العيشػة مدػاويًا عمػى األقػل ألربعػة وجػد ازدواج وكفاية حجػع العيشػة والػحؼ يذػ

أضعاؼ عجد الستغيخات السدتقمة وتجػانذ أو ثبػات تبػايغ البػػاقى كسػا كانػت قيسػة اختبػار دوربػغ 
 860 أقػل مػغ الكيسػة الججوليػة لبلختبػار عشػجما تكػػف العيشػة Durbin Watson Testواتدػػف  

 6وعجد الستغيخات السدتقمة 

تقػػجيخ دالػػة االنحػػجار وجػػج أف أندػػب نسػػػذج لمعبلقػػة بػػيغ التسػػخد الشفدػػي  باسػػتخجاـ اختبػػار 
( وىػي قيسػة متػسػصة 0.622)  R2وأساليب السعاممة الػالجية ىػ الشسػذج الخصي وبمغػت قيسػة   

% مسا يعشى قجرة الشسػذج عمي تفدػيخ 62وتعشى إمكانية تفديخ التغيخ في التسخد الشفدي بجرجة 
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( 0801( وىي قيسػة دالػة عشػج مدػتػؼ معشػيػة )46.967وبمغت قيسة ؼ )العبلقة بشفذ الجرجة8 
 وىي دالة احرائيًا. 34.029وبمغت قيسة الثابت 

 ( 8ججوؿ)

 تحميل االنحجار الستعجد لمستغيخات الشفدية في التشبؤ بالتسخد الشفدي

 االرتباط 

R 

 معامل

 التحجيج

 الستغيخ قيسة ؼ

 السدتقل

 قيسة

 االنحجار

B 

 االنحجار

 الستعجد

Beta 

 قيسة

 ت

 الجاللة

 اإلحرائية

التسخد  
 الشفدي

 0.05 2.645 0.415 0.639 الخفس 46.967 0.622 0.789

 0.05 2.578 0.404 0.931 التداىل

( أبعاد الخفس والتداىل كانت أقػؼ السشبئات بالتسخد الشفدي بيشسا 8وتذيخ الشتائج فى ججوؿ )
 الستعجد باقي األبعاد حيث لع تكغ مشبأةاستبعجت معادلة االنحجار 

 وفيسا يمي معادلة االنحجار:

 (التداهل ×0331.)+ (الرفض ×0633.) +340.23 التسرد الشفدي= 

 نتائ  الفرض الخامس:
يشز الفخض الخامذ عمي: يختفع مدتػؼ الخفس باعتباره أكثخ أساليب السعاممة الػالجية استخجاما مع 

ولبلجابػػة عمػػي ىػػحا الدػػؤاؿ اسػػتخجمت الباحثػػة اختبػػار ت لمسجسػعػػة الػاحػػجة  األشفػػاؿ السعػػاقيغ برػػخياً 
لمتعػػخؼ عمػػي داللػػة الفػػخؽ بػػيغ الستػسػػط الفعمػػي لػػجرجات أسػػاليب السعاممػػة الػالجيػػة والستػسػػط الفخضػػي 

 (9الحؼ يتحجد بشرف الجرجة عمي السكياس وجاءت الشتائج كسا ىي مبيشو فى ججوؿ)
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الستػسط  األبعاد
 الفخضي

ستػسط ال
 الفعمي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

مدتػؼ  قيسة ت
 الجاللة

 السدتػؼ 

أعمي مغ  0.01 3.221 14.22 27.91 22 الخفس
أعمي مغ  0.05 2.251 9.51 24.76 20 التداىل الستػسط
أعمي مغ  0.05 2.503 7.84 24.53 20 الحساية الستػسط
 غيخ داؿ غ.د 1.220 11.43 23.80 20 التقبل الستػسط

 غيخ داؿ غ.د 1.856 9.46 24.26 20 االرشاد

أعمي مغ  0.01 2.712 7.47 24.61 22 السداواة 
يتزػػح مػػغ الجػػجوؿ أف أكثػػخ أسػػاليب السعاممػػة الػالجيػػة اسػػتخجاما مػػع األشفػػاؿ السعػػاقيغ  الستػسط

برخيا ىػ أسمػب الخفس حيث كاف أعمي األساليب بسقارنة الستػسط الفخضي بالستػسط 
 قيسة ت دالة احرائيًا. الفعمي وكانت

وقج جاءت العجيج مغ الجراسات التى تجعع نتائج الفخض الثالث حيث جاءت 
( ودراسة مخوة بشت ناصخ الخاجحية واسساء بشت 2011دراسةِ أمل الدعيج عبج الحميع )

( حيث اكجوا عمى أف ارتفاع مدتػيات انساط السعاممة الػالجية 2016سعػد الحتسية )
ابشائيع ذوػ اإلعاقة البرخية ىع اساليب الخفس والدمصة واألساليب السدتخجمة مع 

فشجج ايزا الحازمة وانخفاض اساليب السعاممة الػالجية الخاصة بالتداىل والفبػؿ ، و
(، ودراسة عمي السحخز 2011( و دراسة فيحاف السقيػرؼ )2012دراسة سبلمة سعيج )

 ( حيث اكجوا عمى الشتائج الدابقة.2009)
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 ياتالتوص

العسل عمى تػعية الػالجيغ بزخورة إعصاء فخصة ألبشائيع لكى يعبخوا عغ أنفديع  -1
  ومذاركتيع فى ابجاء رأييع ، وغخس الثقة فى انفديع .

إف مغ اكثخ األساليب التى تداعج عمى إنساء اسمػب التسخد ىػ العقاب البجنى  -2
ػ األبشاء فبلبج مغ والمفطى مسا يؤدػ إلى فقج الثقة والذعػر باألحباط الذجيج لج

 البعج عغ ىحيغ االسمػبيغ .

مداعجة األبشاء فى حل مذكبلتيع وتػفيخ السخشجسغ واألخرائئيغ الشفدييغ وإعجاد   -3
 البخامج اإلرشادية التى تحج مغ ضاىخة التسخد الشفدى .

اقامة الشجوات والسمتكيات الخاصة باساليب السعاممة الػلجية الدػية السبشية عمى   -4
واإلرشاد والتػجية وابخاز مجػ اىسيتيا فى حياة األبشاء الستسخديغ نفديا الحػار 

 ومجػ تأثيخىا عمى شخرياتيع فى حياتيع السدتقبمية . 

ضخورة اىتساـ السجرسة بالجػانب اإلنفعالية واإلجتساعية لمصمبة وعجـ األقترار   -5
 عمى الجانب السعخفى التحريمى .

 البحهث السقترحة 

األبحاث السساثمة ليحا البحث عمى عيشات اخخػ مغ فئات  إجخاء السديج مغ -1
 السجتسع .

اثخ سػء السعاممة الػالجية عمى التػافق األجتساعى والشسػ الخمقى لجػ ضعاؼ  -2
 الدسع فى مخحمة الصفػلة الستأخخة .
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فعالية بخنامج ارشادػ لتجريب الػالجيغ عمى التعامل بإيجابية مع ابشائيع السعاقيغ  -3
 مغ التسخد الشفدى لجييع .برخيا لمحج 

فعالية بخنامج ارشادػ عبلجى لتخفيف التسخد الشفدى الحػ يعانيو ذوػ اإلعاقة  -4
 البرخية فى مخحمة الصفػلة الستأخخة . 

 قائسة السراجع

 أواًل: السراجع العربية:
لجػ (. أساليب السعاممة الػالجية وعبلقتيا بالتسخد الشفدي 2001العبجؼ عمي البلمي )ابتداـ 

 الذباب. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة. كمية اآلداب السدتشرخية. العخاؽ.

 (. األسخة والصفػلة. دار قخشبة. ط األولى.2004أحسج ىاشسي )

 . الدشة الدابعة.37. العجد 7(. قياس التسخد الشفدي. السجمج 2011أزىار دمحم مجيج )

بالتسخد وقمق السدتقبل لجػ شمبة (. االغتخاب وعبلقتو 2009إقباؿ دمحم رشيج الحسجاني )
 الجامعة. رسالة دكتػراه. كمية التخبية. جامعة بغجاد. العخاؽ.

(. أساليب السعاممة الػالجية كسا يجركيا الصفل الكفيف 2011أماؿ الدعيج عبج الحميع )
رسالة ماجدتيخ. قدع العمػـ التخبػية والشفدية. كمية  الشفدية. الستغيخات وعبلقتيا ببعس

 التخبية. جامعة بشيا.

(. التسخد الشفدي لجػ شمبة 2017آمشة عػيج شجىاف، داليا كاضع فخىػد، مشترخ إسساعيل )
كمية التخبية. بحث مقجـ مغ متصمبات شيادة البكالػريػس في عمع الشفذ. كمية التخبية. 

 جامعة القادسية.

الػقاية.  -األسباب -لفئات(. تػعية السجتسع باإلعاقة. ا2014عبج العديد البببلوؼ ) إيياب
 (. الخياض: دار الدىخاء.5)ط
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(. التكيف والرحة الشفدية. دار السديخة لمشذخ والتػزيع 2008بصخس حافع بصخس )
 .1والصباعة. عساف: األردف. ط

(. تكيف السشاىج لمصمبة ذوؼ االحتياجات الخاصة. األردف: دار 2010بصخس حافع بصخس )
 مديخة لمتػزيع والشذخ.

. عساف: دار 3(. إرشاد ذوؼ الحاجات الخاصة وأسخىع. ط2013س حافع بصخس )بصخ 
 السديخة لمشذخ والتػزيع.

(. مقجمة في التخبية الخاصة. عساف: 2010تيديخ مرمح كػافحة، عسخ فػاز عبج العديد )
 دار السديخة لمشذخ والتػزيع. ط الخابعة.

 مصبعة دار الفكخ، الصبعة األولى.(. 2009جساؿ دمحم الخصيب، مشى دمحم صبحي الحجيجؼ )

(. بعس أساليب السعاممة الػالجية كسا يجركيا األبشاء وعبلقتيا 2005جساؿ مختار حسدة )
 باألمغ الشفدي لحاتيع. مجمة عمـػ التخبػية. العجد الثالث. جامعة القاىخة.

 ع الكتب.(. الرحة الشفدية والعبلج الشفدي. القاىخة: عال1987حامج عبج الدبلـ زىخاف )

(. أثخ بخنامج تخبػؼ لتخفيف التسخد الشفدي لجػ السخاىقيغ. 2005خمػد بذيخ عبج الػاحج )
 رسالة ماجدتيخ. كمية التخبية. جامعة السػصل. العخاؽ.

(. العبلقة بيغ الزغػط الشفدية و التسخد لجػ السخاىقيغ. رسالة 1995خػلة دمحم زايج مصارنة )
 عمـػ التخبػية. جامعة مؤتة األردف.ماجدتيخ غيخ مشذػرة. كمية ال

(. التسخد الشفدي والتفكيخ 2017زيشب حدغ فيح الجبػرؼ، مؤيج عبج الخازؽ حدػ )
البلعقبلني وعبلقتيسا بدمػؾ العشف لجػ شمبة كمية التخبية البجنية وعمػـ الخياضة. مجمة 

 .2074 -6032( الخؽ الجولي 33العجد ) -عمـػ الخياضة. السجمج العاشخ

(. سيكػلػجية الفئات الخاصة والسعػقيغ. القاىخة: مكتبة الشيزة 1999شب شقيخ )زي
 .1السرخية. ط
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(. التشذئة االجتساعية لمصفل. دار البارودؼ العمسية لمشذخ 2005سعاد سعجؼ عسخ )
 والتػزيع. عساف: األردف.

عجواني لجػ (. أساليب السعاممة الػالجية وعبلقتيا بالدمػؾ ال2019سعج حشبياف الساحجؼ )
 األبشاء مغ شمبة السخحمة الثانػية. ماجدتيخ اإلرشاد الشفدي السجرسي. جامعة الكػيت.

(. عمع نفذ نسػ الصفػلة والسخاىقة. عساف: دار السديخة لمشذخ والتػزيع 1994سعجية بيادر )
 الصباعة.

ساسكيا مغ (. العبلقة بيغ تػاصل األسخة األردنية ومخونتيا وت2006سكيشة جسيل الػحيجؼ )
جية وتسخد السخاىقة فييا مغ جية أخخػ. رسالة ماجدتيخ. كمية الجراسات العميا. جامعة 

 عساف السرخية. األردف.

(.  عبلقة أساليب السعاممة الػالجية بالتػافق الشفدي لجػ الصفل األصع: 2012سبلمة سعيجة )
جدتيخ غيخ مشذػرة. دراسة ميجانية بسجرسة ابغ سيشا لرغار الرع بالبػبخة. رسالة ما

 جامعة العقيج أكمي محدشج أو الحاج: الجدائخ.

 (. عمع الشفذ. دار صفاء لمشذخ والتػزيع.2008صالح حدغ الجىخؼ )

(. عمع الشفذ اإلرشادؼ نطخياتو وأساليبو الحجيثة. دار وائل 2005حدغ الجاىخؼ ) صالح
 لمصباعة والشذخ والتػزيع.

صة الػالجية داخل األسخة  وانعكاسيا عمى التػافق (. مسارسة الدم2013شالجي ىجيخة )
 الشفدي االجتساعي لمسخاىق. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة. جامعة وىخاف8 الجدائخ.

(. تشبؤ األساليب الػالجية السجركة في مخحمة الصفػلة بالحكاء 2019الطاىخة محسػد السغخبي )
نفدية دورية عمسية. السجمج التاسع الػججاني كقجرة في مخحمة السخاىق الستأخخة. دراسات 

 .2019والعذخوف. العجد الثاني. أبخيل 
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(. مبادغ في التشذئة االجتساعية. دار الغخيب لمشذخ والتػزيع، 2005عبج العديد خػاجة )
 وىخاف.

(. أثخ أنساط التشذئة األسخية عمى شبيعة االنحخافات الدمػكية عشج 1997عبج هللا عػيجات )
الثامغ والتاسع والعاشخ/ الحكػر في األردف. دراسات )العمػـ التخبػية(. شمبة الرفػؼ 

24 (1 ،)83- 101. 

(. دور السجتسع نحػ أبشائو مغ ذوؼ االحتياجات 2005عبج السحدغ عبج السقرػد سمصاف )
 .1الخاصة. دار العمع والثقافة. ط

خبيتيع. القاىخة: دار (. سيكػلػجية ذوؼ االحتياجات الخاصة وت1999عبج السصمب القخيصي )
 .1الفكخ العخبي. ط

(. سيكػلػجية ذوؼ االحتياجات الخاصة وتخبيتيع. 1996عبج السصمب أميغ القخيصي )
 القاىخة: مكتبة دار الفكخ العخبي.

(. الخجل وعبلقتو بتقجيخ الحات ومدتػػ الصسػح لجػ السعاقيغ 2010عبج ربو شعباف )
 ة. قدع عمع الشفذ، الجامعة اإلسبلمية. غدة.برخيًا. رسالة ماجدتيخ. كمية التخبي

 . القاىخة: دار الفكخ.2(. عمع الشفذ األسخؼ. ط2009عبلء الجيغ كفافي )

(. االتجاىات الػالجية في التشذئة كسا يجركيا الصبلب الرع بالسخحمة 2009عمي آؿ محخز )
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 اإلستشهاد املرجعى: 

ضعف مستوى الوعي البيئي وعالقته ابلسلوك املشكل (.2020) .الصفيت،زينب دمحم سالمة عمر على  

. جامعة بين سويف ..كلية الرتبية للطفولة املبكرةجملة حبوث ودراسات الطفولة. لدى أطفال الروضة 
 1753 -1695، ديسمرب، 2(، ج4)2

 إعداد
 زينب دمحم سالمة عمر علي الصفيت

جامعة الفيوم -مدرس بقسم العلوم النفسية بكلية الرتبية للطفولة املبكرة   

 

 ضعف مستوى الوعي البيئي وعالقته ابلسلوك املشكل
 لدى أطفال الروضة  
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 :ثحبلا صخلم

ىجف البحث إلى الكذف عغ شبيعة العبلقة االرتباشية بيغ ضعف مدتػػ الػعي 
البيئي والدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة، والكذف عغ مدتػػ الػعي البيئي لجػ أشفال 

والدمػك الخوضة، والكذف عغ داللة الفخوق بيغ الحكػر واإلناث في كبل مغ الػعي البيئي 
السذكل لجػ أشفال الخوضة، واستخجم السشيج الػصفي االرتباشي السقارن، وتكػنت العيشة مغ 

( شفمة، وتخاوحت 66( شفبل، وإناث )14( شفبل وشفمة مغ أشفال الخوضة مشيع ذكػر)111)
( سشة، واستخجم البحث أدوات مقياس الػعي البيئي 6 – 1األعسار الدمشية لؤلشفال ما بيغ )

اد/ الباحثة( ومقياس الدمػك السذكل )إعجاد/ سييخ كامل أحسج، بصخس حافع بصخس، )إعج
( بيغ الػعي البيئي والدمػك 2021م(، وتػصل البحث إلى وجػد ارتباط عشج مدتػػ )0212

السذكل لجػ أشفال الخوضة، كسا يػجج مدتػػ متػسط في الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة 
وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث في  ( ، وعجم360205بػزن ندبي )

الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة، وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث في 
 الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة لرالح الحكػر0

 أشفال الخوضة -الدمػك السذكل  -الػعي البيئي  الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

The aim of the research is to reveal the nature of the correlation 

between the weak level of environmental awareness and the problematic 

behavior of kindergarten children, and to reveal the level of environmental 

awareness among kindergarten children, and to reveal the significance of the 

differences between male and female in both awareness The environmental 

and behavioral behavior of kindergarten children, and used the 

comparative, descriptive approach. The sample consisted of (114) male and 

female children, among whom are male (48) male and female (66 female), 

and the time ages for children ranged between (4-6) years. The research 

used the tools of the environmental awareness scale (preparation / 

researcher) and the scale of problem behavior (Preparation / Suhair Kamel 

Ahmed, Boutros Hafez Boutros, 2010 AD), and the research found a 

correlation at the level (0.01) between environmental awareness and the 

problem behavior of kindergarten children, and there is also a level Average 

environmental awareness among kindergarten children with a relative 

weight (56.023), and the absence of statistically significant differences 

between male and female children in environmental awareness in 

kindergarten children, and the presence of statistically significant 

differences between male and female children in the behavior formed in 

kindergarten children in favor of males. 

 

Keywords: Environmental Awareness - Problem Behavior - 

kindergarten Children. 
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 املقدمة 

الداوية في األساس  تعج مخحمة ما قبل السجرسة مغ أىع السخاحل الدشية باعتبارىا حجخ     
الحؼ تبشى عميو شخرية الصفل، حيث أجسع عمساء التخبية وعمع الشفذ أن الدشػات األولى 

 أىع مغ الصفػلة مخحمة مغ حياتو تكػن أكثخ أثخا في تكػيغ شخريتو وإعجاد حياتو، كسا أن
الشفدي  التكػيغ ناحية مغ بل فقط، الشاحية الرحية والتخبػية مغ ليذ الفخد، حياة مخاحل

 قجرات تشسػ ففييا ككل، والسجتسع الفخد وسعادة عمى اإلنتاج تشعكذ والتي والدمػكي والجدسي
 شخريتو، وتعتبخ وتخسخ والتذكيل، والتػجيو لمتأثيخ ويكػن قاببل مػاهبو وتشزج الصفل
السجتسع، ويحتاج الصفل إلى مغ  ونيزة تقجم مغ مؤشخات مؤشخ الدػية الػاعية الصفػلة
ويعجه لمحياة حتى يكػن قادر عمى السذاركة بإيجابية في الحياة وتكػيغ مفاهيع يخاعاه 

 وسمػكيات ناجحة عغ البيئة والسجتسع0

ويعتبررررخ اليررررجف العررررام لمتخبيررررة البيئيررررة ىررررػ مدرررراعجة أشفررررال الخوضررررة عمررررى فيررررع البيئررررة 
لقرجرة عمرى حرل ومكػناتيا والعبلقات الستبادلة بيغ ىحه السكػنات، وتشسية الػعي البيئي وكحلظ ا

السذررركبلت البيئيرررة السختبصرررة بيرررا، واكتدررراا األشفرررال السيرررارات والسعمػمرررات التررري تحقررر  ىرررحا 
اليررجف، وإكدررابيع القرريع واالتجاىررات وأوجررو التقررجيخ الترري تػجررو سررمػكيع نحررػ البيئررة والسحافطررة 

سخ ػبرة، عمييا مغ الدمػكيات الخاشئة والتي تعي  تصػيخ البيئة، والحرج مرغ الدرمػكيات  يرخ ال
والخبخات التي يكتدبيا الصفل في أول حياترو مرغ البيرت ومرغ الجيرخان ومرغ ليرع مدراس مباشرخ 
في حياتو، وتعج بسثابة تجريب إلكدابو خبخات ومعارف تتعم  بالبيئة والسجتسرع، وفري الخوضرة 
تييررررف الفخصررررة لتخسرررريخ السيررررارات والسعمػمررررات لؤلشفررررال مررررغ خرررربلل االشررررتخاك فرررري األنذررررصة 

، وعميرررو ترررربح لمخوضرررة ايستيرررا إذا عسمرررت عمرررى تيدررريخ الحاجرررات الخاصرررة لصفميرررا السختمفرررة
 وبذكل تجريجي لتػجو سمػك األشفال نحػ الػعي البيئي0 
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وُيعرررج الرررػعي البيئررري مرررغ القزرررايا السحػريرررة التررري شرررجمت برررال عمسررراء البيئرررة واالجتسرررا  
ل أساسري لرئلدراك الررحيح والدكان واإلعبلم نطخا لسا يسثمو ىحا الػعي مغ أىسية بالجة كسرجخ

لسذكبلت البيئة السختمفة ومخاشخىا ، وال تقترخ أىسية الػعي البيئي عمرى السجتسعرات الشاميرة 
فحدب وإنسا تستج إلى كافة السجتسعات حتى الستحزخة مشيرا ، والرػعي البيئري يعشري السحافطرة 

ل تحقير   ايرات فخديرة عمى البيئة وحسايتيا والتعاير معيا دون الجػر عمييا لتصػيعيا مغ أج
لئلندرران فرري السررجػ القررريخ والترري تررؤثخ فرري البيئررة عمررى السررجػ الصػيررل وفرري األجيررال القادمررة 

 (1540، 0215)عمياء عمي شكخػ ، 

وفي ضل السخاشخ البيئية فقج عقجت السؤتسخات والشجوات عمى السدتػػ العالسي واإلقميسي      
ة حسايررة البيئررة والسحافطررة عمييررا مدررألة معقررجة ال والعخبرري، والسحمرري، وتؤكررج جسيعيررا أن مدررأل

يسكررغ أن تشطسيررا الشررػاحي التذررخيرية واإلجررخاءات التكشػلػجيررة وحررجىا، وإنسررا ىرري مدررألة تخبػيررة 
بالجرجرة األولري0 فرالقػانيغ وحررجىا ال تدرتصيع أن تحقر  الجررخم السخجرػ مشيرا مررا لرع تدرتشج إلررى 

لررررى ارررريع وضررررػابط لمدررررمػك، ومررررغ أجررررل وعرررري وإدراك يرررررل إلررررى ضررررسيخ اإلندرررران، ويتحررررػل إ
السحافطة عمى البيئرة، وال يرتع تكرػيغ مثرل ذلرظ الرػعي والقريع والسبرادغ إال بحدرغ إعرجاد األفرخاد 

، 0226في ىحا السجال وتخبيتيع تخبية سميسة داخل السجرسة وخارجيرا )جامعرة الرجول العخبيرة، 
10) 

والفئرات فري أؼ مجتسرع، ألنرو  ويعج الػعي البيئي ضخورة ال  شى عشيا لسختمرف األفرخاد
بسثابة الػسيمة الفاعمة والقػة الجافعة التي يسكغ لسغ يستمكيا أن يحدغ التعامل معيا، والتفاعرل 
مررغ خبلليررا مررع مكػنررات البيئررة الترري يرررير فييررا، وأن يدرريع إسررياما فرراعبل فرري حررل مذرركبلتيا 

 (480، 0213أبػعخاد،  عمى السختمفة )صالح

الػعي البيئررري ضرررخورة ممحرررو بدررربب عرررجم وجرررػد وعررري مرررغ قبرررل وقرررج أصررربح االىتسرررام بررر
الشاس، والحؼ يخجع باألصل إلى أساس تخبيتيع مشح الرجخ، لحا البج أن تكرػن مخحمرة الصفػلرة 
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ىرري البجايررة الدررميسة مررغ أجررل تحقيرر  ىررحا الررػعي، األمررخ الررحؼ يفررخم ضررخورة االىتسررام بجررخس 
يرري ال تقررل عررغ السعررارف والسعمػمررات الترري القرريع البيئيررة الرررحيحة لررجػ الصفررل مشررح الرررجخ، ف

وتعتبرخ الخوضرة إحرجػ السؤسدرات التخبػيرة التري ليرا دور  .(David (14 ,2016 ,يردود بيرا 
فرري بشرراء شخرررية الصفررل وجعمررو فررخد نررافع فرري مجتسعررو، والتخبيررة البيئيررة ليدررت مجسػعررة مررغ 
األنذصة يسكغ لمخوضة أن تزيفيا إلى بقية األنذصة األخخػ التي تقجم لؤلشفال بل ىي مشاخ 

ػكيات البيئررررة الدررررميسة )مشررررى   جرررراد ، تخبررررػؼ متكامررررل تررررػفخه السعمسررررة لؤلشفررررال لجررررخس الدررررم
0211 ،340 ) 

إن تشسية الػعي البيئي والدمػك البيئي اإليجابي لجػ أشفال ما قبل السجرسة يرؤدؼ إلرى 
سمػك متحزخ مع البيئة يداعج عمى استجبلل مػاردىرا بصخيقرة جيرجة والتخصريط لتشسيرة السرػارد 

صرراء أفزررل وحيرراة أكثررخ سررعادة ورفاهيررة الستجررجدة ، والعسررل عمررى حررل مذرركبلتيا ، مررغ أجررل ع
 (0 04، 0228لئلندان )أحسج حديغ المقاني ، وفارعة حدغ   ، 

وُتعج عسمية تذكيل سرمػك الصفرل فري ىرحه السخحمرة الخوضرة سريبل إلرى حرج مرا نطرخا لسرا 
يتسيد بو األشفال مغ خرائز نفدية واجتساعية وجدسية يرعب الحرػل عمييا في مخاحرل 

ة السذرركبلت البيئررة ، والسخرراشخ الشاتجررة عررغ التمررػث0 وتعتبررخ مذرراكل البيئررة مررغ تاليررة لسػاجيرر
أخصخ السذاكل التي تػاجيشرا فري العررخ الحرجيث نطرخا لمتقرجم العمسري ، ولرحا فقرج راعرت مخحمرة 
الخوضة تزسيشيا في مشاىجيا وجعميا مغ أىع محاور التعميع ، مرغ حيرث تشسيرة الرػعي البيئري 

ات والدمػكيات الدميسة مشح الرجخ ، حتى يربح سرمػكيع البيئري ذات وتعػيجىع عمى السسارس
 (0 00، 0213الذػك،  عبجالػىاا فاضل سميع، أنػار داود أسمػا حياتي سميع ومدتسخ )أمل

كسرررا أضيرررخت بعرررس الجراسرررات والبحرررػث الدرررابقة العبلقرررة بررريغ لدرررمػك السذررركل وبعرررس 
لتري ىرجفت إلرى الكذرف عرغ العبلقرة ا  Denham et al., (2014الستجيرخات ومشيرا دراسرة )

االرتباشية بيغ الكفراءة االجتساعيرة والكفراءة االنفعاليرة لرجػ أشفرال الخوضرة، وتػصرمت إلرى أن 
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أشفررال الخوضررة الررحيغ تسيررد تعبيررخىع االنفعررالي بالجزررب والدررمبية أثشرراء المعررب كانررت كفرراءتيع 
عرغ وجرػد  تري أسرفخت( ال0213االجتساعيرة مشخفزرة0 وكرحلظ دراسرة أم ىاشرع خمرف مخسرى )

الزررجػط األسررخية كسررا يررجركيا اضبرراء وبعررس  عبلقررة إرتباشيررة سررالبة دالررة إحرررائياد برريغ أبعرراد
إرتباشيررة سررالبة برريغ أبعرراد الزررجػط األسررخية كسررا تررجركيا  السذرركبلت الدررمػكية، وتػجررج عبلقررة

م الدررمػكية لررجػ األشفررال، ودراسررة شرريخيغ عبررج الحرري عبجالدرربل األميررات وبعررس السذرركبلت
( الترري أسررفخت عررغ وجررػد عبلقررة ارتباشيررة دالررة إحرررائياد برريغ انتذررار الخصررا  وبرريغ 0218)

األشفررال عمرررى مقيررراس تقرررجيخ السذرركبلت الدرررمػكية الحتساليرررة ضيرررػر أنسررراط  متػسررط درجرررات
 متبايشة تشحر باإلصابة0 سمػكية

 عمرى ويشصرػؼ  مرا، شريء أو شخز نحػ مػجو مزاد فعل أو ىجػم والدمػك السذكل
 الدرخخية فري وإمرا االسرتخفاف فري وإما اإليحاء في إما ويطيخ اضخخيغ، عمى في التفػق  رغبة

(0 وقررج أثبتررت البحررػث 01، 0228 الذررخبيشي، أحسررج برراضخخ )زكخيررا العقػبررة بجررخم إنرردال
والجراسرات الشفدررية والتخبػيرة خصررػرة مخحمرة الخوضررة وأىسيتيرا فرري بشراء الفررخد وتكرػيغ شخررريتو 

 ( 010، 0216ي السدتقبل )سعجية   بيادر، وتحجيج اتجاىاتو ف

ومرررغ بعرررس البحرررػث والجراسرررات التررري تشاولرررت الدرررمػك السذررركل دراسرررة نعسرررات شرررربان 
( التي ىجفت إلى التعخف عمى األىسيرة الشدربية لسجراالت 0228عمػان، عايجة شربان صالح )

السذرركبلت  الذررائعة لررجػ أشفررال الخيررام، وأضيررخت أن أكثررخ مجرراالت السذرركبلت الدررمػكية
 الدمػكية لجػ أشفال الخوضة، ىػ: التبػل البلإرادػ والجزب0

حيث أن الصفل في الدادسة مغ عسخه تذكػ أمو مشو بسخارة، ألنو كثيخ الجرجال فري كرل 
شيء ال يتخك كمسة وإال ويعم  عمييا بذكل عكدري، وىرػ مدرتفد بذركل دائرع، ولجيرو رغبرة فري 

يتمقاىا مغ األا أو األم، فسثبل حيغ يشدلػن إلرى الذرار   مخالفة  كل الشرائح والتعميسات التي
ويسذررػن عمررى الخصرري  يرررسع ىررػ أن يسذرري فرري نيررخ الصخيرر  ويررربح معخضررا ألن تزررخبو 
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الدرريارات السدررخعة ومررع ىررحا ال يدررتجيب السررتجاثات أبػيررة فيررػ دائسررا فرري حالررة تحررجؼ وخررخوج 
اشتكي مشو كل السجرسػن فيػ يرخ عغ الصاعة وعغ الخط العام لؤلسخة، أما في السجرسة فقج 

عمى أن يجمذ عمى كخسيو في وضرع معكرػس بحيرث يعصري ضيرخه لمسرجرس، ويرخفس اإلجابرة 
عمررى األسررئمة ر ررع أنررو شررجيج الررحكاء ويررخفس عسررل الػاجبررات السجرسررية )سررييخ كامررل أحسررج ، 

 (0 51 -52، 0212، وبصخس حافع بصخس 

لػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة، حيث وتذيخ الجراسات والبحػث الدابقة إلى مدتػػ ا
( إلرى التعرخف عمرى مدرتػػ الرػعي البيئري والػقرػف 0224ىجفت دراسة عبيرخ عبرجا اليرػلي )

عمى االتجاىات البيئية لرجػ أشفرال مخحمرة الخوضرة ، وأسرفخت الشترائج عرغ بمرط الستػسرط العرام 
تزسيشيا فري برخامج ريرام %(، أكثخ السفاهيع السقتخح 42035لمػعي البيئي ألشفال الخيام )

األشفال ارتبصت بالبيئة البحخية والتمرػث ونطافرة البيئرة والتعخير  بكيايرة السحافطرة عمرى البيئرة 
واستخجام السدرتيمكات فري عسرل أشرياء مفيرجة والسحافطرة عمرى نطافرة مخافر  الخوضرة واألمراكغ 

مى الرػعي البيئري ( ىجفت إلى التعخف ع0214خزيخ يتيع ) العامة0 في حيغ أن دراسة عديدة
ألشفررال الخوضررة، وأسررفخت نتائجيررا عررغ ارتفررا  الررػعي البيئرري لرربعس السشرراش  التعميسيررة مثررل 
 العاصسة وانخفام الػعي البيئي في بعس السشاش  ذات السدتػػ االجتساعي السشخفس0

عمى وعي أشفال الخوضة بالسذكبلت البيئيرة، والتري Bonnet (2016) وأكجت دراسة 
أضيخت نتائجيا أن أشفال الخوضة لجييع وعري كبيرخ بالبيئرة، وبرأنيع جردء مرغ البيئرة السحيصرة، 
ولجييع إحداسا قػيا بأىسية حساية البيئة ولجييع وعي بسذركبلت البيئرة ، إال أن الشترائج أشرارت 

( ىرجفت (Gulay, 2017ا البيئيرة0 وأيزرا دراسرة إلرى أن أشفرال الخوضرة ال عمرع ليرع بالقزراي
إلررى ايرراس الررػعي البيئرري واالتجرراه نحررػ البيئررة لررجػ أشفررال الخوضررة، وأسررفخت عررغ أن أشفررال 
الخوضررة تسيرردوا بررػعي مختفررع نتيجررة مررخورىع ببخنررامج التخبيررة البيئيررة0 وفرري نفررذ السجررال أكررجت 
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 البيئري الرػعي مدرتػػ  تقرراءاس ( عمرى0214أيػا شخيبو، وريرع سرميع شخيفري ) دراسة بذخػ 
 الخوضة، وأسفخت عغ ارتفا  مدتػػ الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة0 أشفال لجػ

ويرير الفخد في بيئة فيديقيو اجتساعيرة تخبصرو بيرا مشرح البجايرة عبلقرة ديشاميكيرة مدرتسخة 
ة مررغ بحيرث يررؤثخ كرربل مشيسررا فري األخررخ ويتررأثخ بررو، وىرحه العبلقررة تجعررل الفررخد فري حالررة مدررتسخ 

الشذرراط، والترري تذررسل العجيررج مررغ أنذررصة حياتررو بررجا مررغ تقمرررات السعررجة إلررى حخكررة العزرربلت 
الكبيرخة أو الرررجيخة، إلررى تشراول الصعررام إلررى القرخاءة وحررل بعررس السذركبلت العقميررة، أو الررحىاا 
إلررى السجرسررة أو الشررادؼ أو الدرريشسا، وكررل أنررػا  الشذرراط الترري ترررجر عررغ الفررخد وىررػ مررا ندررسيو 

مػك، ويقرج بو كل األنذصة أو العسميرات التري يسكرغ أن تبلحرع بصخيقرة مػضرػعية سرػاء بالد
ردود أفعرررال العزررربلت الجاخميرررة أو الجرررجد أو األجرررداء األخرررخػ مرررغ الكرررائغ الحررري وكرررحلظ ردود 
األفعال الػاضحة التي تسيد الكائغ الحي ككل، كسا يفدخ عمساء الشفذ ليذسل أيزاد العسميرات 

لتفكيررخ والمجررة وردود األفعررال االنفعاليررة ومررا يذررابييا، والترري ال يسكررغ مبلحطتيررا الجاخميررة مثررل ا
بصخيقة مباشخة ولكغ يسكغ استشتاجيا مغ مبلحطة الدمػك الخارجي )محسػد عبجالحميع مشدي، 

 (140 -14، 0220سيج محسػد الصػاا، 

بررالػعي  ( عمرى السذرراكل التري تتعمرر 0215الرردوم ) ا عبررج وقرج أكررجت دراسرة ابتدررام
البيئي، والتي أسفخت نتائجيا عغ وجػد عبلقة ارتباشيرو مػجبرة بريغ الرػعي البيئري والدرمػكيات 

 اليػمية0 

 لسػاجيرة الفرخد يبرحليا التري السحراوالت عرغ محرجدا تعبيرخا يعبرخ سرمػك البذرخؼ  والدرمػك
السجتسرع )سرمػك  يخضراه ال سرمػك إلرى ترارة بو تجفع التي أو الحاجات مغ متصمباتو، فمجيو عجد

 سرمػك كرل الفخد مغ ليدتحدغ السجتسع والثشاء، وأن الحسج لو يجمب سمػك إلى وتارة مذكل(،
 إال ىي ما والسجتسع األسخة والسجرسة وان بجوافعو، ليتحكع العقل نعسة وىب اإلندان ألن بشاء،

 فري اإلندرانيالدرمػك  ويفدرخ وتقػيسرو، الدرمػك بتيرحيب كفيمرة وتخبػيرة اجتساعيرة مؤسدرات
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 رأػ ما إذا فيػ الجاخمي، التػازن  مغ بحالة االحتفاظ إلى يدعى الفخد أن أساس عمى السجتسع
ا يدمظ مغ نفدو  عرغ عدلرو يتع ال حتى عشو العجول حاول والسجتسع الجساعة يخضي ال سمػكد
 .اضخخيغ

 مشكلة البحث

 الررادر البيئري الدرمػك ارتكرازه محرػر أن الرػعي البيئري يكرػن  بعت مذكمة البحث مغت
الررحيح  الدرمػك أنسراط وتذرجع فجعع البيئة، اإليجابية نحػ عغ األشفال  لمترخفات الدمػكية

يمردم  الدرالب الدرمػك  يرخ الررحيح أنسراط االيجابي نحػ البيئة أمخ ىرام فري حريغ أن تذرخز
 تعجل في االتجاه االيجابي0

 السدراىسة عمرى والقرادر مذركبلت، مرغ يػاجو بيئترو بسا الػاعي الذخز حيث أن إعجاد
 عمرى تخبيرة تعسرل أن لتخبيرة الصفرل فري الخوضرة البرج كران وعميرو مذركبلتو، حرل   اإليجابية فري

 الرتعمع قاعرجة يخسرخ فري الدرغ السبكرخ الصفرل تعمريع أن مرغ انصبلقراد  مشاسربة بيئيرة تخبيرة الصفرل
 دور ليرا التري والدرمػكيات تاالتجاىرا وتعديرد دعرع فري كبيرخة لو إمكانية وبالتالي الحياة0 مجػ
 (Ozturk, 2017, 20البيئية ) السذكبلت تجشب في أساسي

 معمسات أفادت الخوضات بسحافطة الفيػم، مغ عجد لسعمسات مقاببلت عسل خبلل ومغ
 خربلل مرغ تطيرخ البيئرة نحرػ سرمبية اتجاىرات لرجييع األشفرال مرغ ىشراك عرجد أن الخوضرة

 الترخفات الدمػكية عمى التجريب يكػن  أن يجب لحا الخوضة، في الدمبية الترخفات الدمػكية
 ترخبيتيع بيرجف الخوضرة مخاحرل فري يبرجأ الدرمبية الدرمػك مغ أنسراط والحج البيئة اإليجابية نحػ

البيئرة لتشسيرة  نحرػ اإليجابيرة واالتجاىرات والقريع والسفراهيع البيئيرة مرغ العرادات مشطػمرة عمرى
 .الدغ السبكخةالػعي البيئي لجػ األشفال في 
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وباالشبل  وتحميل نتائج بعرس الجراسرات والبحرػث الدرابقة تبريغ ضرعف مدرتػػ الرػعي 
 (، ودراسرة ابتدرام0224لجؼ شفل الخوضة وقج أكجت عرل ذلرظ دراسرة عبيرخ عبرجا اليرػلي )

أسرررفخت عرررغ وجرررػد عبلقرررة ارتباشيرررو مػجبرررة بررريغ الرررػعي البيئررري ( 0215الررردوم ) ا عبرررج
أشرارت إلرى أن أشفرال الخوضرة ال عمرع ليرع  Bonnet (2016) دراسرة يرة، و والدرمػكيات اليػم

( أكرجت عمرى انخفرام الرػعي البيئري فري 0214خزريخ يتريع ) بالقزايا البيئية، ودراسرة عديردة
بعررس السشرراش  ذات السدررتػػ االجتسرراعي السررشخفس، ودراسررة شرريخيغ عبررج الحرري عبررج الدرربلم 

إحررررائياد بررريغ انتذرررار بعرررس ممػثرررات اليرررػاء وبررريغ ( أسرررفخت عرررغ وجرررػد عبلقرررة دالرررة 0218)
 لجػ عيشة مغ األشفال0 احتسالية ضيػر أنساط سمػكية متبايشة

االرتباشيرة بريغ ضرعف  العبلقرة الكذرف عرغ الحرالي فري البحث مذكمة ومسا سب  تتسثل
الرػعي البيئري والدرمػك السذركل لرجػ أشفرال الخوضرة0 ويسكرغ بمرػرة مذركمة البحرث فري  مدرتػػ 
 -لتداؤالت ىي : بعس ا

ىل تػجج عبلقة ارتباشية بيغ ضعف مدتػػ الػعي البيئي والدمػك السذكل لجػ  -
 أشفال الخوضة؟ 

 ما مدتػػ الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة؟ -

 ما الفخوق بيغ الحكػر واإلناث في الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة؟ -

 ال الخوضة؟ما الفخوق بيغ الحكػر واإلناث في الدمػك السذكل لجػ أشف -

 أهداف البحث

 ضعف مدتػػ ىجف البحث الخاىغ إلى الكذف عغ شبيعة العبلقة االرتباشية بيغ 
مدتػػ الػعي البيئي لجػ الػعي البيئي والدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة، والكذف عغ 

والكذف عغ داللة الفخوق بيغ الحكػر واإلناث في كبل مغ الػعي البيئي  أشفال الخوضة،
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 .والدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة

 أهمية البحث

 -البحث في األىسية الشطخية واألىسية التصبيقية كسا يمي:تكسغ أىسية 

 -النظرةة:األىمية -

الػقػف عمى مدتػػ الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة، لبلستفادة مشو في عسمية  -
 التعميع والتعمع في مخحمة ريام األشفال0 

الشطخية ليحا البحث إلى تشاول متجيخات ذات شابع ميع وىي ضعف تخجع األىسية  -
مدتػػ الػعي البيئي والدمػك السذكل وكبلىسا ذو أىسية لؤلشفال في مخحمة 

 الخوضة0

كسا تعج مخحمة الخوضة مغ أىع السخاحل الحياتية لئلندان، حيث وضع األسذ العامة  -
 ج ذلظ 0 لحياة الصفل والتي تتبمػر عمييا محاور الذخرية بع

قمة الجراسات والبحػث في البيئة العخبية واألجشبية )في حج عمع الباحثة( التي اىتست  -
بالكذف عغ العبلقة بيغ ضعف مدتػػ الػعي البيئي والدمػك السذكل لجؼ أشفال 

 الخوضة0

 -التطبيقية:األىمية -

يديع ىحا البحث في تبريخ األشفال بتأثيخ ضعف مدتػػ الػعي البيئي عمى  -
 تيع وسمػكياتيع0صح

قج تديع نتائج البحث في الكذف عغ العبلقة بيغ ضعف مدتػػ الػعي البيئي  -
 لديادة والتػصيات السقتخحات بعس والدمػك السذكل لجؼ أشفال الخوضة0 وتقجيع
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البيئية لمقائسيغ عمى العسمية التعميسية والباحثيغ ومعمسيغ ريام األشفال مسا  الثقافة
لجػ أشفال الخوضة مغ خبلل األنذصة الػعي البيئي يديع في تشسية مدتػػ 
 والسقخرات الجراسية0 

يديع البحث الحالي في مداعجة السعمسيغ في مجال الصفػلة عمى معخفة الخرائز  -
السسيدة ألشفال الخوضة، وتقجيع مجسػعة مغ السقتخحات والتػصيات والتصبيقات ضباء 
ومعمسي ىؤالء األشفال لسداعجتيع في اكتذاف الدمػك السذكل، األمخ الحؼ يديع 

 ية والتجريدية والػقائية السشاسبة ليع0 في عسمية إعجاد وتقجيع البخامج العبلج

 مصطلحات الدراسة اإلجرائية:
 أطفال الروضة     .1

تستج مغ نياية مخحمة الخضاعة حتى دخرػل السجرسرةإ إذ تدرتقبل دور الحزرانة وريرام 
(0 025، 0223األشفرررال ايسرررا بررريغ سرررغ الثالثرررة والدادسرررة تقخيبررراد )حامرررج عبرررج الدررربلم زىرررخان، 

-1مغ ) أعسارىع الخوضة إجخائيا: بأنو شفل ما قبل السجرسة، وقج تتخاوحوتعخف الباحثة شفل 
 سشػات0 (6

 الهعي البيئي  .2

 تعرخف الباحثرة الرػعي البيئري إجخائيرا عمرى أنرو إدراك لعشاصرخ البيئرة ومذركبلتيا وشرخق 
مررغ خرربلل السعخفررة بالعبلقررات والسذرركبلت البيئيررة مررغ حيررث أسرربابيا و ثارىررا  عمييررا الحفرراظ
وذلظ لسداعجة أنفديع والفئات االجتساعية واألفخاد عمى اكتداا أفعال بيئية ايجابية  ووسائميا،

مررغ خررربلل تػضررريح السفررراهيع والحقررائ  والقررريع لمقزرررايا والسذررركبلت البيئيررة لدررربلمة و مرررغ أفرررخاد 
السجتسررع، وذلررظ مررغ خرربلل الشطافررة الذخرررية، األمررغ والدرربلمة0 ويقررجر إجخائيررا بالجرجررة الترري 

 الصفل عمى السقياس السدتخجم في البحث الحالي0يحرل عمييا 
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 الدمهك المذكل   .3

يعرررخف بأنرررو سرررمػك لرررجػ مجسػعرررة مرررغ األشفرررال الرررحيغ يطيرررخون وبذررركل متكرررخر أنساشرررا 
مشحخفة أو شاذة مغ الدرمػك عسرا ىرػ مرألػف أو معتراد، وىرع أشفرال  يرخ قرادريغ عمرى التػافر  
والتكيررر  مرررع السعررراييخ االجتساعيرررة السحرررجدة لمدرررمػك السقبرررػل، وبشررراء عميرررو سررريتأثخ تحرررريميع 

الذخررية مرع السعمسريغ والخفراق ، وتتكرػن لرجييع مذركبلت تتعمر   األكاديسي، وكرحلظ عبلقراتيع
بالرخاعات الشفدية وكحلظ التعمع االجتساعي، ووفقا لحلظ فإن لجييع صعػبات في: التفاعل مع 
اإلقررررخان بأنسرررراط سررررمػكية مشتجررررة ومقبػلررررة، والتفاعررررل مررررع أشرررركال الدررررمصة كررررالسعمسيغ والسررررخبيغ 

، 0212ػلة )سييخ كامرل أحسرج ، بصرخس حرافع بصرخس، والػالجيغ بأنساط سمػكية شخرية مقب
عررجة أشرركال السقيرراس عمررى  وقررج اقترررخ الدررمػك السذرركل عشررج شفررل الخوضررة فرري ىررحا(0 4-4

مختمفرررة تتسثرررل فررري: الجيرررخة، والعرررجوان، والكرررحا، والدرررخقة، ومرررز األصرررابع، وقزرررع األضرررافخ، 
واسرررتخجام األلفررراظ البحيئرررة، والعشررراد، والجزرررب، والقمررر ، وتذرررتت االنتبررراه، والخرررػف، والتخخيرررب، 

ويقررجر إجخائيررا بالجرجررة الترري يحرررل عمييررا الصفررل عمررى السقيرراس السدررتخجم فرري وفررخط الشذرراط0 
 البحث الحالي0

 اإلطار الهظري للبحث:

 مفيهم الهعي البيئي : - أ

 -يختمف الباحثػن في تعخي  الػعي البيئي،  وايسا يمي عخم ألىع التعخيفات :

عسميررة بشرراء، وتشسيررة اتجاىررات، ومفرراهيع ، وارريع ، وسررمػكيات  يعررخف الررػعي البيئرري بأنررو
بيئيررة لررجػ األفررخاد بسررا يررشعكذ إيجابيررا عمررى حسايررة البيئررة ، والسحافطررة عمييررا وتحقيرر  نررػ  مررغ 

 (3460، 0226العبلقات الستػازنة التي تحق  األمان البيئي )مخفت حدغ بخعي، 

ج مع بيئترو بسرا تذرسمو مرغ مرػارد مختمفرة ويحكخ عمى أنو عسمية إعجاد الفخد لمتفاعل الشات
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، مسا يتصمب إكدابو العجيج مغ السفراهيع البيئيرة التري تدراعج عمرى فيرع العبلقرات الستبادلرة بريغ 
اإلندان وعشاصخ البيئة ، كسا يتصمب تشسية وتػجيو سمػكياتو تجاه البيئة وإثارة ميػلو واتجاىاتو 

 (012، 0228 الجدار ، نحػ صيانة البيئة والسحافطة عمييا )مشى  

كسرررا يعررررخف الررررػعي البيئررري بأنررررو إدراك الصفررررل القررررائع عمرررى إحداسررررو ومعخفتررررو بالقزررررايا 
، 0212الخافعي ،  محسػد عبلجيا )محب ووسائلوالسذكبلت البيئية مغ حيث أسبابيا و ثارىا 

400) 

 وىري البيئرة نحرػ إيجرابي اتجراه في يديخ تجعمو الصفل داخل مغ نابعة ذاتية عسمية ىػ
 مغ العبلقة ىحه تحػؼ  ما وكل والبيئة، اإلندان بيغ الستبادلة لمعبلقات الصفل إدراك عبارة عغ
 والتخشريج التقشريغ مرع السذركبلت، ىرحه والػقايرة مرغ السػاجيرة وشخيقرة بيئيرة ومذركبلت قزرايا
 (038، 0211أحسج و خخون ،  محخوس البيئة)سسخ مػارد عمى والحفاظ

بأنررو إدراك الفررخد لمبيئررة القررائع عمررى السعخفررة والذررعػر الررجاخمي نحررػ يعررخف الررػعي البيئرري 
عشاصررررخ البيئررررة ومذرررركبلتيا ، أؼ ال يكررررػن االىتسررررام مػجيررررا إلررررى الررررحاكخة أو اسررررتخجا  بقررررجر 

 ,Disingerاالىتسرام بررأن يررجرك الفررخد ويذرعخ بأشررياء معيشررة فرري السػقرف أو الطرراىخة البيئيررة )
2011, 35) 

فررري التعامررل مرررع البيئررة ومػاجيتيرررا ، وحدررغ اسرررتجبلل مػاردىرررا  وىررػ إدراك الصفرررل لررجوره
الصبيريرررة ، وإدراكرررو لمسذررركبلت البيئيرررة ، وقجرترررو عمرررى التػصرررل ألندرررب الحمرررػل لسػاجيرررة ىرررحه 

 (513، 0216السذكبلت )  عباس السجخبي و خخون ، 

أو  ويشطرررخ إلرررى  الرررػعي البيئررري عمرررى أنرررو اسرررتجابة الفخد)سرررمبا أو إيجابرررا( نحرررػ مػقرررف ،
قزية بيئية ناتجة عرغ ترأثخه وجرجانيا بسعمػمرات معخايرة تجراه السػقرف ) مرال سرعج سريج أحسرج ، 

0216 ،0130) 
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ويقرررج بررالػعي البيئرري عسميررة بشررراء ، وتشسيررة اتجاىررات ، ومفرراهيع ، وارريع ، وسرررمػكيات 
مررغ بيئيررة لررجػ األفررخاد بسررا يررشعكذ إيجابررا عمررى حسايررة البيئررة ، والسحافطررة عمييررا وتحقيرر  نررػ  

 (Grodzinska, 2016, 62-690العبلقات الستػازنة التي تحق  اضمان البيئي )

 االحتكراك السباشرخ خربلل مرغ وذلرظ عمييرا الحفراظ وشخق  لمبيئة ومكػناتيا الصفل إدراك
صرالح  البيئرة )صرباح بأىسيرة واإلحدراس والذرعػر السعخفرة عمرى اإلدراك يقرػم وىرحا والتفاعرل
  .(116، 0216،  الذجخاوؼ 

ويعخف عمى أنو قجرة الصفل عمى إدراك وتفدريخ العبلقرة الررحية بريغ األنطسرة البيئيرة ، 
 ,Oneillوقجرتو عمى الترخف الدميع مع مػارد البيئة بيجف تحديغ البيئة والسحافطرة عمييرا )

2017, 40) 

يعرررخف الرررػعي البيئررري بأنرررو إدراك الفرررخد بالسعرررارف الستعمقرررة بالبيئرررة، والتررري تحرررجد عبلقترررو 
ػسرررط البيئررري السحررريط برررو، ليكرررػن قرررادرا عمرررى حسايرررة البيئرررة مرررغ السذررركبلت التررري تػاجييرررا ، بال

وكررحلظ حسايررة نفدررو مررغ تمررظ السخرراشخ ، وحسايررة األجيررال الستعاابررة عمررى ىررحه األرم )عمررى 
 (1060، 0214محي الجيغ راشج، 

ومسرررا سرررب  يتزرررح أن الرررػعي البيئررري عبرررارة عرررغ مجسػعرررة مرررغ السعرررارف واالتجاىرررات 
مػكيات، إدراك الفخد القائع عمى إحداسو الستجابة سخيعة مغ أجل التفاعل مرع بيئترو وفيرع والد

السذرركبلت الترري تػاجررو البيئررة ، كسررا أن الررػعي البيئرري بسثابررة إدراك لعشاصررخ البيئررة  والتعررخف 
عمرررى مذررركبلتيا مرررغ خررربلل السعخفرررة بالعبلقرررات والسذررركبلت البيئيرررة مرررغ حيرررث أسررربابيا و ثارىرررا 

وذلظ لسداعجة أنفديع والفئات االجتساعية واألفخاد عمى اكتداا أفعال بيئية ايجابية  ووسائميا،
مرررغ خررربلل تػضررريح السفررراهيع والحقرررائ  والقررريع لمقزرررايا والسذررركبلت البيئيرررة و ثارىرررا عمرررى حيررراة 

 اإلندان بيجف تحفيده وتحقي  الجافرية لجيو وصػال لمدمػكيات االيجابية0 
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 مدتهةات الهعي البيئي :

 البيئي ايسا يمي: الػعيسثل مدتػيات تت

 يختز بالذعػر واإلحداس واإلدراك بالبيئة السحيصة باإلندان0 المدتهى الهجداني : -

يختز بجسيع السبادغ والسعارف والسفاهيع والعبلقات الستبادلة  المدتهى المعرفي : -
 بيغ اإلندان والبيئة والتعخف عمى السذكبلت البيئية0

ميارة التفكيخ في عطسة الخال  سبحانو وتعالي في جعل البيئة المدتهى المياري :  -
في حالة اتدان ومعخفة سمػك الفخد  يخ الخشيج الحؼ أدػ إلى اختبلل التػازن الصبيعي 
وإحجاث السذكبلت البيئية وميارة التفكيخ في العسل عمى حل السذكبلت وميارة اتخاذ 

خة أخخؼ )سعاد مرصفى الدياتي، القخارات اإليجابية لسشع ضيػر ىحه السذكبلت م
0221 ،0140) 

ويزررح ضررعف مدررتػػ الررػعي البيئرري لصفررل الخوضررة وقررج أكررجت بعررس الجراسررات ومشيررا 
( التررري ىرررجفت إلرررى التعرررخف عمرررى مدرررتػػ الرررػعي البيئررري 0224دراسرررة عبيرررخ عبرررجا اليرررػلي )

لتعخف عمى أىع والػقػف عمى االتجاىات البيئية لجػ أشفال مخحمة الخوضة بجولة الكػيت ، وا
السفرراهيع البيئيررة الترري يجررب تزررسيشيا فرري بررخامج ريررام األشفررال ، واسررتخجمت الجراسررة السررشيج 

( معمسرررة مرررغ معمسرررات 300( شفرررل وشفمرررة ، )183الػصرررفي التحميمررري ، وتكػنرررت العيشرررة مرررغ )
ريام األشفال مغ السمتحقيغ بخيام األشفال، واستخجمت الجراسرة أدوات مشيرا اختبرار الرػعي 

يئي لؤلشفال ، ومقياس لبلتجاه البيئي ألشفال الخيرام ، وأسرفخت الشترائج عرغ بمرط الستػسرط الب
%( ، أكثرخ السفراهيع السقترخح تزرسيشيا فري برخامج 42035العام لمػعي البيئي ألشفال الخيام )

ريام األشفال ارتبصت بالبيئة البحخية والتمػث ونطافة البيئة والتعخي  بكيايرة السحافطرة عمرى 
ئرررة واسرررتخجام السدرررتيمكات فررري عسرررل أشرررياء مفيرررجة والسحافطرررة عمرررى نطافرررة مخافررر  الخوضرررة البي
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 واألماكغ العامة 0 

( إلى التعخف عمى مدتػػ الػعي البيئي 0214خزيخ يتيع ) كسا ىجفت دراسة عديدة
( مغ أشفال الخوضة بجولة الكػيت، واستخجمت 132ألشفال الخوضة، تكػنت العيشة مغ )

الػصفي، واستخجمت الجراسة أدوات مشيا مقياس الػعي البيئي ألشفال  الجراسة السشيج
الخوضة، وأسفخت الشتائج عغ ارتفا  الػعي البيئي لبعس السشاش  التعميسية مثل العاصسة 
وانخفام الػعي البيئي في بعس السشاش  ذات السدتػػ االجتساعي السشخفس، ووجػد فخوق 

لرالح اإلناث حيث وجج أن اإلناث أكثخ وعيا بالبيئة  بيغ الحكػر واإلناث في الػعي البيئي
( إلى اياس الػعي البيئي واالتجاه نحػ (Gulay, 2017مغ الحكػر0 وأيزا ىجفت دراسة 

( شفبل وشفمة مغ 141البيئة لجػ أشفال الخوضة بسجيشة ديدلي بتخكيا، وتكػنت العيشة مغ )
دتػػ وعييع، واستخجمت الجراسة أشفال الخوضة، كسا ىجفت إلى اياس أثخ الجشذ عمى م

السشيج الػصفي ، وتزسشت أدوات الجراسة مقياس الػعي البيئي، ومقياس االتجاه نحػ البيئة، 
أسفخت نتائج الجراسة عغ أن أشفال الخوضة تسيدوا بػعي مختفع نتيجة مخورىع ببخنامج التخبية 

 استقراء دراسة ىجفت إلى (0214البيئية0 وقج أجخت بذخػ أيػا شخيبو، وريع سميع شخيفي )
( شفل وشفمة ، وتتخاوح 142الخوضة، وتكػنت العيشة مغ ) أشفال لجػ البيئي الػعي مدتػػ 

( سشػات ، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي ، واستخجمت مقياس 6-3أعسارىع بيغ )
شفال الػعي البيئي ألشفال الخوضة، وأسفخت الشتائج عغ  ارتفا  مدتػػ الػعي البيئي لجػ أ
 الخوضة، وعجم وجػد فخوق في مدتػػ الػعي البيئي تبعا لستجيخؼ الجشذ والثقافة 0

 أىداف الهعي البيئي :

 -إلى : البيئيييجف الػعي 

 تحديغ نػعية مريذة اإلندان مغ خبلل تقميل أثخ التمػث عمى صحتو0 -
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 البيئة 0تصػيخ أخبلايات بيئية بحيث تربح ىي الخقيب عمى اإلندان عشج تعاممو مع  -

 تفعيل دور الجسيع في السذاركة باتخاذ القخار لمعشاية بالبيئة0  -

 مداعجة الفخد في اكتذاف السذاكل البيئية وإيجاد الحمػل السشاسبة ليا0 -

تعديد الدمػك اإليجابي لجػ األفخاد في التعامل مع عشاصخ البيئة )ربيع ىادؼ  -
 (0226،0230مذعان ، 

  -كما ييدف الهعي البيئي إلى:

تيديخ السعخفة البيئية وكذف الحقائ  السترمة بيا لمصفل ؛ حتى يجرك مكػناتيا  -
 وعبلقتيا 

تكػيغ معخفة بيئية لجػ فئات مختمفة مغ السجتسع ، يداعجىع عمى فيع السذكبلت  -
البيئية السحيصة بيع ؛ حتى يكػن ليع نريب مغ السداىسة في السحافطة عمى سبلمة 

 السحيط0

إيجاد الحمػل السشاسبة ، مغ خبلل  خس القيع البيئية التي تػليج الحساس تجاه  -
تدتيجف صيانة البيئة مسا ييجدىا مغ أخصار التجمجل إلى جحور العمل الحقيقية في 

 أسمػا حياة كل فخد

 الحث عمى السذاركة في الحج مغ السذكبلت البيئية والػقاية مشيا0 -

الرػعي البيئري لؤلشفرال ، الرحؼ قرج  وحرل مذركبلتيا يبرجأ مرغ تشسيرة البيئرةفالسحافطة عمى 
يؤدؼ إلى االتجاه والدمػك اإليجابي وعجم اإلضخار بسػارد البيئة الصبيرية كعجم قصع األشجار 

 (150، 0216، وحسايتيا ، وصيج الحيػانات والصيػر مغ جانب األشفال )رشا الديج متػلي، 

يئيررة والتػعيررة بكيايررة ومسررا سررب  فررالػعي البيئرري ييررجف إلررى معررخف الفررخد بالسذرركبلت الب



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1715 

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

الحفراظ عمررى البيئررة ، وأن الررػعي البيئرري يبررجأ مررغ اإلندرران ويعررػد إليررو ، وكررل فررخد فرري السجتسررع 
معشي ومدئػل عغ الشيػم بالسدتػػ البيئي ، وكل قرخار بيئري ميسرا كران صرجيخا ، قرج يدراىع 

يرا دراسرة في التصػيخ نحػ مدتقبل أفزل 0 وقرج أكرجت بعرس الجراسرات الدرابقة عمرى ذلرظ ومش
( التري ىرجفت إلرى التعرخف عمرى السذراكل التري تتعمر  برالػعي 0215الردوم ) ا عبرج ابتدرام

البيئي، كسا ىجفت إلى تحجيج أوجو التذابو واالختبلف بيغ الرحكػر واإلنراث فري الرػعي البيئري، 
واسرررتخجمت الجراسرررة أدوات مشيرررا اسرررتبيان الرررػعي البيئررري، واسرررتبيان مسارسرررة بعرررس الدرررمػكيات 

شفررل وشفمررة ، وأسررفخت الشتررائج عررغ وجررػد عبلقررة ارتباشيررو  512ليػميررة، وتكػنررت العيشررة مررغ ا
(، 2021مػجبررة برريغ اسررتبيان الررػعي البيئرري واسررتبيان الدررمػكيات اليػميررة عشررج مدررتػػ داللررة )

وعجم وجػد فخوق ذات داللرة إحررائية بريغ الرحكػر واإلنراث فري الرػعي البيئري ، ووجرػد فرخوق 
ئية برريغ الررحكػر واإلنرراث فرري اسررتبيان الدررمػكيات اليػميررة عشررج مدررتػػ داللررة ذات داللررة إحرررا

التي ىجفت إلى التعخف عمى مجػ وعري أشفرال الخوضرة  Bonnet (2016)(0 ودراسة2023)
بالسذررركبلت البيئيرررة، واتجاىررراتيع نحػىرررا مرررغ خررربلل دراسرررتيع لمسرررشيج السحمرررى لمتعمررريع بالسسمكرررة 

( شفبل وشفمة مغ أشفرال الخوضرة، وأضيرخت الشترائج 131) الستحجة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ
أن األشفال لجييع وعي كبيخ بالبيئة ، وبأنيع جردء مرغ البيئرة  السحيصرة ، ولرجييع إحداسرا قػيرا 
بأىسيرررة حسايرررة البيئرررة ولرررجييع وعررري بسذررركبلت البيئرررة ، إال أن الشترررائج أشرررارت إلرررى أن أشفرررال 

 إدراكيع لمسفاهيع ككل0الخوضة ال عمع ليع بالقزايا البيئية، و 

( بجراسرررة ىرررجفت إلرررى وصرررف وتحميرررل 0218وقامرررت شررريخيغ عبرررج الحررري عبرررج الدررربلم )
انتذار بعرس ممػثرات اليرػاء  مطاىخ تمػث اليػاء في مجيشة شبخا الخيسة، وتػضح العبلقة بيغ

 واحتساليررة ضيررػر أنسرراط سررمػكية متبايشررة لررجػ عيشررة مررغ األشفررال، والعسررل عمررى لفررت أنطررار
فررري حرررال  يغ بذرررأن اضثرررار الكبيرررخة ليرررحه السمػثرررات وانعكاسررراتيا عمرررى سرررمػك األشفرررالالسدرررئػل

( شفررربلد مرررغ أشفرررال 32شبقرررت الجراسرررة عمرررى عيشرررة قػاميرررا ) .اسرررتسخار التعرررخم ليرررحه السمػثرررات
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بسجرسة أحسج شعبلن بحي شخق شبخا الخيسة، وكانت أىرع الذرخوط أن تكرػن  السخحمة االبتجائية
 (8( ذكرػر، و)11ػن لئلعادة، أو مشقػليغ بسبلح  مػزعيغ كالتالي: )عمى أشفال باق الجراسة

( سررررشة، وتزررررسشت أدوات الجراسررررة مقيرررراس تقررررجيخ 10-8إنرررراث فرررري مخحمررررة الصفػلررررة الستررررأخخة )
قائسرة كػرنرال الججيرجة، وأسرفخت الشترائج عرغ وجرػد عبلقرة دالرة إحررائياد  السذركبلت الدرمػكية،

األشفال عمى السقياس العقمي والسعخفري  متػسط درجاتبيغ انتذار بعس ممػثات اليػاء وبيغ 
لجػ عيشة مغ األشفال، وجػد عبلقة دالة إحرائياد بيغ  الحتسالية ضيػر أنساط سمػكية متبايشة

األشفرال عمرى مقيراس فرخط الحخكرة ونقرز  انتذار بعرس ممػثرات اليرػاء وبريغ متػسرط درجرات
جػ األشفررال، وجررػد عبلقررة ارتباشيررة دالررة متبايشررة لرر االنتبرراه الحتساليررة ضيررػر أنسرراط سررمػكية

األشفرال عمرى مقيراس تقرجيخ السذركبلت  إحررائياد بريغ انتذرار الخصرا  وبريغ متػسرط درجرات
 متبايشة لجػ األشفال0    الدمػكية الحتسالية ضيػر أنساط سمػكية

 -:البيئي الهعي أبعاد

لصفل الخوضرة فري الشطافرة الذخررية، واألمرغ والدربلمة، وقرج  البيئي الػعي تتسثل أبعاد
 ايسرا لصفرل الخوضرة البيئري الػعي أبعاد ( إلى132، 0216(صالح الذجخاوؼ  صباحأشارت 
 -:يمي

 .ضخرىا أو نفعيا ما، ضاىخة أو ما لسػقف الصفل إدراك -

 .بيشيسا والتفاعل والبيئة اإلندان بيغ لمعبلقة الصفل إدراك -

 وعجم الشطافة مثل: عجم اإلندان فييا يتدبب التي البيئية لمسذكبلت الصفل إدراك -
 وإىجار السياه استيبلك وسػء الصاقة الكيخبائية استيبلك وسػء والزػضاء، الشطام

  .العامة والتمػث السستمكات

 .البيئة بيشو وبيغ سميع تفاعل صػرة في مشو تأتي البجاية أن الصفل إدراك -
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 البيئة مكػنات لسعخفة جسيع تؤىمو التي البيئية والسعارف لمسعمػمات الصفل إدراك -
 بو0 اإلضخار موعج البيئي والشطام

 الدمهك المذكل : - ب

 مفيهم الدمهك المذكل

 متكخرة برفة عغ الصفل ترجر التي الترخفات يعخف الدمػك السذكل عمى أنو جسيع
 البيئة في عمييا الدػؼ الستعارف الدمػك معاييخ مع تتف  وال والسجرسة، البيئة مع تفاعمو أثشاء

 (050، 0228نسػه )سسيخة عمي أبػ دالة،  مخحمة تشاسب وال االجتساعية

وىػ االستجابة الكمية اضلية التي تتجخل فييا إفرخازات الجرجد حريغ يػاجرو الكرائغ العزرػؼ 
 (02110الذخبيشي،  أؼ مػقف )سيج أحسج عبجالسجيج  مشرػر، وزكخيا أحسج

 عمييا أعخام وتطيخ مزصخبة، الصفل شخرية فييا تكػن  التي الحالة يعخف بأنو تمظ
 عمى سمبدا وبالتالي تؤثخ لجيو، واالجتساعي والػججاني والعقمي الجدجؼ الشسػ مغ تعي  سمػكية
 عمي مججؼ عػاد، دياا الجرس )يػسف أثشاء األشفال زمبلئو ومع معمسو، مع وتعاممو تعمسو،
 (1140، 0211زامل، 

ويعخف عمى أنرو  االنحرخاف الػاضرح والسمحرػظ فري مذراعخ وانفعراالت الفرخد حرػل نفدرو 
وحرررػل بيئترررو، ويدرررتجل عمرررى ىرررحا الدرررمػك عشرررجما يتررررخف الفرررخد تررررخفاد يرررؤذػ ايرررو نفدرررو أو 

 0(Dolan, 2015, 191)اضخخيغ، ويربح الصفل في حالة مغ االضصخاا 

 وتكػن نتائجو مخ ػا  يخ دمػكال ىحا ويكػن  الصفل مغ يرجر ويحكخ عمى أنو سمػك
 السذكبلت الدمػكية وتتحجد بالتكخار الدمػك ىحا ويترف بو، السحيصيغ لآلخخيغ مخضية  يخ
، 0214أحسرج  ، الصعرام )ىشراء مذركبلت الكرحا، التسرخد، العرجوان، الربلإرادؼ، التبرػل فري
1230) 
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مشحخفررراد بررررػرة ويعرررخف الدرررمػك السذررركل بأنرررو سرررمػك يتزرررح عشرررجما يدرررمظ الفرررخد سرررمػكاد 
واضررحة عررغ الدررمػك الستعررارف عميررو فرري السجتسررع الررحؼ يشتسرري إليررو الفررخد، بحيررث يتكررخر ىررحا 
الدررمػك باسررتسخار ويسكررغ مبلحطتررو والحكررع عميررو مررغ قبررل الخاشررجيغ األسررػياء مسررغ ليررع عبلقررة 

 (Roesman, 2018, 241- 2770بالفخد )

ن وبذرركل متكررخر أنساشررا يعررخف بأنررو سررمػك لررجػ مجسػعررة مررغ األشفررال الررحيغ يطيررخو 
مشحخفة أو شاذة مغ الدرمػك عسرا ىرػ مرألػف أو معتراد، وىرع أشفرال  يرخ قرادريغ عمرى التػافر  
والتكيررر  مرررع السعررراييخ االجتساعيرررة السحرررجدة لمدرررمػك السقبرررػل، وبشررراء عميرررو سررريتأثخ تحرررريميع 

ت تتعمرر  األكرراديسي، وكررحلظ عبلقرراتيع الذخرررية مررع السعمسرريغ والخفرراق، وتتكررػن لررجييع مذرركبل
بالرخاعات الشفدية وكحلظ التعمع االجتساعي، ووفقا لحلظ فإن لجييع صعػبات في: التفاعل مع 
االقررررخان بأنسرررراط سررررمػكية مشتجررررة ومقبػلررررة، والتفاعررررل مررررع أشرررركال الدررررمصة كررررالسعمسيغ والسررررخبيغ 

، 0212والػالجيغ بأنساط سرمػكية شخررية مقبػلرة )سرييخ كامرل أحسرج، بصرخس حرافع بصرخس، 
4-4 0) 

عرررجة أشررركال السقيررراس عمررى  وقررج اقتررررخ الدررمػك السذررركل عشررج شفرررل الخوضررة فررري ىررحا
مختمفرررة تتسثرررل فررري: الجيرررخة، والعرررجوان، والكرررحا، والدرررخقة، ومرررز األصرررابع، وقزرررع األضرررافخ، 
والعشررراد، والجزرررب، والقمررر ، وتذرررتت االنتبررراه، والخرررػف، والتخخيرررب، واسرررتخجام األلفررراظ البحيئرررة، 

ئيررا بالجرجررة الترري يحرررل عمييررا الصفررل عمررى السقيرراس السدررتخجم فرري ويقررجر إجخاوفررخط الشذرراط0 
 البحث الحالي0

إلرررى أن الجراسرررات التررري قرررام بيرررا عرررجد مرررغ البررراحثيغ  (13، 1888) ىخيرررخت  أشرررار
 -األمخيكييغ أسفخت عغ وجػد بعجيغ لمدمػك السذكل:

: ويذتسل عمى السذكبلت الذخرية : وىى تمظ السذكبلت التي تتزسغ  البعد األول -
أنساط الدمػك التالية )الذعػر بالشقز، عجم الثقة بالحات، االندحاا االجتساعي، 
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الشدعة لمتييج، الػعي الحاتي، الخجل والقم ، البلمباالة، عجم القجرة عمى السخح، 
نعدال، انذجال البال( ويخػ الباحثػن االكتئاا، التحفع، فخط الحداسية والخسػل، اال

 عمى أن األصل االنفعالي ليحا البعج يعػد إلى الذعػر بعجم األمان أو الصسأنيشة0

مذكبلت الدمػك: وىى تمظ السذكبلت التي تتزسغ األنساط الدمػكية  البعد الثاني : -
بية، عجم التالية )التسخد، التفكظ، الرخب، الذجار، جمب االنتباه، عجم الدكػن والدم

االرتباط والتخخيب، سخعة االستثارة، نػبات الجزب، فخط الشذاط، عجم احتخام 
اضخخيغ، انتياك حخمة السقجسات ، الجيخة وعجم التعاون(، واستشتج الباحثػن أن ىحه 

األنساط الدمػكية عبارة عغ تحجػ صخيح لمدمصة وسػء سمػك فاضح يتزسغ 
الة مذكبلت الدمػك تعبخ الجوافع عغ ذاتيا العجوان والزبط السحجود لمحات وفى ح

وتتحق  ويعانى السجتسع مغ جخاء ذلظ، بيشسا في حالة مذكبلت الذخرية تكبت 
 0الجوافع وتكف بذكل واضح والصفل ىػ مدخح السعاناه

وقج أكجت بعس الجراسات الدابقة عمى ذلظ ومشيا دراسة نعسات شربان عمرػان، عايرجة 
جفت إلررى التعررخف عمررى األىسيررة الشدرربية لسجرراالت السذرركبلت ( الترري ىرر0228شررربان صررالح )

السذرركبلت  الذررائعة لررجػ أشفررال الخيررام، والتعررخف عمررى األىسيررة الشدرربية لفقررخات الدررمػكية
أشفرررال  ( شفررربل وشفمرررة مررغ82الدررمػكية لرررجػ أشفرررال الخيررام، وتكػنرررت عيشرررة الجراسرررة مررغ )

أشفرررال مخحمرررة  الدرررمػكية الذرررائعة لرررجػالخيررام، واسرررتخجم اسرررتبانة لقيررراس بعرررس السذررركبلت 
السذركبلت الدرمػكية لرجػ األشفرال مػضرع  الخيرام، وأضيرخت نترائج الجراسرة أن أكثرخ مجراالت

أضيخت الجراسة وجػد فرخوق دالرة إحررائيا بريغ الجشدريغ  الجراسة، ىػ: التبػل البلإرادػ، كحلظ
لررة إحرررائيا فرري بعررج اإلنرراث، وكررحلظ أضيررخت الشتررائج وجررػد فررخوق دا فرري بعررج الجزررب لرررالح
 مكان الدكغ لرالح أشفال الجشػا0 الجزب تعدػ لستجيخ
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 -( أن الدمػك يشقدع إلى:0215ويخػ عبجالخحسغ   عيدػؼ )

الدمػك الفصخؼ: ويعشى األفعال السػروثة الفصخية التي لع يكتدبيا الفخد عغ شخي   -
 الخبخة0

 يجة الخبخة0الدمػك السكتدب: وىػ األفعال التي يكتدبيا الفخد نت -

 الدمػك الدػؼ: وىػ األفعال السقبػلة اجتساعيا0 -

 الدمػك السخضى: وىػ األفعال الجيخ مقبػلة اجتساعيا )الدمػك السذكل(0 -

وايسررا يمرري بعررس األسرراليب الترري يسكررغ لؤلسررخة اسررتخجاميا فرري سرربيل بررث الررػعي البيئرري 
 : لجػ األشفال ، عمى سبيل السثال

بإيجابية، فبل يدخفان، وال يمػثان، وبالتالي فانو مغ  يخ  أن يتعامل األبػان مع السياه -
  السعقػل أن يشييان أبشاءىسا عغ خم  اإلسخاف بالساء وتمػيثو ويأتيان بسثمو

أن ال يسل األبػان مغ الشرح واإلرشاد إلى مػاشغ الخمل في قزايا السياه ، وأن  -
 . السياه ، ويػجيانيع إلى سبل الترجؼ لحلظ تمػثيجالن األبشاء عمى مرادر 

أن يجخس األبػان في نفػس األبشاء ايسة الشطافة في كل شيء ، ومشيا نطافة الساء  -
 . وججحيثسا 

أن يحكخ اضباء لؤلبشاء أن اإلندان ىػ سبب مذكمة الساء ؛ ألنو قج أنحخف عغ  -
السشيج الدميع في التعامل مع الساء ، فأسخف ولػث واستشدف ، ولغ يكػن ىشاك حل 

 . لقزايا الساء إال مغ خبلل اإلندان نفدو

السياه ، ولػ  أن يذخك األبػان األبشاء في عسميات تشطي  خدانات مياه الذخا وتعقيع -
 . كان ذلظ مغ خبلل السذاىجة ، إن تعحر مسارسة الفعل عسميا

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
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أن يذخك اضباء األبشاء في عسميات تفقج شبكة السياه السشدلية وفحز العجادات  -
 . ومخاابة التدخا ومعالجتو

أن يذخك األبػان األبشاء في عسمية إببلغ سمصة السياه عغ أؼ تدخا لمسياه مغ شبكة  -
 . ئيديةالسياه الخ 

تقميل حجع خدان السخحام ، بػضع زجاجة ماء مستمئة ومجمقة سعة لتخ داخل  -
 . الخدان ، وإعبلم األبشاء عغ الحكسة مغ ذلظ

يخ حجع حفائخىا ، واستخجام شخيقة الخؼ الحجيقة السشدلية ، وترج نباتات تشطيع رؼ  -
 بالتشقيط ، وشخح ىحه اإلجخاءات لؤلشفال0

 ,.Denham et alوقرج أكرجت بعررس الجراسرات الدرابقة عمررى ذلرظ ومشيرا دراسررة )
الترري ىررجفت إلررى الكذررف عررغ العبلقررة االرتباشيررة برريغ الكفرراءة االجتساعيررة والكفرراءة   2014)

ولرج( مرغ 02بشرت، 18( شفرل )58نت مرغ عيشرة  قػاميرا )االنفعالية لجػ أشفال الخوضة، وتكػ 
( سرررشػات، واسرررتخجمت الجراسرررة أدوات مرررغ أىسيرررا 6 -1أشفرررال الخوضرررة تترررخاوح أعسرررارىع مرررغ )

تقجيخات السعمسيغ وأولياء األمػر واألقخان حػل الكفراءة االجتساعيرة وردود أفعرال األشفرال عمرى 
إلررى أن أشفررال الخوضررة الررحيغ تسيررد تعبيررخىع التعبيررخات االنفعاليررة لآلخررخيغ، وتػصررمت الشتررائج 

 االنفعالي بالجزب والدمبية أثشاء المعب كانت كفاءتيع االجتساعية مشخفزة0

( التي ىجفت إلى التعخف عمى العبلقات بيغ 0213ودراسة أم ىاشع خمف مخسى )
ضة، الػالجيغ وبعس السذكبلت الدمػكية لجػ أشفال الخو  أبعاد الزجػط األسخية كسا يجركيا
واإلناث في السذكبلت الدمػكية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ  والتعخف عمى الفخق بيغ الحكػر

إناث(، وتزسشت أدوات الجراسة مقياس  18 -ذكػر  16شفل مغ ريام األشفال ) 53
نتائج الجراسة عغ  الزجػط األسخية ، ومقياس السذكبلت الدمػكية لجػ األشفال، وأسفخت

http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
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الزجػط األسخية كسا يجركيا اضباء  سالبة دالة إحرائياد بيغ أبعادوجػد عبلقة إرتباشية 
إرتباشية سالبة بيغ أبعاد الزجػط األسخية كسا  وبعس السذكبلت الدمػكية، وتػجج عبلقة

 الدمػكية لجػ األشفال، وال تػجج أيزاد فخوق ذات داللة تجركيا األميات وبعس السذكبلت
واإلناث في السذكبلت الدمػكية لجػ األشفال0 وكحلظ دراسة إحرائية بيغ الجشديغ الحكػر 

(Walker & Chang, (2018  التي ىجفت إلى اختبار السقجمات االجتساعية الشفدية )تػتخ
األميات ، والثقة بالشفذ والتعاشف ( لمسذكبلت الدمػكية  لجػ أشفال الخوضة، وتكػنت عيشة 

 -0( شيخ، والصفػلة السبكخة )1حجيثي الػالدة )( شيخ، و 10 –الجراسة مغ الصفػلة )السيبلد 
( سشػات، واستخجمت الجراسة استبيان مصػل تع إرسالو بخيجيا 3-0( شيخ وسغ الخوضة )50

( شيخ، وتػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد عبلقة ارتباشيو 01( أما مجة )100لكي تكسمو )
وجػد عبلقة ارتباشيو مػجبو بيغ تػتخ األميات والسذكبلت الدمػكية لجػ أشفال الخوضة، 

بيغ التعاشف األمػؼ والثقة بالشفذ لجػ أشفال الخوضة، ووجػد فخوق دالة إحرائيا بيغ 
 0الحكػر واإلناث في السذكبلت الدمػكية لرالح الحكػر

 :فروض البحث

وفي ضػء نتائج الجراسات والبحرػث الدرابقة والخمايرة الشطخيرة الدراب  عخضريسا يسكرغ صريا ة 
 -البحث ايسا يمي: فخوم ىحا

 والدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضةتػجج عبلقة ارتباشية بيغ ضعف مدتػػ الػعي البيئي 

 يػجج مدتػػ مشخفس في الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة0

 ي الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضةال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث ف

 الخوضة لدمػك السذكل لجػ أشفالإحرائية بيغ الحكػر واإلناث في اتػجج فخوق ذات داللة 
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 :  املههج املستخدم يف البحث

السرررشيج الػصرررفي االرتبرررراشي السقرررارن، وذلرررظ لػصررررف العبلقرررة االرتباشيرررة برررريغ الرررػعي البيئرررري 
والدمػك السذركل لرجػ أشفرال الخوضرة، وأيزرا السقارنرة بريغ الرحكػر واإلنراث فري الرػعي البيئري 

 ػك السذكل0والدم

م( 00/5/0214 – 0/5/0214شبقررت الجراسررة فرري الفتررخة الدمشيررة مررغ ) الحدددود الزمنيددة : -
 02140-0214لمعام الجراسي

شبقرررت الجراسرررة فررري روضرررة مجرسرررة نايدرررة الحررررخؼ، وروضرررة مجرسرررة  الحددددود المكانيدددة: -
 عثسان بغ عفان، وروضة مجرسة األوائل بسحافطة الفيػم0 

 -وتتزسغ:  : العينة -

شفرررربل وشفمررررة مررررغ أشفررررال ( 52وتزررررسشت )حدرررراا الخرررررائز الدرررريكػمتخيو عيشررررة  األولددددى:
الخوضة، وذلظ بيجف جسع البيانات األولية، ولحداا الخرائز الديكػمتخيو لسقياس الػعي 

  البيئي ومقياس الدمػك السذكل0

والترري تذررسل  نايدررة الحررخؼ بخوضررة ترع اختيررار عيشررة الجراسرة مررغ السجتسررع األصرمي  الثانيددة:
والتري  وروضرة مجرسرة عثسران برغ عفران بسحافطة الفيػم، KG2( شفبل وشفمة مغ أشفال 65)

والترري  مجرسررة األوائررلوروضررة  بسحافطررة الفيررػم، KG2( شفرربل وشفمررة مررغ أشفررال 61تذررسل )
بسحافطة الفيػم ، وايسرا يمري جرجول بتػزيرع مجتسرع  KG2( شفبل وشفمة مغ أشفال 34تذسل )
 البحث0
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 (1جدول )

 تىزيع مجتمع الدراسة 

 العجد الكمي اإلناث الحكػر اسع الخوضة
 65 51 08 مجرسة نايدة الحرخؼ 
 61 53 06 مجرسة عثسان بغ عفان 

 34 56 00 مجرسة األوائل 
 140 123 44 اإلجسالي

 النهائیة البحث عینة اختیار خطهات

وقررج تررع انتقررراء األشفررال األكثرررخ حزررػراد، وأيزرررا قامررت الباحثرررة بتصبيرر  مقيررراس الررػعي البيئررري 
لتحجيج األشفال االيجابييغ واألشفال الدمبييغ لسدتػػ الػعي البيئي، حيرث بمرط السجتسرع الكمري 

( شفربل وشفمرة شبر  عمرييع مقيراس الرػعي البيئري، حيرث ترع أخرح االربرراعي 140لعيشرة البحرث )
( شفبل وشفمة 111ي الػعي البيئي )الدمبييغ( لمػعي البيئي، وكان قػام عيشة البحث )األدنى ف

( سرررشػات، مرررشيع 6-3بسخحمرررة ريرررام األشفرررال، أعسرررارىع تخاوحرررت مرررابيغ ) KG2مرررغ أشفرررال 
 ( شفمة، وايسا يمي ججول بتػزيع عيشة البحث660( شفبل ، وإناث )14ذكػر)

 ( 2جدول )

 تهزةع عينة الدراسة

 العجد الكمي اإلناث الحكػر الخوضةاسع 
 53 02 13 مجرسة نايدة الحرخؼ 
 11 01 14 مجرسة عثسان بغ عفان 

 54 00 16 مجرسة األوائل 
 111 66 14 اإلجسالي
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وقج تع عسل تكرافؤ لمعيشرة الرحكػر واإلنراث مرغ حيرث العسرخ، وجراءت نترائج التكرافؤ كسرا 

   -( التالي:5في الججول )

 (3جدول )

 التكافؤ بين عينة الدراسة الذكهر واإلناث 

 مدتػػ الجاللة ايسة ت درجة الحخية االنحخاف السريارؼ  الستػسط  العجد السجسػعة الستجيخات

  يخ دال 20814 110 2031111 302616 14 ذكػر العسخ

 2035111 108410 66 إناث

 ( 112قيمة )ت( الجدولية لدرجة حرةة )

 1.984  =(5...مدتهي الداللة عند )       2.626(=  1...الداللة عند )مدتهي 

( أن ايسة )ت( السحدػبة لمعسخ لجػ أشفال الخوضرة اريع أصرجخ 5يتزح مغ ججول ) 
(، مسا يذيخ إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر 10841مغ القيسة الحجية )

 بيشيسا0 واإلناث في العسخ، مسا يجل عمى التكافؤ

 أدوات الدراسة  -

اختبار الدمهك المذكل لدي طفل الروضة )إعداد سيير كامل أحمد، بطرس حافظ  .1
 (.2.1بطرس،

ييرجف ىررحا االختبرار إلررى ايراس الدرمػك السذرركل لرجؼ أشفررال الخوضرة، والررحؼ ىددف االختبددار: 
ومرع أخػترو فري يتزح عشج تفاعل الصفل مع أقخانو في الخوضة، وفي البيئة التري يررير فييرا، 

 السشدل، ومع الكبار سػاء كان الػالجيغ أو السعمسات 0
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عبارة تقيذ الدمػك السذكل عشج شفرل الخوضرة  112يحتػػ االختبار عمى وصف االختبار : 
بأشررركالو السختمفرررة: كرررالجيخة، والعرررجوان، والكرررحا، والدرررخقة، ومرررز األصرررابع، وقزرررع األضرررافخ، 

نتبررراه، والخرررػف، والتخخيرررب، واسرررتخجام األلفررراظ البحيئرررة، والعشررراد، والجزرررب، والقمررر ، وتذرررتت اال
 وفخط الشذاط0

عبارة ، وأمام كرل عبرارة ثربلث 112يتكػن االختبار في صػرتو الشيائية مغ طرةقة الترحيح: 
( 1 -5اختيارات وىي ) يحجث دائسا/ يحجث أحيانا/ ال يحجث( وتترخاوح درجرة كرل عبرارة مرغ )

 درجات بحيث: 

)صح( أمع الربارة في السكان )يحجث دائسا( فإنو يحرل عمى ثبلث  إذا وضعت عبلمة-
 درجات0

وإذا وضعت عبلمة )صح( أمام الربارة في السكان )يحجث أحيانا( فإنو يحرل عمى -
 درجتان0

وإذا وضعت عبلمة )صح( أمام الربارة في السكان )ال يحجث( فإنو يحرل عمى درجة -
 االختبار0ويشصب  ذلظ عمى كل عبارات  واحجة0

شفربلد مرغ أشفرال الخوضرة  022قاما معجا االختبرار بتقشيشرو عمرى عيشرة قػاميرا تقنين االختبار: 
( أعسارىع الدمشية مرغ KG1,KG2إناث( مغ السدتػييغ األول والثاني ) –مغ الجشديغ )ذكػر 

(سررشػات  6 -3وعسررخ زمشرري ) 101وانحررخاف مريررارؼ قررجرة  106( سررشػات بستػسررط قررجرة 3 -1)
ووزعرررت عيشرررة التقشررريغ وفقرررا لمجرررشذ والسدرررتػػ  105وانحرررخاف مريرررارؼ قرررجرة 301سرررط قرررجرة بستػ 

 (5العسخؼ كسا في ججول)

 (1قاما معجا االختبار بتحجيج عيشة التقشيغ كسا يتزح في ججول)عينة التقنين: 
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 (4جدول )

 تهزةع عينة التقنين وفقا لمجنس والمدتهى العمري 
 إجسالي إناث ذكػر الجشذ/ السدتػػ 
 KG1 32 32 122السدتػػ األول 
 KG2 32 32 122السدتػػ األول 

 022 122 122 إجسالي

قامررا معرررجا االختبرررار بحدررراا معرررامبلت الررررجق والثبرررات الخرددداال الدددديكهمترةة ل:ختبدددار: 
( وإيجرراد معررامبلت الرررجق ومعررامبلت 1لبلختبررار عمررى عيشررة التقشرريغ السػضررحة فرري جررجول )

 التالي0الثبات وذلظ عمى الشحػ 

قامررررا معررررج االختبررررار بإيجرررراد معررررامبلت الرررررجق لمدررررمػك السذرررركل لؤلشفررررال صدددددخ االختبددددار: 
 باستخجام شخيقة السحظ الخارجي والتحميل العاممي كسا يتزح ايسا يمي:

قامرررا معرررج االختبرررار بإيجررراد معرررامبلت االرتبررراط بررريغ ىرررحا السقيررراس، طرةقدددة المحدددر الخدددارجي: 
( ، وأشررارت الشتررائج عررغ معامررل 0223جاد مرررصفي كامررل )وقائسررة تقررجيخ سررمػك الصفررل ، إعرر

 ( وىػ معامل مقبػل20400صجق مقجاره )

وجرررج أن لبلختبرررار صرررجق عررراممي، فعشرررج إجرررخاء تحميرررل عررراممي لسررررفػفات الرددددخ العددداممي: 
االرتباط بيغ ىحا االختبار ومجسػعة أخخؼ مغ االختبارات، أشارت نتائج التحميرل العراممى بعرج 

بصخيقرة فراريسكذ إلرى أن التذربعات بكرل عامرل دالرة إحررائيا حيرث يبمرط ايسرة  تجويخ السحراور
 ( فأكثخ عمى محظ جمفػرد مسا يؤكج صجق السقياس20520كل مشيا )

قامررا معررجا االختبررار بإيجرراد معامررل الثبررات لبلختبررار بررثبلث شررخق وىرري معادلررة ثبددات االختبددار: 
 بي  ، كسا يتزح ايسا يمي:ريتذاردسغ، والتجدئة الشراية ، وإعادة التص -كػد
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قاما معجا االختبار بإيجاد معامل الثبرات عمرى عيشرة التقشريغ رةتذاردسن:  -معادلة الثبات كهد
 ( وىػ معامل مقبػل20400ريتذاردسغ وتػصل إلى معامل ثبات ) -باستخجام معادلة كػد

برراط برريغ نرررفي قامررا معررجا االختبررار بإيجرراد معامررل االرتباسددتخدام طرةقددة التجزاددة النردد ية: 
االختبار )السفخدات الفخديرة، والسفرخدات الدوجيرة( لمحررػل عمرى الثبرات الشررفي لبلختبرار، ثرع 

 بخاون0 –قاما بإيجاد معامل الثبات ككل لبلختبار باستخجام معادلة سيبخمان 

 (5جدول)

 معادلة الثبات باستخدام طرةقة التجزاة النر ية

نرف معامل ثبات  عجد السفخدات األبعاد
 االختبار

 معامل الثبات ككل

 2083 2082 33 األسئمة الفخدية

 33 األسئمة الدوجية

 ( ارتفا  ايع معامل االرتباط وىي معامبلت مقبػلة30يتزح مغ ججول )

قاما معرجا االختبرار بإعرادة تصبير  االختبرار عمرى عيشرة التقشريغ بفاصرل طرةقة إعادة التطبيق: 
 ( وىػ معامل مقبػل20830معامل الثبات وكان مقجاره )زمشي قجره أسبػعان إليجاد 

وفدددي البحدددل الحدددالي حامدددس الباحثدددة بحدددداب الخرددداال الدددديكهمترةة لمقيددداس الددددمهك 
 المذكل:

وذلرررظ بحدررراا االرتبررراط بررريغ درجرررات مقيررراس : باسدددتخدام صددددخ المحدددر الخدددارجي، الرددددخ
كسحررظ خررارجي، وقررج م( 1881الدررمػك السذرركل لؤلشفررال )إعررجاد/ صررجيقة عمرري أحسررج يػسررف ،

 وىػ معامل مقبػل0 2068حرمت الباحثة عمى معامل ارتباط ايستو 
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قررج قامررت الباحثررة الحاليررة بحدرراا ثبررات باسددتخدام طرةقددة التطبيددق واعددادة التطبيددق،  :الثبددات
( 5لسقياس الدمػك السذكل باستخجام شخيقة التصبي  وإعادة التصبي  بفاصل زمشي يرل إلى )

( وىرررػ معامرررل 2044معرررامبلت ارتبررراط بررريغ درجرررات التصبيقررريغ قرررجرىا )أسرررابيع، وخمررررت إلرررى 
 مقبػل0

بددين درجددة الةبددارة والدرجددة الكميددة  الددداخمي االتددداخ الددداخمي: باسددتخدام طرةقددة االتددداخ
لسقيراس الدرمػك  الكميرة عبرارة والجرجرة كرل درجرات بريغ االرتبراط معامرل : ترع حدراالممقيداس

 ئج:( الشتا6الججول ) السذكل ويػضحيا
 ( 6) جدول

 (.3الدمهك المذكل )ن= لمقياس الكمية بالدرجة كل عبارة ارتباط معام:ت

معامل  الربارة
 االرتباط

معامل  الربارة معامل االرتباط الربارة
 االرتباط

معامل  الربارة
 االرتباط

1 20584 08 20348 34 20581 43 20684 
0 20616 52 20544 34 20631 46 20184 
5 20618 51 20684 38 20136 44 20328 
1 20684 50 20184 62 20584 44 20631 
3 20184 55 20548 61 20184 48 20136 
6 20083 51 20631 60 20586 82 20584 
4 20613 53 20136 65 20348 81 20684 
4 20614 56 20584 61 20584 80 20184 
8 20684 54 20684 63 20410 85 20148 
12 20183 54 20184 66 20348 81 20348 
11 20588 58 20461 64 20634 83 20548 
10 20631 12 20583 64 20351 86 20410 
15 20136 11 20613 68 20348 84 20681 
11 20584 10 20614 42 20585 84 20113 
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13 20184 15 20684 41 20410 88 20348 
16 20614 11 20184 40 20681 122 20624 
14 20616 13 20383 45 20143 121 20461 
14 20611 16 20584 41 20614 120 20583 
18 20348 14 20546 43 20641 125 20613 
02 20611 14 20341 46 20650 121 20614 
01 20348 18 20136 44 20681 123 20684 
00 20544 32 20584 44 20543 126 20184 
05 20410 31 20684 48 20348 124 20183 
01 20681 30 20184 42 20124 124 20613 
03 20543 35 20588 41 20410 128 20614 
06 20348 31 20348 40 20348 112 20684 
04 20584 33 20544 45 20681   
04 20410 36 20410 41 20143   

 ( أن جسيرررع معرررامبلت االرتبررراط بررريغ كرررل عبرررارة والجرجرررة الكميرررة6يتزرررح مرررغ الجرررجول )
(، حيررث أن االتدرراق يرررجل 20461( و)20546لمسقيرراس تخاوحررت معررامبلت االرتبرراط مررا برريغ )

 عمى التساسظ بيغ عبارات السقياس،  وىحه السعامبلت مقبػلة0 

 مقياس الهعي البيئي )إعداد/ الباحثة(

 :لجؼ أشفال الخوضة0 البيئي تحجيج درجة الػعي اليدف من المقياس 
  :خطهات إعداد المقياس 

والترري قررجمت فرري  البيئرري الباحثررة عمرري العجيررج مررغ األدبيررات السختمفررة لمررػعي اشمعررت
األبحاث األجشبية واألبحاث العخبيرة، وكرحلظ االشربل  عمرى الجراسرات الدرابقة والتري اسرتخجمت 

 ا عبرج ( ، ودراسرة ابتدرام0224البيئري ومشيرا دراسرة عبيرخ عبرجا اليرػلي ) مقيراس الرػعي
( ، ودراسة 0214خزيخ يتيع ) ، ودراسة عديدةBonnet (2016)  ( ، ودراسة0215الدوم )
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Gulay, 2017)( ودراسة بذخػ أيػا شخيبو، وريع سميع شخيفي ، )ودراسة شيخيغ 0214 ، )
 ( 0 وتصخقررت الباحثررة لمعجيررج مررغ السقرراييذ الترري تقرريذ الررػعي0218) عبررج الدرربلم عبررجالحي
( 0213الجػىخة   جخيو ،  )إعجاد/ البيئي الػعي ، مشيا: مقياس لجػ أشفال الخوضة البيئي

 البيئري الرػعي ( ، ومقياس0216صالح الذجخاوؼ ،  صباح )إعجاد/ البيئي الػعي ، ومقياس
، عرػام مشرال    )إعرجاد/ البيئري الرػعي ( ، ومقيراس0214خزريخ يتريع ،  عديردة )إعرجاد/
02140 ) 

لترري تقررع تحررت بعررجيغ ىسررا ( عبررارة ا06وقررج تػصررمت الباحثررة إلررى عبررارات السقيرراس )
)الشطافررة الذخرررية، األمررغ والدرربلمة( ثررع قامررت بعخضررو عمررى الدررادة السحكسرريغ مررغ األسرراتحة 

( محكسريغ لتحجيرج مرجػ 12الستخرريغ في مجال عمرع الرشفذ والعمرػم البيئيرة ، بمرط عرجدىع )
مبلئسررة كررل عبررارة مررغ الربررارات لميررجف الررحؼ وضررعت لقياسررو ، ومعخفررة مررجػ وضررػح أسررمػا 
وصرريا ة كررل عبررارة ، وقررج أبقررت الباحثررة عمررى الربررارات الترري اتفرر  عمييررا السحكسرريغ مررغ حيررث 
 صبلحيتيا ومبلئستيا لقياس الػعي البيئي التي وضعت لقياسيا ، وقج عجلت بعس الربارات0

 :وبعجاه  البيئي ( عبارة تقيذ جسيعيا الػعي03تكػن السقياس مغ ) وصف المقياس
(، والبعج الثاني 11-1والدبلمة(، والبعج األول عباراتو مغ ) )الشطافة الذخرية، األمغ

 (030-10عباراتو مغ )

  :عبارة ، وأمام كل عبارة ثبلث 03يتزسغ السقياس بعجيغ مكػنيغ مغ طرةقة الترحيح
( درجات، ويصب  برػرة فخدية 1 -0 -5اختيارات وىي )دائسا/ أحيانا/ أبجا( بسقابل )

( وتعبخ الجرجة 03( وأدنى درجة ىي )43لسقياس ككل )أو جساعية وأعمى درجة عمى ا
 ايجابي0و  أعمى البيئي األعمى عغ مدتػؼ الػعي
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 البيئي: الكفاءة الديكهمترةة لمقياس الهعي

 : قامت الباحثة بعخم السقياس عمى مجسػعة مغ األساتحة  حداب صدخ المحكمين
، وقج جاءت التعجيبلت كسا أشار الشفذ والعمػم البيئيةالستخرريغ في مجال عمع 
  -(:4السحكسػن كالتالي في ججول )

 (7جدول )
 الةبارات التي تم تعديميا في مقياس الهعي البيئي 

 الربارة بعج التعجيل الربارة قبل التعجيل  البعج رقع الربارة 
الشطافة  0

 الذخرية
 السياه0 يقزي حاجتو في دورة حاجتو0 لقزاء السياه دورة إلى يحىب

  دل في والرابػن  الساء يدتخجم 6
 يجيو

 األكل وبعجه يجيو قبل يجدل

األمغ  10
 والدبلمة

 

اإلرشادات  عمى بالتعخف ييتع
 الخحبلت في بيا االلتدام الػاجب

 يمتدم بالقػاعج والتعميسات

 واألوساخ القسامة عغ بعيجا يمعب القسامة في العبث يتجشب 16
 األجيدة الكيخبائية  م  عمى يحخ  14

 استخجاميا عجم حالة في
 حالة في يجم  األجيدة الكيخبائية

 استخجاميا عجم

يمترردم بقػاعررج األمرران عشررج التعامررل مررع  ( وىرري: 15وقامررت الباحثررة بحررحف الربررارة رقررع )
%( برريغ السحكسرريغ، ليررربح السقيرراس  42  الترري قمررت ندرربة االتفرراق عمييررا عررغ )أثرراث الخوضررة
 عبارة تحت بعجيغ ىسا: )الشطافة الذخرية، األمغ والدبلمة(0 03مكػن مغ 

وذلظ بحداا االرتباط بيغ درجات مقياس : باستخدام صدخ المحر الخارجي، حداب الردخ
م( كسحرررظ خررارجي، وقررج حررررمت 0214الررػعي البيئرري لؤلشفررال )إعرررجاد/ عديرردة خزرريخ يترريع ،

 ل0وىػ معامل مقبػ  2040الباحثة عمى معامل ارتباط ايستو 
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قرج قامرت الباحثرة بحدراا ثبرات لسقيراس باسدتخدام طرةقدة التطبيدق واعدادة التطبيدق،  :الثبدات
( أسربػعيغ، 0الػعي البيئي باستخجام شخيقة التصبي  وإعادة التصبي  بفاصل زمشي يرل إلرى )

( وىررري 2041، 2040، 2041وخمررررت إلرررى معرررامبلت ارتبررراط بررريغ درجرررات التصبيقررريغ قرررجرىا )
 معامبلت مقبػلة0

وذلظ بحداا معرامبلت االرتبراط بريغ درجرة كرل عبرارة والجرجرة الكميرة لمبعرج االتداخ الداخمي: 
 -(:4( شفبل وشفمة مغ أشفال الخوضة ، وجاءت الشتائج كسا في ججول )52لجػ عيشة مغ )

 (8جدول )

 (.3البيئي )ن= معام:ت االرتباط بين االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد لمقياس الهعي 
 األمغ والدبلمة  الشطافة الذخرية

 معامل االُرتباط رقع الربارة معامل االُرتباط رقع الربارة
1 2066 10 2041 
0 2044 15 2063 
5 2041 11 2036 
1 2061 13 2031 
3 2060 16 2035 
6 2045 14 2044 
4 2048 14 2065 
4 2068 18 2034 
8 2040 02 2062 
12 2034 01 2033 
11 2038 00 2031 
  05 2041 
  01 2068 
  03 2034 
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( أن معرامبلت ارتبراط عبرارات ُبعرج الشطافرة الذخررية 4أوضحت الشتائج فري جرجول )

،  2044إلى  2031، وُبعج األمغ والدبلمة تخاوحت ما بيغ  2041إلى  2034تخاوحت مابيغ 

يػضررح االتدرراق الررجاخمي والتساسررظ برريغ ، مسررا 2021وكميررا معررامبلت إحرررائياد عشررج مدررتػػ 

 عبارات كل ُبعج مغ أبعاد السقياس والجرجة الكمية ليحا الُبعج

 البحث السيجاني قامت الباحثة بالخصػات التالية: إلجخاء   :خطوات الدراسة 

  االشبل  عمي أدبيات تخبػية ونفدية تشاولت متجيخات البحث الحالي مغ خبلل البحػث
ة، وأيزاد اإلشار الشطخؼ مغ البحث الحالي بجخم اإلفادة مشيا في والجراسات الدابق

 0اختيار وتقشيغ أدوات البحث الحالي

  تقشيغ أدوات البحث الحالي والقيام بالتصبي  االستصبلعي لحداا الخرائز
 الديكػمتخية0

  تصبي  مقياس الػعي البيئي الختيار عيشة البحث مغ المحيغ في االرباعي األدنى
 بيئي0 لمػعي ال

  مغ عيشة البحث0 أشفال مخحمة الخوضةتصبي  أدوات البحث عمي 

 0مشاقذة الشتائج وتفديخىا والتحق  مغ قبػل أو رفس فخوم البحث 

 0تقجيع بعس التػصيات والسقتخحات التخبػية في ضػء ما أسفخت عشو نتائج البحث 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث:

  -استخجمت الباحثة األساليب اإلحرائية السشاسبة التي تتسثل في التالي: 
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  الشدبي الػزن. 

 لبيخسػن  االرتباط معامبلت  

 0اختبار ت  لمعيشات  يخ السختبصة لمكذف عغ داللة واتجاه الفخوق 

 SPSS0وذلظ مغ خبلل حدمة البخامج اإلحرائية لمعمػم االجتساعية والسعخوفة باسع 

 الدراسة:نتائج 

 نتااج الفرض األول:  -[ 1]

تػجرررج عبلقرررة ارتباشيرررة بررريغ الرررػعي البيئررري والدرررمػك السذررركل لرررجػ أشفرررال يدددنل عمدددى أندددو : 
ولمتحقرر  مررغ صررحة ىرررحا الفررخم تررع حدرراا معرررامبلت االرتبرراط برريغ درجررة الرررػعي  الخوضررة0

ارة عرغ البيئي والدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة، واسرتخجمت الباحثرة أسرمػا إحررائي عبر
، حيرث أسرفخ التحميرل عرغ الشتررائج  "Pearson Correlation"معرامبلت االرتبراط  لبيخسرػن 

  -(:8التالية في ججول )

 ( 9جدول )

 (131الهعي البيئي والدمهك المذكل لدى أطفال الروضة )ن= مرفهفة معام:ت االرتباط بين

 ايسة   ر   الػعي البيئي

 الدمػك السذكل

 **20408- الشطافة الذخرية

 **20644- األمغ والدبلمة

 **20408- الجرجة الكمية لمػعي البيئي

 5...)*( الداللة عند                         1...)**( الداللة عند 
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( وجرررػد ارتبررراط سرررالب قرررػؼ دال بررريغ الرررػعي البيئررري )الشطافرررة 8يتزرررح مرررغ الجرررجول )
األمرررغ والدررربلمة( والدرررمػك السذررركل لرررجػ أشفرررال الخوضرررة، حيرررث كانرررت جسيرررع  -الذخررررية 

لررجػ  2021معررامبلت االرتبرراط برريغ بعررجؼ الررػعي البيئرري والدررمػك السذرركل دالررة عشررج مدررتػػ 
 جو0 أشفال الخوضة، وبيحا نقبل الفخم السػ 

ومررررغ خرررربلل الشتررررائج الدررررابقة يتزررررح وجررررػد ارتبرررراط دال برررريغ الررررػعي البيئرررري والدررررمػك 
السذرركل لررجػ أشفررال الخوضررة0 حيررث وجررجت عبلقررة ارتباشيررو سررالبة قػيررة دالررة إحرررائياد عشررج 

بررريغ درجرررات الرررػعي البيئررري لرررجػ أشفرررال الخوضرررة عمررري مقيررراس الرررػعي البيئررري  2021مدرررتػػ 
( ودرجاتيع عمي مقياس الدمػك السذكل لرجػ األشفرال ، األمغ والدبلمة -)الشطافة الذخرية 

 أؼ انو كمسا ارتفع الػعي البيئي لجػ انخفس الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة0 

 عبرج وتتف  نتائج ىحه الجراسة مع نتائج بعرس الجراسرات الدرابقة ومشيرا دراسرة ابتدرام
ة بررريغ الررررػعي البيئرررري ( التررري أسررررفخت عرررغ وجررررػد عبلقررررة ارتباشيرررو مػجبرررر0215الرررردوم ) ا

 والدمػكيات اليػمية عشج مدتػػ داللة0

وتخجع الباحثة وجرػد عبلقرة بريغ الرػعي البيئري والدرمػك السذركل لرجػ أشفرال الخوضرة 
إلى أن الصفل في ىحه السخحمة يكتدب سمػكو االيجابي مغ خبلل تػليج الػعي بالبيئرة وقشاعترو 

الدررررميع نحررررػ السحافطررررة الذخرررررية واألمررررغ  الحاتيررررة بزررررخورة تبشررررى الدررررمػك الرررررحيح واالتجرررراه
والدبلمة عمى السكػنات البيئية مغ حػلو0 ولسا كان مفيػم الػعي البيئي يقرج معرارف الصفرل 
بالبيئررة السحيصررة بررو ومطاىخىررا والسحافطررة الذخرررية عمييررا وتشسيررة الثقافررة البيئيررة الترري حرررل 

فرري البيئرررة الترري يررررير فييرررا عمييررا وكرررل ذلررظ يرررشعكذ عمررى إحدررراس الصفرررل برراألمغ والدررربلمة 
 وإدراكو لمعبلقات التي تخبط العشاصخ البيئية ببعزيا وأىسيتيا لو0 

وتؤكررج عمررى وجررػد عبلقررة ارتباشيررو برريغ الررػعي البيئرري والدررمػك السذرركل دراسررة شرريخيغ 
( التررري أسرررفخت عرررغ وجرررػد عبلقرررة دالرررة إحررررائياد بررريغ انتذرررار 0218عبرررج الحررري عبرررج الدررربلم )
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ء وبرريغ احتساليررة ضيررػر أنسرراط سررمػكية متبايشررة لررجػ األشفررال0 وأيزررا قررج بعررس ممػثررات اليررػا
إلى أن األشفال لجييع وعي كبيخ بالبيئة، وبأنيع جردء مرغ  Bonnet (2016) تػصمت دراسة 

 البيئة  السحيصة ، ولجييع إحداسا قػيا بأىسية حساية البيئة ولجييع وعي بسذكبلت البيئة0

ؼ يرررير ايررو اإلندرران وتحتررػؼ عمررى كائشررات حيررة ويتزررح أن البيئررة ىرري الػسررط الررح
 األشياء و يخ حية، وتػجج عبلقة بيغ اإلندان والبيئة فاإلندان يتأثخ ويؤثخ في البيئة، وجسيع

 ويرجركيا يدرتقبميا السثيرخات التري خربلل مرغ اإلندران عمرى ترؤثخ التري والعشاصرخ والطرخوف
 ندان يتأثخ ويؤثخ في البيئة  فالبيئة ىريمعيا، وتػجج عبلقة بيغ اإلندان والبيئة فاإل ويتفاعل
ودواء  وكدراء  رحاء حياترو مرغ مقػمرات عمرى مشيرا ويحررل اإلندران، ايرو يررير الرحؼ اإلشار
  .البذخ بشي مغ أقخانو مع عبلقاتو فييا ويسارس ومأوػ،

 نتااج الفرض الثاني:  -[ 2] 

 الخوضة0يػجج مدتػػ متػسط في الػعي البيئي لجػ أشفال ينل عمى أنو : 

 السريرارؼ  واالنحرخاف الحدرابي ولمتحقر  مرغ صرحة ىرحا الفرخم ترع حدراا الستػسرط
 الرػعي البيئري ، مقيراس مرغ أشفرال الخوضرة عمرى العيشرة أفرخاد السرتجابات والرػزن الشدربي
  -ذلظ: يبيغ التالي (12والججول )

 الهعي البيئي مقياس عمى العينة أفراد الستجابات الندبي والهزن  المةياري  واالنحراف الحدابي المتهسط ( .1جدول )

عجد  السقياس
 الفقخات

الجرجة 
 الكمية

 الستػسط
 الحدابي

 االنحخاف
 السريارؼ 

الشدبي  الػزن 
% 

 %310431 0048106 1402448 55 11 الشطافة الذخرية

 %380544 1081580 0108546 10 11 األمغ والدبلمة

 %360205 4053804 1002143 43 03 الجرجة الكمية لمػعي البيئي

 ..1× في  الناتج ضرب ثم الكمية الدرجة عمى الحدابي المتهسط بقدمة الندبي الهزن  حداب يتم
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األشفررال بمررط  درجررات الررػعي البيئرري لررجػ متػسررط أن (12) الجررجول مررغ يتزررح     
 يجل وىحا (360205ندبي ) وبػزن  (4053804قجره ) مريارؼ  وبانحخاف ( درجة1002143)

 متػسط0  مدتػؼ وعي بيئي لجييع أشفال الخوضةأن  عمى

شفل الخوضة لمػعي البيئي التي يخجع إلى أن  نطخة ضػء في الشتيجة ىحه تفديخ ويسكغ
،  السيراه حاجترو فري دورة لريذ لجيرو إدراك عرغ كيايرة االىتسرام بالشطافرة الذخررية، فقرج يقزري

مطيخه أحيانا، وأيزا  نطافة ىعم عميو، وقج يحافع الجمػس مقعجه قبل نطافة عمى وال يحخ 
يجيو أحيانا، وقرج يزرع السخمفرات فري السكران السخررز   دل في والرابػن  الساء ال يدتخجم

السجمفرة أحيانرا، وال يخترجؼ  األشعسة األكل وبعجه أحيانا، ويتشاول يجيو قبل ليا أحيانا، وال يجدل
السخافر   نطافرة عمرى ا، ويحرافعالسخيمرة أثشراء المعرب براأللػان أحيانرا، ويبرر  فري مشرجيل أحيانر

وأيزرا يخجرع إلرى أن لريذ لجيرو  بالقرجر الكرافي0 أدواترو عمرى لمخوضرة أحيانرا، وال يحرافع التابعة
 فري إدراك عغ كياية االىتسام باألمغ والدبلمة ، فقج يمتدم بالقػاعرج والتعميسرات أحيانرا، ويمعرب

 عغ بعيجا استخجامو أحيانا، ويمعب بعج الساء صشػبخ لمعب أحيانا، ويجم  السخررة األماكغ
اسرتخجاميا أحيانرا، ويفرتح الشػافرح  عرجم حالرة فري األجيردة الكيخبائيرة واألوسراخ، ويجمر  القسامرة

الرخ ...والسقاعرج األلعراا مثرل الخوضرة مستمكرات عمرى واألبػاا لتججيرج اليرػاء أحيانرا، ويحرخ 
 دون  أصرجقائو مرع نرا، ويمعربالخوضرة أحيا مخفقرات تشطير  فري أصرجقائو مرع أحيانا، ويتعاون 

 ال حترى ىرادغ بررػت الخوضرة أحيانرا، ويتحرجث برا  نطافرة عمرى اعترجاء أحيانرا، ويحرافع
الشباترات  زراعرة فري الشباترات أحيانرا، ويتعراون مرع زمبلئرو عمرى أصرجقائو أحيانرا، ويحرافع يردعج

 مفيجة0 أشياء عسل في البيئة بعس نفايات مغ أحيانا، وال يدتفيج

الترري أضيررخت أن Bonnet (2016) فقررج اتفقررت نتررائج ىررحا البحررث مررع نتررائج دراسررة 
األشفال لجييع وعي كبيخ بالبيئة، وبأنيع جدء مغ البيئة السحيصة، ولرجييع إحداسرا قػيرا بأىسيرة 
حسايررة البيئررة ولررجييع وعرري بسذرركبلت البيئررة، إال أن الشتررائج أشررارت إلررى أن أشفررال الخوضررة ال 
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( الترري 0214ا البيئيررة، وإدراكيررع لمسفرراهيع ككررل0 ودراسررة عديرردة خزرريخ يترريع )عمررع ليررع بالقزرراي
أسررفخت عررغ ارتفررا  الررػعي البيئرري لرربعس السشرراش  التعميسيررة مثررل العاصررسة وانخفررام الررػعي 

 البيئي في بعس السشاش  ذات السدتػػ االجتساعي السشخفس0

( 0224 اليررػلي )فرري حرريغ تختمررف نتررائج البحررث الحررالي مررع نتررائج دراسررة عبيررخ عبررجا
%( أكثررررخ 42035الترررري أسررررفخت عررررغ بمررررػغ الستػسررررط العررررام لمررررػعي البيئرررري ألشفررررال الخيررررام )

السفراهيع السقتررخح تزرسيشيا فرري برخامج ريررام األشفررال ارتبصرت بالبيئررة البحخيرة والتمررػث ونطافررة 
جة البيئرررة والتعخيررر  بكيايرررة السحافطرررة عمرررى البيئرررة واسرررتخجام السدرررتيمكات فررري عسرررل أشرررياء مفيررر

( الترري (Gulay, 2017والسحافطررة عمررى نطافررة مخافرر  الخوضررة واألمرراكغ العامررة 0 ودراسررة 
 أسفخت عغ ارتفا  مدتػػ الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة0

( إلررى أن 0214وفري حرريغ أخررخ أشررارت دراسررة بذررخػ أيرػا شررخيبو، وريررع سررميع شخيفرري )
 التخبية البيئية0أشفال الخوضة تسيدوا بػعي مختفع نتيجة مخورىع ببخنامج 

 نتااج الفرض الثالل: -[ 3]

ال تػجررج فررخوق ذات داللررة إحرررائية برريغ الررحكػر واإلنرراث فرري يددنل الفددرض عمددى أنددو: 
 الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة0

والختبررار صررحة ىررحا الفررخم قامررت الباحثررة بحدرراا متػسررصي درجررات عيشررة البحررث فرري 
ترع اسرتخجام اختبرار  ت  لمتحقر  مرغ وجرػد فرخق متجيخ الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة، وقج 

بيغ متػسصي درجات العيشرة )الرحكػر واإلنراث( مرغ أشفرال الخوضرة، ويتزرح ذلرظ فري الجرجول 
(11:) 
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 اتجاه الفرخ بين متهسطي  درجات الذكهر واإلناث في الهعي البيئي( 11جدول)

 مدتػػ الجاللة ايسة  ت  د0ح انحخاف مريارؼ  متػسط العجد السجسػعة الستجيخ

  يخ دال 20138 110 0045488 1608543 14 ذكػر الشطافة الذخرية

 0044431 1401414 66 إناث

  يخ دال 20451 110 1080214 0103114 14 ذكػر األمغ والدبلمة

 1080630 0300045 66 إناث

الجرجة الكمية لمػعي  
 البيئي

 دال يخ  20661 110 4051411 1101480 14 ذكػر

 4058432 1001281 66 إناث

 ( 129قيمة )ت( الجدولية لدرجة حرةة )

 1.984  =(5...مدتهي الداللة عند )        2.626(=  1...مدتهي الداللة عند )

( أن ايسة )ت( السحدػبة الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة ايع 11يتزح مغ الججول )
(، مسرررا يذررريخ إلرررى عرررجم وجرررػد فرررخوق دالرررة إحررررائيدا بررريغ 10841أصرررجخ مرررغ القيسرررة الحجيرررة )

 درجات الحكػر واإلناث في الػعي البيئي ، وبحلظ يتع قبػل الفخم السػجو0 

يراني لقريع متػسرصي درجرات الرػعي البيئري لرجػ ( األتري التسثيرل الب1كسا يػضح الذركل )
 األشفال الحكػر واإلناث في الػعي البيئي0

 
 ( التمثيل البياني لمتهسطي درجات الذكهر واإلناث في الهعي البيئي1شكل )
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( عرجم وجرػد فرخوق دالرة إحررائيا بريغ متػسرصي درجرات 1يتزح مغ الذكل البياني )
 أشفال الخوضة0 الحكػر واإلناث في الػعي البيئي لجػ 

 عبرج وتتف  تمظ الشتيجة مع نتائج العجيج مغ الجراسات والبحػث، ومشيرا دراسرة ابتدرام
( الترري تػصررمت إلرررى عررجم وجررػد فررخوق ذات داللررة إحرررائية برريغ الرررحكػر 0215الرردوم ) ا

( التررري 0214واإلنررراث فررري الرررػعي البيئررري، ودراسرررة بذرررخػ أيرررػا شرررخيبو، وريرررع سرررميع شخيفررري )
 عجم وجػد فخوق في مدتػػ الػعي البيئي تبعا لستجيخؼ الجشذ والثقافة 0تػصمت إلى 

( التي تػصرمت إلرى 0214خزيخ يتيع ) واختمفت نتائج البحث مع نتائج دراسة عديدة
وجػد فخوق بيغ الرحكػر واإلنراث فري الرػعي البيئري لررالح اإلنراث حيرث وجرج أن اإلنراث أكثرخ 

 وعيا بالبيئة مغ الحكػر0 

ثة عجم وجػد فرخوق دالرة إحررائيا بريغ متػسرصي درجرات الرحكػر واإلنراث وتخجع الباح
في الػعي البيئي لجػ أشفال الخوضة إلى ارتباط األبشاء في ىحا العسخ باألسرخة وتحراول جسيرع 
األسررررخ السحافطرررررة عمرررررى البيئرررررة فتكدرررررب أشفاليررررا السحافطرررررة الذخررررررية وأيزرررررا قػاعرررررج األمرررررغ 

سررمػك شفررل عمررى حدررب وعرري األسررخة بالبيئررة، حيررث والدرربلمة، وبالتررالي يطيررخ ذلررظ فرري كررل 
يكتدرررب األبشررراء كثيرررخا مرررغ سرررمػكياتيع مرررغ خررربلل تعايذررريع اليرررػمي مرررع أسرررخىع ، وبالرررحات مرررع 
أميررراتيع ، وتتذررركل كثيرررخا مرررغ اتجاىررراتيع مرررغ خررربلل مذررراىجاتيع اليػميرررة لسسارسرررات الػالرررجيغ ، 

ع 0 وتكراد تكرػن التخبيرة بالتقميرج مرغ واألخػة الكبار، و يخىع مغ أفخاد األسخة الحيغ يقصشػن معير
أىررررع وسررررائل التخبيررررة الترررري يسكررررغ أن تمجررررأ إلييررررا األسررررخة لبشرررراء اتجاىررررات إيجابيررررة عشررررج األبشرررراء 

مرغ األخصرار  البيئرة ر األسرخة فري وقايرة، وتعديد اريع السحافطرة عمييرا 0 وإذا كران دو البيئة نحػ
مرغ مذرركبلت ال يقرل أىسيرة عررغ  البيئرة التري تتيرجدىا أساسررا، فران دورىرا فرري معالجرة مرا أعتررخػ 

، والسراء ، و  تمرػث اليرػاءبكافرة أشركاليا:  التمرػث دورىا الػقائي 0 وفي مجال الترجؼ لسذكمة
وتؤكرج  . التخبة ، والجحاء ، والتمػث الكيخومجشاشيدي، والتمػث الدسعي ، فران لؤلسرخة دور ىرام

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1


بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

 

1742 

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

أن أكثرررخ السفررراهيع التررري ( التررري أسرررفخت عرررغ 0224عمرررى ذلرررظ دراسرررة عبيرررخ عبرررجا اليرررػلي )
تزسشتيا بخامج ريام األشفال ارتبصت بالبيئة البحخية والتمػث ونطافة البيئة والتعخي  بكيايرة 
السحافطرررة عمرررى البيئرررة واسرررتخجام السدرررتيمكات فررري عسرررل أشرررياء مفيرررجة والسحافطرررة عمرررى نطافرررة 

 مخاف  الخوضة واألماكغ العامة 0

 نتااج الفرض الرابع: -[ 4] 

تػجرررج فرررخوق ذات داللرررة إحررررائية بررريغ الرررحكػر واإلنررراث فررري عمدددى أندددو:  يدددنل الفدددرض
 الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة0

والختبررار صررحة ىررحا الفررخم قامررت الباحثررة بحدرراا متػسررصي  درجررات السجسررػعتيغ فرري 
متجيررخ الدررمػك السذرركل لررجػ أشفررال الخوضررة، وقررج تررع اسررتخجام اختبررار  ت  لمتحقرر  مررغ وجررػد 

درجررات العيشررة )الررحكػر واإلنرراث( مررغ أشفررال الخوضررة، ويتزررح ذلررظ فرري  فررخق برريغ متػسررصي 
 (:10الججول )

 ( 12جدول )

 اتجاه الفرخ بين متهسطي  درجات الذكهر واإلناث في الدمهك المذكل

ايسة  د0ح انحخاف مريارؼ  متػسط العجد السجسػعة الستجيخ

  ت 

مدتػػ 

 الجاللة

 2021 00850 110 13064154 04608543 14 ذكػر الدمػك السذكل

 15041840 06404555 66 إناث

 (    112قيمة )ت( الجدولية لدرجة حرةة )

 1.984  =(5...مدتهي الداللة عند )        2.626(=  1...مدتهي الداللة عند )
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( أن ايسة )ت( السحدػبة الدرمػك السذركل لرجػ أشفرال الخوضرة 10يتزح مغ الججول )
(، مسا يذريخ إلرى وجرػد فرخوق دالرة إحررائيدا عشرج مدرتػػ 00606ايع أكبخ مغ القيسة الحجية )

( بيغ درجات الحكػر واإلناث في الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة لررالح الرحكػر، 2021)
ؼ ونقبل الفخم البجيل وىػ وجػد فخوق دالة إحرائيدا بيغ درجات وبيحا نخفس الفخم الرفخ 

 األبشاء الحكػر واإلناث لجػ أشفال الخوضة لرالح الحكػر0  

(  التسثيررل البيرراني لقرريع متػسررصي درجررات أشفررال الخوضررة الررحكػر 0كسررا يػضررح الذرركل )
 واإلناث في الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة0 

 
 البياني لمتهسطي درجات الذكهر واإلناث في الدمهك المذكل لدى أطفال الروضة( التمثيل 2شكل )

( وجرػد فرخوق دالرة إحررائيا بريغ متػسرصي درجرات الرحكػر 0يتزح مغ الذكل البياني )
 واإلناث في الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضة لرالح الحكػر0 

دراسررة نعسررات شررربان  وتتفرر  تمررظ الشتيجررة مررع نتررائج بعررس الجراسررات والبحررػث ، ومشيررا
( التررري تػصرررمت إلرررى وجرررػد فرررخوق دالرررة إحررررائيا بررريغ 0228عمرررػان، عايرررجة شرررربان صرررالح )
الترري  Walker & Chang, (2018اإلنراث0 ودراسررة ) الجشدريغ فري بعرج الجزررب لررالح

 تػصمت إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في السذكبلت الدمػكية لرالح الحكػر0
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( التري تػصرمت 0213الحاليرة مرع دراسرة أم ىاشرع خمرف مخسرى )وتختمف نترائج الجراسرة 
إحررررائية بررريغ الجشدررريغ الرررحكػر واإلنررراث فررري السذررركبلت  إلرررى عرررجم وجرررػد فرررخوق ذات داللرررة

 الدمػكية لجػ األشفال0

وتخجرررع الباحثرررة وجرررػد فرررخوق دالرررة إحررررائيا بررريغ متػسرررصي درجرررات الرررحكػر واإلنررراث فررري 
أن السجتسرع الرحؼ نررير ايرو يشطرخ لمبشرت عمرى أنيرا الدمػك السذكل لجػ أشفال الخوضرة إلرى 

كرائغ ضررري  وعميرو فالبشررت تكررػن دائسرا أقررخا إلررى األم وتخراف عمييررا أكثررخ مرغ الػلررج، ولررحلظ 
فتكرػن البشرت دائسررا ال تختكرب سرمػكيات معاديررة لآلخرخيغ وتكرػن معطررع سرمػكياتيا مقبػلرة0 كسررا 

واألسرخية  يرخ  التشذرئة االجتساعيرة مرغ لرو األشفرال الرحكػر واإلنراث مرا يتعرخم يخجرع إلرى
 أسراليب اختبلف إلى الحكخ، باإلضافة شبيعة عغ تختمف األنثى شبيعة ألن الستداوية؛ وذلظ

 نطرخةد  األنثرى إلرى ُيشطرخ حيرث بيئتشرا العخبيرة، فري وخاصرة واإلنراث الرحكػر مرغ لكرل   التشذرئة
 تررخفاتيا، فري حفطدرات أكثرخ تكرػن  أن فيري يجرب الرحكخ، عرغ يختمرف دوردا ليرا وبرأن خاصرة،
 مرغ كرل يريذرو االجتساعي الرحؼ الػاقع شبيعة إلى أن ذلظ يخجع قج الحكخ، أو مغ حخيةد  وأقل

 إن حيرث الرحكػر، تشالرو اإلنراث دون  الرحؼ الترجعيع نػ  إلى يعػد وقج الحكػر واإلناث مختمف،
 الجشذ0 باختبلف يختمف ىحا التجعيع في اكتداا الدمػكيات واالستقخار الشفدي

 :التوصيات والبحوث املقرتحة

 البحث: ىحا في إلييا التػصل تع التي الشتائج ضػء في وذلظ تقجيع التػصيات التالية يسكغ

 بيغ العبلقة الدػية خبلل مغ جػ مغ الصسأنيشة في السشدل وتػفيخ شخرية الصفل احتخام 
 الػالجيغ لتحق  التػاف  األسخؼ وتقميل الدمػك السذكل0

 في الحػار خبلل مغ وذلظ واالجتساعية، الشفدية مذاكمو لو الخوضة كفخد بصفل االىتسام 
 األسخة0
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 السيجانية  والديارات الخحبلت بتشطيع وذلظ لجػ أشفال الخوضة الستشػعة الخبخات تػفيخ. 

 لجػ أشفال الخوضة0 الدمػك السذكل تعجيل أسمػا استخجام 

 لكي  والتػاف  لجػ أشفال الخوضة، السذكلالدمػك  بيغ القػية العبلقة إلى اضباء نطخ لفت
 .يشجػا بأبشائيع مغ اإلصابة بالدمػك السذكل

 مشعاد  مدتسخاد  واألبشاء اضباء جيل بيغ االترال إلبقاء الحخ، الفخصة لؤلشفال لمحػار إتاحة 
 سيػلو بكل  بائيع مع مذكبلتيع مشاقذة في لؤلبشاء الفخصة وإلتاحة بيشيسا، لحجوث قصيعو

 لديادة وعييع البيئي0ويدخ 

 كياية  في لآلباء تػعية ومحاضخات دورات بعقج التخبػية والجيات الجامعات الباحثة تػصي
 لجػ أشفال الخوضة0  زيادة الػعي البيئي

 لجػ أشفال الخوضة السقجمة البخامج في البيئية التخبية بتزسيغ االىتسام. 

 فزػلو، لتشسية استثارة عمى تعسل والتي بصفل الخوضة السحيصة التخبػية البيئة إثخاء ضخورة 
 البيئي0 الػعي

 مشاىجيع إلى لجػ أشفال الخوضة وضسو البيئي لمػعي مقتخح مقخر بشاء. 

 الدمػك السذكل وعبلقتو بالشجاح األكاديسي لجػ أشفال الخوضة دراسة. 

 الػعي البيئي وعبلقتيا بالشجاح األكاديسي لجػ أشفال الخوضة دراسة. 

 البيئي وعبلقتيا بالثقة بالشفذ لجػ أشفال الخوضةالػعي  دراسة. 
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية

 سلوكياهتم بعض مبمارسة وعالقته االبتدائية املرحلة ألطفال البيئي  (. الوعي 3102الزوم ) هللا عبد ابتدام

 .756 -720( ، 4) 2،  جملة جامعة األمرية بنت عبدالرمحناليومية. 

(0 التخبية البيئية بيغ الحاضخ والسدتقبل ، 0228المقاني، وفارعة حدغ   )أحسج حديغ 
 القاىخة: عالع الكتب0

 األسخية التخبية مجال معاييخ عمى قائع مقتخح بخنامج ( 0 أثخ0213الجػىخة   جخيو )
 في عخبية الخوضة0 مجمة دراسات شفل لجػ مفاهيسو و الػعي البيئي سمػكيات إلكداا
 1580-113(، 62) 1الشفذ، الدعػدية ، الخيام،  وعمع التخبية

(0 الزجػط األسخية كسا يجركيا الػالجان وعبلقتيا بالسذكبلت 0213أم ىاشع خمف مخسى )
 1الدمػكية لجػ شفل الخوضة0 مجمة التخبية وثقافة الصفل ، كمية التخبية ، جامعة أسيػط، 

(3 ، )016-0510 

ية وحجة مقتخحة في التخبية البيئية لتشسية الػعي البيئي (0 فعال0216 مال سعج سيج أحسج )
والسفاهيع البيئية لصفبلت األقدام العمسية في كمية التخبية ببشيا ، مجمة التخبية العمسية، 

11(1 ، )028- 0080 

(0 حل السذكبلت البيئية لجػ شفل 0213الذػك ) الػىاا عبج فاضل سميع، أنػار داود أمل
 160-02(، 16)1ػث التخبػية والشفدية ، الخوضة ، مجمة البح

 الخوضة أشفال لجػ البيئي الػعي (0 مدتػػ 0214أيػا شخيبو، وريع سميع شخيفي ) بذخػ 
 تذخيغ جامعة 0 مجمة)البلذاية مجيشة في ميجانية دراسة(الستجيخات  بعس ضػء في

 1820 -143(، 6)12العمسية،  والجراسات لمبحػث
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(0 حالة السعخفة البيئة لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية في الػشغ 0226)جامعة الجول العخبية 
 العخبي ، بخنامج األمع الستحجة لمبيئة ، القاىخة: السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم0

 (0 عمع نفذ الشسػ والصفػلة والسخاىقة، القاىخة: عالع الكتب02230حامج عبج الدبلم زىخان)

(0 اإلدارة السجرسية واإلشخاف التخبػؼ الحجيث 0 عسان : مكتبة 0226) ربيع ىادؼ مذعان
 السجتسع العخبي0

( 0فعالية تزسيغ بعس السفاهيع البيئية في بخنامج األشفال بإذاعة 0216رشا الديج متػلي)
وسط الجلتا عمى تشسية الػعي البيئي لجييع ، مجمة معيج الجراسات والبحػث البيئية ، 

 540-3(، 11) 1 جامعة عيغ شسذ،

 (0 السذكبلت الشفدية عشج األشفال، القاىخة : دار الفكخ العخبي02280الذخبيشي ) زكخيا أحسج

(0 بخنامج مقتخح لتشسية الػعي السخورؼ لصفل الخوضة 0221سعاد مرصفى الدياتي )
باستخجام القرة السػسيقية الحخكية 0 السؤتسخ اإلقميسي األول لقدع تخبية الصفل بكمية 

لبشات جامعة عيغ شسذ ، الصفل العخبي في ضل الستجيخات السعاصخة 0 القاىخة 0 أكتػبخ ا
 0010-024م، 0221

(0 السخجع في بخامج  تخبية أشفال ما قبل السجرسة، القاىخة: مصبعة 0216سعجية   بيادر )
 السجني الدعػدية0

مشى أحسج عااية أحسج، صجيقة عمى أحسج يػسف ، سامية مػسى إبخاهيع ،  محخوس سسخ
(0 فاعمية استخجام القرز الحخكية لتشسية الػعي البيئي لجػ أشفال السؤسدات 0211)

 0420 -033( ، 10) 1اإليػائية، مجمة البحث العمسي في التخبية ، 
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 أشفال السجرسة لجػ شيػعاد  الدمػكية السذكبلت أكثخ تعجيل .(0228 دالة) عمي أبػ سسيخة
 ، التخبػية والبحػث المعب، مجمة الجراسات في إرشادؼ امجبخن باستخجام االبتجائية

0(11 ،)01-150 

(0 بصارية تقجيخ الدمػك السذكل لصفل 0212سييخ كامل أحسج، وبصخس حافع بصخس )
 ( سشػات ، القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية60-1الخوضة )

عمع نفذ الشسػ ، القاىخة:  0(0211الذخبيشي) سيج أحسج عبجالسجيج  مشرػر، وزكخيا أحسج
 دار الفكخ العخبي0

واحتسالية  (0 العبلقة بيغ انتذار بعس ممػثات اليػاء0218شيخيغ عبج الحي عبج الدبلم )
ضيػر أنساط سمػكية متبايشة تشحر باإلصابة بإعاقات عقمية لجػ عيشة مغ األشفال0 

قدع العمػم اإلندانية دكتػراه ، جامعة عيغ شسذ0 معيج الجراسات والبحػث البيئية0 
 البيئية0

 (0 تشسية الػعي البيئي 0 الخيام : مكتب التخبية العخبي02130أبػعخاد ) عمى صالح

(0 دور ريام األشفال في تشسية الػعي البيئي لجػ أشفال 0216الذجخاوؼ ) صالح صباح
رة، الخوضة في مشصقة حائل مغ وجية نطخ السعمسات ، السجمة الجولية التخبػية الستخر

3(1 ، )112- 1620 

 أنساط بعس تعجيل في السػجو الحخكي الشذاط (0 أثخ1881أحسج يػسف ) عمي صجيقة
خصخ،  في أشفال - الثاني العمسي السجرسة0 السؤتسخ قبل ما أشفال لجػ الدمػك السذكل

 5250-064م، 1881شسذ، مارس  عيغ جامعة ، لمصفػلة العميا الجراسات معيج

أسديا الفديػلػجية الشفدية،  –(0 مذكمة الصفػلة والسخاىقة 0215عيدػؼ )عبجالخحسغ   
 بيخوت : دار العمػم الصبيرية0
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(0 الػعي البيئي واالتجاه نحػ البيئة في مخحمة الخيام بجولة 0224عبيخ عبجا اليػلي)
 الكػيت0 القاىخة: دار الكتاا الحجيث0

الكػيت، ىجفت إلى  بجولة الخوضة ألشفال البيئي الػعي (0 مجػ0214خزيخ يتيع) عديدة
التعخف عمى الػعي البيئي ألشفال الخوضة0مجمة العمػم التخبػية ، جامعة القاىخة ، كمية 

 1580 -116(، 10)3الجراسات العميا لمتخبية ، 

تصبي  إستخاتيجية  السحصات العمسية   في تجريذ العمػم  (02140عمى محي الجيغ راشج)
يئي لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية 0 السؤتسخ العمسي العذخون : الثقافة لتشسية الػعي الب

تحجيات ، الجسرية السرخية لتخبية العمسية ، القاىخة ، يػليػ  –البيئة العمسية0  فاق 
 1500 -101م ، 0214

(0 دراسة السذكبلت االجتساعية ، اإلسكشجرية: دار السعارف 0215عمياء عمي شكخػ )
 الجامرية0

(0 فعالية األلعاا التعميسية في تشسية الػعي والدمػك 0212كسال الخافعي ) محسػد محب
 0 120 -68( ، 5) 5 ،البيئي لجػ أشفال ما قبل السجرسة، مجمة الجراسات التخبػية 

  عباس السجخبي، سسيخة عمى حدغ السحكػرؼ ، ناصخ عبجالعديد ، فتحي جػاد 
اتي قائع عمى استخجام بعس األنذصة السػسيقية (0 فاعمية بخنامج معمػم0216القبلف)

في تشسية الػعي البيئي لجػ عيشة مغ أشفال السخحمة االبتجائية بجولة الكػيت ، مجمة كمية 
 1050 -556(، 1)06التخبية ، جامعة اإلسكشجرية ، 

(0 مجخل إلى عمع الشفذ التخبػؼ ، 0220محسػد عبجالحميع مشدي، سيج محسػد الصػاا )
 : مكتبة االنجمػ السرخية0  القاىخة
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(0 بخنامج مقتخح لتشسية الػعي لجػ األشفال بتػضي  ببعس 0226مخفت  حدغ بخعي)
األنذصة الفشية والسػسيقية ، السؤتسخ العمسي األول لكمية التخبية الشػعية، جامعة السشرػرة 

 3460 -332م، 0226، القاىخة، يشايخ 

 قبل ما شفل لجػ البيئي الػعي تشسية في الفشية األنذصة ( 0 دور0214مشال   عػام )
 اإلسبلمية الجامعة الخيام0 مجمة بسجيشة األشفال ريام معمسات وجية نطخ مغ السجرسة
والجراسات  العمسي البحث شئػن  - بجدة اإلسبلمية التخبػية والشفدية، الجامعة لمجراسات
 3560-312(، 6) 06العميا،  

بخنامج قائع عمى الػسائط الفائقة لتشسية الػعي البيئي لجػ السخأة في (0 0228مشى   الجدار)
 0410 -055( ، 1) 14ضػء أدوارىا الستعجدة ، مجمة العمػم التخبػية ، القاىخة ، 

تشفيحىا وتقػيسيا  –(0التخبية البيئية في ريام األشفال ، تخصيصيا 0211مشى   عمى  جاد)
 ، عسان : دار السديخة0

(0 األحجاث الرادمة ببعس السذكبلت 0228بان عمػان، عايجة شربان صالح )نعسات شر
الدمػكية لجػ أشفال الخيام بسحافطات  دة0السجمج ، مجمة البحث العمسي في التخبية 

 0140 -021( ، 1)14وعمع الشفذ ، كمية التخبية ، جامعة عيغ شسذ، 

 ، جامعة اليخمػك ، ػائينذ السجيج عبج / تخجسة ، الصفػلة مذكبلت (18880ىخيخت )
 . الخسالة مصبعة  :دمذ 

 البجيبلت بالسؤسدات لؤلميات تجريبي بخنامج تصبي  بيغ العبلقة (02140أحسج   ) ىشاء
 جامعة ، اضداا كمية لؤلشفال، مجمة الدمػكية السذكبلت عغ معارفيغ وتشسية اإليػائية
 1000-121(، 11(15 حمػان،
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 لجػ السذكل لمدمػك السعمسيغ تقجيخ (: درجة0211زامل) عمي مججؼ عػاد، دياا يػسف
 عبلجو0 مجمة وسبل نابمذ، محافطة في ) االنخوا( الجػث الجولية  وكالة مجارس تبلميح
 1480- 158(، 0) 15 ، اإلندانية العمػم سمدمة بجدة، األزىخ جامعة
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 اإلستشهاد املرجعى: 

فنيات حتليل السلوك التطبيقي  ىفاعلية برانمج إرشادي قائم عل (.2020).سعيد،أندراي أنور أيوب
جملة . لدى أطفاهلن يات النمطية الشائعةألمهات األطفال ذوى اضطراب التوحد خلفض حدة السلوك

، ديسمرب، 2(،ج4)2، جامعة بين سويف،.كلية الرتبية للطفولة املبكرةحبوث ودراسات الطفولة
1754-1888 

 إعداد
دعيـوب سـور أيـأندراي أن   

دمنهور جامعة -كلية الرتبية للطفولة املبكرة -مدرس الصحة النفسية   

التطبيقي سلوك فنيات حتليل ال ىفاعلية برانمج إرشادي قائم عل 
اضطراب التوحد خلفض حدة السلوكيات  يألمهات األطفال ذو 

   النمطية الشائعة لدى أطفاهلن
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 :ثحبلا صخلم

ييجؼ البحث إلى معخفة  فاعمية بخنامج إرشادؼ قائع عمي فشيات تحمضل الدمػؾ 
لخفس حجة الدمػكيات الشسصية الذائعة  التصبيقي  ألميات األشفاؿ ذكػ اضصخاب التػحج

اـ ذكؼ اضصخاب التػحج كأشفاليغ،  )41لجػ أشفاليغ كتكػنت عضشة الجراسة اإلساسية مغ )
 ، كاستخجـ البحث السشيج شبو التجخيبي9146في مخكد كياف لمتػحج بسحافطة القاىخة، لعاـ 

، كتع االعتساد عمى مؿياسضغ ىسا: مؿياس تعامل األميات مع الدمػكيات ذك السجسػعتضغ
الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ كمؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجػ أشفاؿ التػحج، 
كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا: اثبت البحث فاعمية البخنامج االرشادؼ القائع 

التصبيقي ألميات األشفاؿ ذكػ اضصخاب التػحج، كاالىتساـ بالبخامج عمي فشيات تحمضل الدمػؾ 
الشسصية الدمبية لؤلشفاؿ مغ  التي تعسل عمى خفس الدمػكياتلمػالجيغ  الدمػكية االرشادية 

 لمشيػض لؤلسخ كمكثفة إرشادية متػاصمة دكرات بإعصاء الباحثة ، كتػصيذكؼ التػحج
  . ةالحاتي كفائتيع كرفع أشفاليغ بسيارات

 

 

 ،فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي  ،بخنامج ارشادؼ لؤلميات الكلمات املفتاحية: 

 الدمػكيات الشسصية ،أشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
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Abstract: 

     The research aims to know the effectiveness of a counselling 

program based on the techniques of applied behaviour analysis for 

mothers of children with autism disorder to reduce the severity of 

common stereotypical behaviours among their children. The study 

basic sample consisted of (14) mothers with autism and their 

children, Kayan center for authsm in Cairo Governorate, for the 

year 2019, and the research used: the Two-group quasi- 

experimental approach, And it was two measures were relied upon 

of: Scale for mothers dealing with stereotyped behaviors of their 

autistic children, and Ameasure of common stereotypical 

behaviours among autistic children. And the study reached a set of 

results, the most important of which are: The research 

demonstrated the effectiveness of the counselling program based 

on the techniques of applied behaviour analysis for mothers of 

children with autism in reducing the severity of common 

stereotypical behaviours among their children. That works to 

paying attention to behavioral counseling programs for parents 

that negative stereotypical behaviours of children with autism.The 

researcher recommends giving continuos and intensive counseling 

sessions for families to improve the skills of their children and raise 

their sehf-efficacy. 

 

Keywords: Mentorship program for mothers - Techniques of 

applied behavior analysis - Children with autism disorder - 

Stereotypical behaviors of their children 
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  املكدمة

يعتبخ التػحج مغ االضصخابات الشسائية، التي يسكغ أف تعدؼ اسباب مشيا إلى ما جاءتشا      
بو الحزارة الحجيثة مغ تعقضجات حياتية فخضيا الشسط الستدارع لسفخداتيا التي ال تشفظ تدداد 
تشػعًا كتزاعفًا كل يػـ بل كل ساعة فالثابت مغ مخاجعة الدجبلت التاريخية إف ىحا 

ب كاف قج فخض نفدو عمى السجتسعات االندانية كميا جسيعا كعمى مخ العرػر االضصخا
غضخ اف  تصػر الػعي الصبي كبخاصة السجاؿ التذخيري قج كذف اف عرخنا الخاىغ قج 
سجل ندبة إصابة بيحا االضصخاب مختفعة لمغاية بالسقارنة مع ندب االصابة بو في العرػر 

ضصخاب سػاء في العالع الشامي أك العالع الستقجـ، كسا تبضغ الغابخة كمدتػػ السعاناة مغ ىحا اال
ذلظ مغ االستبيانات االحرائية كالسدػحات التي أصبح باإلمكاف الخجػع الضيا الضـػ بكل 

 سيػلة ك يدخ.

األشفاؿ التػحجيضغ بيا عمى اعتبار أف تمظ الفئة متشػعة  بجأت السجتسعات باالىتساـ      
كمتسضدة بالسيارات كالقجرات، كفي الػقت نفدو متفاكتة في شبيعة االضصخاب، حضث تذسل ىحه 
الفئة مغ ىع في السدتػػ العادؼ في القجرات، كمغ ىع أكثخ تسضدا في بعس السجاالت، 

في السجاالت االجتساعية كالتػاصمية باإلضافة إلى كجػد مذكبلت شجيجة لجػ بعس آخخ 
كالدمػكية، كلعل ذلظ رفع بالعجيج مغ األسخ كالستخررضغ في السجاؿ لتصػيخ العجيج مغ 
البخامج الدمػكية كاالرشادية كالتخبػية التي تتشاسب تمظ الفخكقات، كتعسل عمى تحقضق أكبخ 

السجتسع برػرة أسيل، قجر مغ االستفادة ليؤالء األشفاؿ، كتداعجىع عمى االنجماج في 
كالتقمضل قجر اإلمكاف مغ السذكبلت الدمػكية السراحبة ليحا االضصخاب.) األعطسي، 

9149:03 ) 
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كاالتجاه الحجيث في التعامل مع األشفاؿ التػحجيضغ يأخح بعضغ االعتبار الصخؽ كاألسالضب 
كاف مغ الدمػكيات الدمبية كالبخامج العبلجية الدمػكية السػجية لديادة القجرات كالتقمضل قجر اإلم

التي تداعج في جعل الصفل ذكؼ اضصخاب التػحج أكثخ قجرة عمى التكيف مع البضئة التي 
 يعير فضيا.  

بخنامج شامل لؤلشفاؿ الحيغ يعانػف مغ  ABA كتعتبخ فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي    
شاتيا لتحقضق تصػر ىائل التػحج كنشاقر باخترار أشكاؿ التجخل الستشػعة كتصبيقاتيا كارتبا

كعخيس في العجيج مغ مجاالت السيارة السختمفة. كفي كجية نطخنا، فإف بخامج تحمضل الدمػؾ 
الدميسة تتكػف مغ الؿياس الستعجد كشخؽ التجخل السدتخجمة بذكل فخدؼ  ABA التصبيقي

 كنذط لتحقضق أفزل الشتائج.

ء األشفاؿ ىػ السذكبلت الدمػكية كسا يعتبخ أىع أكجو االضصخاب ضيػرا لجػ ىؤال     
السراحبة لحالة التػحج كخاصة في السطيخ العاـ لمدمػؾ حضث إف الدمػكيات التكخارية 
كالشسصية تعسل عمى زيادة االندحاب كالسضل إلى العدلة لجييع، مسا يؤدؼ بالزخكرة إلى ضيػر 

الخبخات كتعسيسيا الزعف الػاضح في الجػانب التخبػية نتيجة فقجاف القجرة عمى تػضيف 
 ( Bodfish, 2006 123:كنقميا إلى مػاقف أخخػ مذابية. )

لحلظ سعت األمع الستحجة تػجيو الجكؿ لكيؽية التعامل مع قزايا ذكؼ االحتياجات بعج      
كتبشضيا ليحا السػضػع الياـ كتػؾيع االتفاؾية الجكلية لحقػؽ ذكؼ االحتياجات  9116عاـ 

اة في حق الحياة ليحه الفئة، كمذاركتيع الفعالة في مجتسعاتيع، الخاصة؛  لتحقضق السداك 
متخصية بحلظ حاجد اإلعاقة ميسا اختمفت درجتيا كنػعيا لتسكضشيع مغ حقيع في الحياة 
كاالنجماج في السجتسع، فقج تغضخت الشطخة إلضيع في معطع أنحاء العالع عغ اإلعاقة كمفيػميا، 

فاؿ التػحج كبالبخامج االرشادية ك االستخاتيجيات  التعميسية لحلظ اىتست الجراسات كالبحػث بأش
 (.40: 9114الخاصة بيع مسا أدػ لتحدغ سمػكي ممحػظ ليع. ) نرخ، 
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كالصفل التػحجؼ يديج مغ تعخض الػالجيغ لمزغػط الشفدية ليع خاصة في صعػبة قجرتيع     
ؤلـ لحلظ يجب العسل عمى عمى اشباع كتمبية حاجاتو، ككجػد شفل في االسخة يسثل تحجيا ل

زيادة دكرىا في تعميع الصفل كتجريبو، فإذا لع تكغ االـ مجربة بذكل جضج عمى التعامل مع 
الصفل فإف ما يتع تعميسو داخل السخاكد لغ يحقق الشتيجة السصمػبة، فجكر كلي االمخ ال يقل 

اـ بأميات أشفاؿ أىسية عغ دكر السخاكد التعميسية، كمغ ىشا  جاء البحث  لتأكضج االىتس
التػحجيضغ، كالعسل عمى تقجيع بعس البخامج حتى تداعجىع في التخؽيف مغ اضصخابيع 

 الشسائي مغ خبلؿ إرشاد االـ كتجريبيا.

كفي ىحا الرجد، يدداد دكر األـ في تعميع كتجريب شفميا مغ ذكؼ اضصخاب التػحج،        
اإل مشترف الشيار، بضشسا يقزي الصفل حضث إف تجريب الصفل بالسجرسة أك السخكد ال يتعجؼ 

بالسشدؿ باقي الػقت، ككحلظ نياية األسبػع كفي السشاسبات، فإذا لع تكغ األـ مجربة جضجا عمي 
ؼ تقمل مغ ؾيسة كل ماتع التجريب عميو  أسالضب التعامل مع شفميا ذكؼ اضصخاب التػحج فدػ

ظ، كإذا كانت عمي كعي بكيؽية في مخكد،كتكػف بسثابة العائق أماـ الصفل دكف أف تعي ذل
التعامل مع شفميا فدػؼ تقـػ بسزاعفة الجيج السدكؿ مع الصفل داخل السخكد كتقـػ بتجعيع 
ماتع التجريب عميو بإعادة التكخار، كتعسيع الدمػكيات السخغػبة التي يكتدبيا الصفل، كانتقاليا 

 د.إلي بضئة السشدؿ كبحلظ يكػف التحدغ أفزل مغ السجيػد السشفخ 

كمغ ىشا انصمقت الجراسة لحالية في محاكلة لتقجيع بخنامج إرشادؼ لتشسية ميارات        
األميات، كالحؼ مغ شأنو أف يداىع في إكداب األميات مجسػعة مغ السيارات التي 
تداعجىغ عمي أف يكغ أكثخ كفاءة في التعامل مع أشفاليغ ذكؼ اضصخاب التػحج، بإضافة 

ية تصبضق أك استكساؿ بخنامج التجخل عمي أشفاليغ داخل السشدؿ، إلي تجريبضيغ عمي كيؽ
كإكدابيغ الفشيات الدمػكية التي تسكشيغ مغ التعامل مع السذكبلت الدمػكية الشسصية التي 
تطيخ عمي أشفاليغ، باإلضافة إلي تعسيع السيارات التي يكتدبيا الصفل داخل السخكد، بسا 

ـ لمصفل، ككل ذلظ يشعكذ بجكره عمي سمدؾ ىؤالء يزسغ نجاح كفاعمية البخنامج السقج
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األشفاؿ حضث أف تشسية ىحه السيارات لجؼ األميات سػؼ يديع مغ الحج مغ السذكبلت 
 الدمػكية الشسصية لجؼ أشفاليغ، كىحا مػضػع الجراسة الحالية.  

 مشكلة البحث

تتسثػػل مذػػكمة البحػػث فػػي محاكلػػة الحػػج مػػغ كخفػػس الدػػمػكيات الشسصيػػة لؤلشفػػاؿ التػحػػجيضغ  
السشعكدػػة بذػػكل سػػمبي عمػػى الشسػػػ كالتصػػػر فػػي كافػػة السجػػاالت الحياتيػػة، الػػحؼ يػػؤدؼ بػػجكره 
لرعػبة التعامل معيع مسا يدبب ليع كلحكييع مذاكل االعتساد عمى الػشفذ؛ لػحلظ فػإف التػجػو 

ضػػل مػػغ ىػػحه الدػػمػكيات قػػجر السدػػتصاع مػػغ خػػبلؿ البػػخامج االرشػػادية تديػػج مػػغ فػػي محاكلػػة لمتقم
فػػخص نجػػاح التعمػػيع ليػػؤالء األشفػػاؿ مػػغ خػػبلؿ تػػجريب األـ كالتعامػػل معيػػع فػػي السشػػدؿ ليكسػػل 

 بحلظ دكر اليضئات السعشية بيع.

فاؿ كبشاء عمى ىحا التػجو في تبشي البخامج االرشادية لؤلسخة كخاصة لؤلميات كلؤلش     
أنفديع لمحج مغ الدمػكيات الشسصية،  كلحلظ تبمػرة لجؼ الباحثة فكخة تجريب األميات عمي ما 
يػاجو الصفل التػحجؼ مغ اضصخابات سمػكية نسصية، التي تػثخ في تفاعمو مع السحيصضغ بو، 
كبالتالي عمي انجماجو معيع،  كسا أف مذاركة األميات في البخنامج لو دكر مؤثخ في تعميع 

شفاليغ، مسا يكػف لو أثخ كاضح في تحدضغ السذكبلت الدمػكية الشسصية لجؼ ىؤالء أ
األشفاؿ، كلحلظ فقج جاء االحداس بسذكمة البحث الحالي، كمغ خبلؿ ما أسفخت عميو 
الجراسات الدابقة في دكر كل مغ البخامج اإلرشادية كاالستخاتيجيات كاألسالضب الخاصة 

سكشيع مغ تعميع أشفاليع كتجريبيع عمى الدمػكيات السدتيجفة فقج بالػالجيغ كاكدابيع ميارات ت
أصبح مغ الزخكرؼ أف تكػف األـ مذاركة كعزػ فعاؿ في البخنامج االرشادية، مغ خبلؿ ما 

 سبق يسكغ تحجيج مذكمة البحث في األسئمة ااَلتيو:
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األشفاؿ ذكؼ ما فاعمية بخنامج إرشادؼ قائع عمي فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي ألميات ك   -4
 اضصخاب التػحج لخفس حجة الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ أشفاليغ؟

ما امكانية استسخار فاعمية بخنامج إرشادؼ قائع عمي فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي   -9
ألميات كاألشفاؿ ذكػ اضصخاب التػحج لخفس حجة الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ 

 أشفاليغ؟

 فروض البحث
ذات داللة إحرائية بضغ متػسصات رتب درجات األميات كاشفاليغ السجسػعة تػجج فخكؽ  -1

الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ  البعجػ( عمي مؿياسضغ: ) –التجخيبية فى الؿياس )القبمى 
مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ  كاألشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 

 ة الكمية كاألبعاد( لرالح  الؿياس البعجؼ.أشفاليغ التػحجيضغ( )الجرج

تػجج فخكؽ دالة إحرائيًا عشج متػسط رتب درجات األميات كأشفاليغ في السجسػعة  -2
الدمػكيات  التجخيبية كالسجسػعة الزابصة فى الؿياس )البعجؼ( عمى مؿياسضغ: )مؿياس

يات لمتعامل مع مؿياس ميارات األم كالشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
 الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ( لرالح الؿياس البعجؼ.

ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بضغ متػسصات رتب درجات األميات كأشفاليغ في  -3
مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمى مؿياسضغ: ) 

مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية  كالتػحج  لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب
 لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ )الجرجة الكمية كاألبعاد( فى الؿياسضغ البعجػ كالتتبعى.
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 أهداف البحث

 تتسثل اىجاؼ البحث ؼيسا يمي:

التحقق مغ فاعمية بخنامج إرشادؼ قائع عمي فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي ألميات  .4
 األشفاؿ ذكػ اضصخاب التػحج لخفس حجة الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ أشفاليغ.

التحقق مغ امكانية استسخار فاعمية البخنامج اإلرشادؼ القائع عمي فشيات تحمضل الدمػؾ  .9
التصبيقي ألميات األشفاؿ ذكػ اضصخاب التػحج لخفس حجة الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ 

 أشفاليغ.

  أهمية البحث

 األهسية الشظرية:

 يعتبخ ىحا البحث اضافة لمتخاث الشطخؼ في متغضخات البحث.  -4
تعخيف أميات االشفاؿ التػحجيضغ بساـيو فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي التي  -9

الدمػكيات الشسصية. كتخػ -تداعجىغ عمى التخؽيف مغ بعس مذاكل أشفاليغ التػحجيضغ 
لمسديج مغ البحػث كالبخامج االرشادية التى تعالج ىحه  الباحثة أف البحث في ىحا السجاؿ يحتاج

 السذكبلت التى تػاجو األميات مع اشفاليغ.

 األهسية التطبيقية:

برفة  -التػحجيضغ -إمجاد السعشضغ بالصفػلة عامة كاألشفاؿ ذكػ االحتياجات الخاصة  .4
 خاصة ببخنامج إرشادؼ لؤلميات لخفس الدمػؾ الشسصي لجػ أشفاؿ التػحج.

اب أميات االشفاؿ التػحجيضغ فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي التي تداعجىغ عمى كدإ .9
 الدمػكيات الشسصية كالحج مشيا.-التخؽيف مغ بعس مذاكل أشفاليغ التػحجيضغ 
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 امجاد السجاؿ العمسي بسقاييذ الدمػؾ الشسصي لجػ أشفاؿ التػحج. .0
االستفادة مغ الشتائج كتػصيات البحث كتػضيفيا في مخاكد التخبية الخاصة كالسجارس التي  .1

لجييا سياسة الجمج ليؤالء األشفاؿ كالعسل عمى إيجاد حمػؿ فعمية في خفس أك تقمضل 
 الدمػكيات الشسصية كالحج مشيا بقجر اإلمكاف أثشاء تصبضق البخامج التخبػية. 

 اإلجرائيةطلحات البحث ومفاهيمه مص

 اضطراب التهحد:  -

يعخؼ اضصخاب الحاتػية بأنو اضصخاب نسائي عربي يطيخ عادة قبل سغ الثالثة كيتع      
التعخؼ عميو مغ خبلؿ عجـ القجرة عمى تكػيغ عبلقات اجتساعية كضعف في التػاصل 

 Katherineكنسصية في الدمػؾ كالثبات عمى أنذصة بذكل تكخارؼ كالجسػد كمقاكمة التغضخ.)
& Smiley, 2015:9) 

كتعخؼ الباحثة األشفاؿ التػحجيضغ اجخائيا بأنيع: ىع األشفاؿ الحؼ يعانػف مغ اضصخاب 
التػحج الستػسط كسا يطيخ عمى مؿياس اضصخاب التػحج لتذخيز الحاتػية السدتخجـ في 

 (  سشػات.3-1البحث كتتخاكح أعسارىع الدمشية مغ )

 أمهات األطفال التهحديين: -

يات األشفاؿ الحؼ يعانػف مغ اضصخاب التػحج الستػسط كسا يطيخ عمى مؿياس ىغ أم  
اضصخاب التػحج لتذخيز الحاتػية السدتخجـ في البحث، كتتخاكح أعسار اشفاليغ الدمشية مغ 

 ( سشػات. 1-3)
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 الدلهكيات الشسطية الذائعة لدى األطفال التهحديين:  -

مجسػعة مغ االستجابات التي تترف بأنيا مكخرة ترجر عغ الذخز بسعجالت عالية دكف  
كجػد أؼ ىجؼ مغ كراء ىحه االستجابات كتأخح ىحه الدمػكيات في صػرة ركيتضغ متجاكؿ عغ 

 (.3: 9149الفخد. )االعطسي، 

مغ خبلؿ بأنو "الجرجة التي نؿيذ بيا الدمػكيات الحؼ يكخره الصفل  كيعخؼ اجخائيا     
 جدسو أك أحج أعزاء الجدع برػرة مدتسخة ليذ لو معشى أك كضيفة كيرعب تػؾيفو". 

 تحليل الدلهك التطبيقي: -

ىػ عسمية التصبضق السشطع كالدميع ألشكاؿ التجخل بشاء عمى السبادغ التجخيبية لمدمػؾ لتصػيخ 
السدتخجمة تكػف الدمػكيات االجتساعية السفضجة كذات السعشى كتػضيح أف أشكاؿ التجخل 

  (Risley, Wolf, Bar: 1968)مدئػلة عغ التصػر كالتحدغ في الدمػؾ

 لتحدضغ استخجامو يتع إجخاء إجخائيا بإنو: (ABA)  التصبيقي الدمػؾ تحمضل كيعّخؼ     
 تغضضخ أؼ أشخ  إف لسبلحطة لمدمػؾ تقضيع عسل يتع ثع تجخيبية، مبادغ بتصبضق كذلظ ما، سمػؾ
 كاف تع ذلظ، كإذا التصبيؿية، ءاتااإلجخ  نتيجة بالتأكضج ذلظ فديكػف  خ،تغضض حجث كأف  عميو،

 (42، 9144كأليسػ،  ىفمضغ( التغضضخ   ىحا سبب ىػ اإلجخءات تمظ مغ إجخاء أؼ
 البرنامج اإلرشادي:  -

مجسػعة مغ األنذصة السشطسة كالستدمدمة السخصط ليا، كالقائسة عمى فشيات بخنامج )لػفاز( 
كالسحجدة بججكؿ زمشي معضغ، ىجفو إرشاد كتجريب أميات األشفاؿ ذكؼ اضصخاب شيف 
التػحج باستخجاـ مجسػعة مغ األسالضب كالفشيات مشيا التعديد االيجابي، الشسحجة، 

تدجضل الدمػؾ، المقاء الحػار كالسشاقذة، التغحية الخاجعة، التقمضج، التمقضغ،التعسيع، ؾياس، ك 
الػقت السدتقصع، الترحيح الدأئج، اإلشخاط العكدي، الصفاء، العقاب. كالسكػف مغ ثساني 
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( دؾيقة كبسا تزسشو مغ  31 – 12كأربعضغ جمدة إرشادية نطخية كتصبيؿية، كمجة جمدة مغ )
 أكراؽ عسل كنساذج.

 تتحجد ىحه الجراسة بالحجكد اآلتية:  ث:حمددات البح
 عيشة الدراسة: (1)

( أـ لجييع أشفاؿ اضصخاب التػحج 41تكػنت العضشة اإلساسية مغ قػاـ ) الحدود البذرية:
كأشفاليغ، كقج تع اختيارىا مغ مخكد كياف لمتػحج بحجائق الؿبة  بالقاىخة،  كاعتسجت الباحثة 

( 11 –90عمي عجة شخكط في اختيار عضشة الجراسة : حضث تخاكحت أعسار األميات ما بضغ )
جتساعى كاالقترادػ كالثقافى ) إعجاد/ بصخس حافع(، كسا تع عاما، كاستبياف السدتػػ اال

اختيار األميات البلتي حرمغ عمي درجات مشخفزة في مؿياس ميارات األميات لمتعامل 
مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ) إعجاد الباحثة( أؼ لجييع ) قرػر في ميارات 

غ(، كسا أف أشفاليغ الحيغ يعانػف مغ اضصخاب التعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفالي
التػحج الستػسط كسا يطيخ عمى مؿياس اضصخاب التػحج كىػ مؿياس تقجيخ التػحج الصفػلى 

(  السدتخجـ في البحث، كالحيغ يعانػا  أشفاليغ مغ اضصخابات سكػبمخ اريظ  ̸كارز )إعجاد
ة السدتخجـ في البحث )إعجاد كسا يطيخ عمى مؿياس الدمػكيات الشسصي الدمػكيات الشسصية

( سشػات، كدرجة ذكائيع أشفاليغ تتخاكح 3-1الباحثة(،  كتتخاكح أعسار اشفاليغ الدمشية مغ )
(، كسا أف األميات جػدارد  ̸جػدارد لمحكاء )إعجاد ( درجة عمي مؿياس61 –42ما بضغ )

لفتخات شػيمة، كأشفاليغ مغ السشطسضغ فى الحزػر الى السخكد كياف لمتػحج، كال يغضبػف 
 كخمػ أشفاليغ مغ تعجد االعاقات بسعشى اف اليراحب االضصخاب التػحج اػ اعاقة اخخػ،

 كمقدسضغ الي مجسػعتضغ ضابصة كتجخيبية.

تحجيجا في)  9146تتحجد حجكد الجراسة الدمانية بتاريخ التصبضق في عاـ   الحدود الزمانية:
-9146-3-41(  يبجء التصبضق القبمي، ثع تصبضق العسمي لمبخنامج مغ )9146  -0/3-3
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جمدة، لسجة اثشاعذخ اسبػعا ثبلث شيػر،   15(، عجد جمدات البخنامج 9146-5-96الى
( دؾيقة كركعي إعصاء األميات أكقات 31-12( جمدات أسبػعيا مجة كل جمدة )1بػاقع )

(، ثع يمي 9146 -6 -9/2راحة حتى تتع عسميو التخكضد لجييع، كثع يتع التصبضق البعجؼ مغ )
 (.9146 -44 -1/4التصبضق التتبعي مغ )

  مخكد كياف لمتػحج بحجائق الؿبة محافطة القاىخة. الحدود السكانية:

 مشهج الدراسة ومتغيراتها : (2)
 التجخيبية(  -لجراسة الحالية عمى السشيج التجخيبى ذك السجسػعتضغ )الزابصة اعتسجت ا 

 كتتزسغ الجراسة الستغضخات التالية:

الستغضخ السدتقل: بخنامج إرشادؼ قائع عمي فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي ألميات األشفاؿ  -4
 ذكػ اضػػػػػصخاب التػحػػػػػج )السدػػػػػتخجـ فػػػػػي لخفػػػػػس حػػػػػجة الدػػػػػمػكيات الشسصيػػػػػة لػػػػػجؼ أشفػػػػػاؿ

 التػحجيضغ(.

 –كالبرػػػػػػخية  -الستغضػػػػػػخ التػػػػػػابع: الدػػػػػػمػكيات الشسصيػػػػػػة  كتذػػػػػػسل )سػػػػػػمػكيات الحخكيػػػػػػة  -9
 كالرػتية (.

 أدوات الدراسة:  (3)

  ̸)إعػػػجادت الشسصيػػػة لػػػجؼ أشفػػػاليغ التػحجيضغمؿيػػػاس ميػػػارات األميػػػات لمتعامػػػل مػػػع الدػػػمػكيا -
 (الباحثو

 (الباحثو  ̸)إعجاد  .مؿياس الدمػكيات الشسصية لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج -
 (الباحثو  ̸البخنامج اإلرشادؼ.     )إعجاد -
 استبياف السدتػػ االجتساعى االقترادػ كالثقافى      ) إعجاد/ بصخس حافع( -
 (سكػبمخ اريظ  ̸مؿياس تقجيخ التػحج الصفػلى كارز.       )إعجاد -
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 (   جػدارد  ̸اختبار جػدارد لمحكاء               )إعجاد -

 فى الجراسة األسالضب اإلحرائية التالية: استخجـ :اإلحرائيةاألساليب 
 الستػسصات كاالنحخافات السعيارية -
 (Spearman-Brown)بخاكف  –معامل سبضخماف  -
  (Willcoxon)اختبار ماف كتشي اختبار كيمكػكدغ  -
  (Coronbach-Alpha)معامل ألفا كخكنباخ  -
 معادلة كػىضغ لحجع التأثضخ.  -

 ودراسات سابكةاالطار النظري 

 مفههم التهحد: -

(  مغ االضصخابات الشسائية التي تطيخ عشج األشفاؿ في مخحمة Autismيعج التػحج )    
مبكخة مغ العسخ، حضث يترفػف بعجـ القجرة عمى إقامة عبلقات اجتساعية مع اآلخخيغ، 

الدمػكية كصعػبة في التػاصل المفطي كغضخ المفطي، كتطيخ لجييع العجيج مغ السذكبلت 
كخاصة الدمػكيات الشسصية كالتكخارية التي ال معشى كليذ ليا كضيفة تداعج األشفاؿ عمى 
التصػر، ككحلظ فإنيا تمعب دكرا أساسيا في عجـ القجرة عمى التكيف، كالطيػر برػرة مقبػلة 
 اجتساعيا، مسا يؤدؼ إلى سػء تكيف كعجـ قجرة عمى تحقضق الستصمبات الشسائية كاالجتساعية

مغ الصفل في مخاحل العسخ السختمفة، حضث إف تمظ الدمػكيات التكخارية تعضق برػرة مباشخة 
االستفادة مغ البخامج االرشادية التعميسية ك تحج مغ السيارات االجتساعية التي تداعج األشفاؿ 
 التػحجيضغ عمى تحقضق التػافق الشفدي، كمغ ثع فيػ يتخؾ آثارا سمبية في تمظ الجػانب ك مغ

بضشيا الشسػ السعخفي كاالجتساعي كاالنفعالي لمصفل كعمى سمػكو بػجو عاـ، الحؼ يؤدؼ إلى 
 (.3: 9114حجكث آثار سمبية عمى العسمية الشسائية بخمتيا. ) عمضػات،  
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كتعشي انغبلؽ،  ISMكتعشي الحات، ككمسة  AUTتذتق كمسة التػحج مغ الكمسة االغخيؿية 
ىؤالء األشفاؿ غالبا يشجمجػف اك يتػحجكف مع انفديع كيبجكف  بسعشى االنغبلؽ عمى الحات، أف

قميبل مغ االىتساـ بالعالع الخارجي. كيترف الصفل التػحجؼ بأنو عاجد عغ إقامة عبلقات 
اجتساعية كيفذل في استخجاـ المغة لغخض التػاصل مع االخخيغ كلجيو رغبة ممحة في 

 ( 91 :9144ستكخر. )مرصفى، الذخبضشي، االستسخارية في الؿياـ بشفذ الدمػؾ الشسصي ال

مغ قبل الصبضب الشفدي الدػيدخؼ "أكجضغ  4613كقج استعسمت كمسة التػحج ألكؿ مخة سشة 
"حضغ كصف أسمػب تفكضخ السرابضغ بالفراـ عمى أنيا تتدع  Eugene Bleulerبمػلخ 

مخكد الكػف كأف  بالتفكضخ التػحجؼ كالتي قرج بيا تسخكد الفرامي حػؿ نفدو كاالعتقاد بأنو
 4610كل األحجاث الخارجية مترمة بو، كلع يذخز کاضصخاب يرضب األشفاؿ إال سشة 

" بفحز مجسػعة مغ األشفاؿ Léo Kannerعشجما قاـ الصبضب الشفدي األمخيكي "لضػکانخ 
الحيغ أضيخت ترخفاتيع ضعف القجرة عمى تكػيغ عبلقات اجتساعية كالتقػقع في عالع 

 Autism )إلى كصف ىحه األعخاض كتدسضتيا بتػحج الصفػلة السبكخة  خاص، فتػصل کانخ
infantile precise)  صشفت الجسعية األمخيكية لمصب الشفدي التػحج في إصجارىا الخابع

 Pervasive  Developmental (PDD)ضسغ االضصخابات الشسائية الذاممة 
Disorders ضصخاب التفككي في كالتي تتزسغ اضصخابات التػحج، اضصخاب ريت، اال

الصفػلة، كمتبلزمة أسبخجخ، كاالضصخاب الشسائي الذامل غضخ السحجد، كفي ضػء الخرائز 
التي يترف بيا الصفل التػحجؼ، فإف ىشاؾ ضخكرة ممحة إليجاد بخامج ارشادية تعسل عمى 
خفس أك تعجيل الدمػؾ الشسصي لجػ ىؤالء األشفاؿ مغ خبلؿ تبشضيا مجسػعة مغ األسالضب 

اإلجخاءات لخفس ضيػر ىحه الدمػكيات قجر االستصاعة  كالحج مشيا، لتخؽيف التأثضخ ك 
الدمبي لجػ الصفل التػحجؼ في مجاالتو الحياتية، كقج شػرت تمظ البخامج الدمػكية كالتخبػية 
مغ خبلؿ التعامل السباشخ في السضجاف مع األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج، كمغ أشيخ تمظ 
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( كالترحيح الدائج، Time outيد اإليجابي كالتعديد التفاضمي كالعقاب، كالعدؿ )البخامج التعد 
 (el.al. 2004: 180)   Walkerكالزبط الحاتي.

فاالىتساـ الستدايج بحاالت اضصخابات التػحج عشج األشفاؿ في الدشػات الثبلثة األكلى 
حل عسخية مبكخة، ك مغ العسخ أسيع بذكل كبضخ اكتذاؼ أعجاد كبضخة مغ األشفاؿ في مخا

ساعج ذلظ في التعخؼ إلى الدسات كالخرائز الدمػكية كالتخبػية ليع كالتي يستج  التأثضخ في 
التصػر في الجػانب االجتساعية كالتػاصمية كالدمػكية ليؤالء األشفاؿ، حضث تسثل تمظ 
الجػانب أىع السجاالت التي تعضق التصػر اإلنسائي الصبيعي ليع، كخاصة الدسات 

الخرائز الدمػكية غضخ العادية كالتي تطيخ برػرة كاضحة في الدمػكيات التكخارية ك 
كالشسصية التي ليذ ليا معشى، كالتي تؤثخ عمى التفاعل كالتػاصل مع اآلخخيغ، ككحلظ تؤدؼ 

 ,Louiseفي األغمب إلى عجـ تحقضق األىجاؼ التخبػية كالدمػكية التي تػضع ليع.
2019:1035)  .) 

 ل في اكتذاؼ ىحا االضصخاب أك اإلعاقة إلى الصبضب الشسداكؼ لػ كانخكيعػد الفز
(Loe kanner, 1993 عشجما قاـ باالنتباه إلى ىحا االضصخاب كالعسل عمى تسضضده عغ )

غضخه مغ االضصخابات الشفدية كقج تع تدسضتو التػحج في ذلظ الػقت بالتػحج السبكخ في 
الثبلثضغ األكلى مغ عسخ الصفل، كتدتسخ معو معطع سشضغ الصفػلة؛ ألنو يطيخ في األشيخ 

 (.40: 9149حياتو حتى كإف صشفو آخخكف ضسغ ذىاف األشفاؿ. ) االعطسي، 

 :تعريف التهحد 

تشاكلت العجيج مغ التعخيفات مفيػـ التػحج كقج ركدت عمى السطاىخ الدمػكية التي 
يتسضد بيا ىؤالء األشفاؿ كتعكذ جػانب االضصخاب الثبلثة الخئيدية كىي التفاعل االجتساعي 
كالتػاصل كالدمػؾ. كقج عخؼ التػحج بأنو شكل مغ أشكاؿ االضصخابات الدمػكية التي يحيط 

غسػض الحؼ يختبط بأسباب اإلصابة كالتذخيز كشخؽ العبلج، فيػ مغ بيا الكثضخ مغ ال



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1771 

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

االضصخابات الشسائية السشتذخة؛ ألنو يبجأ في الدشػات األكلى مغ العسخ كيؤثخ في جػانب الشسػ 
السختمفة لجػ الصفل فضتخؾ آثار سمبية عمى تمظ الجػانب، كخاصة الشسػ السعخفي كاالجتساعي 

ػكو بػجو عاـ، بحضث يتذكل لجػ األشخاص ذكؼ التػحج نسط كاالنفعالي لمصفل كعمى سم
 (440:  9114خاص مغ الشسػ يختمف عغ الشسط العادؼ. ) أمضغ، 

 كيعخؼ التػحج تخبػيا في قانػف التعميع الخاص باألشخاص ذكؼ اإلعاقات
 Individuals With Disabilities Education Act Idea حضث يذضخ التعخيف إلى أف ،

عاقة نسائية ذات داللة تؤثخ في التفاعل االجتساعي كالتػاصل المفطي كغضخ المفطي، التػحج إ 
كتحجث قبل سغ الثالثة، تؤثخ برػرة مباشخة عمى األداء التخبػؼ لمصفل التػحجؼ، كتختبط تمظ 
اإلعاقة بعجد مغ الخرائز السراحبة في تكخار الشذاشات كالحخكات الشسصية كرفس 

 &Fogt )خكتضغ الضػمي، كاالستجابة غضخ العادية لمسثضخات الحدية.التغضضخ في البضئة كال
Miller., 2003: 216) 

 Association American forعخفت الجسعية االمخيكية التػحج عمى أنو )
Autism1999، نػع مغ االضصخابات التصػرية كالتي تطيخ خبلؿ الدشػات الثبلث األكلى )

ات نضػركلػجيو تؤثخ عمى كضائف السخ كمغ ثع تؤثخ مغ عسخ الصفل، كتكػف نتيجة الضصخاب
عمى مختمف نػاحي الشسػ فتجعل االتراؿ االجتساعي صعبًا عشج ىؤالء األشفاؿ كسا تجعميع 
يعانػف مغ صعػبة في االتراؿ سػاء أكاف لفطيًا أـ غضخ لفطي كيزصخب ىؤالء األشفاؿ مغ 

دائسا  شع مغ الكمسات بصخيقة آليةأؼ تغضخ يحجث في بضئتيع كيكخركف حخكات جدسيو اك مقا
 (6: 9141)أمضغ،

(، National Autistic Society,9113كعخفت الجسعية البخيصانية الجكلية التػحج )
بأنو اضصخاب نسائي شػيل السجػ يؤثخ عمى قجرة الفخد مغ حضث التػاصل كالتفاعل 
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ػيغ عبلقات مع االجتساعي مع اآلخخيغ كفيع مذاعخىع كانفعاالتيع كبشاء صجاقات كتك
 (42: 9149األقخاف.)القر، الخػالجة،

يعخؼ التػحج بأنو عجد يعضق تصػيخ السيارات االجتساعية كالتػاصل المفطي كغضخ 
المفطي كالمعب التخضمي كاإلبجاعي، كىػ نتيجة اضصخاب عربي يؤثخ عمى الصخيقة التي يتع 

مذكبلت في السيارات مغ خبلليا جسع السعمػمات كمعالجتيا بػاسصة الجماغ مدببة 
االجتساعية تتسثل في عجـ القجرة عمى االرتباط كخمق عبلقات مع األفخاد، كعجـ القجرة عمى 
المعب كاستخجاـ كقت الفخاغ، كعجـ القجرة عمى الترػر البشاء كالسبلئسة التخضمية. )عمضػات، 

9114 :06) 

ابات كاضحة في جػانب الشسػ كيعتبخ التػحج مغ إعاقات الشسػ السدمشة التي يشتج عشيا اضصخ 
السختمفة )الحخكي االجتساعي االنفعالي المغػؼ( كالسرحػبة بأنساط سمػكية نسصية شاذة، كسا 

الخػالجة:  9149أف ىحه األعخاض تطيخ في الثبلث سشػات األكلى مغ عسخ الصفمد )القسر،
02) 

خاب التػحج كمغ خبلؿ العخض الدابق لمتعخيفات السختمفة التي تشاكلت مػضػع اضص
تبلحع الباحثة أف غالبية ىحه التعخيفات قج اتفقت عمى أف التػحج ىػ عبارة عغ اضصخاب 
نسائي يطيخ عمى الصفل مشح الثبلث الدشػات األكلى مغ عسخ الصفل، كيراحب ىحا 
االضصخاب كجػد خبلؿ كاضح في التػاصل االجتساعي باإلضافة إلى كجػد خمل كبضخ في 

خ المفطي، يراحبو ضيػر سمػكيات تكخارية ركتضشية ليذ ليا معشى، التػاصل المفطي كغض
 كيدتجعي اضصخاب التػحج إلى كجػد بخامج خاصة كخجمات صحية كتخبػية. 

 :أعراض التهحد ومؤشراته 

فإنو يسكغ إجساؿ أعع اإلعخاض كالسؤشخات كالخرائز السسضدة لؤلشفاؿ بإضصخاب 
 التػحج عمي الشحػ التالي:
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 إلي العزلة وعدم الرغبة في اإلهتسام أو اإلرتباط باإلخرين.أوآل: السيل 

 ثانيا: قرهر في مهارات التهاصل سهاء اللفظى أو غير اللفظي.

تعتبػػخ السذػػكبلت الستعمقػػة بالتػاصػػل مػػغ الخرػػائز السيسػػة التػػي تسضػػد األشفػػاؿ ذكػ 
شػارة، اضصخاب شيف التػحج فيػع عػاجدكف عػغ اسػتخجاـ شػخؽ التػاصػل مثػل الرػػر، لغػة اإل

اإليساءات، كسا أف بعزيع يدتخجـ لغة غضػخ شبيعيػة ، كبعزػيع يتحػجث كمسػات مفػخدة، بضشسػا 
الػػػبعس األخػػػخ يقػػػـػ بتخديػػػج الكمسػػػات أك العبػػػارات مػػػخارا كتكػػػخارا )السرػػػاداه( ، كيعتبػػػخ قرػػػػر 
كتأخخ الشسػ المغػؼ أحج الدسات كالخرائز السمفتة لمشطخ لجػ األشفاؿ التػحجيضغ فأكثخ مػغ 

% مغ األشفاؿ التػحجيضغ يشقريع استخجاـ المغة بذكل فعاؿ كمفضج، كمع ذلظ يسكغ القػؿ 21
بػػأف قرػػػر التػاصػػل يعػػج أكثػػخ عسقػػًا مػػغ قرػػػر المغػػة، فػػأكثخ األشفػػاؿ التػحػػجيضغ ال يػػجركػف 
مجلػؿ اإلبتدامة أك العبػس أك اإليساءات، مسا يديج مغ عسق قرػر كمذكبلت التػاصل ألنو 

 بذؿية المفطي كغضخ المفطي. يتزسغ التػاصل

كيػػػػختبط بسذػػػػكبلت التػاصػػػػل لػػػػجػ ىػػػػؤالء األشفػػػػاؿ أيزػػػػا اإلخفػػػػاؽ فػػػػي عسميػػػػة االنتبػػػػاه 
حضػػث يذػضخ ىػػحا السفيػـػ إلػػى الشطػخ إلػػى الذػإ الػػحػ يشطػخ إليػػو  Joint Attentionالسذػتخؾ 

الذػػخز األخػػخ، كيدػػسح االنتبػػاه السذػػتخؾ لؤلشفػػاؿ بإقامػػة تفػػاعبلت اجتساعيػػة مػػع األخػػخيغ، 
كيعتبػػخ عسميػػػة أساسػػػية الزمػػػة لمتػاصػػل سػػػػاء المفطػػػي أك غضػػػخ المفطػػي، حضػػػث يرػػػعب عمػػػضيع 

اعل االجتساعي ، كسا أنيع ال يدتجضبػف لسحاكالت السباداه بجحب انتباه اآلخخيغ إلضيع لبجء التف
سػاء بػإدارة الػخأس نحػػىع، أك تػجيػو الشطػخ إلػضيع، أك إبػجاء أػ نػػع  –اآلخخيغ جحب انتباىيع 

مػػغ االسػػتجابة لػػحلظ سػػػاء لفطيػػة أك غضػػخ لفطيػػة، كمػػغ مطػػاىخ اضػػصخابات التػاصػػل المفطػػي 
زية، كسا يرعب عمضيع مسارسة المغػة أيزا قمب الزسائخ أك عكديا، كقج يدتخجمػف لغة مجا

 (9114) جػردف، كسضتػارت ،  .الػاقعية
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 ثالثا: الدلهكيات الشسطية ومحدودية االهتسامات:

إلى أف األشفػاؿ ذكػ أضػصخاب   Scott et al., ( 2000)أشار جاؾ سكػت كاخخكف 
كالتقػلػػػػب  التػحػػػػج يشذػػػػغمػف بعػػػػجد قمضػػػػل مػػػػغ األنذػػػػصة كاالىتسامػػػػات كيتدػػػػع سػػػػمػكيع بالشسصيػػػػة

باإلضافة إلى رفس التغضضخ فػي البضئػة السحيصػة ، فقػج يشػدعج الصفػل كثضػخا إذا حػجث تغضضػخ فػي 
 ركتضغ حياتو كالحػ يتزسغ البضئة السادية أك األحجاث الضػمية التى اعتاد عمضيا.

 Stereotyped Behavior( الدػمػؾ الشسصػي 4662كقج عخؼ عبج الحسضج، ككفػافي )
ط أك السقػلػػب، كىػػ سػػمػؾ جامػج غضػػخ مػخف يػػتع بغػس الشطػػخ عػغ التغضػػخات بأنػو الدػػمػؾ السػشس

في الدياؽ كالشتائج التى يشبغي أف تؤدػ إلى التعجيبلت في كيؽية ترخؼ الفخد، أػ أنو سمػؾ 
 يتبع نسصًا كاحجا متكخرا.

كمعطع األشفاؿ ذكػ اضػصخاب التػحػج يسارسػػف أنساشػا متكػخرة مػغ الدػمػكيات، كلػجييع 
خاصػػة غضػػخ عاديػػة، كال تكػػػف ىػػحه الدػػمػكيات، اسػػتجابة لسثضػػخ معػػضغ بػػل غالبػػًا مػػا اىتسامػػات 

تكػػػف سػػمػكيات غضػػخ ىادفػػو يسارسػػيا الصفػػل تبػػجأ كتشتيػػى بذػػكل مفػػاجإ كتمقػػائى ، فعمػػي سػػبضل 
السثاؿ ، قج يشذغل شفل بمف إشػار سػيارة لعبػة لدػاعات شػيمػة دكف االىتسػاـ بصخيقػة تذػغضميا 

يدػتسخ أخػخ فػى كضػػع مجسػعػة مػغ األلعػاب الرػغضخة فػي صػف كاحػػج أك رؤيتيػا تدػضخ ، كقػج 
 (Smith& Tyler 2010)بصخيقة معضشة. 

كتػجػػج سػػسة أخػػخػ ليػػا أىسضتيػػا فػػي ىػػحا الرػػجد تتسثػػل فػػي الثبػػات عمػػى ركتػػضغ معػػضغ، 
كمقاكمة أؼ تغضخ يصخأ عميو حتى كإف كاف ىحا التغضضخ شؽيفا، كتعج الخغبة القيخية في الحفػاظ 

البضئػػة مػػغ الخرػػائز الجػىخيػػة التػػى تسضػػد حػػاالت أضػػصخاب التػحػػج كسػػا الحطيػػا عمػػى ثبػػات 
، فقػػج يتسضػػد بعػػس ىػػؤالء Rimlandكػػانخ، كدعسيػػا كثضػػخ مػػغ البػػاحثضغ بعػػجه كمػػشيع ريسبلنػػج 

األشفاؿ بالقجرة عمى الػعى الجقضق ألكضػاع االشػياء فػى البضئػة كيرػخكف عمػى عػجـ إجػخاء أيػة 
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ختضػػػب األثػػػػاث ، ككضػػػع األلعػػػاب كشخيقػػػػة إعػػػجاد السائػػػجة، كقػػػػج تغضػػػخات ليػػػحه األشػػػػياء ، مثػػػل ت
يتعػػخض الصفػػل ذك أضػػصخاب التػحػػج لمحػػدف كاأللػػع كالثػػػرة العارمػػة إذا مػػا شػػخأ أػ تغضضػػخ عمػػى 

أحػػج الدػػسات الدػػمػكية التػػى يسكػػغ مبلحطتيػػا  Rigidityالبضئػػة التػػى اعتػػاد عمضيػػا كيعػػج الجسػػػد 
حيغ غالبا ما يكػنػف غضػخ قػادريغ عمػى نقػل مػا تعمسػػه أيزا لجػ غالبية األشفاؿ التػحجيضغ، ال

إلػػى مػاقػػف أخػػخػ )انتقػػاؿ أثػػخ الػػتعمع( حضػػث إنيػػع يعتسػػجكف عمػػى ضيػػػر اإلشػػارات نفدػػيا فػػي 
 (.Haiduc, 2009:29,38: 9149تختضبيا لتحكخ كإصجار األستجابة السشاسبة )رشجػ ، 

 رابعا: مذكالت خاصة بالحركة واإلدراك الحدي:

األشفاؿ ذكػ اضصخاب شيف التػحج مغ مذكبلت في الحخكػة تذػسل عػجـ يعانى بعس 
التشاسق ، كعجـ االتداف ، كعجـ التأزر الحخكػي، مثػل التػأرجح، كصػعػبة الؿػبس عمػى األشػياء 
بالضػػجيغ، كصػػعػبة اسػػتخجاـ الضػػجيغ فػػي تشػػاكؿ الصعػػاـ، كمذػػكبلت فػػي التػجػػو السكػػانى ، كعػػجـ 

 د الحخكى، كالحخكة الدائجة.كجػد تأزر بضغ العضغ كالضج، كالجسػ 

كمػػغ جيػػة أخػػخػ يعػػانى بعػػس األشفػػاؿ ذكػ اضػػصخاب شيػػف التػحػػج مػػغ مذػػكبلت فػػي 
ىػػ عسميػة عرػبية تحػجث داخػل كػل   Sensory Integrationاإلدراؾ، أك التكامػل الحدػي 

مشػػا، تأخػػح السعمػمػػات الحدػػية مػػغ أجدػػامشا كالعػػالع مػػغ حػلشػػا كيقػػـػ السػػخ بتمقػػي كبخمجػػة ىػػحه 
ػمػػات فػػي تكامػػل لكافػػة السعمػمػػات القادمػػة مػػغ القشػػػات الحدػػية السختمفػػة كيدػػسح لشػػا ىػػحا السعم

التكامػػل باسػػتجابة ذاتيػػة أك بالحخكػػة اآلليػػة " األرتػماتيكيػػة " كالفعالػػة كالسخيحػػة فػػي التفاعػػل مػػع 
السػاقػػف الشػعيػػة كالستصمبػػات البضئيػػة، كتتػاصػػل عسميػػة التكامػػل الحدػػي شالسػػا أسػػتسخ الجيػػاز 

 .(Turkjngton, 2007)ربي السخكدػ في الشزج الع

كنتيجػة القرػػر فػي التكامػػل الحدػى يعػانى بعػس ىػػؤالء األشفػاؿ مػغ الحداسػية الدائػػجة 
لمسثضػػخات الحدػػية )الدػػسعية ،أك البرػػخية ، أك المسدػػية ، أك الذػػسية(، بحضػػث يذػػعخ بالزػػضق ، 
كالتػتخ كالغزب إذا تعخض لقجر شجيج مغ تمظ السثضخات ، بضشسا قج يعانى االػبعس األخػخ مػغ 
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تمػظ السثضػخات بحضػث يدػتصيع تحسػل مقػجار كبضػخ مشيػا ، كبضشسػا نجػج بعػس حداسية مشخفزة ل
ىؤالء األشفاؿ ال يتحسمػف مجخد لسذ أػ شإ لجدسيع فإف بعزيع اآلخخ قج ال يذػعخ بػااللع 
لجرجة أنو قج ال يذعخ بالحخارة أك الشار التى ترضب جدجه مغ جػخاء مبلمدػة مرػجر حػخارة أك 

دضل مغ جدجه مغ جخاء الخخبذة بأضػافخه ، كقػج ال يدػتجضب جدع ساخغ أك ال يذعخ بالجماء ت
بعػػػس ىػػػؤالء األشفػػػاؿ لؤلصػػػػات السختفعػػػة كيبػػػجك كأنػػػو أصػػػع، بضشسػػػا قػػػج يزػػػع الػػػبعس األخػػػخ 
أصابعة فػي أذنيػة لسجػخد سػساع صػػت مختفػع قمػيبل، كفػي نفػذ الدػياؽ يسكػغ أف يتػأثخ بعػس 

لزػػػػء شػػػجيج ، بضشسػػػا ال يتػػػأثخ األشفػػػاؿ بجرجػػػة كبضػػػخة ترػػػل إلػػػى التػػػػتخ كالزػػػضق إذا تعػػػخض 
 (.9140البعس األخخ بحلظ )الذخز، 

 :مهارات اإلمهات للتعامل مع أطفالهن ذوى اضطراب التهحد 

إذا كانػػػػت رعايػػػػة كتخبيػػػػة األشفػػػػاؿ العػػػػاديضغ تسثػػػػل تحػػػػجيا  لمػالػػػػجيغ، فػػػػإف رعايػػػػة كتخبيػػػػة 
الػالػجيغ أف يتػدكدا  األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج تسثل تحجيًا أكبػخ لػالػجييع ، مسػا يتصمػب مػغ

بسيارات خاصػة تدػاعجىع عمػى رعايػة كتخبيػة ىػؤالء الصفػاؿ. كىػحا يتصمػب تغضضػخا فػي األسػمػب 
الحػ تتبعو األـ في تفاعميا مع شفميا أكثخ مغ تغضضخ سمػؾ الصفل في حج ذاتػو لػحا تمعػب األـ 

خػبلؿ خفػس دكرا أساسيا كضخكريا في تحدضغ مدتػػ التفاعل االجتساعي لصفميا كيكػػف مػغ 
حػػػجة الدػػػمػكيات الشسصيػػػة ، كذلػػػظ مػػػغ خػػػبلؿ تجريبػػػو عمػػػى السيػػػارات اإلجتساعيػػػة فػػػي سػػػياقيا 
الصبيعي باإلضافة إلى السيارات التى يكتدبيا الصفل داخل السخكػد مػغ ارشػاد ك تػجريب كنقميػا 

 (.(Malmberg, 2007إلى داخل البضئة االجتساعية لمصفل.  

عخفػػػة بػػػو ، كبالتػػػالى ىػػػى األكثػػػخ قػػػجرة عمػػػى تدكيػػػج كاألـ ىػػػى األقػػػخب لمصفػػػل كاالكثػػػخ م
باإلضػػػافة إلػػػى دكرىػػػا فػػػي تعسػػػيع  األخرػػائضضغ بػػػأكبخ قػػػجر مػػػغ السعمػمػػػات عػػػغ حالػػػة شفميػػػا ك

السيػػػػػػارات التػػػػػػى تعمسيػػػػػػا الصفػػػػػػل كنقميػػػػػػا مػػػػػػغ السخكػػػػػػد إلػػػػػػى السشػػػػػػدؿ خاصػػػػػػة إذا تػػػػػػع تدكيػػػػػػجىا 
لقاءات مشطسة مػع األـ، يتػيح باالستخاتيجيات التى تسكشيا مغ التعامل مع شفميا.مغ ثع تختضب 

فخصػػػة الحرػػػػؿ عمػػػى معمػمػػػات فػػػي غايػػػة األىسيػػػة عػػػغ التػػػاريخ الشسػػػائى )التصػػػػرػ( لمصفػػػل، 
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كالتػػاريخ الصبػػي ، كالسيػػارات السكتدػػبة ، كاألسػػتجابات الحدػػية ، كالتحػػجيات الدػػمػكية، كعبلقػػة 
خ سػمػكيات الصفػل شفميا االجتساعية، باإلضافة إلى احتساؿ معخفتيا ببعس األسػباب التػى تثضػ

غضػخ السشاسػبة، مسػا لػػو أكبػخ األثػخ فػػي كضػع كإعػجاد الخصػة التخبػيػػة الفخديػة الخاصػة بالصفػػل. 
 (.9141)سميساف، 

( إلػػػػى أىسيػػػػة دكر األـ فػػػػي تعمػػػػيع شفميػػػػا ذكػ 9114) Malmbergكأشػػػػارت مػػػػالسبضخج 
 اضصخاب التػحج عمى الػجو التالى:

سمػؾ الصفل مغ خبلؿ إتاحة الفخصة لتعمسو  األـ قادرة عمى إجخاء تغضخات إيجابية في -4
 في بضئتو الصبيعية.

تعسيع السيارات التى يكتدبيا الصفل داخل بضئة مشطسة إلى البضئة الصبعضية التى يعػير  -9
 فضيا الصفل.

األـ ىي األقخب لمصفل كبالتالي فيي عمى معخفة كثيقة باحتياجاتو، كلجييا القػجرة عمػى  -0
 تمبضتيا.

األميػػات فػػي تخبيػػة كتعمػػيع أشفػػاليغ ذكػ أضػػصخاب التػحػػج: فضشبغػػي  كنطػػخا ألىسيػػة دكر
إكدػػابيغ العجيػػج مػػغ السيػػارات الزػػخكرية التػػي تسكػػشيع مػػغ التعامػػل مػػع أشفػػاليغ مسػػا يكػػػف لػػو 
األثخ في خفس السذكبلت الدمػكية لػجػ ىػؤالء األشفػاؿ ، كمػغ ىػحه السيػارات التػى يجػب أف 

 أشفاليغ ذكػ أضصخاب التػحج مايمى:تتستع بيا األميات أثشاء تعامميغ مع 
 مهارات التهاصل والتفاعل االجتساعي: -

يعج التػاصل ىػ القاسع السذتخؾ بضغ جسيع شخؽ التجخل كالعبلج لمصفل ذكػ اضصخاب 
التػحج، فإذا أراد أػ شخز أف يعجؿ سمػكيات ىحا الصفل فيػ بحاجة إلى التػاصل معػو عبػخ 

ؿباؿ مػػػا إذا كانػػػت ىػػػحه الخسػػػالة قػػػج كصػػػمت فعػػػبًل إـ ال، بػػػث الخسػػػالة بسػػػا ىػػػػ مصمػػػػب ، كاسػػػت
 (.9141فالتػاصل ىػ مفتاح الشجاح مع ىحه الفئة مغ االشفاؿ )عخب ، 
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كلػحلظ أكػج العجيػج مػػغ الستخررػضغ كالبػاحثضغ عمػى ضػػخكرة أف تذػجع األـ شفميػا عمػػى 
اإلسػتخاتيجيات  التػاصل، كتداعجه عمى تعمع شخؽ تػاصل فعالػة، كقػج بػادركا بتقػجيع العجيػج مػغ

التػػػػى تدػػػػاعج الػافػػػػجيغ عمػػػػى تشسيػػػػة التػاصػػػػل لػػػػجػ أشفػػػػاليع، حضػػػػث قػػػػاـ سػػػػيحافػس كأخػػػػخكف 
Sigafoos, et la., (2009)  :بترشيف استخاتيجيات التػاصل إلى قدسضغ 

 استراتيجيات سابقة لعسلية التهاصل وتكهن من خالل: -1

ية ، أك لفطيػة ، أك باإلشػارة، تمقضغ األستجابة كالحث عمضيا مػغ خػبلؿ تقػجيع مدػاعجة )جدػس -
 أك اإليساءه( لحث الصفل عمى التػاصل كالحرػؿ عمى استجابة مشاسبة.

إعجاد بضئة غشية بالسثضخات، فعمي سبضل السثاؿ ، كضع أشياء مفرمة لػجػ الصفػل فػي أمػاكغ  -
 بارزة، كلكغ ال يدتصيع الػصػؿ إلضيا.

 ل:استراتيجيات الحقة لعسلية  التهاصل وتكهن من خال  -2

التعديػػد كيكػػػف عقػػب تػاصػػل الصفػػل مباشػػخة ، فعمػػي سػػبضل السثػػاؿ، إذا شمػػب الصفػػل عرػػبخا  -
 فتقـػ بإعصائو أفزل السذخكبات السحببة إليو.

ترػػػػحيح الخصػػػػأ كذلػػػػظ عشػػػػجما يتػاصػػػػل الصفػػػػل بصخيقػػػػة غضػػػػخ مشاسػػػػبة ، ؼيجػػػػب مقاشعتػػػػو  -
 كمداعجتو عمى استخجاـ شخيقة مشاسبة لمتػاصل.

  :أساليب تذخيص اضطراب التهحد 

إف التذخيز العمسي الجقضق لحاالت اضصخاب التػحج يعتبخ أىع خصػة في اتجاه تقجيع      
الخجمات الخاصة لؤلشفاؿ التػحجيضغ، كتتجمى أىسية التذخيز في صعػبتو بالشطخ إلى 

الصفػلي / تذابو أعخاض التػحج مع أعخاض حاالت أخخػ متبلزمة اسبخجخ / متبلزمة الشقز 
اضصخاب ريت متبلزمة الكخكمػزكـ الير/ فراـ الصفػلة.. الخ(، كإلى صعػبة تجمي 
األعخاض في سغ مبكخة األمخ الحؼ يعخقل مدار التكفل السبكخ بالصفل التػحجؼ، ىحا ما دفع 
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بالسخترضغ في ىحا السجاؿ إلى االعتساد عمى مجسػعة مغ األدكات السعجة خريرا لتديضل 
 يز، نحكخ مشيا ما يمي: عسمية التذخ

 (: DSMالدليل التذخيري واإلحرائي لالضطرابات العقلية للرابطة األمريكية للطب الشفدي ) -1

يعج مغ أفزل السعايضخ التي يعتسج عمضيا في تذخيز التػحج، حضث تعتسج حاليا عمى      
 التي تذخز التػحج عمى الشحػ التالي:  9140االصجار الخامذ الرادرة عاـ 

A-  عجد ثابت في التػاصل كالتفاعل االجتساعي في سياقات متعجدة، في الفتخة الخاىشة أك
 كسا ثبت عغ شخيق التاريخ، كذلظ مغ خبلؿ األمثمة التالية: 

عجد عغ التعامل العاشفي بالسثل، يتخاكح، عمى سبضل السثاؿ، مغ األسمػب االجتساعي -4
إلى تجني في السذاركة باالىتسامات، كالعػاشف،  الغخيب، مع فذل األخح كالخد في السحادثة،

 أك االنفعاالت، يستج إلى عجـ البجء أك الخد عمى التفاعبلت االجتساعية. 

العجد في سمػكيات التػاصل غضخ المفطية السدتخجمة في التفاعل االجتساعي، يتخاكح مغ -9
ضعف تكامل التػاصل المفطي كغضخ المفطي، إلى الذحكذ في التػاصل البرخؼ كلغة الجدج 
أك العجد في فيع كاستخجاـ اإليساءات، إلى انعجاـ تاـ لمتعابضخ الػجيية كالتػاصل غضخ 

 المفطي. 

في تصػيخ العبلقات كالسحافطة عمضيا كفيسيا، يتخاكح، مثبل مغ صعػبات تعجيل  العجد-0
الدمػؾ لتبلئع الدياقات االجتساعية السختمفة، إلى صعػبات في مذاركة المعب التخضمي أك في 

 تكػيغ صجاقات، إلى انعجاـ االىتساـ باألقخاف. 

B - ذصة كذلظ بحرػؿ اثشضغ مسا أنساط متكخرة محجدة مغ الدمػؾ، كاالىتسامات، أك األن
يمي عمى األقل، في الفتخة الخاىشة أك كسا ثبت عغ شخيق التاريخ، كذلظ مغ خبلؿ األمثمة 

 التالية: 
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نسصية متكخرة لمحخكة أك استخجاـ األشياء، أك الكبلـ، مثبل )أنساط حخكية بديصة، صف -4
اإلصخار عمى التذابو، -9 األلعاب أك تقمضب األشياء، كالرجػ المفطي، كخرػصية العبارات(

كااللتداـ غضخ السخف بالخكتضغ، أك أنساط شقدية لمدمػؾ المفطي أك غضخ المفطي، مثبل )الزضق 
الذجيج عشج التغضخات الرغضخة، كالرعػبات عشج التغضضخ، كأنساط التفكضخ الجامجة كشقػس 

 .)  التحية، كالحاجة إلى سمػؾ نفذ الصخيق أك تشاكؿ نفذ الصعاـ كل يـػ

اىتسامات محجدة بذجة كشاذة في الذجة أك التخكضد، مثبل )التعمق الذجيج أك االنذغاؿ -0
 باألشياء غضخ السعتادة، اىتسامات محرػرة بذجة مفخشة السػاضبة(. 

فخط أك تجني التفاعل مع الػارد الحدي أك اىتساـ غضخ عادؼ في الجػانب الحدية مغ -1
لؤللع/درجة الحخارة، كاالستجابة الدمبية ألصػات أك البضئة، مثبل( عجـ االكتخاث الػاضح 

 األندجة محجدة، اإلفخاط في شع كلسذ األشياء، االنبيار البرخؼ باألضػاء أك الحخكة(. 

c-  تطيخ األعخاض في فتخة مبكخة مغ الشسػ )لكغ قج ال يتػضح العجد حتى تتجاكز
باالستخاتيجيات الستعمسة الحقة  متصمبات التػاصل االجتساعي القجرات السحجكدة أك قج تحجب

 في الحياة(.

D - تدبب األعخاض تجنية سخيخية ىامة في مجاالت األداء االجتساعي كالسيشي الحالي، أك
 في غضخىا مغ الشػاحي السيسة. 

E-  ال تفدخ ىحه االضصخابات بذكل أفزل باإلعاقة الحىشية )اضصخاب الشسػ الحىشي( أك
اقة الحىشية كاضصخاب شيف التػحج يحجثاف مًعا في كثضخ مغ تأخخ الشسػ الذامل. إف اإلع

األحياف، كلػضع التذخيز السخضي السذتخؾ لئلعاقة الحىشية كاضصخاب شيف التػحج، 
 يشبغي أف يكػف التػاصل االجتساعي دكف الستػقع لمسدتػػ التصػرؼ العاـ. 

االضصخاب التػحج، مبلحطة: األفخاد الحيغ لجييع تذخيرات ثابتة حدب الجلضل الخابع 
كاضصخاب أسبخجخ، أك اضصخاب الشسػ الذامل غضخ السحجد في مكاف آخخ، يشبغي مشحيع 
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تذخيز اضصخاب شيف التػحج. األفخاد الحيغ لجييع عجد كاضح في التػاصل االجتساعي، 
كلكغ أعخاضيع ال تمبي السعايضخ الضصخاب شيف التػحج، يشبغي تقضيسيع الضصخاب التػاصل 

ي. حجد ما إذا كاف: مع أك دكف ضعف فكخؼ مخافق مع أك دكف ضعف لغػؼ االجتساع
مخافق/ متخافق مع حالة شبية أك كراثية معخكفة أك عامل بضئي/ متخافق مع اضصخاب آخخ في 

 الشسػ العربي، أك العقمي، أك الدمػكي / مع كاتاتػنيا مخافقة الضصخاب شيف التػحج
)American Psychiatric Association, 2013: 50(. 

 (Le CHAT Checklist for Autism in Toddlersقائسة التهحد لألطفال دون الدشتين ) -2

" Simon Baron-Cohenقاـ بإعجاد ىحا السؿياس كل مغ "سيسػف باركف کػىغ "     
 45كيدتخجـ لمتعخؼ عمى شفل التػحج في الفتخة ما بضغ  4669كفخيق عسمو في بخيصانيا سشة 

أسئمة مػجية األكلياء األشفاؿ كجدء آخخ  6شيخا. يتكػف ىحا السؿياس مغ جدء يزع  03إلى 
مبلحطات يقػـ بيا الخبضخ )شبضب أشفاؿ، مختز نفدي كتتسضد ىحه القائسة ببداشة  2يذسل 

حتى مغ شخؼ غضخ السخترضغ حضث يدسح بسبلحطة اختبلؿ الشسػ في السطاىخ استخجاميا 
 الثبلث التالية: 

 انتباه الصفل نحػ السحيط )نبلحع قجرة الصفل عمى انتباىو لؤلشياء السػجػدة في محيصو(.  -

 التػاصل البرخؼ )نبلحع قجرة الصفل عمى الشطخ في اتجاه السثضخ(  -

 42ك 49لجػ الصفل العادؼ ابتجاء مغ الفتخة السستجة بضغ  المعب اإلييامي الحؼ يطيخ -
شيخا، حضث يتسضد الصفل التػحجؼ بخمل ؼيو. حضث استخمز الباحثػف بأف أؼ خمل في ىحه 

 %.50.1شيخا يتزسغ امكانية إصابتو بالتػحج بشدبة  45السطاىخ الثبلث لجػ الصفل ذؼ 
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 Modified Checklist for Autism in Toddlersقائسة التهحد السعدلة لألطفال دون الدشتين  -3

( مغ قبل األمخيكية "ديانا le M- le Mتع تعجيل قائسة التػحج لؤلشفاؿ دكف الدشتضغ )     
كذلظ مغ أجل رفع حداسية القائسة كذلظ  9114" كزمبلئيا سشة  Diana Robinsركبضشذ 
ة إلى األكلياء لتذتسل بحلظ سؤاال ججيجا إلى األسئمة التدعة األصمية السػجي 41بإضافة 

شيخا.كقج  91سؤاال مػجيا ألكلياء الصفل التػحجؼ ذؼ  90القائسة في صػرتيا الشيائية عمى 
 . (Boulekras,2011: 39)تع بحلظ إلغاء األسئمة السػجية لمخبخاء 

  Childhood Autism Rating Scale (CARS) مقياس تقدير التهحد الطفهلي -4

كتدتخجمو في ىحه الجراسة كيدتخجـ في تؿيع حالة مدتػؼ التػحج عشج الصفل ألنو،        
يعتبخ مغ أىع السقاييذ السدتخجمة في تذخيز التػحج لجػ األشفاؿ األكبخ مغ سشتضغ، أعجه 

صسع لبلستخجاـ  4651" سشة Schapler, Recihler, Rennerكل مغ "شبمخ كرسمخ كرنخ 
ضغ كمجربضغ لمؿياـ بتذخيز التػحج في مػاقف اكمضشيكية خبلؿ مغ قبل ميشضضغ كمختر

شػر ىحا السؿياس مغ قبل مذخكع أبحاث الصفل في  4655جمدات نفدية محجدة، كفي سشة 
جامعة كاركلضشا الذسالية بالػاليات الستحجة األمخيكية كذلظ بشاء عمى نتائج مذخكع عبلج 

( فأصبح باإلمكاف استخجامو مغ قبل TEACCHكتخبية األشفاؿ التػحجيضغ كإعاقة التػاصل )
مخترضغ آخخيغ مثل معمسي التخبية الخاصة كاألخرائضضغ الشفدضضغ كاختراصي ترحيح 
المغة. كقج صسع ىحا السؿياس لمتعخؼ عمى األشفاؿ التػحجيضغ كالتفخيق بضشيع كبضغ األشفاؿ 

ت التػحج السختمفة مغ ذكؼ اإلعاقات الشسائية األخخػ، كسا يعسل عمى التفخيق بضغ درجا
 بديصة كمتػسصة كشجيجة. 

كيخكد ىحا السؿياس عمى السعمػمات الدمػكية كالتجخيبية بجال مغ االعتساد الكمي عمى      
 الحكع االكمضشيكي كيذتسل عمى خسدة عذخ بشجا ىي: 
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استخجاـ  العبلقة االجتساعية / التقمضج كالسحاكاة / االستجابة االنفعالية / استخجاـ األشياء /
الجدع / التكيف مع التغضضخ االستجابة البرخية / االستجابة الدسعية / استجابة كاستخجاـ 
الحكؽ كالذع كالمسذ / الخػؼ كالقمق / التػاصل المفطي/ التػاصل غضخ المفطي مدتػػ 

 .Schopler et alالشذاط/ مدتػػ كثبات االستجابة العقمية التقضيع الكمي لجرجة التػحج. )
n.d). 

 ( GARS) Gilliam Autism Rating scaleمقياس تقدير التهحد لجيليام  -5

" كيدتخجـ لتذخيز  James E. Gilliamقاـ بإعجاد ىحا السؿياس "جايسذ جضمياـ      
كتحجيج درجة اإلصابة باضصخاب التػحج كاالضصخابات الدمػكية األخخػ، كتع اختيار فقخات 

ـ، كتعخيف الجسعية األمخيكية 4661األمخيكية لمتػحج عاـ السؿياس بشاء عمى تعخيف الجسعية 
. قشغ ىحا السؿياس عمى عضشة مكػنة مغ DSM- IVلؤلشباء الشفدانضضغ ككسا ىػ معخؼ في 

( كالية أمخيكية، ككشجا، ككػلػمبيا، كبػرتػريكػ. يذتسل ىحا 13( فخد تػحجؼ في )469)
التػاصل، التفاعل االجتساعي، التصػر  السؿياس عمى األبعاد التالية الدمػكيات الشسصية،

الشسائي(. كيدتخجـ ىحا السؿياس مغ شخؼ السعمسضغ كالسداعجيغ التخبػيضغ كأكلياء األشفاؿ 
سشة  99إلى  0التػحجيضغ لتذخيز التػحج لجػ األشفاؿ الحيغ تتخاكح أعسارىع ما بضغ 

Autism Rating Scales2010. 

 بأطفال التهحد:  التدخل استراتيجيات 

  TEACCHاستخاتيجية بخنامج عبلج كتخبية األشفاؿ التػحجيضغ كالسعاقضغ تػاصميا  -4

Treatment and Education of Autistic and related Communication 
handicapped Children  
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بخنامج شػر بجامعة نػرث كاركلضشا بالػاليات الستحجة األمخيكية، أسدو "إريظ شػيمخ      
Eric Schopler يعج أكؿ بخنامج تخبػؼ اعتسجتو الجسعية األمخيكية لمتػحج. 4649" سشة ،

كيعتسج عمى مبجأ تعميع التػحجيضغ باستعساؿ نقاط قػتيع الكامشة في االدراؾ البرخؼ، 
كالتعػيس عغ نقاط الزعف الستعمقة بزعف فيع المغة كالبضئة كاستخجاـ الرػر كالكمسات 

دمػكي السكثف مغ تحدغ الدمػؾ التػحجؼ، رغع أنو ال يختفي السكتػبة. كيسكغ ىحا العبلج ال
تساما، كباعتبار تقشية تضتر مغ البخامج الدمػكية فيي تحتاج لمتصبضق السدتسخ كالسكثف، كسا 
أنيا تحتاج لمتعديد، عمى سبضل السثاؿ يسكغ "تعميع الجمػس" كذلظ باستخجاـ السحاكاة كنطاـ 

كل كامل. كسا أف نتائج ىحا البخنامج يكػف فعاال كمسا كاف السكافئة كذلظ لتحقضق التجريب بذ
التجريب في بضئات مشطسة كممضئة بسخاجع كدالئل برخية كاضحة تسكغ الصفل الستػحج مغ 

 (Piolat,2005: 104 التكيف مع البضئة. )

كيتعامل البخنامج مع جػانب عجيجة أىسيا، المغة، التػاصل، الدمػؾ، الجانب الحدي،      
اشفي، االجتساعي في الحياة الضػمية لمصفل، بذكل تكاممي، كمغ خبلؿ اإلشار الجساعي الع

أشفاؿ فقط، مقابل السعمسضغ كمداعجة، باإلضافة إلى شاقع  4-2ال يديج عجد األشفاؿ عغ 
كبضخ يتكػف مغ األخرائي في الشصق كاالتراؿ كالسعالج الػضيفي كالشفدي كاالجتساعي كيتع 

ؼ لكل شفل كفق الخصة التخبػية الفخدية الدشػية، كيدتثسخ عالع الصفل ترسيع كبشاء تخبػ 
التػحجؼ مغ خبلؿ التخكضد عمى نقاط القػة عشجه، مثل اىتسامو بالتفاصضل الجؾيقة كحبو 

 لمخكتضغ. 

كيعتسج ىحا البخنامج عمى تعسيع السيارات التي يتعمسيا األشفاؿ التػحجيػف، فقج يتعمسػف      
ي السجرسة كيقػمػف باستخجاميا مع التجريب بججارة، إال أنيع قج ال يدتخجمػنيا ميارة معضشة ف

في السشدؿ أك عشج األقخباء أك في األماكغ العامة. كبالتالي تشخفس فائجة تعمع السيارة اف لع 
يتسكغ الذخز مغ استخجاميا كتعسيسيا، كلحلظ كاف مغ الزخكرؼ أف يكػف لؤلسخة دكر 

شفميا عمى تعسيع السيارات التي يتعمسيا كاستخجاميا في مختمف  نذط كفعاؿ في مداعجة
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األكضاع، كذلظ مغ خبلؿ زيارات مشدلية يتع تختضبيا بضغ األسخة كالسجرسة، كغالبا ء ما يحزخ 
األخرائي االجتساعي كمعمع/ة الصالبة. كالتي يتع مغ خبلليا تحجيج كترسيع البضئة التكاممية 

التعامل مع شفميا بذكل عاـ. إضافة إلى التػاصل الضػمي مغ  لمصالب كمداعجة األسخة عمى
خبلؿ الكتابة في دفتخ يخز الصالب كإرسالو إلى أسختو، كسا يصمب مغ األسخة اإلجابة 
كتجكيغ مبلحطاتيا عمى الجفتخ، مسا يداىع في تػاصل يػمي كاحتخاـ متبادؿ ما بضغ السجرسة 

 ( 42 :9110كالسعمع كاألسخة )الدخشاكؼ كآخخكف، 

  Applied Behaviour Analysis ABAالتحليل الدلهكي التطبيقي  -2

 *كىػ ما سيدتخجـ في البحث الحالي كيقػـ عميو ترسيع البخنامج.

إلى تعجيل الدمػكيات غضخ السخغػب  ABAييجؼ تحمضل الدمػؾ التصبيقي السعخكؼ ب      
دببات ىحه الدمػكيات، كمغ ثع بيا عغ شخيق التحمضل األساسيات الدمػؾ البذخؼ، كمعخفة م

كضع خصة عسل متكاممة لمتخمز مغ الدمػؾ الغضخ مخغػب بو، كاستبجالو بالدمػؾ السشاسب. 
في اكداب األشفاؿ ميارات عجيجة في  ABAكلقج أثبتت األبحاث العمسية نجاح شخيقة 

مجاالت تعمع المغة كالسيارات االجتساعية باإلضافة إلى تحدضغ ميارات التعمع لجييع. كسا 
أثبتت األبحاث العمسية نجاح ىحه الصخيقة في التعامل مع األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ تحجيات 

 ج كتذتت االنتباه كفخط الحخكة. الدمػؾ السراحبة لكثضخ مغ االضصخابات الشسائية، مثل التػح
(Brusa et al. 2008:135)  

"سشة  Skinnerفي العسمية التعميسية أك كسا أشمق عمضيا "سكشخ  ABAفإستخجاـ شخيقة      
, "التعمع الدمػكي" تيجؼ إلى ترسيع بخنامج نطخؼ كتصبيقي فخدؼ مكثف لسػاجية 9111

التحجيات التي يػاجييا األشفاؿ السرابػف بالتػحج كذلظ بإجخاء التقضيع، كترسيع بخنامج 
 التصبضق كاالشخاؼ الكامل عمى عسمية التأىضل. 
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ع اجخاء مقابمة مع كالجؼ الصفل، ككل كيشز العبلج بسخاؾبة مبجئية لدمػكيات الصفل م     
مغ لو عبلقة مباشخة مع الصفل في حياتو الضػمية، لػضع ترػر عاـ الحالة الصفل الدمػكية 
مع تػصيات مبجئية لمتعامل مع بعس الدمػكيات السحجدة أك اجخاء تقضيع شامل لمدمػؾ. ثع 

رسيع بخنامج سمػكي دراسة سمػكيات الصفل كقجراتو في مختمف مجاالت التصػر، بيجؼ ت
مكثف باإلضافة إلى دراسة العػامل الدمػكية التي تؤثخ سمبية عمى كفاءة الصفل التعميسية، 
لػضع بخنامج خاص يقمل مغ ىحه العػامل كيزسغ نجاح العسمية التعميسية. كسا تؿيع ميارات 

ة التقضيع، يتع التفاعل االجتساعي كالدمػكيات التي تؤثخ عمى األداء. كبعج االنتياء مغ عسمي
تصبضق البخمجة الدمػكية السكثفة مغ خبلؿ التجريب الضػمي باستخجاـ مبادغ تحمضل الدمػؾ 
التصبيقي، كالبخامج التجريبية الفخدية التي يتع تصػيخىا مغ خبلؿ التقضيع الدمػكي.( بتصبضق 

المغػية،  بخنامج البخمجة السكثفة كالتي تذسل تجريبات عمى ميارات مختمفة مثل السيارات
كميارات العشاية الذخرية، باإلضافة لمسيارات اإلدراكية، كالحخكية، كالسيارات االجتساعية، 
أك ميارات المعب. كيتع ذلظ مغ خبلؿ استخجاـ تقشيات سمػكية مثبتة عمسية، مثل أسالضب 

كسا  التحكع باألحجاث التي تدبق الدمػؾ، كأسالضب التعديد، كالتذكضل، كغضخىا مغ األسالضب،
يسكغ أف تتع التػصية باستخجاـ نساذج التعمع السثبتة عمسية مثل أسمػب التعميع السباشخ كجدء 
مغ البخمجة. كيذتسل تخصيط البخنامج عمى أسالضب خاصة لزساف تعسيع أؼ تعجيل لمدمػؾ. 
 كيتع تجريب كتػجيو أفخاد أسخة الصفل السمتحق ببخنامج البخمجة الدمػكية السكثفة كذلظ بذكل

متػاصل لزساف نجاح البخنامج، كسا يسكغ تكضيف البخنامج ليصبق في السخاكد الخاصة بيحه 
  .(Hallahan, et al. 2006)الفئة أك بالسشدؿ حدب قجرات الػالجؼ

لحلظ الدمػؾ  تعجيل مجخاب لكل األكسع السطمة  (ABA) التصبيقي الدمػؾ تحمضل كيعتبخ     
تحمضل الدمػؾ التصبيقي كسجخل لمحج مغ الدمػكيات اعتسجنا في ىحا البحث عمي فشيات 

فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي  الدمبية لمصفل التػحجؼ كخاصة الدمػؾ الشسصي، حضث أف
تدتخجـ لجعع األفخاد الحيغ يعانػف مغ التػحج كاضصخابات الشسػ ذات الرمة في عمى األقل 
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بإجخاءات التعديد لتعميع ميارات  ( تعميع السيارات الحجيثة )مثاؿ: التعميع4خسذ شخؽ: )
( التعديد كاالحتفاظ 9الحياة الػضيؽية، ميارات االتراؿ، السيارات السشطسة كاالجتساعية )

( تعسيع الدمػؾ مغ مػقف آلخخ )مثاؿ: تعميع كنقل 0(بالسيارات التي تع اكتدابيا مغ قبل. 
الطخكؼ التي تحجث في ضميا (  تقضضج أك تزضضق 1السيارات االجتساعية إلى بضئات شبيعية )

( خفس 2الدمػكيات الستجاخمة )مثاؿ: تعجيل بضئة التعمع، تعجيل العشاصخ التي تدبق الدمػؾ )
الدمػكيات الستجاخمة مغ خبلؿ إيقاؼ تعديدىا كتعديد الدمػكيات البجيمة السشافدة. ىحه الصخؽ 

مغ مكػنضغ أساسضضغ. السكػف تع احتػائيا في بخامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي التخبػية كتكػنت 
األكؿ ىػ ؾياس الدمػؾ في البضئة التخبػية كالسكػف الثاني ىػ التجخل القائع عمى الؿياس 

 كآلبخت، كضخني( لتصػيخ السيارات الجراسية كالػضيؽية كميارات الحياة كالدمػؾ االجتساعي.
9149 :41.) 

 خطهات تحليل الدلهك التطبيقي:

تتزسغ عسمية تحمضل الدمػؾ التصبيقي كافة الخرائز، كتسثل مشيجاً  مفزبل لتغضضخ      
 :كتدضخ عسمية تحمضل الدمػؾ التصبيقي كفقًا لمخصػات اآلتية .الدمػؾ

 تحجيج الدمػؾ غضخ السخغػب ؼيو -أ 
 .تحجيج األىجاؼ -ب 
 كضع شخؽ لؿياس الدمػكيات السدتيجفة. -ج 
 تقضيع مدتػؼ االداء الحاضخ لمدمػؾ. -د 
 ترسيع كتصبضق التجخبلت )تعمع سمػكيات ججيجة أك خفس سمػكيات غي مخغػبة( -ق 
  .الؿياس السدتسخ لمدمػكيات السدتيجفة لتحجيج فعالية التجخل -ك 
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تقضيع مدتسخ لفعالية التجخل كإجخاء التعجيبلت عميو عشج الحاجة كذلظ بيجؼ السحافطة عمى 
-Applied) لمتجخل.(efficiency) ءةكالكفا(effectiveness) أك زيادة كل مغ الفعالية 
behavior.com, 2013) 

  
 :ؼيو مخغػب الغضخ الدمػؾ خفس عمى تعسل:ABA) التصبيقي) الدمػؾ تحمضل استخاتيجيات

 األنساط بعس إضعاؼ أك كف إلى يؤدؼ الحؼ السثضخ : كىػ(Punishment)  العقاب
 العقاب كىػ )فضيا مخغػب غضخ (مشفخة اتخ مثض استخجاـ -أ :بصخيقتضغ ذلظ كيحجث الدمػكية،

 كىػ الدمػكي الدياؽ مغ  )إيجابية تامعدز ( فضيا مخغػب تامثضخ  لةاز إ -ب األكؿ، الشػع مغ
 االستجابة، تكمفة العدؿ، الكبلمية، تاالعبار  :العقاب أشكاؿ( كمغ .الثاني الشػع مغ العقاب

 (94: 9141 يحضى،. ( ئجاالد  كالترحيح

 كقج يزعف، يعدز ال الحؼ الدمػؾ أف إلى األسمػب ىحا يدتشج (Extinction) : اإلشفاء
 دكف  السخغػبة غضخ االستجابات تجاىل عمى يختكد فيػ .الدمغ مغ فتخة بعج تساًما يتػقف
 تعديد يتع بل اإليجابي التعديد عغ التػقف يعشي ال كىحا .السشفخة السثضخات استخجاـ إلى المجػء

 (22: 9111الطاىخ، ( . نفدو الػقت في ؼيو السخغػب الدمػؾ

 عمى يعسل ءجخاإ كىػ  (Differential Reinforcement - DR) :التفاضمي التعديد
 :كىي أنػاع، ثبلثة إلى كيشقدع التعديد، باستخجاـ ؼيو السخغػب غضخ الدمػؾ خفس

 Differential Reinforcement of Low) التجريجي لمشقراف التفاضمي التعديد -4
Rates) معجؿ كاف فإذا ؼيو، مخغػب الغضخ الدمػؾ ؾياس فضيا يتع زمشية، فتخة تحجيج ؼيو :يتع 

 حجكث معجؿ كاف كاذا الفخد، تعديد يتع عشجىا معضشة، ؾيسة مغ أقل الفتخة تمظ أثشاء حجكثو
 ,Sulzer- Azaroff & Mayer)  . الفخد تعديد يتع فبل الؿيسة تمظ مغ أعمى الدمػؾ
1977) 
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 Differential Reinforcement of) الستػافق غضخ لمدمػؾ التفاضمي التعديد -9
Incompatible Behavior)   :السزاد طاباإلشخ  ءاخ جاإل ىحا كيدسى (Counter) 

Conditioning)  كغضخ مشاقًزا سمػًكا يؤدؼ عشجما لمصفل التعديد أك الجعع تقجيع ( كيعشي 
 (9112، كالعدة اليادؼ عبج(ؼيو.  السخغػب غضخ الدمػؾ مع متػافق

 Differential Reinforcement of Other) األخخػ  لمدمػكيات التفاضمي التعديد -0
Behaviors)  :لفتخة ؼيو مخغػب الغضخ بالدمػؾ الؿياـ عغ امتشاعو عشج الفخد تعديد يتع كؼيو 

  .(Repp & Deitz, 1983)معضشة زمشية

 أك اإليجابي، التعديد فقجاف االستجابة بتكمفة كنعشي : (Response Cost) االستجابة تكمفة
 الدضخ يخالف الحؼ الذخز يقـػ السثاؿ، سبضل فعمى كالعسل، الجيج بعس تتزسغ عقػبة

 (52: 9141 يحضى،( السقبػلة.  غضخ لبلستجابة ثسغ دفع ىشا فالعقاب مة،اغخ  بجفع

 الترخؼ كايزاح الفخد تأنضب في ءاخ جاإل ىحا كيتسثل  (Overcorrection) :الدائج الترحيح
 ؼيو، السخغػب غضخ سمػكو عغ نتجت التي األضخار لةابإز  كتكميفو لو، السقبػؿ كغضخ السقبػؿ

 معضشة. زمشية كلسجة متكخر بذكل ؼيو السخغػب غضخ لمدمػؾ نؿيزة سمػكيات بتأدية تكميفو أك
(Gelfand & Hartman, 1984     ) 

 (Lovaas( لػفاز )Applied Behavior Analysisبخنػػػامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي )
تذضخ البحػث كالجراسات ذات الرمة عغ عجـ كجػد عبلج محجد لمحيغ يعانػف مغ  

االضصخابات كعغ عجـ كجػد إجساع عالسي حػؿ استخاتيجيات التجخل األكثخ فعالية، إال أف 
ضيفي، كنػعية الحياة مغ تمظ االستخاتيجيات غالبًا تيجؼ لتحقضق أقرى قجر مغ االستقبلؿ الػ 

خبلؿ التقمضل ألدنى حج مغ الخرائز األساسية لبلضصخاب لجػ السرابضغ بو، كسا كتيجؼ 
تختمف  كسا لتديضل التشسية كالتعمع، كتعديد التشذئة االجتساعية، كتثؿيف األسخ كدعسيا

جات األىجاؼ الفخدية لمعبلج باختبلؼ األشفاؿ، كيسكغ أف تذسل عمى مجسػعات مغ العبل
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أسباب كيعػد ذلظ غالبًا إلى أف الصبية، كالعبلجات الدمػكية، كالتجخبلت التعميسية، 
االضصخاب ليدت مفيػمة بذكل كاضح، كسا أنو غالبًا ما يكػف العبلج معقجًا بدبب 
األعخاض الشاشئة عشو مثل: نػبات الغزب، كمذكبلت الدمػؾ التكيفي، ك سػءالترخؼ 

  .(9144(بارنا،كغضخىا 
العبلج الدمػكي العجيج مغ العبلجات الدمػكية السػجػدة، كالتي تعج أكثخىا شضػعًا ىػ      

Behavior Therapy   أك تحمضل الدمػؾ التصبيقي Applied Behavior Analysis  أك
ما يدسى ببخنامج )لػفاز(، حضث يعسل السعالجػف مع األشفاؿ لتعجيل سمػكيع، كتذكضل كبشاء 

ييع مغ شأنيا تصػيخ ميارات التػاصل كالتفاعل االجتساعي مغ خبلؿ سمػكات ججيجة لج
استخجاميع لسديج مغ التقشيات الدمػكية، مثل: التعديد اإليجابي، كالتدمدل، كالتذكضل، 
كاالخفاء كتحمضل السيسة إلى ميارات صغضخة متدمدة تجعل مغ الديل تعمسيا، حضث انتقل 

 عمى نقاط القػة لجػ الصفل  بجاًل مغ نقاط الزعف السعالجػف مغ خبللو إلى التخكضد أكثخ
 (.9144)مارؼ،  بحضث تبجأ العبلجات في كقت مبكخ في سغ عامضغ إلى ثبلثة أعػاـ

( أحج بخامج التي تعتسج عمي الشطخؼ كالتصبيقي ABAكيعج بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي) 
تداعج األشفاؿ عمى تعجيل كتعتبخ كاحجة مغ شخؽ العبلج الدمػكي األكثخ شيخة، كالتي 

الدمػكيات السزصخبة، ك التعميع، كالتغمب عمى ما يػاجيػنو مغ مراعب أك تحجيات 
تعميسية، كنطخًا لصبيعة االضصخاب كما يفخضو مغ تحجيات في التػاصل كالدمػؾ االجتساعي 

مغ  كتعج األىجاؼ األكلية لمعبلج ىي تحدضغ التػاصل كالدمػؾ االجتساعي، كقج ثبت ألكثخ
أربعضغ عامًا مغ األدلة التي تجعع أف بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي ىػ أحج الخيارات لعبلج 
التحجيات الدابقة لجػ األشفاؿ، كتخكد األسالضب السدتخجمة في البخنامج عمى استيجاؼ 
سمػؾ معضغ، كتحجيج ذلظ الدمػؾ ثع ترسيع التجخل لتحقضق اليجؼ القائع عمى تغضضخ ذلظ 

ثع إجخاءات التجخل، كتحمضل فاعمية التجخل، كمتابعة التجخل، كأخضخًا اتخاذ االجخات  الدمػؾ،
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 Rosenwasser)البلزمة التي مغ شأنيا الحفاظ عمى التغضضخات التي حجثت عمى الدمػؾ
and Axelrod, 2011) 

 
امعة كسسي البخنامج بيحا االسع ندبًة إلى )آيفار لػفاز( كىػ أستاذ الصب الشفدي في ج     

، كأكؿ شخز يصبق ىحا الشػع مغ استخاتيجيات التجريذ  UCLAكاليفػريشا( -)لػس أنجمػس
عمى األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب شيف التػحج، كألف الشتائج التي حققيا )لػفاز( كانت إيجابية 
عسل عمى إعجاد بخنامج )مشياج( يعتسج عمى فكخة التجريب عمى السيارات السحجدة مع التكخار 

إلى اإلتقاف كتعتسج عمى تجدئة السيارات السخاد تعميسيا إلى ميارات جدئية يشتقل مغ  لمػصػؿ
خبلليا الصالب مغ ميسة إلى ميسة تجريجيًا )كىػ ما عخؼ بالتجريب مغ خبلؿ السحاكالت 

  (.9140) بصخس،  Discrete Trial Training (DTT)السشفرمة  
شفرمة مغ عشاصخ ثبلثة أساسية: السثضخ، كيتكػف التعميع مغ خبلؿ السحاكالت الس     

كاالستجابة، كتػابع الدمػؾ، كتقػـ عمى تكخار تمظ السحاكلة التجريبية لعجد مغ السخات، كفي 
حاؿ لع يدتصع اإلجابة تقػـ األـ باتخاذ عجد مغ اإلجخاءات مغ خبلؿ تقجيع مداعجات لو 

غ(، كسا يدتخجـ في السحاكالت لمحرػؿ عمى االستجابة الرحيحة مشو، كىػ ما يدسى )التمقض
السشفرمة إجخاءات أخخػ مغ اجخاءات تعجيل الدمػؾ مثل: التذكضل، كالتدمدل، كالتعسيع، 
حضث يعج اليجؼ الشيائي مغ البخنامج ىػ تعسيع التعمع السكتدب في الجمدات الفخدية؛ 

 (.  9114 ليدتخجمو الصفل في مػاقف كأماكغ مختمفة، كمع أشخاص مختمفضغ ىػنج ككيمضخ،)
تعسيع السيارات السكتدبة في الجمدات  (Lovaas)كيعج اليجؼ األساسي لبخنامج لػفاز       

الفخدية، كلتحقضق ذلظ فإف البخنامج يتصمب تشػيع األنذصة مثل:)لعب، تقمضج، ميارات لغػية، 
ميارات اجتساعية....(، كيتصمب أيزا تشػيع في أماكغ العسل مع الصفل مثل:)غخفة 

السخترضغ أك أفخاد األسخة  الجمدات، السشدؿ ، الديارة، الذارع،...الخ(، كتشػيع السعمسضغ أك
( أف، األسذ التي يجب مخاعاتيا عشج تصبضق 9141. كسا كتذضخ حدغ )(4661)لػفاز،
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فتتسثل في كثافة التجخل العبلجي حضث تؤكج عمى تكثيف التعميسات  (Lovaas)بخنامج 
ع لؤلشفاؿ حجة بيجؼ أف يستج البخنامج ليغصي الداعات الضػمية كاممة لمصفل، كسا يجب تعمي

األشفاؿ بفاعمية في العالع الحؼ يعيذػف ؼيو، فضبجأ تشفضح البخنامج في السخكد أك السشدؿ، كلكغ 
تشفضحه في السشدؿ لو مضدات عجيجة لؤلشفاؿ حضث أف تشفضحه في السشدؿ يعصي مضده تقمضل 

امج، السذتتات السحيصة بالصفل كالتي تعسل بالتالي عمى زيادة فاعمية الشتائج السخجػة مغ البخن
تجريب الػالجيغ كاألشخاص السقخبضغ مغ الصفل عمى تشفضح إرشاد ك  كأخضخًا يخكد البخنامج عمى

 إجخاءات تجريب كتعميع الصفل. 
 تعجيل في الُسكثَّف الُسبكِّخ التَّجخُّل فاعمية تشاكلت دراسة بإجخاء ( 9143) العاؿ عبج كقاـ     

مػؾ ج شيف اضصخاب ذكؼ  لؤلشفاؿ التكخارؼ  الشَّسصي الدُّ مػؾ باستخجاـ التَّػحُّ  تحمضل الدُّ
ج، كتسثمت شيف اضصخاب ذكؼ  مغ أشفاؿ (04) الجراسة عضِّشة كبمغت التَّصبيقي،  أدكات التَّػحُّ

 كىجفت لؤلسخة، االقترادؼ كاالجتساعي السدتػػ  كاستبانة لمحكاء، جػدارد مؿياس في الجراسة
راسة  فشيات بعس عمى قائع   الُسبكِّخ ُمتكامل لمتَّجخُّل تجريبي جبخنام فاعميَّة مجػ اختبار إلى الجِّ
مػكي، العبلج مػؾ التَّخبػيَّة األنذصة كبعس الدُّ  اضصخاب ذكؼ  لؤلشفاؿ الشَّسصي لتحدضغ الدُّ
ج، شيف ًشا الشَّتائج كبضَّشت التَّػحُّ ؿ الحَّ  في كبضخا تحدُّ مػؾ كاء ُمعجَّ  األشفاؿ لجػ التَّكيُّفي كالدُّ
مػكي لمعبلج خزعػا الحيغ  .الدُّ

 Picture Exchange Communication Systemنطاـ التػاصل بتبادؿ الرػر  -0
P.E.C.S 

نطاـ يدتخجـ الرػر في التػاصل، كيعج مغ أفزل األنطسة البرخية كذلظ العتساده      
عمى فكخة تبادؿ البصاقة مع الذخيظ التػاصمي، ؼيعتسج عمى مبادلة الرػرة بذكل رئيدي 
لمتعبضخ عغ الحاجات األساسية كالتػاصل مع اآلخخيغ. كىػ بخنامج لمتػاصل باستعساؿ الرػر 
يدسح بتصػيخ التػاصل المفطي كغضخ المفطي لمصفل التػحجؼ. كىػ يعسل باتجاىضغ التػاصل 
كالعبلقات االجتساعية، يدسح لمصفل بالتعخؼ عمى احتياجاتو. شػره الصبضب الشفدي كالسعالج 
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تدسح ىحه  4652" سشة  Andrew Bondyاألخرائي األرشفػني" أنجرك بػنجؼ الدمػكي ك 
الصخيقة لمصفل بالذخكع مغ تمقاء ذاتو بالتػاصل مع اآلخخيغ، كذلظ باالعتساد عمى الرػر 
التي تكػف عادة مشطسة في كتضب، قابمة لبلستعساؿ كالفرل كل عمى حجا مع العمع أنو يسكغ 

 خ تعقضجا يدسح باستعساؿ عبارات كاجابات كتعميقات. أف يتصػر إلى نطاـ اتراؿ أكث

في تعمع المغة كىػ مػجو لؤلشفاؿ الحيغ يتستعػف بسعجؿ ذكاء غضخ  PECSيدتخجـ      
 (.3: 9114لفطي أكبخ مغ معجؿ الحكاء المفطي. )سميساف، 

 ,Floor Time ouDIR The Developmental الشسػ السبشي عمى الجانب العبلئقي  -1
Individual - Difference, Relationship based    

"، كييتع ىحا Stanley Greenspanشػر ىحا األسمػب الجكتػر "ستانمي غخيشدباف      
الشسػذج بالشسػ العاشفي عمى عکذ الصخؽ األخخػ التي تخكد عمى الشسػ السعخفي أك 
الدمػكي، حضث يتع تقجيع ألعاب لتصػيخ السيارات كذلظ لمحرػؿ عمى نتائج أفزل مغ تمظ 
التي يسكغ الحرػؿ عمضيا بالصخؽ التقمضجية، فالتذجيع الحؼ يحطى بو الصفل يجفع الصفل 

ع اآلخخيغ، فالمغة ليدت شخط مدبق لمتفاعل االجتساعي، فالتفاعل ال يتصمب لمتػاصل م
 بالزخكرة تػاصل لفزي. 

يتع التكفل في ىحا األسمػب في سياؽ التفاعمية، ألنو يقػـ بسخاؾبة كثيقة لمصفل لتحجيج      
مدتػػ نسػه كاىتساماتو الحالية كذلظ بغخض التحزضخ لمتجخل. فيحا الشطاـ يتجشب التجريبات 
في السجاالت التي يكػف لمصفل فضيا عجد )مسا قج يديج االحباط لجيو(، كالحخص عمى التفاعل 

ع اآلخخيغ في األنذصة السفزمة لجػ الصفل، فيي تخكد عمى تحػيل أفعاؿ الصفل التفاعبلت م
 حضث تتع بخمجة التجريبات كاألنذصة بالتعاكف مع عائمة الصفل في السشدؿ كخارجو.

 (Sherman, 2007:34) 
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 Auditory Intégration Training (AITالتجريب الدسعي الستكامل ) -5

سؤيجيغ ليحه الصخيقة عمى فكخة مفادىا أف األشخاص السرابضغ بالتػحج تقػـ آراء ال     
مرابضغ بحداسية في الدسع )فيع إما مفخشضغ في الحداسية أك عشجىع نقز في الحداسية 
الدسعية، كلحلظ فإف شخؽ العبلج تقػـ عمى تحدضغ قجرة الدسع لجػ ىؤالء عغ شخيق عسل 

اف األشخاص التػحجيضغ بحضث يدتسعػف فحز سسع أكال ثع يتع كضع سساعات عمى آذ
السػسيقى تع تخكضبيا بذكل رقسي )ديجضتاؿ( بحضث تؤدؼ إلى تقمضل الحداسية السفخشة، أك 
زيادة الحداسية في حالة نقريا. أنذأ ىحه الصخيقة شبضب األنف كالحشجخة الفخندي "جاؼ 

عضشة عغ شخيق . كتعتسج عمى االستساع إلى مػسيقى م4631" سشة Guy Berardبخنارد 
سساعات األذف لجياز خاص، اذ تعصى السػسيقى بتخددات مختمفة مختفعة كمشخفزة بذكل 

دؾيقة  01جمدات، جمدتضغ في الضػـ الػاحج مجة كل كاحجة  41عذػائی، تتع السعالجة في 
 (.92إلي ) )91ىختد يفرل بضشيا ما بضغ ) 4111لسجة عذخة أياـ، كتكػف التخددات أقل مغ 

 Sensory Integration Therapy (SIT)ج بالتكامل الحدي العبل -3

التكامل الحدي ىػ العسمية التي مغ خبلليا يتخجع كيشطع الجماغ السحفدات الخارجية      
مثل: الحخكة، المسذ، الذع، البرخ كالرػت حضث يعاني الصفل الستػحج في كثضخ مغ 

عمػمات مغ خبلؿ الحػاس أمخا األحياف مغ ضعف التكامل الحدي مسا يجعل معالجة الس
صعبا. كيتسثل اليجؼ مغ العبلج بالتكامل الحدي تصػيخ قجرة الجياز العربي عمى معالجة 
السجخبلت الحدية بصخيقة أكثخ نسػذجية، كذلظ باستعساؿ تساريغ حدية عربية كحخكية 

لتػازف كالتشدضق، لتحدضغ قجرات الجماغ، كبالتالي تحدضغ االنتباه، التخكضد، االستساع، الفيع، ا
 .National Autistic Society,2007, p.60كالتحكع في االنجفاع لجػ بعس التػحجيضغ 

 تشسية ميارات العشاية الحاتية -6
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ميارات العشاية الحاتية ىي تمظ السيارات التي تذتسل عمى ارتجاء السبلبذ، األكل،      
اسية األخخػ الخاصة بالحياة الضػمية. الشطافة، كجسيع الشذاشات الستعمقة باالحتياجات األس

أف اليجؼ األساسي مغ تشسية ميارات العشاية الحاتية لمصفل التػحجؼ ىػ مداعجة الصفل عمى 
االنتباه بذكل مدتقل لحاجاتو الضػمية األساسية، فتأدية ىحه السيسات تدسح لمصفل بإنجاز 

قجرة عمى تأدية السيسات يدكد االستقبللية في حياتو األسخية، إضافة إلى ذلظ فاكتداب ال
الصفل بالقجرات البلزمة لؤلداء السشاسب في األكضاع السجرسية، ألف بعس البخامج السجرسية 

 تتصمب أف يكػف الصفل معتسجا عمى نفدو في تمبية حاجاتو الذخرية. 

 تجريب الصفل عمى ميارات الحياة الضػمية في بجايتيا قائسة عمى

 ميسيا كمغ ثع تحمضل السيارة إلي أنذصة جدئية كبديصة يسكغ دراسة السيارة السخاد تع
تعميسيا لمصفل بالتجريب السكثف كاستخجاـ أسمػب الشسحجة كالتقمضج كغضخىا مغ األسالضب 

 التي تشاسب الصفل كمدتػاه العسخؼ كالعقمي. 
 دراسة كتقضيع إمكانيات الصفل كقجراتو كبالتالي معخفة نقاط القػة كالزعف لجػ الصفل 

 لمتػصل إلى بخنامج يبلئع امكاناتو لمحرػؿ عمى االستقبللية.

كخبلؿ عسمية التعمع يقتزي أف تحجد أيغ كمتي نعمع الصفل السيارة السصمػبة كمغ ثع معخفة 
مدتػؼ الصفل الحالي في أداء السيارة كتقجيع التعديدات السشاسبة لمتعمع كالتجريب كيتصمب 

 .(Ouss- Ryngaert, 2008:107-112)يغ تحدضغ ميارات الصفل تعاكف الػالج

 كضع خصة فخدية لكل شفل:  -41

إف اليجؼ مغ كضع خصة فخدية لمصفل السراب بالتػحج ىػ خمق بخنامج تخبػؼ يتشاسب      
مع احتياجاتو كقجراتو كيتع تشفضحىا عغ شخيق تقجيع نذاشات كأسالضب باالستعانة بالبضئة 
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عو ألخح السبادرة في تشطيع دراستو إلى درجة الثقة السحيصة بالصفل مسا يؤدؼ إلى تذجي
 بالشفذ كاالستقبللية كيتع بشاء خصة فخدية بشاء عمى: 

 تقضيع قجرات كمدتػػ الصفل التػحجؼ الحالية  -4
كضع األىجاؼ العامة كاختيار األنذصة السشاسبة كأسالضب التػاصل كتعجيل الدمػؾ حدب  -9

 الحاجة. 
 )األنذصة( مغ األسيل إلى األصعب.  تحمضل اليجاؼ الخاصة -0
 عخض الشذاط عمى الصفل كتعجيمو اذا اقتزى األمخ.  -1
 (. 344 :9114تقضيع الخصة الفخدية )البصايشة كآخخكف،  -2

إضافة إلى ىحه االستخاتيجيات العبلجية ىشاؾ شخؽ أخخػ يتع التعامل بيا في بعس      
ؼ يعتسج عمى مبجأ الشطخية الحاتية لمسشاعة أك الجكؿ الستصػرة مثل العبلج باألكدجضغ الح

الشطخية الفضخكسية كالتي تقتزي بجكر األكدجضغ عالي الزغط في عبلج جخح الجماغ كتػسيع 
األكعية الجمػية بو ليرل األكدجضغ إلى كامل الخبليا الجماغية السخيزة لتدتعضج نذاشيا. 

التجخل الصبي الحضػؼ كالحؼ أضف إلى ذلظ بخكتػكػؿ داف األمخيكي الحؼ يجخل ضسغ 
يعتسج عمى فكخة أف التػحج قابل لمذفاء كيختكد أساسا عمى تصيضخ الجدع مغ الدسـػ كالسعادف 

يع حكيع، ب ت(.   الثقضمة كالكذف عغ حداسية الصعاـ كالعبلج باألكدجضغ )رابية ابخـا

 الدراســات السابكــة

كاالستخاتيجيات التي تعسل عمى خفس تشاكلت العجيج مغ الجراسات الدابقة األسالضب  -
 الدمػؾ الشسصي مشيا دراسة:

 ,Bailey, Pokrzywinski & Bryant)تشاكلت دراسة بضمي كبػرزيػندكي كبخيانت )        
( ككاف اليجؼ مشيا خفس الدمػؾ الشسصي كسمػؾ إيحاء الحات لجػ شفل يعاني مغ 1983

ث استخجـ الباحثػف رش رذاذ الساء في تخمف عقمي شجيج مع سمػكيات شبضية بالتػحج، حض



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1797 

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

كجو الصفل برفتو أسمػبا عقابيا عمى ضيػر الدمػؾ السدتيجؼ كالحؼ يذسل )كضع األشياء 
أك الضجيغ في الفع، عس الضج(، كقج تع تصبضق الجراسة في غخفة صؽية مخررة ألشفاؿ ذكؼ 

قج أضيخت الشتائج اضصخاب التػحج كالتخمف العقمي كالتابع إلحجػ السجارس الحكػمية. ك 
حجكث انخفاض سخيع ككبضخ في مدتػػ الدمػؾ السدتيجؼ، كسا تع تجريب معمسي الرف 
عمى ىحا اإلجخاء السدتخجـ بالحج األدنى في غخفة الرف لمسحافطة عمى ذلظ االنخفاض، 

 حضث لع يطيخ أؼ تأثضخات بجنية عكدية كلع يحاكؿ الصفل اليخب عشج تصبيقو كال مقاكمتو. 

( التي ىجفت إلى Mahoney, persels, 2003كفي دراسة ماىػني، بضخالذ )         
التحقق مغ دكر اإلباء في إلى تحدضغ الصفل مغ الشاحية االجتساعية العاشؽية. مغ خبلؿ 
فاعمية شخيقة التجخل بالتخكضد عمى الشاحية االجتساعية العاشؽية ألشفاؿ اضصخاب التػحج، 

مغ ذكػر، ك  ۲۱شفبل )( ۱۲يخا. كتكػنت عضشة الجراسة مغ )ش( ۲۱كاستسخ البخنامج مجة )
( سشػات بحزػر آبائيع، كقج تع 2-0مغ اإلناث( لجييع تػحج تخاكحت أعسارىع ما بضغ )

استخجاـ أشخشة الفضجيػ لسبلحطة تعامل األباء مع أشفاليع، كاستبانة، كمقاببلت مغ خبلؿ 
تقجما إحرائيا كإكمضشيكيا ممحػضا مغ الشاحية الياتف، كقج أضيخت الشتائج تقجـ أشفاؿ التػحج 

االجتساعية كالعاشؽية، مسا ساعج عمى خفس السذكبلت الدمػكية لجييع كخاصة الدمػكيات 
الشسصية كالتكخارية، كزيادة تفاعميع االجتساعي، كسا أكضحت الشتائج أف التجخل السبكخ 

ألشفاليع، كىحا بجكره يؤدؼ إلى كمدانجة اآلباء يداعج عمى أف يكػف اآلباء أكثخ استجابة 
 تحدضغ الصفل مغ الشاحية االجتساعية العاشؽية.

 Hyun Lee, Odom, Loftin, 2007)  (Soفي دراسة سػىضػف لي، أكدـ، لػفتغ      
بجراسة العبلقة بضغ السذاركة االجتساعية مع األقخاف، كالدمػؾ الشسصي، اشتخؾ في ىحه 

تػحج مسغ لجييع معجالت عالية ندبيا مغ الدمػؾ الشسصي الجراسة ثبلثة أشفاؿ مرابضغ بال
كانخفاض معجالت السذاركة االجتساعية مع أقخانيع في الجراسة، تع تعميع كتجريب اثشضغ مغ 
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زمبلئيع مغ ذكؼ الشسػ العادؼ لتػجيو التمقضغ االجتساعي إلى كل مذارؾ خبلؿ أنذصة المعب 
جتساعية مع األقخاف لؤلشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب السشطع، كالتي زادت مغ كتضخة السذاركة اال

التػحج. كأضيخت الشتائج أنو كاف ىشاؾ انخفاض متػاز مغ الدمػؾ الشسصي لجسيع السذاركضغ 
كذلظ عشج تشفضح التجخل مغ قبل األقخاف، كأشارت الشتائج كحلظ إلى فاعمية استخجاـ السذاركة 

ػجػدة لجػ األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب االجتساعية في التقمضل مغ الدمػكيات الشسصية الس
التػحج، فقج أكجت الجراسة أنو كمسا زادت فخص السذاركة االجتساعية قمت الدمػكيات الشسصية 

 التي تطيخ لجػ األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج. 

دراسة تيجؼ إلى (Brusa, Richman, 2008)  ۱۲۲۲كأجخػ بخكسا، ريتذساف،      
لصفل مغ الرف الثالث مغ ذكؼ اضصخاب التػحج مغ خبلؿ  التعامل مع الدمػؾ الشسصي

التعديد التمقائي كالديصخة عمى السحفد، كقج اشتسل التجخل عمى زكجضغ مغ البصاقات 
الخزخاء التحفضدية التسضدية مع حخية الػصػؿ إلى الحخكة الشسصية كبصاقة حسخاء التي كانت 

سصية، كأشارت نتائج الجراسة إلى أف تذضخ إلى إعادة التػجيو الرػتي كمشع الحخكة الش
الحخكات الشسصية قمت لجيو؛ ؼبعج التجريب كاف الصالب ال يشذغل في الحخكة الشسصية بػجػد 
البصاقة الحسخاء، لكغ كاف يشذغل برػرة مدتسخة إلى حج بالحخكات الشسصية مع كجػد البصاقة 

ػؾ الشسصي عغ شخيق مديج الخزخاء، كقج تع عخض الديصخة أك الخقابة العسمية عمى الدم
 ضسغ جمدات معالجات متشاكبة مدتسخة كترسيع اندحابات برػرة تجريجية عبخ الجمدات. 

( إلى إعجاد بخنامج ييجؼ إلى خفس الدمػكيات الشسصيػة 9141)  Linكىجفت دراسة لضغ     
مغ ثبلثة  كتشػيع اىتسامات األشفاؿ التػحجيضغ مغ خبلؿ تجخل الػالجيغ، كتكػنت عضشة الجراسة

اشفػػاؿ تػحػػجيضغ تػػع تذخيرػػيع كفقػػا لسعػػايضخ دلضػػل تذػػخيز االضػػصخابات الشفدػػية كإحرػػائيا 
(DSM-IV) ( كيطيػػخكف معػػجالت مختفعػػة مػػغ الدػػمػكيات  3-1كتتػػخاكح أعسػػارىع مػػغ )سػػشػات

الشسصيػػة كمحجكديػػة األنذػػصة كاالىتسامػػات ، كأعتسػػج التػػجخل عمػػى تػػجريب األبػػاء )كالػػجتضغ كأب( 
 Pivotalـ فشيػػات إدارة الػػػحات إلػػى جانػػب فشيػػات تػػػجريب األسػػتجابة السحػريػػة عمػػى اسػػتخجا
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Response Training   كشبقػػت الباحثػػة اسػػتبياف الدػػمػكيات الستكػػخرة ، كمؿيػػاس فايتبلنػػج
لمدمػؾ التكيفي ، كقج أضيخت نتائج الجراسة انخفاضا ممحػضا في الدمػكيات الشسصية لبلشفػاؿ 

تيع، كسػػا أضيػػخت الشتػػائج زيػػادة التفاعػػل بػػضغ االشفػػاؿ كأبػػائيع كبعػػج إلػػى جانػػب التشػيػػع الىتسامػػا
 اسبػعضغ مغ الستابعة أضيخت الشتائج احتفاظ األشفاؿ بالتحدشات التى اكتدبػىا.

( التي ىجفت إلى تقري أثخ األنذصة الخياضية في خفس ۱۲۲۲دراسة )حدػنة،        
تكػنت عضشة الجراسة مغ ثبلثة أشفاؿ الدمػؾ الشسصي لجػ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج، ك 

تػحجيضغ تع اختيارىع بصخيقة العضشة القرجية مغ السخكد األردني التخرري لمتػحج، حضث 
تخاكحت أعسارىع في بجاية الجراسة بضغ أربع سشػات كعذخة شيػر، كخسذ سشػات كخسدة 

( عمى أشفاؿ ABCشيػر، كتع تصبضق الرػرة األردنية مغ قائسة تقجيخ الدمػؾ التػحجؼ )
الجراسة، ثع خزعػا إلى بخنامج األنذصة الخياضية السكػف مغ )نذاط الخكس، كنذاط 
السذي، كنذاط القفد عمى جياز التخامبػلضغ(، كقج استغخؽ تصبيقو عذخة أسابيع، كقج استخجـ 
في الجراسة ترسيع السعالجة السزاعف، كأشارت الشتائج إلى حجكث انخفاض ذؼ داللة في 

لدمػؾ الشسصي لجػ األشفاؿ الثبلثة بعج مسارسة األنذصة الخياضية، كذلظ بالسقارنة مدتػػ ا
مع مدتػػ كل مشيع في مخحمة خط األساس، كقج كاف االنخفاض األكبخ في الدمػؾ الشسصي 

%  في حضغ كانت 90.14بعج مسارسة األنذصة الخياضية الثبلثة عشج الصفل األكؿ الحؼ بمغ 
% أقل الشدب فكانت لجػ الصفل الثالث حضث 44.12صفل الثاني ندبة االنخفاض عشج ال

% كحجكث تفاكت في انخفاض الدمػؾ الشسصي لجػ األشفاؿ الثبلثة تبعا لشػع 41.26بمغت 
الشذاط السدتخجـ، حضث كاف تختضب األنذصة الخياضية كفق قػة تأثضخىا في خفس الدمػؾ 

 نذاط السذي.عمى الشحػ التالي: نذاط الخكس، نذاط القفد، ثع 

( ىجفت إلى ترسيع بخنامج تعجيل (Lang, 2010كفي دراسة قاـ بيا النغ كآخخكف،      
سمػؾ يعتسج عمى مشح األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج فخصة لمؿياـ بالدمػكيات الشسصية 
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قبل البجء بتعميسيع ميارات المعب كتصػيخىا عشجىع؛ حضث إف البخنامج استشج إلى السقارنة بضغ 
خشضغ، حضث كاف الذخط األكؿ تخؾ األشفاؿ األربعة مغ ذكؼ اضصخاب التػحج لمؿياـ ش

بالدمػكيات الشسصية قبل تعميسيع، كالذخط الثاني ىػ عجـ ؾياميع بتمظ الدمػكيات، كذلظ 
باستخجاـ شخيقة التػقف عغ الدمػؾ الشسصي كمشع ضيػره، كأشارت نتائج الجراسة إلى أف 

تصػر في ميارات المعب كانخفاضا كاضحا في الدمػكيات الشسصية ىشاؾ تحدشا كاضحا في ال
التي أضيخىا األشفاؿ أثشاء تصبضق االستخاتيجية الرالح التػقف أك إلغاء الدمػكيات الشسصية 

 قبل تعميسيع المعب. 

أف معطع األدبيات  (Lanovaz,& Sladeczek,2012) كأشار النػفاز كسبلديدؾ     
اسات التي تشاكلت سمػؾ الختابة الرػتية أكجت عمى أىسية التجخبلت الدابقة كالبحػث كالجر 

الدمػكية الستسثمة في كضع كتشفضح بخامج تعجيل الدمػؾ، حضث أكجت الشتائج التي تع رصجىا 
كالتي تػصمت إلضيا تمظ الجراسات أف ىشاؾ انخفاضا ممحػضا لسذكمة الختابة الرػتية لجػ 

كالتصػر في القجرات االجتساعية كالتػاصمية لجييع، ككحلظ األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج. 
سيػلة التعامل كالتػاصل معيع مغ قبل االختراصضضغ كاألشباء، كأكجت الجراسة أىسية اتباع 
السشيجية العمسية في بشاء تمظ البخامج لزساف تحقضق أفزل الشتائج كالػصػؿ إلى أقرى 

 ؼ اضصخاب التػحج. درجات التحدغ في األداء لجػ األشفاؿ مغ ذك 

مغ خبلؿ استعخاض الجراسات الدابقة التي تشاكلت الدمػكيات الشسصية كبشاء البخامج      
كفي اثخ تجريب األسخ عمى البخامج الدمػكية في خفس كاستخجاـ االستخاتيجيات لمتقمضل مشيا، 

، فػلة السبكخةالدمػكيات الشسصية لتشسية ميارات التػاصل كالتفاعل االجتساعي في مخحمة الص
فقج أجسعت الجراسات عمى أف ىشاؾ فعالية الستخجاـ تمظ البخامج الدمػكية العبلجية، 
كاالستخاتيجيات مع األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج كأشارت إلى كسية كنػعية التحدغ التي 
تطيخ لجييع سػاء مغ الشاحية االجتساعية أك التػاصمية كالسذاركة في األنذصة كالسيارات 

 االجتساعية. 
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كأيزا تشاكلت العجيج مغ الجراسات كالبحػث ميارات تعامل األميات مع أشفاليغ  -       
ذكؼ اضصخاب التػحج، كاىتست بجكر االسخة في خفس سمػكيات الصفل التػحجؼ كالبخامج التي 
تؤدؼ الي تشسضتيا، ككحلظ الحج مغ السذكبلت الدمػكية لجؼ ىػالء األشفاؿ كمغ ىحه 

 سات مايمي:الجرا

التي  ىجفت إلى دراسة   (Boyed, Rupp, 2001)مشيا دراسة بػيج، ماكجكنػ، ركب        
تأثضخ السعالجة التي تقػـ بيا األسخة بالدمػكيات السقضجة ك الستكخرة لجػ األشفاؿ الحيغ يعانػف 
مغ التػحج قج تتجاخل مع أداء األسخة ككحلظ مع فخص التعمع كالتشذئة االجتساعية لمصفل، كقج 

ؼ مجسػعة كاممة مغ تع تصػيخ عائمة تقػـ بسعالجة الجسػد الدمػكي مغ أجل استيجا
الدمػكيات الشسصية الستكخرة التي كججت في اضصخاب التػحج، كؼيسا يترل بالجراسة الحالية 
فقج تكػنت العضشة مغ السعالج كاآلباء كاألميات لخسدة أشفاؿ يعانػف مغ مخض التػحج ) 

اءات شيخا( شاركػا في تشفضح معالجة الدمػكيات الشسصية بشاء عمى إجخ  15متػسط العسخ= 
أسبػعا، كباستخجاـ مشيجية الحالة، كقج أشارت الشتائج إلى انخفاض 49محجدة كعمى مجار 

 كاضح في الدمػكيات الستكخرة لمسذاركضغ جسيًعا. 

(  إعجاد بخنامج عبلجي معخفي سمػكي لتشسية 9119كتشاكلت دراسة عبج القادر)       
اشفاؿ  5ع كتكػنت عضشة الجراسة مغ االنفعاالت كالعػاشف لجػ االشفاؿ التػحجيضغ كابائي

اباء كتزسغ البخنامج  5اميات ،  5سشػات( ،  3-0تػحجيضغ تتخاكح اعسارىع ما بضغ )
التجريبي جمدات الستثارة  انفعاالت كمذاعخ الصفل التػحجؼ في محاكلة الخخاجو مغ عدلتو 

ػالجيغ كتعجيل لضتفاعل كيذارؾ مع الصفل العادػ ، كايزا استثارة انفعاالت كمذاعخ ال
الدمػكيات كاالقكار نحػ شفميع، كمداعجة الصفل الخخاجة مغ عدلتو كتعجيل سمػكياتو 
السزصخبة كاستخجمت الباحثة االدكات األتية: قائسة تذخيز االكتضـد بسجتسعشا ، قائسة 
مخاجعة السطاىخ الدمػكية لبلضصخاب التػحجػ، كقائسة مخاجعة ردكد االفعاؿ الشفدية لػالجؼ 
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لصفل التػحجػ ، دلضل مبلحطة سمػؾ الصفل التػحجػ ، كاستجابات الػالجيغ ، كبخنامج ا
عبلجي معخفي سمػكي الستثارة انفعاالت كعػاشف الصفل التػحجػ كالػالجيغ )اعجاد الباحثة( 
كاضيخت الشتائج فاعمية البخنامج السدتخجـ حضث بضشت اف ىشاؾ فخكقا دالة بضغ معاممة الػالجيغ 

بل كبعج تصبضق البخنامج كسا أف ىشاؾ فخكقا دالة في التفاعل االجتساعي قبل كبعج لصفميع ق
 تصبضق البخنامج حضث أصبح االشفاؿ اكثخ اجتساعيا.

( إلى إعجاد بخنامج ارشادػ لمػالجيغ لتشسية بعس 9112كىجفت دراسة سميساف )         
ية ، الفشية ،الدىشية ( لتشسية ميارات الصفل التػحجػ كقج اشتسل عمى بعس االنذصة )الخياض

بعس ميارت الصفل التػحجػ كىى )السيارات االجتساعية ، السيارات الحخكية ، ميارات رعاية 
الحات ، ميارة االنتباه(  لجػ الصفل التػحجػ كقج اعتسج البخنامج عمى اسمػب االرشاد الدمػكي 

ات االشفاؿ كاستخجمت الباحثة كاالرشاد بالمعب بيج ؼ إحجاث تغضضخات سمػكية مختبصة بسيار 
فشيات تعجيل الدمػؾ، كالسحاضخات، كالحػار ، كالسشاقذة ، كالػاجبات السشدلية ، كقج تكػنت 
عضشة الجراسة مغ ثسانية مغ اميات االشفاؿ التػحجيضغ كاشفاليغ كقج تخاكحت اعسارىع ما بضغ 

مؿياس تقجيخ  -التالية: سشػات( بسعيج الدسع كالكبلـ كاستخجمت الباحثة االدكات 5ػ  1)
مدتػػ نسػ بعس ميارات الصفل ، دلضل مبلحطة سمػؾ الصفل كمعجؿ تكخاره ، بخنامج 
السيارات االجتساعية لمصفل التػحجػ ، البخنامج االرشادػ لػالجػ الصفل التػحجػ ، كاشارت 
الشتائج إلي كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بضغ متػسصات درجات االشفاؿ قبل كبعج 
البخنامج لرالح الؿياس البعجػ بالشدبة لسدتػػ نسػ السيارات االجتساعية كالحخكية ، كميارات 
االنتباه ، كميارات رعاية الحات مسا يذضخ إلى نجاح البخنامج االرشادػ في تشسية السيارات 

 االجتساعية كتحدضغ الدمػؾ كالتقمضل مغ عدلة الصفل.

 دراسة ىجفت Ingersoll and Dvortcsak, (2006)كسا أجخػ انجضخسػؿ كيفػرتكدظ     
التحقق مغ فاعمية تجريب اآلباء في مخحمة الصفػلة السبكخة عمى مشاىج التعميع الخاص  إلى

( 9كقج تكػنت عضشة الجراسة مغ ) السقجمة ألشفاليع مسغ يعانػف مغ اضصخابات شيف التػحج،
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ت، كقج قاـ تجريب األسخ عمى عائبلت ألشفاؿ تخاكحت أعسارىع بضغ ثبلث إلى أربع سشػا
محتػػ السشياج الحؼ يخكد عمى تقجيع التجخل في البضئة الصبيعية لمصفل، كعمى ميارات 
التػاصل كالتفاعل االجتساعي خبلؿ األنذصة الضػمية كالخكتضشية لمصفل، كذلظ باستخجاـ تقشيات 

تدعة أسابيع، عمى شكل بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي، كتع تقجيسو مخة أسبػعيًا عمى مجار 
جمدات فخدية كأخخػ جساعية، كأضيخت نتائج الجراسة مدتػػ أعمى مغ الخضا لجػ األسخ بعج 
أف تمقت التجريب عمى البخنامج التجريبي، كسا كانت تقضيسات الػالجيغ إيجابية حػؿ البخنامج 

تيجة لتصبضق كشعخكا بتحدغ ممحػظ في مذاركة أشفاليع االجتساعية كفي ميارات التػاصل ن
البخنامج عمضيع، كسا شعخكا بفيع أكثخ لسيارات أشفاليع، ككيؽية التعامل معيا، كرأػ اآلباء أف 
كقت كشكل كمكػنات البخنامج مشاسبة ليع، كلكشيع كانػا أقل إيجابية حػؿ الػاجبات السشدلية 

 السصمػب مشيع تشفضحىا.

شسية ميارات تعامل الػالجيغ مع ( إلى ت9114) Wertheimerكىجفت دراسة كرتسضخ       
 Functional assessmentاشفاليع التػحجيضغ مغ خبلؿ اكدابيع ميارات التقضيع الػضيفي 

skills   لمدمػكيات السزصخبة التى يطيخىا أشفاليع كتعميع اشفاليع سمػكيات بجيمة مقبػلة
شطيع لقاءات مشتطسة اجتساعيا ، كتكػنت عضشة الجراس مغ )ثبلث اميات  اب( كقاـ الباحث بت

مع الػالجيغ لمتعخؼ عمى السذكبلت التى تػاجييع اثشاء التعامل مع الصفل ، ثع قاـ بتصبضق 
لتحجيج  Parent Sense of Competency Scaleمؿياس الذعػر بالكفاءة لجػ الػالجيغ 

مجػ رضا الػالجيغ عغ مياراتيع الػالجية ، كسا قاـ بتصبضق قائسة الزغػط الػالجية 
Parenting strese index  كذلظ قبل البجء في تصبضق الجمدات التى دارت حل اكدابيع

االستخاتيجيات التى تسكشيع مغ التعخؼ عمى الطخكؼ البضئية كالسثضخات التى تدبق الدمػؾ 
، كاالحجاث التى تمية كتجعسا )المػاحق(  antecedentكتؤدػ إليو )الدػابق( 

consequence ا ، كاشارت نتائج الجراسة إلى قجرة الػالجيغ عمى تحجيج ككيؽية التحكع فضي
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العػامل التى تديع في ضيػر بعس الدمػكيات السصزخبة ألشفاليع ، كسا أشارت الشتائج إلى 
تحدغ ممحػظ في الدمػكيات االجتساعية التى يطيخىا ىؤالء االشفاؿ باالضافة إلى انخفاض 

 مدتػػ الزغػط الػالجية.

التعخؼ عمى فاعمية بخنامج قائع عمى  Malmberg (2007)ة مالسبضخج كحاكلت دراس      
التعمع التعاكني الميات االشفاؿ التػحجيضغ ييجؼ إلى تجريبيغ عمى اسالضب خفس الدمػؾ 
الشسصى الشفاليغ التػحجيضغ ، كتكػنت عضشة الجراسة مغ ستة اميات تخاكحت أعسار اشفاليغ 

  (VABS)باحث مؿياس فايشبلنج لمدمػؾ التكيفي سشػات( كقج استخجـ ال 41-1ما بضغ )
كسا استخجـ دلضل Autism Behavior Checklist (ABC)كقائسة تقضيع الدمػؾ التػحجػ 

كقج عسج الباحث التعاكف مع االميات إلى تصػيخ  Barent Stress Indexالزغط الػالجػ 
حضث )التكخار ، خصة تجخل سمػكي لمصفل كشمب مغ االميات مبلحطة سمػؾ أشفاليغ مغ 

السجػ ، الذجة، الدػابق كالمػاحق(  كقج استخجـ الباحث في التقضيع شخقا متعجدة مثل 
السبلحطة السباشخة كاجخاء مقاببلت مع االميات كؾياس سمػؾ الصفل كقج أسفخت نتائج الجراسة 
 عغ انخفاض معجؿ تكخار الدمػؾ الشسطي الشفاؿ العضشة كاضيخ االشفاؿ انخفاضا في حجة

الدمػؾ البل تكيفي كاكتداب االميات لفشضيات تعجيل الدمػؾ كامكانية تصبيقيا عمى اشفاليغ 
 كانخفاض مدتػػ الزغػط لجػ االميات.

إلػػى التعػػخؼ عمػػى آليػػات تعامػػل  Lin et al., (2008)كىػػجؼ دراسػػة لػػضغ كأخػػخكف 
-1الػالجيغ مع أشفاليع التػحجيضغ السذخرضغ حجيثا، كالحيغ تخاكحت أعسارىع الدمشية ما بضغ )

سػػػػشػات ( ، كقػػػػج اسػػػػتخجـ الباحػػػػث السػػػػشيج الػصػػػػفي كإجػػػػخاء مقػػػػاببلت معسقػػػػة مػػػػع الػالػػػػجيغ  2
ت الذخرػية مػع أبػيغ( ، كقػاـ الباحػث بجسػع البيانػات مػغ خػبلؿ السقػاببل –أـ  42، 44)ف=

 contentالػالجيغ كاستخجاـ السدجل كالسبلحطة، كتع تحمضل الحػار مغ خبلؿ تحمضل السحتػػ 
analysis   لمتعخؼ عمى السفاـيع كاالليات ، كقػج كصػفت الجراسػة تدػع آليػات أساسػية لتعامػل
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التكيػف الػالجيغ مع أشفػاليع التػحػجيضغ تقػع فػي ثػبلث فئػات أساسػية كذلػظ عمػى الػجػو التػالى: 
 مع حالة الصفل مغ خبلؿ تغضضخ الحات:

تعجيل السعخفة أك اإلدراؾ الػالػجؼ: كىػحه الجسمػة تذػضخ إلػى تغضضػخ نطػخة الػالػجيغ  لمصفػل  -
 بسا يتشاسب مع حالتو.

تعػػجيل الػػػخكتضغ الضػػػمي كىػػػي تذػػػضخ إلػػى التغضضػػػخ الػػحػ يقػػػػـ بػػػو الػالػػجاف فػػػي خصػػػتيع  -
 لسسارسة نذاشات مع الصفل.الضػمية ، بسا يتيح كقتا أشػؿ 

السذاركة فػي مجسػعػات تزػع أبػاء ألشفػاؿ تػحػجيضغ : كىػحه السذػاركة لبلسػتفادة مػغ  -
 خبخات ىؤالء األباء كتبادؿ السذػرة كالعػف.

كتعتبػػػخ ىػػػحه الجراسػػػة مػػػغ الجراسػػػات الحجيثػػػة كالخائػػػجة فػػػي اكتذػػػاؼ آليػػػات تعامػػػل الػالػػػجيغ مػػػع 
اآلليات ىػػ تقبػل الصفػل كإعػادة تأسػيذ تفاعػل فعػاؿ بػضغ  أشفاليع التػحجيضغ ، ككاف ىجؼ ىحه

الصفػػل ككالجيػػة ، كالتأكػػج مػػغ أف الصفػػل يدػػتقبل العػػبلج مبكػػخا، كيسكػػغ أف تدػػتخجـ نتػػائج ىػػحه 
الجراسػػة لسدػػاعجة أبػػاء كأميػػات األشفػػاؿ التػحػػجيضغ لسعخفػػة شػػخؽ صػػحيحة كفعالػػة لمتعامػػل مػػغ 

 مباشخة. أشفاليع التػحجيضغ، كخاصة عقب فتخة التذخيز
بجراسػة ىػجفت إلػى التعػخؼ  Solomon et al., (2008)كقػاـ سػػلػمػف كآخػخكف   

عمى فاعميػة بخنػامج تػجريبي آلبػاء األشفػاؿ التػحػجيضغ لتحدػضغ التفاعػل االجتسػاعي بضػشيع كبػضغ 
 49-1اب( كتخاكحػػت أعسػػار أشفػػاليع مػػغ ) –أميػػات 6اشفػػاليع، كتكػنػػت عضشػػة الجراسػػة مػػغ )

 (DSM-IV)فقا لسعايضخ دلضل تذخيز األضصخابات الشفدػية كإحرػائيا سشة( تع تذخيريع ك 
كتزسغ البخنػامج تػجريب الػالػجيغ عمػى مبػادغ تعػجيل الدػمػؾ ، كتعػجيل البضئػة بسػا يتشاسػب مػع 
تحقضق تفاعل اجتساعي بضغ الصفل ككالجيو ، االشتخاؾ مع الصفل في العجيج مغ األلعػاب ، كقػج 

ألكلي "الصفل ىػ الحػ يػجو التفاعل" كفضيا يتع تجريب الػالجيغ اشتسل البخنامج عمى مخحمتضغ ا
عمػػى أف يشتبيػػػا ألشفػػاليع كيتبعػػػا شخيقػػة فػػي التفاعػػل ، السخحمػػة الثانيػػة " الػالػػج يػجػػو التفاعػػل" 
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كفضيا تع تجريب الػالجيغ عمى اف يعصػا أشفاليع تعميسات كاضحة كمباشخة كمشاسبة ألعسارىع ، 
دػػغ التفاعػػل بػػضغ الصفػػل ككالجيػػة كتحدػػغ الدػػمػؾ التكيفػػي لؤلشفػػاؿ ، كقػػج أكضػػحت الشتػػائج تح

 كانخفاض حجة بعس السذكبلت الدمػكية لجييع.

إعػػجاد بخنػػامج لتشسيػػة ميػػارات الػالػػجيغ لتحدػػضغ  Wang (2008)كقامػػت دراسػػت كانػػج 
مػػػغ أبػػػاء األشفػػػاؿ  94التفاعػػػل بضػػػشيع كبػػػضغ اشفػػػاليع التػحػػػجيضغ، كتكػنػػػت عضشػػػة الجراسػػػة مػػػغ 

( 49، كضػػػػػابصة كعػػػػػجدىا  42ػحػػػػػجيضغ تػػػػػع تقدػػػػػيسيع إلػػػػػى مجسػػػػػػعتضغ )تجخيبيػػػػػة كعػػػػػجدىا الت
سشػات( ، كقاـ البخنامج التػجريبي عمػى مبػادغ مدػتسجة  6-0كتخكاحت أعسار اشفاليع ما بضغ )

كبخنػػامج عػػبلج كتعمػػيع االشفػػاؿ التػحػػجيضغ كالػػحػ لػػجييع   (ABA)مػػغ تحمضػػل الدػػمػؾ التصبيقػػي 
كمػػجخل تػجريذ الصفػل فػػي بضئتػو الصبيعيػة كقػػج اسػتخجـ الباحػػث  (TEACCH)أعاقػات تػاصػل 

فشضيات متعجدة مشيػا السحاضػخة كالسشاقذػة الجساعيػة ، كلعػب الػجكر كالتغحيػة الخاجعػة، الشسحجػة، 
 Maternal Behaviorكاجػخػ الباحػث عمػى عضشػة الجراسػة مؿيػاس تقػجيخ الدػمػؾ االمػػمي 

Rating Secte (MBRS) كجػػد فػخكؽ دالػة بػضغ السجسػػعتضغ لرػالح  , كقج اضيخت الشتػائج
السجسػعة التجخيبية حضث أصبح الػالػجف اكثػخ تؿػببل الشفػاليع كأكثػخ تفػاعبل معيػع اثشػاء المعػب 

 الحخ كاضيخكا استستاعا لمتفاعل مع أشفاليع .

( تشسيػػة ميػػارات تػاصػػل أميػػات األشفػػاؿ التػحػػجيضغ مػػع 9116) Juكحاكلػػت دراسػػة جػػػ
 Pictureبلؿ اسػػػتخجاـ نطػػػاـ التػاصػػػل بتبػػػادؿ الرػػػػر "بػػػيكذ" أشفػػػاليغ ، كذلػػػظ مػػػغ خػػػ

Exchange Communication System (PECS)  أثشاء تػاصميغ مع أشفاليغ ، كتأثضخه
لجييع كتكػنت عضشة الجراسة مغ  Spontaneous Communicationعمى التػاصل التمقائى 

ى اسػػػتخجاـ ىػػػحا الشطػػػاـ مػػػع ثػػػبلث أميػػػاف ألشفػػػاؿ  تػحػػػجيضغ ، كالبلتػػػى لػػػع يدػػػبق تػػػجريبيغ عمػػػ
سػػشػات( كتػػع تذخيرػػيع كفقػػا لسعػػايضخ دلضػػل  0-9أشفػػاليغ كتخاكحػػت أعسػػار اشفػػاليغ مػػا بػػضغ )
، كمؿيػػاس تقػػجيخ التػحػػج فػػي الصفػلػػة (DSM-IV)تذػػخيز االضػػصخابات الشفدػػية كإحرػػائيا 

(CARS) ات كقػػػج اسػػػتخجـ الباحػػػث فشيػػػات التػػػجعيع ، كالتغحيػػػة الخاجعػػػة كالتعديػػػد اثشػػػاء الجمدػػػ
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دؾيقػػة( ، كبعػػج  31-11التجريبيػة التػػى أجخيػػت بصخيقػػة فخديػة ، كتخاكحػػت مػػجة الجمدػػة مػا بػػضغ )
مع اشفاليغ في حزػره  (PECS)تجريب األميات شمب الباحث مشيغ استخجاـ نطاـ البيكذ 

 ، مع تقجيع تغحية راجعة ليغ.

ادؿ الرػػػرة كقػػج أضيػػخت الشتػػائج نجاحػػا ألميػػات الػػثبلث فػػي اسػػتخجاـ نطػػاـ التػاصػػل بتبػػ
ككػػػحلظ نجػػػاحيغ فػػػي تػػػجريب أشفػػػاليغ عمػػػى التػاصػػػل مػػػغ خبللػػػو، كسػػػا أضيػػػخت الشتػػػائج نجػػػاح 
االشفاؿ في تعسػيع ميػارات  التػاصػل بتبػادؿ الرػػرة مػع اشػخاص أخػخيغ ، كعػبلكة عمػى ذلػظ 

 حجث تحدغ ممحػظ في الشصق لجػ األشفاؿ.

تفاعػػػػل أبػػػػػاء  ( عمػػػػى تحجيػػػػج مدػػػػتػػ ميػػػػارات9144) Radleyكركػػػػدت دراسػػػػة رادلػػػػي 
األشفػػػػاؿ التػحػػػػجيضغ مػػػػع أشفػػػػاليع إثػػػػخ الحػػػػاقيع ببخنػػػػامج تػػػػجريبي لتشسيػػػػة التفاعػػػػل األجتسػػػػاعي 

-2أب( كتخاكحت أعسار أشفاليع ما بػضغ ) –أمسيات  2ألشفاليع، كتكػنت عضشة الجراسة مغ )
سػػشػات( ، كتزػػسغ البخنػػامج تػػجريب الػالػػجيغ عمػػى اسػػتخجاـ فشيػػات عبلجيػػة متعػػجدة لتحدػػضغ  4
تفاعل االجتساعي ألشفاليع ، مثل إدارة الحات، كالقرز االجتساعية ، كالتعميسات السباشػخة، ال

جمدػػػػة بػاقػػػػع جمدػػػػتضغ أسػػػػبػعيا،  45كالشسحجػػػػة مػػػػغ خػػػػبلؿ الفضػػػػجيػ، كقػػػػج بمػػػػغ عػػػػجد الجمدػػػػات 
دؾيقػػة( ، كاسػػتخجـ الباحػػث قائسػػة الزػػغػط الػالجيػػة ، 12-01كتخاكحػػت مػػجة الجمدػػة مػػا بػػضغ )

السكتدبة ، مؿيػاس تقػجيخ التػجخل الدػمػكى، مؿيػاس تقػجيخ التػحػج فػي الصفػلػة، قائسة السيارات 
مؿيػػػاس حضميػػػاـ لتقػػػجيخ التػحػػػج، قائسػػػة الدػػػمػكيات االجتساعيػػػة، كقػػػج أكضػػػحت الشتػػػائج تحدػػػغ 
عسميػػات التفاعػػل االجتسػػاعي بػػػضغ الصفػػل ككالجيػػو ، كضيػػخ ذلػػػظ مػػغ خػػبلؿ مبلحطػػة األشفػػػاؿ 

أشػارت الشتػائج إلػى انخفػاض ممحػػظ فػي السذػكبلت الدػمػكية  كاألباء أثشػاء المعػب الحػخ ، كسػا
التى يطيخىا ىؤالء األشفاؿ باإلضػافة إلػى أنخفػاض مدػتػػ الزػغػط الػالجيػة، كبعػج اسػبػعضغ 

 مغ الستابعة أضيخت الشتائج احتفاظ االشفاؿ بالتحدشات التى اكتدبػىا.
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اجػو أميػات األشفػاؿ ( أبػخز السذػكبلت التػى تػ 9144)  Clarkكتشاكلػت دراسػة كػبلرؾ 
التػحجيضغ أثشاء تعامميغ مع أشفاليغ ، ككحلظ التعخؼ عمى مجػ فاعمية اإلرشاد الجساعي فػي 
تشسية ميارات األميات لمتعامػل مػع ىػحه السذػكبلت ، كتكػنػت عضشػة الجراسػة مػغ ثػبلث أميػات 

مقػاببلت سػشة ( ، كقػاـ الباحػث بػإجخاء 11-95ألشفاؿ تػحجيضغ ، كتخاكحت أعسارىغ مػا بػضغ )
محػػجدة مػػع االميػػات لتحجيػػج السذػػكبلت التػػى تػػػاجييغ أثشػػاء تعػػامميغ مػػع أشفػػاليغ ، كاسػػتخجـ 

الباحػػػث مؿيػػػاس الذػػػعػر بالكفػػػاءة لػػػجػ األميػػػات لتحجيػػػج مػػػجػ رضػػػا األميػػػات عػػػغ ميػػػاراتيغ  
الػالجيػػة أثشػػاء تعػػامميغ مػػع أشفػػاليغ ، كتزػػسشت الجمدػػات تعخيػػف األميػػات بػػبعس األنذػػصة 

ى تسكػػشيغ مػػغ التعامػػل مػػع مذػػكبلت أشفػػاليغ داخػػل السشػػدؿ ، كمػػغ ىػػحه الفشيػػات كالفشيػػات التػػ
اقتراديات البػنات كالتعديد االجتساعي كقج أكضػحت نتػائج الجراسػة أف اكثػخ السذػكبلت التػى 
تػاجو األميات أثشاء تعامميغ مع أشفاليغ التػحػجيضغ تتسثػل فػي صػعػبات التفاعػل االجتسػاعي 

الحفػػاظ عمػػى ركتػػضغ يػػػمي ثابػػت، باإلضػػافة إلػػى نػبػػات الغزػػب ، ، كإصػػخار اشفػػاليغ  عمػػى 
كسا أشارت الشتائج إلى أرتفاع مدتػػ ميارات األميات أثشاء تعامميغ مع أشفػاليغ حضػث زادت 

 درجاتيغ عمى السؿياس السدتخجـ في الجراسة في التصبضق البعجػ.

مذػاركة األـ  ( التعػخؼ عمػى اثػخ9144) Park & Mlberكحاكلػت دراسػة بػارؾ كالبػخ 
فػػػى تحدػػغ مدػػػتػػ  (PECS)فػػي التػػجريب عمػػػى نطػػاـ التػاصػػػل الستبػػادؿ مػػغ خػػػبلؿ الرػػػر 

أميػػات  0التػاصػل لػجػ عضشػة مػغ األشفػاؿ ذكػ اضػػصخاب التػحػج، كتكػنػت عضشػة الجراسػة مػغ 
كأشفاليغ ذكػ اضصخاب التػحج كتع تجريب األميات عمى كيؽية تعميع أشفاليغ السخحمػة االكلػى 

كأشػػارت الشتػػائج إلػػى سػػخعة اكتدػػاب ىػػؤالء األشفػػاؿ لسيػػارات التػاصػػل  (PECS) مػػغ بخنػػامج
الستبادؿ مغ خبلؿ الرػر فػي حػضغ أف ىػؤالء األشفػاؿ قػج أضيػخكا مػغ قبػل تقػجما محػجكدا جػجا 
مع مذارؾ أخخ قاـ بتجريبيع قبل ذلظ عمػى اكتدػاب نفػذ ىػحه السيػارات مسػا يذػضخ إلػى أىسيػة 

 شفاليغ.مذاركة األميات في تجريب ا



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1809 

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

التحقق مغ فاعمية  إلى دراسة ىجفت  Janget al., (2012)كسا أجخت جانغ كآخخكف      
السرابضغ باضصخاب شيف التػحج قائع عمى بخنامج تعمع إلكتخكني لتجريب أفخاد أسخ أشفاؿ 

( أسخة تع اختيارىع 28مبادغ بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي، كتكػنت عضشة الجراسة مغ )
بصخيقة عذػائية، كقج تع تجريب األسخ عمى بخامج تجريبي إلكتخكني عمى شبكة اإلنتخنت كقج 

 إمكانية الػصػؿ كتحدضغ كفاءةتع تػسيع نصاؽ التجريب ليذسل السشاشق الخيؽية بيجؼ زيادة 
عمى تقشيات التجخل لبخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي، كلتحقضق أغخاض الجراسة قاـ  األسخ

الباحثػف بتصبضق اإلختبار القبمي كالبعجؼ، كمقارنة االستجابة عمى االختبار لؤلشفاؿ، 
التجخيبية كالزابصة كأضيخت نتائج الجراسة أف الفخكؽ كانت في درجات التغضضخ بضغ السجسػعة 

كبضخة، حضث تفػقت السجسػعة التجخيبية السجربة بذكل كبضخ عمى السجسػعة الزابصة، كبعج 
 تمقت السجسػعة الزابصة التجريب، كأضيخت مكاسب كبضخة أيزًا. تصبضق االختبار البعجؼ

 Siller and Hutman and Sigmanكأجخػ كل مغ سايمخ كىػتساف كسيجساف        
التشبؤ بسدتػػ التػاصل مغ خبلؿ المغة السشصػقة لجػ  إلى ، ىجفتدراسة شػلية (2013)

الػالجيغ  التحقق مغ تجخبلت,األشفاؿ ذكؼ اضصخابات شيف التػحج في مذخكع تجخل مشدلي، 
بيجؼ تعديد التػاصل األبػؼ كزيادة االستجابة األشفاؿ في جػانب التػاصل  كالتفاعل لجػ 

( شفبًل كاستسخت لسجة عاـ، كقج أضيخت نتائج 70جراسة مغ )األشفاؿ، كتكػنت عضشة ال
الجراسة  أف  استجابات  األباء لمتجريب كالعسل في السذخكع السشدلي يتشبأ بذكل مػثػؽ 
بتحقضق مكاسب لغػية الحقة لجػ األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ اضصخاب شيف التػحج، كسا 

الحيغ لجييع ميارات لغػية إلى استخاتيجيات  أكصت الجراسة أنو قج يحتاج أكلياء أمػر األشفاؿ
 تجخل تتجاكز تخكضد السؤسدات التعميسية كتػسيع نصاقيا لتػصل إلى األسخة.

التحقق مغ  إلى دراسة ىجفت (Estes et al., 2013)كسا أجخت إيدتخ كآخخكف      
كتكػنت  ،تجخل الػالجيغ مع األشفاؿ الرغار ججًا السرابضغ باضصخاب شيف التػحجفاعمية 
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( شفبًل تخاكحت أعسارىع ما بضغ عاـ إلى عامضغ، حضث تع تجريب األسخ 45عضشة الجراسة مغ )
عمى محتػػ السشاىج الحؼ قج تع تصػيخه لؤلميات مغ قبل الباحثضغ كالحؼ يخكد عمى تقجيع 
التجخل في البضئة الصبيعية لمصفل، كميارات اإلتراؿ كالتفاعل االجتساعي خبلؿ األنذصة 

ػمية كالخكتضشية لمصفل، كذلظ باستخجاـ تقشيات بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي. حضث تع الض
اختيار األسخ بصخيقة عذػائية كتع تجريب األسخ عمى مجار اثشى عذخ أسبػعًا، ضسغ جمدات 
فخدية كتع إشخاؾ األخػة فضيا أحيانًا، كقاـ الباحثػف بتصبضق االختبار القبمي كالبعجؼ كمقارنة 

تجابة عمى االختبار ألفخاد العضشة، كأضيخت نتائج الجراسة زيادة في مدتػػ إجياد اآلباء االس
كاألميات، كسا أضيخت أف شعػر الػالجيغ بالكفاءة بالعسل مع أبشائيع لع يختمف إيجابًا، إال أف 
التجخبلت الػالجية قج ساعجت الػالجيغ في عسمية تقبميع لتذخيز شفميع، دكف ضيػر أثخ 

 امج عمى األشفاؿ أنفديع.لمبخن

 التحقق مغ فاعمية إلى ( دراسة ىجفت(Reitzel et al., 2013 كأجخػ ريتدؿ كآخخكف        
بخنامج تجريب في تحدضغ أداء األشفاؿ عمى السيارات الػضيؽية، كالتػاصل كالتفاعل، كخفس 
الدمػكيات غضخ التكيؽية، كالتقمضل مغ ضيػر الزغػشات لجػ األسخة كتحدضغ شعػرىا بالكفاءة 

( شفبًل 15تكػنت عضشة الجراسة مغ )، ك (ABAبتجريبيا عمى بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي )
أعسارىع ما بضغ ثبلثة إلى سبعة أعػاـ مسغ ىع عمى قػائع االنتطار، كقج تع تجريب  تخاكحت

األسخ عمى مجار أربعة شيػر بذكل فخدؼ، كأضيخت نتائج الجراسة بأف األشفاؿ الحيغ حرمػا 
عمى تجريب سمػكي تحدشت مياراتيع الػضيؽية كميارات التػاصل لجييع، كضيخت لجييع 

اآلباء كاألميات  ت معخفةػؾ التخخيبي، كفي الػقت نفدو، تحدشمدتػيات مشخفزة مغ الدم
، كتبضغ بأف بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي ىػ ABAالحيغ حرمػا عمى التجريب عمى بخنامج 

العبلج الدمػكي الفعاؿ لمتجخل مع األشفاؿ السرابضغ باضصخاب شيف التػحج كأنو يعسل عمى 
لصفل كيصػر السيارات السشاسبة، كالتفاعبلت اليامة تصػيخ الدمػؾ الػضيفي كالتػاصل لجػ ا
 التي يدتصيع الصفل تعسيسيا في السحيط.
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كىجفت الجراسة إلى معخفة أثػػخ تعميع  (Tonge et al.,2014) ,دراسة تػنج كآخخكف       
كتحدضغ إدارة سػمػؾ كالػجػ األشفػاؿ ذكؼ اضػصخاب التػحػج عمػى تشسية الدػمػؾ التكيفي 

( مػغ أميػات 41ات السعخؼية كالمغػية لػجػ أشفػاليغ، كاشػتسمت عضشة الجراسػة عمػى )كالسيػار 
كآبػاء األشفػاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج، تع تقديسيع إلى مجسػعتضغ متساثمتاف تجخيبو كضابصة 

( مػغ أميػات كآبػاء األشفػاؿ ذكؼ اضػصخاب التػحػج، كاسػتغخؽ 02تحتػؼ كل مجسػعة عمػى )
أسػبػعا تػع فبيا تجريب اآلبػػاء عمػػى السيػػارات البلزمػػة، كأشػػارت الشتػػائج إلػػى  91مػجة البخنػامج 

فعالية البخنػػامج فػػي تحدغ الدػػمػؾ التكيفي كخفػػس أعػػخاض التػحػػج لػػجػ أشفػػاؿ السجسػعػػة 
دبػىا بعج شيخف مغ التجخيبية، كسا أضيػػخت الشتػػائج احتفػػاظ األشفاؿ بالتحدضشات التي اكت

 الستابعة.

إلى  دراسة، ىجفت Johnson et al., 2016)أجخػ كل مغ جػندػف كآخخكف  )       
استخجاـ التجخل القائع عمى األـ لتجريب الصفل عمى أىجاؼ االىتساـ التحقضق مغ نتائج 

السذتخؾ كتعديد التػاصل االجتساعي لجػ شفل صغضخ مراب باضصخاب شيف التػحج، كقج 
ستخجاـ الباحثػف السشيج التجخيبي، حضث تكػنت عضشة الجراسة مغ أـ  كاحجة كشفميا، ككاف ا

البخنامج التجريبي قائع عمى استخجاـ فشيات تعجيل الدمػؾ، كشسمت جمدات التجريب عمى 
كأشارت الشتائج إلى أف تعميع ، أنذصة االىتساـ السذتخؾ التي تزع تفاعل بضغ الصفل ككالتو

استخجاـ نيج التجخل لخمق االىتساـ السذتخؾ في األنذصة الضػمية لجػ الصفل قج األـ كيؽية 
ألـ كشفميا إضافة إلى انخفاض ا أسفخ عغ تحدضغ التفاعبلت كالتػاصل االجتساعي بضغ

مدتػيات التػتخ لجيو، كعشج استخجاـ استخاتيجيات تعسيع سمػكات االنتباه السذتخؾ التي أتقشيا 
لػحع أف الصفل رد بذكل أقل تشاسًقًا كبسيارات أقل مع  اقف مختمفة،الصفل مع أمو إلى مػ 

 اآلخخيغ مقارنة بالتجخل مع كالجتو.
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استجابة األشفاؿ التحقق مغ  إلى ىجفت دراسة، (Nwosu, 2016)أجخػ نػسػ       
لػالجييع عمى نتائج المغة أثشاء التجخل المغػؼ مع أشفاليع ككاف الغخض مغ الجراسة تقضيع 
العبلقة بضغ استجابة األميات لمتجريب كنتائج ذلظ عمى  المغة كالتػاصل عشج أشفاليغ بعج 

تكػنت عضشة  ، حضثالتجخبلت الدمػكية مع األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ اضصخابات شيف التػحج
( شفبًل في سغ الصفػلة السبكخة يسمكػف عذخ كمسات كأقل كعائبلتيع، كقج 39الجراسة مغ )

كاألشفاؿ جمدات تجريبية عجدىا أربع كعذخكف جمدة تجريبة، كأشارت نتائج  تمقى اآلباء
الجراسة إلى زيادة المغة السشصػقة في حاالت استجابة األميات لمتجريب، كسا كججت عبلقة بضغ 
استجابة األميات كنتائج المغة التعبضخية لجػ األشفاؿ كالحيغ يدتخجمػف التعديد، حضث تجعع 

 لػالجيغ كذخكاء اجتساعضضغ في التجخبلت المغػية مع أشفاليع.ىحه الشتائج دكر ا

كقج شابيت نتائج الجراسة بعس الجراسات الدابقة في نتائجيا، كتعارضت نتائجيا مع       
نتائج بعس الجراسات كفقًا لصبيعة كل دراسة، كسا اختمفت معيا في شخيقة تقديع العضشة إلى 

معيا في تبايغ شبيعة مجتسع الجراسة ككحلظ مجسػعتبغ تجخيبية كضابصة، كتذابيت 
 التػصيات كاستفادت مغ الجراسات الدابقة في ترسيع البخنامج كمغ عخض نتائج الجراسة.

كمغ خبلؿ إشبلع الباحثة عمي الجراسات الدابقة الكثضخة التي تشاكلت األميات في            
التعامل مع الدمػكيات الشسصية التي يطيخىا األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج، حضث إف 
التخكضد عمى تقجيع الجعع لؤلميات يجعل فخصة التحدغ كالتصػر في أداء الصفل أكبخ، كذلظ 

تػجيو الجيػد كاألىجاؼ التعامل مع تمظ الدمػكيات بصخيقة مشيجية كمتخررة عشجما يتع 
لخفس الدمػكيات الشسصية لجػ األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج أك الحج مشيا، مسا يديع 
في إتاحة الفخصة لبحػث أخخػ لبشاء مثل تمظ البخامج كتعسيع الفائجة عمى مدتػػ كاسع في 

رية التصػر لجػ األشفاؿ بسا يديل عسمية التفاعل كالتػاصل السضجاف مغ أجل ضساف استسخا
 كالتعميع لجييع.
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 الدراســــة التطبيكيــة 

 أوال: مشهج الدراسـة

تدتخجـ الجراسة الحالية السشيج التجخيبي فى تشاكؿ متغضخات الجراسة كفقا لمفخكض التى      
التجخيبى( يتسثل فى البخنامح اإلرشادؼ تدعى الجراسة لمتحقق مشيا. متغضخ مدتقل )الستغضخ 

الحػ يعتسج عمي فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي كالعبلج السعخفى الدمػكى فى خفس حجة 
 سمػكيات الشسصية لجػ عضشة مغ االشفاؿ التػحجيضغ.

 )متغضخ تابع( : كيتسثل فى خفس حجة سمػكيات الشسصية لجػ عضشة مغ االشفاؿ التػحجيضغ.
معدكلية االثخ(: كتتسثل فى عجد مغ الستغضخات التى امكغ تحجيجىا كالتى  )متغضخات كسيصة

يسكغ اف تؤثخ فى التحقق مغ فعالية البخنامج اإلرشادؼ لؤلميات السدتخجـ فى خفس حجة 
سمػكيات الشسصية كنعشى بيا : ألـ :) العسخ الدمشى, مدتػؼ اإلقترادؼ كاإلجتساعي 

ارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ كالثقافي,أنخفاض في درجات مؿياس مي
 أشفاليغ التػحجيضغ، مغ السشتطسضغ فى الحزػر الى السخكد( .

أما بالشدبة لؤلشفاليغ التػحجيضغ: ) العسخ الدمشى, ندبة الحكاء, درجة التػحج، اضصخاب -
 اخخػ( .سمػكيات الشسصية، مغ السشتطسضغ فى الحزػر الى السخكد، كخالضغ مغ أؼ إعاقة 

الترسيع التجخيبى: استخجمت الباحثة الترسيع التجخيبى السعتسج عمى السجسػعتضغ )التجخيببة 
 كالزابصة( كبصخيقة اجخاء الؿياس القبمى كالبعجػ كالتتبعى.
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 ( يهضح الترسيم شبه التجريبي السدتخدم في الدراسة 1يهضح الذكل )
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 ثانًيا : مجتسع الدراسة:

( مغ أميات لجييع أشفاؿ اضصخاب التػحج 91)تكػف مجتسع الجراسة لمعضشة مغ        
الحيغ تع تذخيريع كأشفاليغ، كقج تع اختيارىع مغ مخكد كياف لمتػحج بحجائق الؿبة  بالقاىخة، 

مغ قبل دكتػر السخ كاالعراب كدكتػر االشفاؿ كاالخرائى الشفدى تع اختيار عضشة اساسية 
( أـ مع اشفاليغ مشيع لتصبضق البخنامج اإلرشادؼ عمضيع, كالحيغ تع تػزيعيع الي 41)

. كسضتع تػضيح ذلظ الحًقا. بضشسا تكػنت (مجسػعة تجخيبية -مجسػعة ضابصة )مجسػعتضغ 
شة تحجيج الخرائز الديكػمتخية لمجراسة مغ أميات مع اشفاليغ ذكؼ اضصخاب التػحج عض

مغ مؤسدة مرخ لمتػحج بالسعادؼ كالجسعية السرخية لؤلكتضـد بالسعادؼ ك مخكد سضتي 
( أـ مع اشفاليغ ذكؼ اضصخاب التػحج 02بكارتياس مرخ في محافطة القاىخة, تع اختيار )

 ق مغ ادكات الجراسة.مشيع كعضشة استصبلعية لمتحق
 
 

القبلي التطبيق البعدي التطبيق املعاجلة   

يطبق علي جمموعة  -
 الضابطة والتجريبية

مقياس األمهات -   

  األطفال مقياس -

 جمموعة علي يطبق -
 والتجريبية الضابطة

 األمهات مقياس -

 األطفال مقياس -

 

يطبق علي جمموعة  -
 التجريبية

اإلرشادي  الربانمج
 املقرتح

التتبعى التطبيق  

جمموعة  علي يطبق -
 الضابطة والتجريبية

 األمهات مقياس -

 األطفال مقياس -
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 :ثالثًا: عيشة الدراسة
قامت الباحثة باختيار عضشة بصخيقة العسجية مغ أميات مع اشفاليغ ذك اضصخاب التػحج      

( سشة، 11:90تتخاكح اعسارىع بضغ) أـ مع اشفاليغ( 41، كقج تكػنت عضشة الجراسة مغ )
كلجييع قرػر في ميارات التعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ، كقج قدست العضشة 

 ( أميات. 4الى مجسػعتضغ متداكيتضغ في عجد كل كاحج مشيا)
السجسػعة االكلى ىى: السجسػعة التجخيبية كالتى تمقت تجخبل عبلجيا مغ خبلؿ البخنامج 

 كالثانية ىى: السجسػعة الزابصة كالتى لع تمقى اػ تجخل عبلجى. اإلرشادؼ ,
 التكافؤ بين السجسهعتين :

لسا كانت الجراسة الحالية تعتسج عمى الصخيقة التجخيبية فانة مغ الذخكط السشيجية      
االساسية فى ىحة الصخيقة ضبط اك عدؿ الستغضخات التى يسكغ اف تؤثخ فى نتائج التجخبة , 

قت الباحثة التكافؤ بضغ افخاد العضشة مغ حضث الستغضخات التالية بالشدبة لؤلـ :) العسخ لحلظ حق
الدمشى, مدتػؼ اإلقترادؼ كاإلجتساعي كالثقافي, أنخفاض في درجات مؿياس ميارات 
األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ، مغ السشتطسضغ فى الحزػر 

 الى السخكد( .
ما بالشدبة لؤلشفاليغ التػحجيضغ: ) العسخ الدمشى, ندبة الحكاء, درجة التػحج، اضصخاب أ-

 سمػكيات الشسصية، مغ السشتطسضغ فى الحزػر الى السخكد، كخالضغ مغ أؼ إعاقة اخخػ( .
 مهاصفات اختيار العيشة:  (1)
  :بالشدبة لؤلـ 

 سشة. 11سشة كال يديج عغ  90أال يقل عسخه الدمشى عغ  العسخ الدمشى:
 مدتػؼ اإلقترادؼ كاإلجتساعي كالثقافي: متػسط .

 أف يعانػف مغ قرػر فى ميارات: التعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ.
 : مغ السشتطسضغ فى الحزػر الى السخكد الكياف لمتػحج بالقاىخة .اف تكػف أميات
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 :بالشدبة لمصفل  
 سشػات. 3سشػات كال يديج عغ  1أال يقل عسخه الدمشى عغ  العسخ الدمشي:

 (.جػدارد  ̸( درجة عمي مؿياس جػدارد لمحكاء )إعجاد61 – 42تتخاكح ما بضغ )  ندبة الحكاء:
 تتخاكح الشدبة التػحج بضغ متػسصة كذلظ حدب مؿياس تقجيخ الصفػلة )كارز( درجة التػحج:

 اضصخاب الدمػكيات الشسصية . ف مغ قرػر فى:أف يعانػ 
 اف يكػف أشفاؿ: مغ السشتتطسضغ فى الحزػر الى السخكد الكياف، كال يغضبػف لفتخات شػيمة.

 خالضغ: مغ أؼ إعاقة اخخػ ما عجا التػحج.
 كقج كاف اختيار الباحثة ليحا السخكد كياف لعجة أسباب مشيا:  -

 تػفخ عضشة البحث في السخكد. .4
 أميات. تػجج ؼيو .9
 سيػلة التػاصل مع األىالي ضسغ السخكد. .0
 تػفخ الػسائل كاألدكات كالبضئة التقشية السشاسبة لصبيعة البحث. .1
 تػفخ مداحات كاسعة كقاعات خاصة ترمح لتصبضق البخنامج اإلرشادؼ. .2
تػفخ معمسضغ كأخرائضضغ في السخكد سبق تجريبيع بذكل جضج كعسمػا مغ قبل في مجاؿ  .3

 الخاصة بذكل عاـ ساعجكا الباحثة في عسميا كتصبيقيا لمبخنامج السحكػر. التػحج كالفئات
 تقخيخ شبى معتسج بتذخيز حالة الصفل. .4

 اجراءات فرز العيشة: (2)
تع اختيار عضشة الجراسة  اإلساسية مغ مخكد كياف، كشبقت الباحثة عمي االميات 

السدتػػ االجتساعى ( سشة، كتع تصبضق استبياف 11 –90التي تخاكحت أعسارىع ما بضغ )
كاالقترادػ كالثقافى ) إعجاد/ بصخس حافع(، كتع تصبضق مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع 
الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ) إعجاد الباحثة( أؼ لجييع) قرػر في ميارات 

لدمػكيات التعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ(، كسا أف أشفاليغ تع تصبضق مؿياس ا
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الشسصية السدتخجـ في البحث )إعجاد الباحثة(،, ككاف التخشيح كفقًا لسا أضيختو الشتائج بأف 
األميات الحيغ لجييع قرػر فى ميارات التعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ 
التػحجيضغ، كأشفاليغ لجييع التػحج كيعانػف مغ اضصخابات الدمػكيات الشسصية, كبمغ عجدىع 

( أميات مع أشفاليغ كفقا لشتائج اختبار كارز بأف أشفاليغ لجييع 2( أـ ، تع استبعاد )91)
( أميات مع أشفاليغ لعجـ مصابقة العسخ عقمي كالدمشي 2التػحج شجيج, ككحلظ تع استبعاد )

 ( أـ مع أشفاليغ، تشصبق عمضيع شخكط تصبضق الجراسة.41السحجد في الجراسة, كبالتالي تبقي )
 خرائص الديكهمترية:عيشة ال (3)
أـ مع اشفاليغ ذكؼ اضصخاب ( 02سكػنة مغ )عضشة الخرائز الديكػمتخية التكػنت      

السمتحقضغ بثبلث مخاكد ىع: ( سشة مغ أناث، مغ 11 -90في السخحمة العسخية )  التػحج،
مؤسدة مرخ لمتػحج بالسعادؼ كالجسعية السرخية لؤلكتضـد بالسعادؼ كمخكد سضتي بكارتياس 
مرخ بالطاىخ في محافطة القاىخة، كىع مغ مخاكد تشسية قجرات اشفاؿ التػحج بسحافطة 

مغ مجػ مشاسبة  القاىخة ، كقج راعت الباحثة أف تكػف ىحه العضشة غضخ العضشة األصمية, لمتاكج
السؿياسضغ لسا كضع ليع, كاستبعاد البشػد التى كانت غضخ كاضحو لػضع السؿياسضضغ فى 
صػرتيع الشيائية, كحداب صجؽ كثبات السؿياسضغ ,كبعج تصبضق السؿياسضغ السجسػعة 

 االستصبلعية ،صححت االستجابات

 :( عيشة الدراسة األساسية4) 

( أـ مػػع أشفػػاليغ مػػغ ذكؼ اضػػصخاب 41ا الشيائيػػة مػػغ )تتكػػػف عضشػػة الجراسػػة فػػي صػػػرتي     
( سػشة، كلػجييع قرػػر فػي ميػارات التعامػل مػع الدػمػكيات 11:90التػحج تتػخاكح اعسػارىع بػضغ)

 ( أميات.4الشسصية لجؼ أشفاليغ، كقج قدست العضشة الى مجسػعتضغ في عجد كل كاحج مشيا)
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( سػػشة 2.19( أميػػات لػػجييع أشفػػاؿ بستػسػػط عسػػخؼ قػػجره )4مجسػعػػة تجخيبيػػة: تكػنػػت مػػغ ) 
 ( درجة . 4.11كانحخاؼ معيارؼ قجره )

( سػػشة 2.49( أميػات لػػجييع أشفػاؿ بستػسػط عسػػخؼ قػجره )4كمجسػعػة ضػابصة:  تكػنػػت مػغ )
 دارد, ( عمي مؿياس جػ 51-49( درجة. كندب ذكاء ما بضغ )1.25كانحخاؼ معيارؼ قجره )

فػػي  التكػػافؤ بػػضغ أفػػخاد عضشػػة  الجراسػػة: أميػػات أشفػػاؿ التػحػػج: لػػجييع قرػػػر كلمتأكػػج مػػغ تأكضػػج
ميارات التعامل مع الدمػكيات الشسصيػة لػجؼ أشفػاليغ، عمػي مؿيػاس ميػارات األميػات لمتعامػل 

 ذلظ( 9( ك )4مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ) إعجاد الباحثة( يػضح ججكؿ )
العضشة الخاصة بالبخنامج: كىػ بخنامج إرشادؼ سمػكي معج ألميات األشفاؿ ذكؼ اضصخاب 

( أما مػزعات بالتداكؼ عمى العضشة التجخيبية 41التػحج حضث كانت حجع العضشة األساسية )
( أميات. 4( أميات كالعضشة الزابصة )4كالعضشة الزابصة حضث شسمت العضشة التجخيبية )

(  تػزيع السجسػعة التجخيبية 9( تػزيع العضشة األساسية، كججكؿ رقع )4) كيػضح الججكؿ رقع
 كالزابصة كسا يأتي: 

 14( التكرارات والشدب السئهية حدب متغيرات الدراسة )عيشة األمهات األساسية( ن=1جدول )
 الشدبة التكخار العػػػػػضشة الستغضخات العضشة

 %411.1 41 مدتػؼ الستػسط السدتػؼ اإلقترادؼ كاإلجتساعي كالثقافي
 %41.0 9 دبمـػ السؤىل األميات

 %52.4 49 بكالػريػس
 %411.1 41 إناث الجشذ

 في الدمػكيات الشسصية مدتػؼ ميارات التعامل
 مع أشفاليغ

 مدتػؼ ضعيف
 )قرػر(

41 411.1% 

 %411.1 41 العضػػػشػػػػػػػػػػة السجسػػػػػػػع

 ( بشاء عمى متغضخات الجراسة يػضح ذلظ.4الججكؿ )تع تػزيع العضشة اإلساسية حدب 
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 7( التكرارات والشدب السئهية حدب متغيرات الدراسة حدب السجسهعتين الزابطة والتجريبية ن=2جدول )
 4السجسػعة الزابصة ف= 4السجسػعة التجخبية ف=  

 الشدبة التكخار الشدبة التكخار  الستغضػخات العضشػة
 %411.1 4 %411.1 4 مدتػؼ متػسط كاإلجتساعي كالثقافيالسدتػؼ اإلقترادؼ 

 %41.0 4 %41.0 4 دبمـػ السؤىل األميات
 %52.4 4 %52.4 4 بكالػريػس

 %411.1 4 %411.1 4 إناث الجشذ
في الدمػكيات  مدتػؼ ميارات التعامل

 مع أشفاليغ الشسصية
 مدتػؼ ضعيف

 )قرػر(
4 411.1% 4 411.1% 

 %24.9 1 %24.9 1 ذكػر أشفاؿ العضشة
 %19.5 0 %19.5 0 إناث

 %411.1 4 %411.1 4 العضػػػشػػػػػػػػػػة السجسػػػػػػػع

( بشػاء عمػى متغضػخات الجراسػة حدػب السجسػػعتضغ الزػابصة 9تع تػزيع العضشة حدب الجػجكؿ ) 
  كالتجخيبية.

أمػػػػا أشفػػػػاؿ اضػػػػصخاب التػحػػػػج مجسػعػػػػة التجخيبيػػػػة كالزػػػػابصة فػػػػي متغضػػػػخات الدػػػػغ كالػػػػحكاء  
كاضػػصخابات سػػمػكيات الشسصيػػة،عمي مؿيػػاس الدػػمػكيات الشسصيػػة لػػجؼ األشفػػاؿ ذكؼ اضػػصخاب 

لحدػاب داللػة  u-testباسػتخجاـ اختبػار "مػاف كتشػي" ( Uالتػحج، قامت الباحثة بحداب ؾيسة )
 السجسػعة التجخيبية كالزابصة. كالججكؿ التالى يػضح ىحا اإلجخاء. درجات افخادالفخكؽ بضغ 
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أفراد السجسهعة التجريبية والزابطة في القياس القبلى ونتائج  درجات أطفال( متهسطات  3جدول ) 
اختبار مان وتشي: لسقياس مهارات األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين  و 

 مقياس الدلهكيات الشسطية لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد
 السجسػعة التجخيبية الستغضخات

 (7)ف=
 ةالسجسػعة الزابص

 (7)ف=
مدتػؼ  Zؾيسة  Uؾيسة 

 الجاللة
مجسػع 

 الختب
متػسط 

 الختب
مجسػع 

 الختب
متػسط 

 الختب
 غضخ داؿ 0,838 8.5 6.30 31.50 4.70 23.50 الدغ
 غضخ داؿ 1.261 6.5 4.30 21.50 6.70 33.5 الحكاء

 غضخ داؿ 0.424 10,5 5.10 25.50 5.90 29.5 درجة التػحج
الجرجة الكمية  4

 لسؿياس أشفاؿ
 غضخ داؿ 1,15 7.5 4.50 22.50 6.50 32.5

الجرجة الكمية  9
 لسؿياس أميات

 غضخ داؿ 1.64 5 4 20 7 35

( عجـ كجػد فخكؽ بضغ متػسصات درجات رتب اشفاؿ  0يتزح مغ الججكؿ الدابق؛ ) 
كالحكاء السجسػعة التجخيبية كاشفاؿ السجسػعة الزابصة في الؿياس القبمي لمستغضخات )الدغ 

مؿياس الدمػكيات الشسصية لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج(،  مسا يذضخ إلى تكافؤ 
 السجسػعتضغ قبل تصبضق البخنامج.

أما أميات أشفاؿ التػحج: عجـ كجػد فخكؽ بضغ متػسصات درجات رتب اميات السجسػعة 
س ميارات األميات التجخيبية كاميات السجسػعة الزابصة في الؿياس القبمي لمستغضخات )مؿيا

لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ(، مسا يذضخ إلى تكافؤ السجسػعتضغ 
 قبل تصبضق البخنامج.
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 رابعًا: أدوات الدراسة:

 قامت الباحثة بإعجاد أدكات البحث الحالي كذلظ مغ أجل تحقضق أىجافيا كىي كالتالي:

 مقياس مهارات األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين    (1)
 اجراءات اعداد السقياس:

اليػػجؼ العػػاـ مػػغ السؿيػػاس: التعػػخؼ عمػػى مػػجػ تفاعػػل األـ نحػػػ الدػػمػكيات الشسصيػػة لصفميػػا.  -أ 
 (4كذلظ كسا تعكدة درجاتيا عمى السؿياس . ممحق رقع )

 االهداف الخاصة من السقياس  -ب 
كذػػف قرػػػر  فػػي مػػجؼ تفاعػػل األسػػخة مػػع شفميػػا التػحػػجؼ فػػي الدػػمػكيات الشسصيػػة، التػػي  -

تعػؽ ميارات التفاعل لمصفػل، بػجػة خػاص امػخا فػى غايػة االىسيػة حضػث يسثػل مذػاركة اإلسػخة 
البرػػػخؼ( كىػػػي  –المغػػػػؼ  -فػػػي تقمضػػػل حػػػجة ىػػػحه اإلضػػػصخاب الدػػػمػكيات الشسصيػػػة )الحخكيػػػة 

جتسػػاعى التػػي تعػقػػو فػػي ميػػارات التفاعػػل اإلجتسػػاعي كىػػي التػػى مختبصػػة بػػاإلدراؾ الحدػػي اال
 يكذف عشيا السؿياس الحالى. 

مذػػػػػاركة اإلسػػػػػخة مػػػػػع السخكػػػػػد التخبػػػػػػؼ فػػػػػي مدػػػػػاعجة شفميػػػػػع مػػػػػغ اجػػػػػل اقامػػػػػة العبلقػػػػػات   -
 كالتفاعبلت. 

 مرادر السقياس: -ج
محػاكرة كالتحقػق  مػغ تع اتخاذ االجخاءات التالية فى سبضل اعجاد ىحا السؿياس كاشتقاؽ ابعػاده ك 

 صجقة كثباتة كذلظ مغ خبلؿ السرادر التالية:
إلضػػػػصخاب  ااالشػػػػبلع عمػػػػى التػػػػخاث الدػػػػيكػلػجى كالكتابػػػػات الشطخيػػػػة التػػػػي تشاكلػػػػت  .4

 عشج أشفاؿ اضصخاب التػحج برفة خاصة.الدمػكيات الشسصية 
االشبلع عمى السقاييذ كالقػػائع التػى صػيغت لسبلحطػة كؾيػاس اإلضػصخاب الدػمػكيات   .9

 قائسة تقجيخ الدمػكيات الحدية، تخجسة: أحسج دمحم عبج الفتاح.الشسصية مثل:  
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 ( إعجاد: نفضغ حدضغ عبج هللا9144مؿياس ميارات التػاصل ) -
جاد: عبػػػػج العديػػػػد عبػػػػج ( إعػػػػ9140كمؿيػػػػاس السيػػػػارات التػاصػػػػمية لمبلشفػػػػاؿ التػحػػػػج ) -

 .العديد كأمضغ عبج الغشي
 Gilliam Autism Rating Scales, 2013 (GARS)مؿياس جضمياـ لمتػحج  -

 وصف السقياس:  -ء
( مفخدة ,تتكػف مغ أبعاد اإلضصخابات 01يذسل السؿياس فى صػرتو األكلصة عمى )

( بشج,  الدمػكيات الشسصية المغػية  41الدمػكية الشسصية كىي: الدمػكيات الشسصية الحخكية  )
( بشج. كيػجج اماـ كل مفخدة ثبلثة اختيارات 41( بشج , كالدمػكيات الشسصية البرخية  )41)

( درجة 4-9-0ى صػرة تجريج ثبلثى )دائسا، أحيانا، نادرا( كتأخج اإلجابة )يجاب عمضيا  ف
( كىى تمظ التى تحسل 0-9-4عمى التػالى، باستثشاء العبارات الدالبة كالتى يكػف تجرجيا )

 ( 93-94-43-44-3 -4االرقاـ التالية )
( مغ 49كبعج عخض السؿياس عمى مجسػعة مغ الخبخاء كتكػنت عضشة السحكسضغ مغ ) 

ك  55الخبخاء كالعاممضغ فى مجاؿ التخبية الخاصة كلقج تحجدت ندبة قبػؿ السفخدة ما بضغ )
(. 9( مفخدات مغ بشػد السؿياس كسا ىػ مػضح فى الججكؿ رقع )2%(، كتع تعجيل )411

 -01( مفخدة، كتتخاكح درجات السؿياس ككل مغ )01لسؿياس )كبالتالى استقخ عمى تزسضغ ا
(، كىع ثبلث أبعاد.  كيتكػف السؿياس مغ 01-41( لكل بعج درجة خاصة بو تتخاكح مغ )61

كيقػـ األخرائضػف اك احج القائسضغ لمصفل  بإختيار استجابة , كعبارات سالبة عبارات مػجبة 
دًرا(  لسفخدات السؿياس مغ خبلؿ اعصاء كجية نا -أحياًنا -مغ ثبلث بجائل ىى : )دائًسا

 اماـ االستجابات كسا في السثاؿ التالي (√)نطخىع فضيا بػضع عبلمة  
 نادراً  أحيانا دائساً  العبارات ـ

تسضد األـ األسباب الجافعة لفعل الدمػؾ الشسصي  
 )سمػؾ الخفخفة(
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 الثبلث الخانات بضغ مغ فقط كاحجة خانة في( √كيصمب مشيع أف يزعػا عبلمة )
 (.نادراً  أحيانًا، دائسًا،) التالية االختيارات أماـ السػجػدة
 طريقة ترحيح السقياس: -ه
يتع جسع العبلمات التى يزعيا القائع بالتقجيخاماـ كل مفخدة, مع مخاعاة اف درجة كل -4

 االداء (حضث يعصى كل شفل عبلمة اماـ السفخدة الجالة عمى 01-41مفخدة تشحرخ مابضغ )
يتع حداب مجسػع الجرجات الخاصة بكل بعج بالشدبة لجسيع ابعاد, كيتع حداب -9

 السجسػع الكمى لمجرجات لكل شفل عغ شخيق جسع الجرجات الخاصة بكل بعج.

أقل الجرجة :  في ىحه مؿياس  تجؿ عمي أنخفاض مدتػؼ األـ في التعامل مع  •
( درجة فيي تتخاكح  15  - 01التػحجؼ.   ) األضصخابات الدمػكية الشسصية مع شفميا 

 بضشيع.
الجرجة الستػسصة :  في ىحه مؿياس  تجؿ عمي تػسط مدتػؼ األـ في التعامل مع  •

( درجة فيي تتخاكح  26  - 16األضصخابات الدمػكية الشسصية مع شفميا التػحجؼ.   ) 
 بضشيع.

مدتػؼ األـ في التعامل مع أعمي الجرجة :  في ىحه االستسارة تجؿ عمي إرتفاع  •
 ( درجة فيي تتخاكح بضشيع . 45 -31األضصخابات الدمػكية الشسصية مع شفميا التػحجؼ.  ) 

 الخرائص الديكهمترية للسقياس:
 أوال : صدق السقياس: 

تع التحقق مغ صحة السؿياس باالستصبلع عمى آراء الخبخاء حضث أنػو بعػج إعػجاد السؿيػاس  -
عػػخض عمػػي مجسػعػػة مػػغ الدػػادة السحكسػػضغ مػػغ أسػػاتحة عمػػع الػػشفذ  برػػػرتو األكليػػة تػػع

 -كالرػػحة الشفدػػية كذلػػظ إلبػػجاء آرائيػػع فػػي السؿيػػاس مػػغ نػػػاحى: مػػجؼ )مشاسػػبة الفقػػخات 
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انتساء الفقػخات  -إضافة أك ححؼ أك تعجيل صياغة السفخدات  -سبلمة الرياغة المغػية  
 لمبعج ( .

 السحكسضغ، ثع حداب ندب االتفاؽ عمي  كتع تعجيل السؿياس بشاًء عمي مبلحطات
( ندبة اتفاؽ السحكسضغ عمي مفخدات السؿياس  9مفخدات السؿياس كيػضح ججكؿ) 

 % (  كىى ندب مقبػلة تجؿ عمي صبلحية السؿياس 411 -%  55كتخاكحت ما بضغ )
بعج أف تع تعجيل بعس العبارات، كبحلظ تتػافخ داللة الرجؽ الطاىخؼ لمسؿياس مغ 

ب االتفاؽ السختفعة بضغ السحكسضغ في تقجيخ مجؼ مشاسبة األبعاد كعباراتو التي خبلؿ ند
تؿيديا، كتع استخجاـ معادلة لػشي لحداب صجؽ السحكسضغ حضث ّتع اإلبقاء عمي األبعاد 

كتع تعجيل خسذ مفخدات لع  ،%( مغ السحكسضغ61كميا كالتي اتفق عمضيا ما يديج عغ )
(:" إلي أنو يسكغ االعتساد عمي 4650ضغ بمػـ كآخخكف ، )يتفق عمضيسا، حضث يذضخ بشيام

%( في مثل ىحا الشػع مغ الرجؽ".  )بشيامضغ، 55مػافقة آراء السحكسضغ بشدبة )
 ( أبعاد. 0(. كبحلظ بقي عجد أبعاد السؿياس  برػرتو الشيائية )493، ص4650

 الية في الدادة األساتحة: كلتحجيج األىسية الشدبية لمسؿياس، راعت الباحثة السػاصفات الت   
( سشػات في مجاؿ 41أف ال تقل خبختيع عغ ) -)أف يكػف مغ أعزاء ىضئة التجريذ 

 التجريذ(.
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( الشدب السئهية التفاق السحكسين وقيسة لهشي على مفردات مقياس مهارات األمهات للتعامل 4جدول )
 الدلهكيات الشسطيةمع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين " بعد 

 البررية ( –اللغهية –) الحركية  
 معيار القبػؿ ص.ـ الشدبة السئػية التكخار رقع السفخدة

 تقبل 0.833 91.67 11 4
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 9
 تقبل  0.833 91.67 11 0
 تقبل  0.833 91.67 11 1
 تقبل 1 100 12 2
 تقبل 0.833 91.67 11 3
 تقبل 0.667 83.33 10 4
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 5
 تقبل 0.833 91.67 11 6

 تقبل 0.667 83.33 10 41
 تقبل 1 100 12 44
 تقبل 1 100 12 49
 تقبل 0.833 91.67 11 40
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 41
 تقبل 1 100 12 42
 تقبل 1 100 12 43
 تقبل  0.833 91.67 11 44
 تقبل  0.833 91.67 11 45
 تقبل 1 100 12 46
 تقبل 0.833 91.67 11 91
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 تقبل 1 100 12 94
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 99
 تقبل 1 100 12 90
 تقبل 1 100 12 00
 تقبل 1 100 12 91
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 92
 تقبل 1 100 12 93
 تقبل 0.833 91.67 11 94
 تقبل 0.667 83.33 10 95
 تقبل 1 100 12 96
 تقبل 1 100 12 01

 صدق السحك:  -
مؿياس ميارات األميات قامت الباحثة بحداب معامل االرتباط بضغ الجرجة الكمية عمى      

كمؿياس السيارات التػاصمية لمبلشفاؿ  لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ 
% كىحا 55(  كسحظ خارجى 9140التػحج إعجاد: عبج العديد عبج العديد كأمضغ عبج الغشي )

يجؿ عمى اف السؿياس يتستع  بسعجالت صجؽ كثبات مشاسبة يسكغ االعتساد بيا عشج استخجامة 
الية مغ الرجؽ كالثبات، كعميو مع االشفاؿ التػحجيضغ. كالتي تذضخ الشتائج إلي تستعو بجرجة ع

تع حداب صجؽ السحظ لجرجات مؿياس الحخية الذخرية الحالي كدرجات السحظ، كبمغ 
% مسا يعصي مؤشخات 4كىػ داؿ احرائيا عشج مدتػػ  1,55معامل االرتباط بعج الترحيح 

 قػية لرجؽ السحظ بسا يؤكج تستع السؿياس بسدتػؼ مشاسب مغ الرجؽ.
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 السقياسثانيًا: ثبات 
كقج جخؼ التحقق مغ ثبات السؿياس بحداب معامل ارتباط بضخسػف بضغ درجات كل فقخة 
مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس الحؼ تشتسي إليو الفقخة كذلظ باستخجاـ البخنامج 

كالججكؿ  90اصجار  (Spss)(Statistical Package for Socia Science)اإلحرائي 
 امبلت االرتباط بضغ كل فقخة مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس. التالي يػضح  مع

 Reliability Analysis Cronbachs Alpha: لكرونباخ ألفا معامل باستخدام الثبات .1
كتدتخجـ معادلة ألفا لكخكنباخ كىي شخيقة معجلة مغ معادلة كػدر كريتذاردسػف 

(Kuder-Richardson)  0، 9، 4كمتجرجة   4عشجما تكػف البيانات  أكبخ مغ  ... ، 
كلؿياس ثبات عبارات السؿياس قامت الباحثة بحداب معامل ألفا لكخكنباخ لمعضشة 

( كقج تع استبعادىا مغ العضشة األصمية ثع اعضج تصبيقيا 02االستصبلعية لمجراسة  كبمغ عجدىا )
السجسػعة ، إذ بمغت ؾيسة معامل ألفا لكخكنباخ ( يػما عمى نفذ 42مخة اخخػ بعج مخكر )

كىي ؾيسة عالية جًجا تبضغ ثبات عبارات األداة كصبلحضتيا لتحمضل كتفدضخ نتائج ( 1.552)
الجراسة، كمغ ىشا فالسؿياس يتستع بجرجة عالية مغ الثبات يسكغ االعتساد عميو في التصبضق 

ثبات السؿياس في حاؿ ححؼ كل مفخدة كسا قامت الباحثة بحداب ؾيسة السضجاني لمجراسة. 
( معامل ثبات كل مفخدة مغ مفخدات السؿياس إذا تع ححؼ السفخدة لصخيقة 6كيػضح ججكؿ )

ألفا كخكنباخ لسفخدات السؿياس ككل. كالججكؿ التالي يػضح حداب ؾيسة الثبات باستخجاـ 
 ه: كىي كسا يمي في الججكؿ ادنا (Cronbach Alpha)معادلة ألفا لكخكنباخ 
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 ( معامالت ثبات مقياس مهارات األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين5جدول )
 الدمػكيات الشسصية الحخكية

 الدمػكيات الشسصية المغػية
 الدمػكيات الشسصية البرخية

 معامل الثبات السفخدة معامل الثبات السفخدة معامل الثبات السفخدة

4 1.366 44 1.443 94 1.403 
9 1.343 49 1.443 99 1.495 

0 1.344 40 1.446 90 1.496 

1 1.334 41 1.463 01 1.416 

2 1.332 42 1.444 92 1.412 

3 1.354 43 1.452 93 1.404 

4 1.351 44 1.434 94 1.411 

5 1.349 45 1.459 95 1.424 

6 1.340 46 1.444 96 1.405 

41 1.343 91 1.441 01 1.404 

( معامالت ثبات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لسقياس مهارات األمهات للتعامل مع 6جدول )
 الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين

 معامل الثبات الدمػكيات الشسصية 

 الحخكية 
0.705 

 0.797 المغػية

 0.752 البرخية
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 ثالثا: االتداق الداخلي ألبعاد السقياس: 
جخؼ التحقق مغ ثبات االتداؽ الجاخمي بحداب معامل ارتباط بضخسػف بضغ درجات كل 
فقخة مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس الحؼ تشتسي إليو الفقخة كذلظ باستخجاـ البخنامج 

كالججكؿ  90اصجار  (Spss)(Statistical Package for Socia Science)اإلحرائي 
ت االرتباط بضغ كل فقخة مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس. التالي يػضح  معامبل

تع حداب االتداؽ الجاخمي لسفخدات كأبعاد كؼيسا يمي ؾيع معامبلت االرتباط كمدتػؼ داللتيا. 
السؿياس مغ خبلؿ حداب ؾيع معامبلت االرتباط بضغ درجات أفخاد العضشة عمي مفخدات 

 ذلظ.( 4عج الحؼ تشتسي إليو، كيػضح ججكؿ )السؿياس كمجسػع درجاتيع عمي الب
( معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ومجسهع درجات البعد الذي يشتسي إليه لسقياس مهارات 7جدول )

 1,14** دالة عشج  (N=35األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين )

 سمػؾ الشسصي البرخؼ  سمػؾ الشسصي المغػؼ  سمػؾ الشسصي الحخكي
 معامل االرتباط السفخدة معامل االرتباط السفخدة معامل االرتباط السفخدة

4 1.324** 44 1.411** 94 1.246** 
9 1.320** 49 1.254** 99 1.204** 

0 1.146** 40 1.225** 90 1.492** 

1 1.244** 41 1.111** 91 1.413** 

2 1.214** 42 1.409** 92 1.409** 

3 1.449** 43 1.300** 93 1.419** 

4 1.321** 44 1.346** 94 1.420** 

5 1.395** 45 1.234** 95 1.304** 

6 1.223** 46 1.354** 96 1.314** 

41 1.214** 91 1.245** 01 1.419** 
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( نجج أف ىشاؾ عبلقات ارتباشية مػجبة ذات داللة احرائية بضغ 4كمغ ججكؿ )
درجات أفخاد العضشة عمي مفخدات كل بعج مغ األبعاد الثبلثة، كالجرجة الكمية لمبعج، كجسيعيا 

( مسا يعج مؤشخًا عمي االتداؽ الجاخمي لكل بعج. كسا تع حداب ؾيع 1,14دالة عشج مدتػؼ )
 ضغ مجسػع درجات كل بعج مغ األبعاد الثبلثة، معامبلت االرتباط ب
 ( نتائج معامبلت االرتباط بضغ درجة كل بعج كالجرجة الكمية:5كيػضح ججكؿ)

( معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لسقياس مهارات األمهات للتعامل مع 8جدول )
 الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين

 معامل االرتباط صيةالدمػكيات الشس

 **1.516 الحخكية 
 **,1.495 المغػية

 **1.564 البرخية

 1,14** دالة عشج                                 
( نجج أف ىشاؾ عبلقات ارتباشية مػجبة ذات داللة احرائية بضغ 5كمغ الججكؿ)

السؿياس بالدسة السخاد درجة كل بعج كالجرجة الكمية لمسؿياس، مسا يعج مؤشخًا عمي تذبع 
 ؾياسيا كىي)ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ(.

 
 مقياس الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد (2)

 (.9اجخاءات اعجاد السؿياس: ممحق رقع )
 الهدف العام من السقياس:  -ج 

التعػػخؼ عمػػى مػػػجػ تفاعػػل الصفػػل نحػػػػ الدػػمػكيات الشسصيػػػة. كذلػػظ كسػػا تعكدػػػة درجاتػػو عمػػػى 
 السؿياس  
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 االهداف الخاصة من السقياس  -د 
كذػػف قرػػػػر  فػػي مػػػجؼ حػػجكث اإلضػػػصخابات لػػػجؼ الصفػػل فػػػي الدػػمػكيات الشسصيػػػة، التػػػي  -

ف عػغ تعػؽ ميػارات التفاعػل اإلجتسػاعي، كبػجػو خػاص امػخا فػى غايػة االىسيػة حضػث أف كذػ
البرػػػػخؼ( كىػػػػي مختبصػػػػة  –المغػػػػػؼ  -حػػػػجة ىػػػػحه اإلضػػػػصخاب الدػػػػمػكيات الشسصيػػػػة )الحخكيػػػػة 

مداعجة الصفل مغ  باإلدراؾ الحدي كاالجتساعى التي تعػقو في ميارات التفاعل اإلجتساعي ك
اجػػػل اقامػػػة العبلقػػػات كالتفػػػاعبلت. كىػػػي التػػػى يكذػػػف عشيػػػا السؿيػػػاس الحػػػالى كيؿيدػػػيا لمصفػػػل 

 التػحجؼ . 
 رادر السقياس:م -ج

تع اتخاذ االجخاءات التالية فى سبضل اعجاد ىحا السؿياس كاشتقاؽ ابعػاده كمحػاكرة كالتحقػق  مػغ 
 صجقة كثباتة كذلظ مغ خبلؿ السرادر التالية:

إلضػػػصخاب  ااالشػػػبلع عمػػػى التػػػخاث الدػػػيكػلػجى كالكتابػػػات الشطخيػػػة التػػػي تشاكلػػػت  -4
 برفة خاصة.عشج أشفاؿ اضصخاب التػحج الدمػكيات الشسصية 

االشبلع عمى السقاييذ كالقػائع التى صيغت لسبلحطة كؾياس اإلضصخاب الدمػكيات   -9
 قائسة تقجيخ الدمػكيات الحدية، تخجسة: أحسج دمحم عبج الفتاح.الشسصية مثل:  

 ( إعجاد: نفضغ حدضغ عبج هللا9144مؿياس ميارات التػاصل ) -
( إعػػػجاد: عبػػػج العديػػػد عبػػػج 9140كمؿيػػػاس السيػػػارات التػاصػػػمية لمبلشفػػػاؿ التػحػػػج ) -

 .العديد كأمضغ عبج الغشي
 Gilliam Autism Rating Scales, 2013 (GARS)مؿياس جضمياـ لمتػحج  -

 وصف السقياس:  -ء
( مفخدة ,تتكػف مغ أبعاد اإلضصخابات 41يذسل السؿياس فى صػرتو األكلصة عمى )

 ة الدمػكي
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( بشج,  الدمػكيات الشسصية المغػية  90الشسصية كىي: الدمػكيات الشسصية الحخكية  )
( بشج. كيػجج اماـ كل مفخدة ثبلثة اختيارات 91( بشج , كالدمػكيات الشسصية البرخية  )90)

( درجة 4-9-0يجاب عمضيا  فى صػرة تجريج ثبلثى )دائسا، أحيانا، نادرا( كتأخج اإلجابة )
( كىى تمظ التى تحسل 0-9-4لى، باستثشاء العبارات الدالبة كالتى يكػف تجرجيا )عمى التػا

 ( .  26 - 32 – 21 – 14 -02- 09 - 91 -94 - 42-49 -5 -1االرقاـ التالية )
( مغ 49كبعج عخض السؿياس عمى مجسػعة مغ الخبخاء كتكػنت عضشة السحكسضغ مغ ) 

ك  55ة كلقج تحجدت ندبة قبػؿ السفخدة ما بضغ )الخبخاء كالعاممضغ فى مجاؿ التخبية الخاص
( مغ 43-41-5( مفخدات كىى كالتالى ححؼ السفخدة )41%( كاستبعج مشيا )411

( مغ الدمػكيات الشسصية المغػية , 41-44 -5الدمػكيات الشسصية الحخكية، ححؼ السفخدة )
بضغ األكؿ: لع ( مغ سمػكيات الشسصية البرخية. كىحا لدب45-42-49 -4كححؼ السفخدة )

تحطى ىحه السفخدات عمى ندبة القبػؿ السحجدة، كالثانى: لبعس التحفطات األخبلؾية التى 
( مفخدات مغ بشػد السؿياس كسا ىػ مػضح فى الججكؿ 41أبجاىا السحكسػف كايزا تعجيل )

( مفخدة، كيتكػف مغ ثبلث أبعاد ، ككل 31(. كبالتالى استقخ عمى تزسضغ السؿياس )4رقع )
( لكل بعج درجة خاصة 451 -31( مفخدة، كتتخاكح درجات السؿياس ككل مغ )91ج بيو )بع

 ,(. كيتكػف السؿياس مغ عبارات مػجبة  كعبارات سالبة31-91بو تتخاكح مغ )
كيقػـ األخرائضػف اك احج القائسضغ لمصفل بإختيار استجابة مغ ثبلث بجائل ىى : 

السؿياس مغ خبلؿ اعصاء كجية نطخىع فضيا ككضع عبلمة  نادًرا(  لسفخدات  -أحياًنا -)دائًسا
 ( اماـ االستجابات كسا في السثاؿ التالي:√)

 نادراً  أحيانا دائساً  العبارات ـ

    يكخر حخكة الجكراف حػؿ نفدو 

 الثبلث الخانات بضغ مغ فقط كاحجة خانة في( √كيصمب مشيع أف يزعػا عبلمة )
 (.نادراً  أحيانًا، دائسًا،) التالية االختيارات أماـ السػجػدة
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 طريقة ترحيح السقياس: -ه
يتع جسع العبلمات التى يزعيا القائع بالتقجيخاماـ كل مفخدة, مع مخاعاة اف درجة كل -4

 (حضث يعصى كل شفل عبلمة اماـ السفخدة الجالة عمى االداء 0 -9 -4مفخدة تشحرخ مابضغ )
بعج بالشدبة لجسيع ابعاد, كيتع حداب  يتع حداب مجسػع الجرجات الخاصة بكل-9

 السجسػع الكمى لمجرجات لكل شفل عغ شخيق جسع الجرجات الخاصة بكل بعج.

أقػػل الجرجػػة :  فػػي ىػػحه السؿيػػاس تػػجؿ عمػػي أنخفػػاض مدػػتػؼ األضػػصخابات الدػػمػكية  •
 ( درجة فيي تتخاكح بضشيع. 63 - 31الشسصية مع الصفل التػحج ) 

ىػػػػحه السؿيػػػػاس تػػػػجؿ عمػػػػي متػسػػػػط  مدػػػػتػؼ األضػػػػصخابات  الجرجػػػػة الستػسػػػػصة :  فػػػػي •
 ( درجة فيي تتخاكح بضشيع. 491- 64الدمػكية الشسصية مع الصفل التػحج ) 

أعمػػػي الجرجػػػة :  فػػػي ىػػػحه السؿيػػػاس تػػػجؿ عمػػػي إرتفػػػاع مدػػػتػؼ األضػػػصخابات الدػػػمػكية  •
 ( درجة فيي تتخاكح بضشيع .  423 - 494الشسصية مع الصفل التػحج ) 

 مػػػجة ؾياس: ىي ساعة مغ زمغ لػضع استجابة صح . •

 الخرائص الديكهمترية للسقياس:
 أوال : صدق السقياس: 

تع التحقق مغ صحة السؿياس باالستصبلع عمى آراء الخبخاء حضث أنػو بعػج إعػجاد السؿيػاس  -
برػػػرتو األكليػػة تػػع عػػخض عمػػي مجسػعػػة مػػغ الدػػادة السحكسػػضغ مػػغ أسػػاتحة عمػػع الػػشفذ 

 -شفدػػية كذلػػظ إلبػػجاء آرائيػػع فػػي السؿيػػاس مػػغ نػػػاحى: مػػجؼ )مشاسػػبة الفقػػخات كالرػػحة ال
انتساء الفقػخات  -إضافة أك ححؼ أك تعجيل صياغة السفخدات  -سبلمة الرياغة المغػية  

 لمبعج ( .
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  كتع تعجيل السؿياس بشاًء عمي مبلحطات السحكسضغ، ثع حداب ندب االتفاؽ عمي
( ندبة اتفاؽ السحكسضغ عمي مفخدات السؿياس  4مفخدات السؿياس كيػضح ججكؿ) 

 % (  كىى ندب مقبػلة تجؿ عمي صبلحية السؿياس 411 -%  55كتخاكحت ما بضغ )
مفخدات، كبحلظ تتػافخ داللة الرجؽ  41بعج أف تع تعجيل بعس العبارات، كححؼ 

سبة الطاىخؼ لمسؿياس مغ خبلؿ ندب االتفاؽ السختفعة بضغ السحكسضغ في تقجيخ مجؼ مشا
األبعاد كعباراتو التي تؿيديا، كتع استخجاـ معادلة لػشي لحداب صجؽ السحكسضغ حضث 

كتع  ،%( مغ السحكسضغ61ّتع اإلبقاء عمي األبعاد كميا كالتي اتفق عمضيا ما يديج عغ )
(:" إلي 4650تعجيل عذخ مفخدات لع يتفق عمضيسا، حضث يذضخ بشيامضغ بمػـ كآخخكف ، )

%( في مثل ىحا الشػع مغ 55عمي مػافقة آراء السحكسضغ بشدبة )أنو يسكغ االعتساد 
(. كبحلظ بقي عجد أبعاد السؿياس  برػرتو 493، ص4650الرجؽ".  )بشيامضغ، 

 ( مفخدة. 91( أبعاد متكػف كل بعج مغ )0الشيائية )
 حة: كلتحجيج األىسية الشدبية لمسؿياس، راعت الباحثة السػاصفات التالية في الدادة األسات   

( سشػات في مجاؿ 41أف ال تقل خبختيع عغ ) -)أف يكػف مغ أعزاء ىضئة التجريذ 
 التجريذ(.

( الشدب السئهية التفاق السحكسين وقيسة لهشي على مفردات مقياس الدلهكيات الشسطية الذائعة 9جدول )
 لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد " بعد الدلهكيات الشسطية 

 البررية ( –اللغهية –) الحركية 
 معيار القبػؿ ص.ـ الشدبة السئػية التكخار رقع السفخدة

 تقبل 0.833 91.67 11 4 4
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 9 9
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 0 0
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 1 1
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 2 2
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 تقبل  0.833 91.67 11 3 3
 تقبل  0.833 91.67 11 4 4
 تححؼ 0.333 66.67 8 5 5
 تقبل 1 100 12 6 6

 تقبل 0.833 91.67 11 41 41
 تقبل 0.667 83.33 10 44 44
 تقبل 1 100 12 49 49
 تقبل 0.833 91.67 11 40 40
 تححؼ 0.333 66.67 8 41 41
 تقبل 1 100 12 42 42
 تححؼ 0.167 58.33 7 43 43
 تقبل 0.667 83.33 10 44 44
 تقبل 1 100 12 45 45
 تقبل 1 100 12 46 46
 تقبل 0.833 91.67 11 91 91
 تقبل 0.667 83.33 10 94 94
 تقبل 1 100 12 99 99
 تقبل 1 100 12 90 90
 تقبل  0.833 91.67 11 4 91
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 9 92
 تقبل 1 100 12 0 93
 تقبل 1 100 12 1 94
 تقبل 0.833 91.67 11 2 95
 كتعجؿتقبل  0.5 75 9 3 96
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 تقبل 1 100 12 4 01
 تححؼ 0.333 66.67 8 5 04
 تقبل 1 100 12 6 09
 تقبل 1 100 12 41 00
 تححؼ 0.333 66.67 8 44 01
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 49 02
 تقبل 1 100 12 40 03
 تححؼ 0.333 66.67 8 41 04
 تقبل 0.667 83.33 10 42 05
 تقبل 1 100 12 43 06
 تقبل 1 100 12 44 11
 تقبل  0.833 91.67 11 45 14
 تقبل  0.833 91.67 11 46 19
 تقبل 1 100 12 91 10
 تقبل 1 100 12 94 11
 تقبل 0.833 91.67 11 99 12
 تقبل 1 100 12  13
 تقبل 1 100 12 4 14
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 9 15
 تقبل 1 100 12 0 16
 تقبل 1 100 12 1 21
 تقبل 1 100 12 2 24
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 3 29
 تححؼ 0.333 66.67 8 4 20
 تقبل 0.667 83.33 10 5 21
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 تقبل 0.667 83.33 10 6 22
 تقبل 1 100 12 41 23
 تقبل 1 100 12 44 24
 تححؼ 0.333 66.67 8 49 25
 تقبل 0.667 83.33 10 40 26
 تقبل 1 100 12 41 31
 تححؼ 0.333 66.67 8 42 34
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 43 39
 تقبل 0.667 83.33 10 44 30
 تححؼ 0.333 66.67 8 45 31
 تقبل 1 100 12 46 32
 تقبل 0.833 91.67 11 91 33
 تقبل 0.667 83.33 10 94 34
 تقبل 1 100 12 99 35
 تقبل 1 100 12 90 36
 تقبل 1 100 12 91 41

 صدق السحك:  -
مؿياس الدمػكيات الشسصية قامت الباحثة بحداب معامل االرتباط بضغ الجرجة الكمية عمى 

كمؿياس السيارات التػاصمية لمبلشفاؿ التػحج  الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
% كىحا يجؿ 55(  كسحظ خارجى 9140إعجاد: عبج العديد عبج العديد كأمضغ عبج الغشي )

تع  بسعجالت صجؽ كثبات مشاسبة يسكغ االعتساد بيا عشج استخجامة مع عمى اف السؿياس يتس
االشفاؿ التػحجيضغ. كالتي تذضخ الشتائج إلي تستعو بجرجة عالية مغ الرجؽ كالثبات، كعميو تع 
حداب صجؽ السحظ لجرجات مؿياس الحخية الذخرية الحالي كدرجات السحظ، كبمغ معامل 
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% مسا يعصي مؤشخات قػية 4اؿ احرائيا عشج مدتػػ كىػ د 1,55االرتباط بعج الترحيح 
 لرجؽ السحظ بسا يؤكج تستع السؿياس بسدتػؼ مشاسب مغ الرجؽ.

 ثانيًا: ثبات السقياس
كقج جخؼ التحقق مغ ثبات السؿياس بحداب معامل ارتباط بضخسػف بضغ درجات كل فقخة 

قخة كذلظ باستخجاـ البخنامج مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس الحؼ تشتسي إليو الف
كالججكؿ  90اصجار  (Spss)(Statistical Package for Socia Science)اإلحرائي 

 التالي يػضح  معامبلت االرتباط بضغ كل فقخة مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس. 
 Reliability Analysis Cronbachs Alpha: لكرونباخ ألفا معامل باستخدام الثبات .2

كتدتخجـ معادلة ألفا لكخكنباخ كىي شخيقة معجلة مغ معادلة كػدر كريتذاردسػف 
(Kuder-Richardson)  0، 9، 4كمتجرجة   4عشجما تكػف البيانات  أكبخ مغ  ... ، 

كلؿياس ثبات عبارات السؿياس قامت الباحثة بحداب معامل ألفا لكخكنباخ لمعضشة 
كقج تع استبعادىا مغ العضشة األصمية ثع اعضج تصبيقيا ( 02االستصبلعية لمجراسة كبمغ عجدىا )

( يػما عمى نفذ السجسػعة ، إذ بمغت ؾيسة معامل ألفا لكخكنباخ 42مخة اخخػ بعج مخكر )
كىي ؾيسة عالية جًجا تبضغ ثبات عبارات األداة كصبلحضتيا لتحمضل كتفدضخ نتائج ( 1.554)

مغ الثبات يسكغ االعتساد عميو في التصبضق  الجراسة، كمغ ىشا فالسؿياس يتستع بجرجة عالية
كسا قامت الباحثة بحداب ؾيسة ثبات السؿياس في حاؿ ححؼ كل مفخدة السضجاني لمجراسة. 

( معامل ثبات كل مفخدة مغ مفخدات السؿياس إذا تع ححؼ السفخدة لصخيقة 41كيػضح ججكؿ )
اب ؾيسة الثبات باستخجاـ ألفا كخكنباخ لسفخدات السؿياس ككل. كالججكؿ التالي يػضح حد

 كىي كسا يمي في الججكؿ ادناه:  (Cronbach Alpha)معادلة ألفا لكخكنباخ 
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 ( معامالت ثبات مقياس الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد11جدول )

 الدمػكيات الشسصية الحخكية
 الدمػكيات الشسصية المغػية

 البرخيةالدمػكيات الشسصية 

 معامل الثبات السفخدة معامل الثبات السفخدة معامل الثبات السفخدة

4 1.366 94 1.443 14 1.403 
9 1.343 99 1.443 19 1.495 
0 1.344 90 1.446 10 1.496 

1 1.334 91 1.463 11 1.416 

2 1.332 92 1.444 12 1.412 
3 1.354 93 1.452 13 1.404 
4 1.351 94 1.434 14 1.411 

5 1.349 95 1.459 15 1.424 

6 1.366 96 1.444 16 1.405 

41 1.366 01 1.452 21 1.404 

44 1.490 04 1.434 24 1.412 

49 1.491 09 1.459 29 1.404 

40 1.363 00 1.444 20 1.411 

41 1.441 01 1.441 21 1.424 

42 1.414 02 1.430 22 1.405 

43 1.411 03 1.456 23 1.404 

44 1.414 04 1.451 24 1.406 

45 1.445 05 1.451 25 1.401 

46 1.490 06 1.459 26 1.412 

91 1.366 11 1.434 31 1.424 
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( معامالت ثبات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لسقياس الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي 11جدول )
 األطفال ذوي اضطراب التهحد

 الثباتمعامل  الدمػكيات الشسصية 

 الحخكية 
0.725 

 0.794 المغػية

 0.753 البرخية

 
 ثالثا: االتداق الداخلي ألبعاد السقياس: 

جخؼ التحقق مغ ثبات االتداؽ الجاخمي بحداب معامل ارتباط بضخسػف بضغ درجات كل     
فقخة مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس الحؼ تشتسي إليو الفقخة كذلظ باستخجاـ البخنامج 

كالججكؿ  90اصجار  (Spss)(Statistical Package for Socia Science)اإلحرائي 
امبلت االرتباط بضغ كل فقخة مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس. التالي يػضح  مع

تع حداب االتداؽ الجاخمي لسفخدات كأبعاد كؼيسا يمي ؾيع معامبلت االرتباط كمدتػؼ داللتيا. 
السؿياس مغ خبلؿ حداب ؾيع معامبلت االرتباط بضغ درجات أفخاد العضشة عمي مفخدات 

( نتائج االتداؽ 49البعج الحؼ تشتسي إليو، كيػضح ججكؿ ) السؿياس كمجسػع درجاتيع عمي
 الجاخمي عمي الشحػ التالي:
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( معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ومجسهع درجات البعد الذي يشتسي إليه لسقياس 12جدول )
 (N=35الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد )

 الحخكيةالدمػكيات الشسصية 
 الدمػكيات الشسصية المغػية

 الدمػكيات الشسصية البرخية

 معامل االرتباط السفخدة معامل االرتباط السفخدة معامل االرتباط السفخدة
4 1.492** 94 1.245** 14 1.111** 
9 1.413** 99 1.151** 19 1.409** 

0 1.409** 90 1.209** 10 1.300** 

1 1.419** 91 1.392** 11 1.346** 

2 1.420** 92 1.246** 12 1.310** 

3 1.492** 93 1.204** 13 1.302** 

4 1.413** 94 1.492** 14 1.413** 
5 1.409** 95 1.413** 15 1.403** 

6 1.419** 96 1.409** 16 1.414** 
41 1.395** 01 1.223** 21 1,466** 

44 1.223** 04 1.214** 24 1,391** 
49 1.214** 09 1.200** 29 1,311** 

40 1.200** 00 1.396** 20 1,255** 
41 1.396** 01 1.311** 21 1,432** 

42 1.311** 02 1.322** 22 1.319** 

43 1.322** 03 1.324** 23 1.306** 
44 1.345** 04 1.320** 24 1.324** 
45 1,466** 05 1.146** 25 1,466** 
46 1.412** 06 1.244** 26 1,391** 
91 1.409** 11 1.214** 31 1,311** 

 1,14** دالة عشج 
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( نجج أف ىشاؾ عبلقات ارتباشية مػجبة ذات داللة احرائية بضغ درجات 49كمغ ججكؿ )
أفخاد العضشة عمي مفخدات كل بعج مغ األبعاد الثبلثة، كالجرجة الكمية لمبعج، كجسيعيا دالة عشج 

االتداؽ الجاخمي لكل بعج. كسا تع حداب ؾيع معامبلت ( مسا يعج مؤشخًا عمي 1,14مدتػؼ )
( نتائج معامبلت 44االرتباط بضغ مجسػع درجات كل بعج مغ األبعاد الثبلثة، كيػضح ججكؿ)

 االرتباط بضغ درجة كل بعج كالجرجة الكمية:
ذائعة لدي ( معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لسقياس الدلهكيات الشسطية ال13جدول )

 األطفال ذوي اضطراب التهحد

 معامل االرتباط الدمػكيات الشسصية

 **1.511 الحخكية 
 **,1.465 المغػية

 **1.534 البرخية

 1,14** دالة عشج                                 

( نجج أف ىشاؾ عبلقات ارتباشية مػجبة ذات داللة احرائية بضغ 40كمغ الججكؿ )
كالجرجة الكمية لمسؿياس، مسا يعج مؤشخًا عمي تذبع السؿياس بالدسة السخاد درجة كل بعج 

 ؾياسيا كىي)الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج(.
 

 The childhood Autism Rating Scaleمقياس تقدير التهحد الطفهلي.  -3
(CARS)   (2114العزيز)اعداد)اريك سكهبلر( تعريب وتقشيين هدى امين عبد 

يدتيجؼ ىحا السؿياس تقجيخ التػحج الصفػلى فى ضػء خسدة  الهدف من السقياس: -1
 عذخ ميارة كتعتبخ جػانب اساسية تسضد ىحا االضصخاب كالجرجات السحجدة لكل مشيا
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 (3)وصف السقياس  ملحق رقم  -2
 ص الديكهمترية:ئالخرا

تع تصبضق مؿياس تقجيخ التػحج الصفػلي كارز عمي عضشة اختضخت بصخيقة قرجية مغ    
( مفحػصا تع تػزيعيع 990مخاكد التػحج كالتخبية الخاصة بعساف كتكػنت عضشة الجراسة مغ )

( مفحػصا تع تػزيعيع مغ 41حدب متغضخؼ الفئة العسخية كالحالة العقمية كضسشت العضشة )
باإلضافة في االداء عمي كل بعج مغ االبعاد السكػنة لمسؿياس ذكؼ اضصخاب التػحج 

اضصخاب  -كلمسؿياس ككل كالتي تعدؼ الي متغضخ الحالة العقمية بسدتػياتيا الثبلثة )عاديػف 
ذكؼ اضصخاب التػحج( كاشارت الشتائج الي  عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية  -عقمية

( تسثمت 01عغ الرجؽ التبلزمي لمسؿياس) ف= تعدؼ لستغضخ العسخ كتػافخت كحلظ دالالت
( ككحلظ تع 1,62( كبمغ معامل االرتباط )990بحداب الثبات بصخيقة التجدئة الشرؽية )ف= 

اذ  990حداب معامبلت الثبات بصخيقة االتداؽ الجاخمي مغ خبلؿ معادلة الفا كخكنباخ ف=
لجالالت تعتبخ مختفعة كتعصي ( كجسيع ىحه ا1,63بمغ معامل االرتباط عمي الجرجة الكمية )

مؤشخا باف مؿياس تقجيخ التػحج الصفػلي يتستع بجالالت ثبات عالية.    )أماني عمي الزامغ, 
 (22-21: ص ص 9140
 اختبار جهادارد )اعداد/ جهادارد(  -4

اليػػجؼ مػػغ االختبػػار: تقضػػيع الػػحكاء االدائػػى اػ الغضػػخ لفطػػى كىػػػ مبلئػػع لبلعسػػار مػػغ سػػغ  -ا
 سشػات( 5: 0ك2)

 (1)ممحق رقع كصف االختبار  -ب
( كعذخة قصع خذبية 4×49مغ لػحة  خذبية مداحتيا ) يتكػف  وصف االختبار:      

يعج ىحا السؿياس مغ مقاييذ الحكاء تتصابق أشكاليا مع شكل الفتحات السحفػرة في المػحة. ك 
شفاؿ التػحجيضغ عمي األدائية أؼ غضخ المفطية، كقج لجأت إليو الباحثة نطخًا ألف أداء األ
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السقاييذ األدائية يعج أفزل مغ أدائيع عمي السقاييذ المفطية كيتكػف السؿياس مغ لػحة 
خذبية بيا عذخة فخاغات لكل مشيا قصعة خذبية تشاسبو كيقػـ الفاحز بإخخاج ىحه القصع 
 الخذبية مغ مكانيا كيصمب مغ السفحػصضغ أف يزعػىا في مكانيا بأسخع ما يسكغ، كيدسح

لمسفحػص أف يقـػ بثبلث محاكالت ثع يحدب متػسط الػقت الحؼ يدتغخقو السفحػص في ىحه 
السحاكالت ليسثل درجتو عمي السؿياس التي يتع في ضػئيا تحجيج ندبة ذكائو كذلظ بالخجػع 

يع عبج البله,  .االختبارإلي دلضل   (.45: ص 9116)فايدة إبخـا
 
 ل الدلهك التطبيقيبرنامج أرشادي قائم علي فشيات تحلي -5

ة التَّخبية مضجاف في العمسيَّة ساتراالجِّ  اتَّجيت     خاً  الخاصَّ  تيجيَّاتااإلستخ  كاعتساد تبشِّي إلى ُمؤخَّ
 األشفاؿ تعميع في الفعَّالة كالُسسارسات ىضغ،ا كالبخ  األدلَّة عمى السبشيَّة كالُسسارسات عمسيِّا، الُسثبتة
ّـ ، بذكل الُسختمفة اإلعاقات ذكؼ  ج بااضصخ  كذكؼ  عا ممحق رقع الُخرػص. كجو عمى التَّػحُّ

(2) (Nunes & Schmidt, 2019) 
 تيجيَّاتاإستخ  تصبضق عمى العسمي التَّجريب السضجاف إلضيا يحتاج التي السعارؼ أىعِّ  كمغ     
مػؾ تحمضل  فكثضخ التَّعميسيَّة، العسميَّة إدارة في بالغة أىسية مغ ليا لسا ،(ABA)ي التَّصبيق الدُّ

مػؾ تعجيل تصبيقات أف يخكف  الباحثضغ مغ في تعجيل  أثخاً  التَّصبيقات أقػػ  مغ ُتَعجُّ  الدُّ
 .الدمػكيات الدمبية لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج

 كالتَّصبيؿيَّة، الشَّطخيَّة جػانبيا بضغ تتػافق أف فبلُبجَّ  كتأثضخ ؾيسة ذات السعخفة تكػف  كحتى    
يدتيجؼ  بذكل السعمػمات ىحه تػضيف مغ الُبجَّ  بل السعخفة، زيادة يزسغ ال السعمػمات فشقل

 . احتياجات القائسضغ عمي رعاية الصفل كأكليسا أميات األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج
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 :للبرنامج العام التخطيط
 العسمى، كمحتػاه  ئية،اكاإلجخ  العامة األىجاؼ تحجيج عمى لمبخنامج العاـ التخصيط عسمية تذتسل

 كتحجيج اإلرشادية، الجمدات كتقضيع تشفضحه فى الستبعة كاألسالضب اتيجيات،خ كالدت كاإلجخائى
 ثعك  البخنامج إجخاء كمكاف جمدة، كل كمجة اإلرشادية الجمدات كعجد لمبخنامج، الدمشى السجػ

 .ككل البخنامج تقضيع
 أهداف البرنامج

اميػات األشفػاؿ التػحػجيبغ لفشيػات تحمضػل الدػمػؾ التصبيقػي لمحػج اليجؼ العاـ لمبخنػامج أكدػاب 
  مغ الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ أشفاليغ.

 كتشبثق مغ ىحا اليجؼ عجة أىجاؼ فخعية، مشيا:
 .خفس الدمػكيات الشسصية الحخكية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
  ذكؼ اضصخاب التػحج.خفس الدمػكيات الشسصية البرخية لجؼ األشفاؿ 
 .خفس الدمػكيات الشسصية الرػتية لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 

 األهداف اإلجرائية للبرنامج
 أف تكتدب األميات ميارة معمػمات عغ اضصخاب التػحج. -4
 أف تعجد االميات الدمػكيات الشسصية لجؼ االشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج. -9
 الدمػؾ الشسصي. أف تزع االميات القػاعج البلزمة لخفس -0
 أف تدتشتج األميات الشتائج الستختبة عمي سمػؾ الصفل. -1
 أف تزع األميات أىجاؼ. -2
 أف ترسع األميات خصة لخفس سمػؾ الصفل الشسصي. -3
 أف تفكخ األميات في البجائل كاألحتساالت لدمػكيات الصفل. -4
 أف تكتدب األميات فشيات بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي . -5
 ات ميارة عمى نطخية السحاكالت السشفرمة.أف تكتدب األمي -6
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 أف تكتدب األميات ميارات بشاء خط األساس)الخط القاعجؼ(. -41
 أف تكتدب األميات ميارة فشيات التعديد اإليجابي كاستخجاميا. -44
 أف تكتدب األميات ميارة أساسيات التمقضغ كشخؽ تشفضحىا. -49
 تشطيسيا.أف تكتدب األميات ميارة جسع البيانات كؾياسيا كشخؽ  -40
 أف تكتدب األميات ميارة استخجاـ ميارات التدمدل كالتذكضل. -41
 أف تكتدب األميات ميارات التعسيع كاستخاتيجيات العسل بيا. -42
 تعخيف األميات بسفيػـ اكتذاؼ األخصاء كترحيحيا كشخؽ العسل عمضيا. -43
 أف تتخح االميات القخارات السشاسبة. -44
 أف يختار الصفل الدمػؾ السشاسب. -45
 ؽ الصفل بضغ الدمػؾ االيجابي كالدمبي.أف يفخ  -46
 .أف يدتسع الصفل لآلخخيغ -91
 أف يقمج الصفل بعس اإلنفعاالت. -94
 أف يحجد الصفل سمػكو الخاشإ. -99
 أف يديصخ الصفل عمي إنفعاالتو. -90
 أف يكتدب الصفل الدمػؾ االيجابي -91

 الفشيات اإلرشادية الستبعة
 -الػقت السدتقصع -التقمضج -الشسحجة -الخاجعةالتغحية  -التعديد -الحػار كالسشاقذة -االلقاء

 العقاب. -االشفاء -االشخاط العكدي -الترحيح الدائج
 محتهى البرنامج
 جمدة. مقدسة إلي: 15عجد الجمدات: 

( جمدػػات لؤلميػػات : اليػػجؼ مشيػػا أف تتعػػخؼ األميػػات عمػػي بعزػػيغ الػػبعس، كالتعػػخؼ 41)
 السعج، كاليجؼ مغ تشفضح البخنامج.عمي الدمػكيات الشسصية الذائعة، كالبخنامج 
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 ( جمدة لؤلميات كأشفاليغ : مع الباحثة لتصبضق أنذصة البخنامج.03)
 ( جمدة ختامية : لئلحتفاؿ مع األشفاؿ كاألميات كالتأكج مغ نجاح البخنامج.9)

( جمدات أسبػعيا مجة كل 1جمدة، لسجة اثشاعذخ اسبػعا،  بػاقع ) 15فعجد جمدات البخنامج 
( دؾيقة  كركعي إعصاء األميات أكقات راحة حتى تتع عسميو التخكضد 31 - 12)  جمدة 
 لجييع. 

 :الحدود اإلجرائية للبرنامج
الحػػجكد البذػػخية: أميػػات األشفػػاؿ الػػحيغ يعػػانػف مػػغ اضػػصخاب التػحػػج كسػػا يطيػػخ عمػػى مؿيػػاس 

سػػػشػات،  (3-1اضػػصخاب التػحػػػج السدػػػتخجـ فػػػي البحػػػث كتتػػخاكح أعسػػػارا شفػػػاليغ الدمشيػػػة مػػػغ )
 ( أـ.41الستخددات عمى مخكد كياف لمتػحج بالقاىخة كعجدىغ )

تحجيجا في  9146الحجكد الدمانية: تتحجد حجكد الجراسة الدمانية بتاريخ التصبضق في عاـ 
جمدة، لسجة اثشاعذخ  15(، عجد جمدات البخنامج 9146- 5 -96الى -41-3-9146)

( دؾيقة كركعي إعصاء األميات 31 - 12مدة )( جمدات أسبػعيا مجة كل ج1اسبػعا، بػاقع )
 أكقات راحة حتى تتع عسميو التخكضد لجييع .

 الحجكد السكانية: مخكد كياف لمتػحج بالقاىخة. 
تع انتقاء محتػػ الجمدات اإلرشادية بشاًء عمى األىجاؼ التى تع تحجيجىا  محتػػ الجمدات:

 ة. فى البخنامج كاألسمػب اإلرشادؼ كالػسائل السدتخجم
 كقج راعت الباحثة مجسػعة مغ األسذ فى اختيار محتػػ الجمدات كىى: 

 مخاعاة خرائز األشفاؿ فى ىحه السخحمة.  -
 أف يحقق محتػػ البخنامج األىجاؼ السخجػة مشو.  -
 استخجاـ ألفاظ كعبارات كاضحة كمفيػمة لجػ أميات األشفاؿ.  -
 ذجيعيع. احتخاـ آراء أفخاد السجسػعة كتشسية ثقتيع بأنفديع كت -
 التجرج باألنذصة السقجمة فى الجمدات بحضث يتسكغ الصفل مغ إدراؾ اليجؼ مشيا. -
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 خطهات بشاء البرنامج التدريبي

 االشبلع عمي األدب التخبػؼ في تعجيل الدمػؾ. -
 االشبلع عمي البخامج العبلجية كالتخبػية السبشية عمي أسذ عمسية ألشفاؿ التػحج. -
الدابقة الستعمقة بالتكامل الحدي كالسيارات االجتساعية كاالستفادة االشبلع عمي الجراسات  -

 مغ الشتائج كالتػصيات.
متابعة مجسػعة مغ االشفاؿ التػحجيضغ لمتعخؼ عمي خرائريع كعمي معانتيع مغ  -

 اضصخابات الدمػكيات الشسصية.
 صياغة جمدات البخنامج. -
ؿ عمع الشفذ كالرحة عخض البخنامج عمي مجسػعة مغ السحكسضغ الستخررضغ بسجا -

 الشفدية
 تعجيل البخنامج كفق آراء كنرائح السحكسضغ. -
 تصبضق الباحث لمبخنامج.   -

 سضتع تصبضق البخنامج عمي أربع مخاحل كىع:   إجراءات تطبيق البرنامج:
 ( . 9146/   3/   3 -0كىي مغ : )  –االكلي: مخحمة الؿياس القبمي  السخحمة -
( إلي  9146/   3/  41كىي مغ : )  –تصبضق البخنامج التجريبي الثانية: مخحمة السخحمة -
(96   /5   /9146 ) 

 ( . 9146/   6/   2 -9كىي مغ : )  –الثالثة: مخحمة الؿياس البعجؼ  السخحمة -
 ( . 9146/   44/   4 -1كىي مغ : )  –الخابعة : مخحمة الؿياس التتبعي  السخحمة -

سضتع تقضيع البخنامج التجريبي مغ خبلؿ الؿياس القبمي كالسخحمي كالبعجؼ   تقييم البرنامج:
كالتتبعي, كالسقارنة بضغ نتائج السجسػعة التجخيبية, كبضغ نتائج السجسػعتضغ التجخيبية 

 كالزابصة, كيتخح تقضيع البخنامج بأربع مخاحل:
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كيتع التقضيع القبمي قبل بجلية تصبضق البخنامج اإلرشادؼ لؤلميات كيتع  أواًل: التقييم القبلي :
ذلظ بتصبضق مؿياسضغ: )مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ 

اضصخاب التػحج )إعجاد/  كمؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ  -التػحجيضغ 
 (.الباحثة

كيتع في نياية كل جمدة مغ جمدات البخنامج, كذلظ مغ خبلؿ تحقق  ييم السرحلي:ثانيًا: التق
أىجاؼ كل جمدة, حضث تقـػ الباحثة بالسبلحطة السباشخة, كتدجضل السبلحطات كالتغضخات 

 الدمػكية لكل أـ كلصفميا مغ العضشة كالػاجب السشدلي.

احثة(, كمبلحطة مجؼ تغضضخ درجات :كيتع تصبضق مؿياسضغ )إعجاد/ الب ثالثًا: التقييم البعدي
 األميات كاألشفاؿ التػحجيضغ عمي السؿياس البعجؼ.

كيتع بتصبضق )إعجاد/ الباحثة( بعج مخكر شيخيغ عمي السجسػعة  رابعًا: التقييم التتبعي:
التجخيبية لسعخفة مجؼ استسخار فاعمية البخنامج اإلرشادؼ لؤلميات السدتخجـ, حضث ستتع 

( 2ائج الؿياس التتبعي البعجؼ عمي السجسػعة التجخيبية. كيػضح ممحق )السقارنة بضغ نت
 تخصيط عاـ لمبخنامج.

 ساليب اإلحصائية املستخدمةأل: اسادسًا

تع استخجاـ أسالضب ك ( 41حضث أف حجع عضشة البحث الحالي مغ الشػع الرغضخ )ف=
الستخبلص الشتائج كاختبار إحرائية تعج األندب لصبيعة متغضخات البحث، كحجع العضشة 

 فى:كقج تسثمت ىحه األسالضب صحة الفخكض 

  الستػسط الحدابى(Mean) .بيجؼ مقارنة الستػسصات الحدابية 
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  االنحخاؼ السعيارػ(Std. deviation)  لسعخفة مجػ التذتت السصمق لمؿيع حػؿ
 أكساشيا.

  بخاكف  –معادلة سبضخماف(Spearman-Brown) 
  اختبار ماف كتضشىMann- Whitney كذلظ لحداب داللة الفخكؽ بضغ متػسصات ،

 درجات السجسػعتضغ  )التجخيبية كالزابصة( السدتقمتضغ.
  اختبار كيمكػكدغWilcoxon(w)  كأسمػب إحرائى ال بارامتخػ لمسقارنة بضغ عضشتضغ

 مختبصضغ.
  معامل ألفا كخكنباخCoronbach-Alpha .بػية التحقق مغ ثبات السقاييذ 
 ػىضغ لحجع التأثضخ.معادلة ك 

كإلجخاء العسميات الحدابية تَّع االستعانة ببخنامج الخزمة اإلحرائية السدتخجمة فى العمػـ 
 Statistical Package For)اختراًرا لمسرصمح  (SPSS.V23)اإلندانية كاالجتساعية 

The Social Sciences)  .)كتعشى )السجسػعة أك الخزمة اإلحرائية لمعمػـ االجتساعية
 EXCELباالضافة لبخنامج 

 فروض الدراسة:

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بضغ متػسصات رتب درجات األميات كاشفاليغ السجسػعة  -
الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ  البعجػ( عمي مؿياسضغ: ) –التجخيبية فى الؿياس )القبمى 

مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ  كاألشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
 أشفاليغ التػحجيضغ( )الجرجة الكمية كاألبعاد( لرالح  الؿياس البعجؼ.

تػجج فخكؽ دالة إحرائيًا عشج متػسط رتب درجات األميات كأشفاليغ في السجسػعة  -
الدمػكيات  تجخيبية كالسجسػعة الزابصة فى الؿياس )البعجؼ( عمى مؿياسضغ: )مؿياسال

مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع  كالشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
 الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ( لرالح الؿياس البعجؼ.
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ػسصات رتب درجات األميات كأشفاليغ في ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بضغ مت -
مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمى مؿياسضغ: ) 

مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية  كلجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
 الؿياسضغ البعجػ كالتتبعى.لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ )الجرجة الكمية كاألبعاد( فى 

   تفسري ومناقشـة النتائـج:
 اختبار صحة فرضيات البحث -4  

 نتائج الفرض األول وتفديرها ومشاقذتها: 
تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بضغ متػسصات رتب  يشز الفخض األكؿ عمى أنو: " -4

بعجػ( عمي مؿياسضغ: ال –درجات األميات كاشفاليغ السجسػعة التجخيبية فى الؿياس )القبمى 
كمؿياس ميارات الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج مؿياس 

األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ )الجرجة الكمية كاألبعاد( 
 كلمتحقق مغ صحة الفخض قامت الباحثة باآلتي: ."لرالح  الؿياس البعجؼ

اإلحراء الػصفي " الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لكل مغ الؿياس القبمي كالبعجؼ  .4
 كالجرجة الكمية.  ألبعاد مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ

مقياس الدلهكيات ( الستهسطات واالنحرافات السعيارية لكل من القياس القبلي والبعدي ألبعاد 14جدول )
 والدرجة الكليةالشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد 

 7الؿياس البعجؼ  ف= 7 الؿياس القبمي  ف= األبعاد الدمػكية الشسصية لؤلشفاؿ
 االنحخاؼ السعيارؼ )ع( الستػسط )ـ( االنحخاؼ السعيارؼ)ع( الستػسط )ـ(

 2.168 50.2 3.32 32.6 الدمػؾ الشسصي الحخكي
 1.817 53.4 0.84 32.4 الدمػؾ الشسصي المغػؼ 

 3.033 51.2 0.89 32 الدمػؾ الشسصي البرخؼ 
 5.718 155.8 4.06 97 الجرجة الكمية
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مقياس الدلهكيات الشسطية ( الفروق بين الستهسطات لكل من القياس القبلي والبعدي ألبعاد 2شكل )

 والدرجة الكلية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد

باستخجاـ اختبار كيمكػكدغ لحداب داللة الفخكؽ بضغ الؿياس القبمي كالبعجؼ لختب  .9
 درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية، ككانت الشتائج كسا يمي: 

كأسمػب  Wilcoxon(w)كلمتأكج أيًزا مغ ىحا الفخض استخجمت الباحثة اختبار كيمكػكدغ 
عضشتضغ مختبصضغ، كذلظ بيجؼ اختبار داللة الفخكؽ بضغ  إحرائي ال بارامتخػ لمسقارنة بضغ

مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية عمى 
 كأبعاده في الؿياسضغ القبمى كالبعجؼ.  ذكؼ اضصخاب التػحج

والبعدي للسجسهعة التجريبية ( نتائج اختبار " ويلكهكدن" لداللة الفروق بين القياسين القبلي 15جدول )
 (7)ن =  مقياس الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحدعلى 

 األبعاد
الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػؾ 
الشسصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 لؤلشفاؿ

 الؿياس القبمي
 (الختب الدالبة4)ف=

 الؿياس البعجؼ
 الختب السػجبة (4)ف=

مدػػػػػػػػػػتػؼ  Zؾيسة 
 الجاللة

حجػػػػع التػػػػأثضخ باسػػػػتخجاـ 
 معادلة كػىضغ

مجسػػػػػػػػػػػع  ف
 الختب

متػسػػػػػػػػػط 
 الختب

مجسػػػػػػػػػػػع  ف
 الختب

متػسػػػػػػػػػط 
 الختب

 مختفعة 0.641 1.12 9.190 0 91 4 1 1 1 الحخكي
 مختفعة 0.643 1.12 9.109 0 91 4 1 1 1 المغػؼ 

 مختفعة 0.642 1.12 9.191 0 91 4 1 1 1 البرخؼ 

 الجرجة الكمية
 مختفعة 0.64 1.12 9.190 0 91 4 1 1 1
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 ( ما يمي: 42يتزح مغ ججكؿ )
 ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )

التجخيبية " الدمػؾ الشسصي الحخكي " بضغ الؿياس القبمي كالؿياس البعجؼ لرالح الؿياس 
 البعجؼ.

 ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )
خيبية " الدمػؾ الشسصي المغػؼ " بضغ الؿياس القبمي كالؿياس البعجؼ لرالح الؿياس التج

 البعجؼ.
 ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )

التجخيبية " الدمػؾ الشسصي البرخؼ " بضغ الؿياس القبمي كالؿياس البعجؼ لرالح الؿياس 
 البعجؼ.

  ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12داللة احرائية عشج مدتػؼ )كججت فخكؽ ذات
التجخيبية "لمجرجة الكمية عمى مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ 

 اضصخاب التػحج " بضغ الؿياس القبمي كالؿياس البعجؼ لرالح الؿياس البعجؼ.
  كيات الشسصية لجؼ كسا يتزح أف ؾيسة حجع التأثضخ لمبخنامج عمي خفس حجك الدمػ

( كىي ؾيسة مختفعة كجضجة، في حضغ بمغت حجع التأثضخ (r=0.64أشفاؿ العضشة بمغت 
 أعمي درجة في المغػؼ ثع البرخؼ ثع الحخكي. 

  تحقق الفخض كمغ خبلؿ ما سبق يتزح أف الفخكؽ لرالح الؿياس البعجؼ، كىحه الشتائج
 األكؿ

 لة ماؾ جػيجافحداب ندبة الكدب مغ خبلؿ البخنامج عمي معاد .0
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 الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال  ( ندبة الكدب لساك جهيجان لسقياس16جدول )

األبعػػػػػاد الدػػػػػمػؾ الشسصػػػػػي 
 لؤلشفاؿ

الجرجػػػػػػػػػػة العطسػػػػػػػػػػي  الؿياس البعجؼ الؿياس القبمي
 لبلختبار

 ندبة الكدب

 58.1 60 51.2 37 الحخكي
 73.58 60 53.4 39.8 المغػؼ 

 63.89 60 52.2 38.2 البرخؼ 
 70.84 180 156.8 114 الجرجة الكمية

 ( ما يمي:43يتزح مغ ججكؿ )
% كىي ندبة 25.4ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى الدمػؾ الشسصي الحخكي تداكؼ  .4

 مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ جػيجاف.
ندبة % كىي 40.3ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى الدمػؾ الشسصي المغػؼ تداكؼ  .9

 مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ جػيجاف.
% كىي ندبة 30.6ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى الدمػؾ الشسصي البرخؼ تداكؼ  .0

 مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ جػيجاف.
ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ  .1

% كىي ندبة مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ 41.5تداكؼ اضصخاب التػحج 
 جػيجاف.

      
ثع قامت الباحثة باآلتي: باإلحراء الػصفي " الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لكل  -9

مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات مغ الؿياس القبمي كالبعجؼ ألبعاد 
 كالجرجة الكمية.الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ 
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( الستهسطات واالنحرافات السعيارية لكل من القياس القبلي والبعدي ألبعاد مقياس مهارات 17جدول )
 األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين والدرجة الكلية

 األبعاد
 الدمػكيات الشسصية

 لؤلميات

 الؿياس القبمي
 7ف=

 الؿياس البعجؼ
 7ف=

 الستػسط
 )ـ(

 االنحخاؼ السعيارؼ 
 )ع(

الستػسط 
 )ـ(

 االنحخاؼ السعيارؼ 
 )ع(

 0.89 20.1 0.89 10.2 حخكي

 0.75 22.6 0.71 12.2 المغػؼ 

 0.79 21.3 0.84 11.8 البرخؼ 

 1 64 0.84 33.8 الجرجة الكمية

  (0كيتزح ذلظ بالذكل )

  
والبعدي ألبعاد مقياس مهارات األمهات للتعامل ( الفروق بين الستهسطات لكل من القياس القبلي 3شكل )

 مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين والدرجة الكلية
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باستخجاـ اختبار كيمكػكدغ لحداب داللة الفخكؽ بضغ الؿياس القبمي كالبعجؼ لختب  -
درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية، عمي مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات 

 لشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ ككانت الشتائج كسا يمي: ا
( نتائج اختبار " ويلكهكدن" لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للسجسهعة التجريبية 18جدول )

 (7مقياس مهارات األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن )ن = 
 األبعاد

 الدمػكيات
 الشسصية 
 لؤلميات 

 لؿياس القبميا
 (4)ف=

 الختب الدالبة

 الؿياس البعجؼ
 (4)ف=

 الختب السػجبة

ؾيسة 
Z 

مدتػؼ 
 الجاللة

حجع التأثضخ 
 باستخجاـ 

 معادلة كػىضغ
مجسػع  ف

 الختب
متػسط 

 الختب
مجسػع  ف

 الختب
متػسط 

 الختب
 مختفعة 1.31 1.12 9.10 0 42 4 1 1 1 الحخكي
 مختفعة 1.31 1.12 9.10 0 42 4 1 1 1 المغػؼ 

 مختفعة 1.31 1.12 9.10 0 42 4 1 1 1 البرخؼ 

الجرجة 
 الكمية

 مختفعة 1.329 1.12 9.16 0 42 4 1 1 1

 ( ما يمي:45يتزح مغ ججكؿ )
( بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) -

القبمي ك البعجؼ، لسؿياس ميارات األميات " لبعج الدمػؾ الشسصي الحخكي " بضغ الؿياس 
 لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ، لرالح الؿياس البعجؼ.

( بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) -
األميات " لبعج الدمػؾ الشسصي المغػؼ " بضغ الؿياس القبمي ك البعجؼ، لسؿياس ميارات 

 لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ، لرالح الؿياس البعجؼ.
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( بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) -
" لبعج الدمػؾ الشسصي البرخؼ " بضغ الؿياس القبمي ك البعجؼ، لسؿياس ميارات األميات 

 الشسصية لجؼ أشفاليغ، لرالح الؿياس البعجؼ.لمتعامل مع الدمػكيات 
( بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) -

" لمجرجة الكمية لسؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ " بضغ 
 .الؿياس القبمي كالؿياس البعجؼ، لرالح الؿياس البعجؼ

كسا يتزح أف ؾيسة حجع التأثضخ لمبخنامج عمي خفس حجة الدمػكيات الشسصية لسؿياس 
ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ، لجؼ أفخاد العضشة  ) أميات ( 

 ( كىي ؾيسة مختفعة كجضجة.(r=0.652بمغت 

تعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي ( ندبة الكدب لساك جهيجان لسقياس مهارات األمهات لل19جدول)
 أطفالهن

 األبعاد الدمػكيات
 الشسصية لؤلميات 

الؿياس  الؿياس القبمي
 البعجؼ

الجرجة العطسي 
 لبلختبار

 ندبة الكدب

 0.533 30 21 11 الدمػكيات الشسصية الحخكية
 0.582 30 22.6 12.8 الدمػكيات الشسصية المغػية 

 0.572 30 22.4 12 الدمػكيات الشسصية البرخية
 0.558 90 66 34.8 الجرجة الكمية

 ( ما يمي:46يتزح مغ ججكؿ )
% كىي 20.0ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى بعج الدمػكيات الشسصية الحخكية تداكؼ  .4

ندبة مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ جػيجاف، عمي مؿياس ميارات األميات 
 أشفاليغ .لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ 
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% كىي 25.9ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى بعج الدمػكيات الشسصية المغػية تداكؼ  .9
ندبة مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ جػيجاف، عمي مؿياس ميارات األميات 

 . لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ
% كىي 24.9برخؼ تداكؼ ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى بعج الدمػكيات الشسصية ال .0

ندبة مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ جػيجاف، عمي مؿياس ميارات األميات 
 . لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ

ندبة الكدب نتيجة البخنامج ، عمي مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات  .1
مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ % كىي ندبة 22.5تداكؼ   الشسصية لجؼ أشفاليغ

 جػيجاف.

( مع األميات كالتي 9113كسا تتفق نتيجة ىحه مع دراسة أجخػ انجضخسػؿ كيفػرتكدظ ) 
أسفخت عغ فاعمية بخنامج قائع عمي تقشيات تحمضل الدمػؾ التصبضق كاضيخت الشتائج كجػد 

عجؼ لمسجسػعة التجخيبية فخكؽ دالة احرائيا بضغ متػسصي درجات الؿياسضغ القبمي كالب
 لرالح التصبضق البعجؼ.

 Solomonك  سػلػمػف كآخخكف  (9115كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة كل مغ: كانج)       
et al., (2008  مع األميات كالتي تػصمت إلى كجػد تأثضخ جػىخؼ داؿ إحرائيا لبخنامج

كأصبحت عضشة الجراسة قادرة  ، مع أميات كأشفاليغتقشيات تحمضل الدمػؾ التصبضق قائع عمي
 عمى إيجاد شكل مغ أشكاؿ التفاعل االجتساعي، كسا زادت قجرتيع عمى تفاعميع مع اكلجىع.

( مع األميات التي أشارت الي 9144كسا تتفق نتائج ىحه الجراسة مع دراسة كبلرؾ )      
جؼ لرالح التصبضق كجػد فخؽ داؿ احرائيًا  في تعجيل الدمػكيات في التصبيقضغ القبمي كالبع

 البعجؼ.
( مع اإلميات عمي بخنامج 9149كتتفق نتيجة ىحا الجراسة نتائج دراسة جانغ كآخخكف )      

قائع عمى مبادغ بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي، كقج تػصمت الجراسة إلى كجػد فخكؽ ذات 
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ؿياس البعجؼ لرالح داللو احرائية بضغ أفخاد السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمي ال
 أفخاد السجسػعة التجخيبية .

( مع اإلميات 9140ككسا تتفق نتيجة ىحا الجراسة جدئيا مع دراسة إيدتخ كآخخكف )      
عمي بخنامج قائع عمى مبادغ بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي، فقج تػصمت الجراسة إلى نجاح 

فخاد السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة إلى كجػد فخكؽ ذات داللو احرائية بضغ أ البخنامج ك
 الزابصة عمي الؿياس البعجؼ لرالح أفخاد السجسػعة التجخيبية 

 كسا اختمفت عغ نتائج الجراسة الحالي في عجـ تحقضق: نتائج جضجة مع األشفاؿ .
( ك دراسة نػسػ 9143ككسا تتفق نتيجة ىحه دراسة مع نتائج دراسة جػندػف كآخخكف )

ت عمي بخنامج قائع عمى مبادغ بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي، فقج ( مع اإلميا9143)
تػصمت الجراسة إلى كجػد فخكؽ دالة إحرائيا في ميارات التػاصل غضخ المفطي بضغ 
السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمي الؿياسضغ البعجؼ كالستابعة لرالح أفخاد 

 السجسػعة التجخيبية. 
حضػػث أف ىشػػاؾ عػػجد كبضػػخ مػػػغ  ع مػػا كرد فػػي اإلشػػار الشطػػخؼ لمجراسػػةكتتفػػق ىػػحه الشتيجػػة مػػ 

 مشاىج عبلج الدمػؾ الشسصية  لتحدضغ الخمل االجتساعي في األفخاد الحيغ يعانػف مغ التػحج.
كتذػػػػػسل ىػػػػػحه االسػػػػػتخاتيجيات عػػػػػجد كبضػػػػػخ مػػػػػغ أسػػػػػالضب العػػػػػبلج التػػػػػي تعسػػػػػل عمػػػػػي انخفػػػػػاض  

كاسػػػتخجاـ عػػػبلج قػػػائع عمػػػى مبػػػادغ تحمضػػػل الدػػػمػؾ الدػػػمػكيات الشسصيػػػة لػػػجؼ  أشفػػػاؿ التػحػػػج، 
التصبيقػي فيػػ يسثػػل االشػتخاؾ فػي الحيػػاة الضػميػة تحػػجيًا لؤلشفػاؿ الػحيغ يعػػانػف مػغ اضػػصخابات 

كيداعج األسخ عمي التفاعل مع أشفاليغ ككيؽية التعامل كالسذاركة ميع  (ASDشيف التػحج )
 نطخؼ كتصبيقي   في خفس حجة سمػكيات الشسصية .

كتخؼ الباحثة أنو يسكغ التػصل إلى أف التشػع في األسالضب العبلجية الضصخاب التػحج    
يجؿ عمي االىتساـ مغ جانب عجد كبضخ مغ الستخررضغ في السجاالت السختمفة، كأف نجاح 
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بعس أسالضب التجريب كالتأىضل، كالتفاعل التخبػؼ كاالجتساعي مع حالة مغ حاالت األشفاؿ 
بالزخكرة نجاحيا في كل الحاالت السساثمة، كذلظ ألف لكل شفل تػحجؼ لو  التػحجيضغ ال يعشي

خرائرو التي تسضده عغ غضخه مغ األشفاؿ، كىحا معشاه أيًزا أف أية خصة عبلجية أك تأىضل 
اتُِّبع في تأىضل شفل معضغ ال يعشي بالزخكرة نجاحيا لػ شبقت عمي شفل آخخ، فمكل شفل 

 و، كلو ما يشاسبو مغ أسذ كمشاىج كأسالضب لمتجريب كالتأىضل.امكانيات كقجرات كدرجة إعاقت
 نتائج الفرض الثاني وتفديرها ومشاقذتها:

تػجج فخكؽ دالة إحرائيًا عشج متػسط رتب درجات أميات يشز الفخض الثاني عمى أنو:  -4
كأشفاليغ في السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة فى الؿياس )البعجؼ( عمى 

 -مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج مؿياسضغ: )  
مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ ( ، لرالح الؿياس 

 البعجؼ.

 كلمتحقق مغ صحة الفخض قامت الباحثة باآلتي:
البعجؼ لمسجسػعة اإلحراء الػصفي "الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لكل مغ الؿياس  .4

التجخيبية كالزابصة في مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب 
 التػحج، عمى األبعاد كالجرجة الكمية.

( الستهسطات واالنحرافات السعيارية لكل من القياس البعدي للسجسهعة التجريبية والزابطة 21جدول )
 عة لدي األطفال التهحد والدرجة الكليةألبعاد مقياس الدلهكيات الشسطية الذائ

 األبعاد الدمػكية الشسصية
 لؤلشفاؿ

 7السجسػعة الزابصةف= 7ف=  السجسػعة التجخيبية
 االنحخاؼ السعيارؼ )ع( الستػسط )ـ( االنحخاؼ السعيارؼ )ع( الستػسط)ـ(

 1.095 27 2.168 50.2 الحخكي
 1 28.3 1.817 53.4 المغػؼ 

 1.871 25.3 3.033 51.2 البرخؼ 
 1.949 80.6 5.718 155.8 الجرجة الكمية
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 (1كسا يػضح ذلظ شكل )

 
( الفروق بين متهسطات  القياس البعدي للسجسهعة التجريبية والزابطة ألبعاد مقياس الدلهكيات 4شكل )

 الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد والدرجة الكلية

لحداب داللة الفخكؽ بضغ الؿياس البعجؼ  u-testباستخجاـ اختبار "ماف كتشي"  .9
مؿياس الدمػكيات الشسصية لستػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية كالزابصة، عمى 

 ككانت الشتائج كسا يمي: الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
دي ونتائج اختبار مان ( متهسطات درجات أفراد السجسهعة التجريبية والزابطة في القياس البع21جدول )

 وتشي لسقياس الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد
 األبعاد

 الدمػكيات
 الشسصية
 لؤلشفاؿ

 

السجسػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 التجخيبية

 (7)ف=

السجسػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الزابصة

 (7)ف=

ؾيسػػػػػػػة 
u 

مدػػػػػػػػتػؼ  zؾيسة 
 الجاللة

حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثضخ 
باسػػػػػػػػػػتخجاـ معادلػػػػػػػػػػة 

 كػىضغ
مجسػع 

 الختب
متػسػػػػط 

 الختب
مجسػػػػػػػػع 

 الختب
متػسػػػط 

 الختب
 مختفعة 0.838 0.01 2.65 0 3 15 8 40 الحخكي
 مختفعة 0.832 0.01 2.63 0 3 15 8 40 المغػؼ 

 مختفعة 0.829 0.01 2.62 0 3 15 8 40 البرخػ 
 مختفعة 0.838 0.01 2.65 0 3 15 8 40 الجرجة الكمية
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( بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية 1.14)كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ  .4
" كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لبعج الدمػكيات الشسصية الحخكية " لرالح 
السجسػعة التجخيبية في لسؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب 

 التػحج.
رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية ( بضغ 1.14كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) .9

" كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لبعج الدمػكيات الشسصية المغػية " لرالح 
السجسػعة التجخيبية.في لسؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب 

 .التػحج
لسجسػعة التجخيبية ( بضغ رتب أفخاد ا1.14كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) .0

" كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لبعج الدمػكيات الشسصية البرخية " لرالح 
السجسػعة التجخيبية.في لسؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب 

 .التػحج
جخيبية ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة الت1.14كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) .1

" كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لمجرجة الكمية لسؿياس الدمػكيات الشسصية 
 " لرالح السجسػعة التجخيبية..الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج

كسا يتزح أف ؾيسة حجع التأثضخ لمبخنامج عمي خفس حجة الدمػكيات الشسصية عشج  .2
 ( كىي ؾيسة مختفعة كجضجة.(r=0.83األشفاؿ لجؼ أفخاد العضشة بمغت 

ثع قامت الباحثة باإلحراء الػصفي " الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لكل مغ  --9
مؿياس ميارات األميات الؿياس البعجؼ ألفخاد السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة ألبعاد 

 كالجرجة الكمية.لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ 
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( الستهسطات واالنحرافات السعيارية لكل من القياس البعدي ألفراد السجسهعة التجريبية والسجسهعة 22جدول )
 الزابطة ألبعاد مقياس مهارات األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن والدرجة الكلية

 الدمػكية الشسصية األبعاد
 لؤلميات

 السجسػعة التجخيبية
 7ف=

 الزابصةالسجسػعة 
 7ف=

 الستػسط
 )ـ(

االنحخاؼ 
 السعيارؼ )ع(

االنحخاؼ  الستػسط )ـ(
 السعيارؼ )ع(

 0.84 12.1 0.89 20.1 الحخكي

 1 13 0.75 22.6 المػػغػؼ 

 0.88 11.8 0.79 21.3 البرػػػخؼ 

 0.45 36.9 1 64 الجرجة الكمية

  (2كيتزح ذلظ بالذكل )

 
القياس القبلي والبعدي ألبعاد مقياس مهارات األمهات للتعامل  ( الفروق بين الستهسطات لكل من5شكل )

 مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن والدرجة الكلية

لحداب داللة الفخكؽ بضغ الؿياس البعجؼ لستػسصات  u-testباستخجاـ اختبار "ماف كتشي" 
درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية كالزابصة، عمى مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع 

 ككانت الشتائج كسا يمي:  الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ 
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تائج اختبار مان ( متهسطات درجات أفراد السجسهعة التجريبية والزابطة في القياس البعدي ون23جدول )
 وتشي لسقياس مهارات األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن

 األبعاد
الدمػكيات 

 الشسصية 
 لؤلميات

 

 السجسػعة التجخيبية
 (7)ف=

 السجسػعة الزابصة
 (7)ف=

ؾيسة 
u 

مدتػؼ  zؾيسة 
 الجاللة

حجع التأثضخ 
باستخجاـ معادلة 

مجسػع  كػىضغ
 الختب

متػسط 
 الختب

مجسػع 
 الختب

متػسط 
 الختب

 مختفعة 84..0 0.01 9.33 1 3 15 8 40 الحخكي
 مختفعة 0.856 0.01 9.44 1 3 15 8 40 المغػؼ 

 مختفعة 0.856 0.01 9.44 1 3 15 8 40 البرخؼ 

الجرجة 
 الكمية

 مختفعة 0.856 0.01 9.44 1 3 15 8 40

 ( ما يمي:90يتزح مغ ججكؿ )
( بضغ متػسط رتب أفخاد السجسػعة 1.14احرائية عشج مدتػؼ ) كججت فخكؽ ذات داللة-4

التجخيبية " كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لبعج الدمػكيات الشسصية الحخكية " 
لرالح السجسػعة التجخيبية، في مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية 

  لجؼ أشفاليغ
( بضغ متػسط رتب أفخاد السجسػعة 1.14رائية عشج مدتػؼ )كججت فخكؽ ذات داللة اح-9

التجخيبية " كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لبعج الدمػكيات الشسصية المغػية " 
لرالح السجسػعة التجخيبية، في مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ 

 أشفاليغ
( بضغ متػسط رتب أفخاد السجسػعة 1.14ة عشج مدتػؼ )كججت فخكؽ ذات داللة احرائي-0

التجخيبية " كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لبعج الدمػكيات الشسصية البرخية " 
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لرالح السجسػعة التجخيبية، في مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية 
 لجؼ أشفاليغ 

( بضغ متػسط رتب أفخاد السجسػعة 1.14شج مدتػؼ )كججت فخكؽ ذات داللة احرائية ع-1
التجخيبية " كأفخاد السجسػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لمجرجة الكمية  لسؿياس ميارات 

 " لرالح السجسػعة التجخيبية. األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ
الدمػكيات الشسصية عمي كسا يتزح أف ؾيسة حجع التأثضخ لمبخنامج عمي خفس حجة -2

مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ لجؼ أفخاد العضشة 
 ( كىي ؾيسة مختفعة كجضجة.(r=0.856)األميات ( بمغت 

ىشج الرفتي, إحداف فيسي,  كتتفق نتيجة ىحا الفخض مع دراسة كالء بجكؼ, دمحم         
(، كالتي أضيخت كجػد فخكؽ ذات داللو احرائية بضغ 9140)مػسي الدعمو, سعج العبج 

السجسػعة التجخيبية كالزابصة في الؿياس البعجؼ لرالح السجسػعة التجخيبية, كسا اتفقت 
( كالتي أسفخت عغ  كجػد فخكؽ 9114نتائج ىحا الفخض مع دراسة ىالة كساؿ فؤاد الجيغ )

ية كدرجات السجسػعة الزابصة في الؿياس ذات داللة إحرائية بضغ درجات السجسػعة التجخيب
القبمي في مجاالت الجراسة الثبلثة: الدمػؾ التػّحجؼ، الدمػؾ المفطي، كالتفاعل االجتساعي، 

 كذلظ في الؿياس القبمي كالبعجؼ.
في كجػد فخكؽ ذات  Jang et al., (2012دراسة جانغ كآخخكف  كسا اتفقت نتائج         

السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمي الؿياس البعجؼ لرالح  داللو احرائية بضغ أفخاد
 أفخاد السجسػعة التجخيبية..

إلى كجػد فخكؽ ذات داللو  Wang (2008)أيًزا اتفقت نتائج ىحه الجراسة مع كانج       
احرائية بضغ أفخاد السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمي الؿياس البعجؼ لرالح أفخاد 
السجسػعة التجخيبية,  كالتي أشارت أيًزا إلى كجػد فخكؽ ذات داللو احرائية في السيارات 
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ياس الستابعة لرالح االجتساعية بضغ أفخاد السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمي ؾ
 أفخاد السجسػعة التجخيبية.

حجد أىسية استخجاـ بخامج تعسج  كتتفق ىحه الشتيجة مع ما كرد في اإلشار الشطخؼ حضث 
عمى مبادغ تحمضل الدمػؾ التصبيقي لتعجيل سمػكيات الشسصية كاكتداب السيارات االجتساعية 

تحقضق التكيف االجتساعي داخل  في أنيا تعتبخ السيارات االجتساعية عامبًل ميًسا في
الجامعات التي تشتسي إلضيا ككحلظ السجتسع, كتفضج السيارات االجتساعية في التغمب عمي 
مذكبلتيع كتػجيو تفاعميع مع البضئة السحيصة بيع, يداعج اكتداب ىحه السيارات عمي 

يداعج اكتداب  استستاعيع باألنذصة التي يسارسػنيا كتحقضق إشباع الحاجات الشفدية لجييع,
السيارات أيًزا عمي تحقضق قجر كبضخ مغ االستقبلؿ الحاتي كاالعتساد عمي الشفذ كاالستستاع 
بػقت الفخاغ, يفضج في إعصاء الثقة بالشفذ. كمذاركة األخخيغ في األعساؿ التي تتفق مع 

شاقاتيع  قجراتيع كإمكاناتيع, تداعجىع عمي التفاعل مع الخفاؽ كاالبتكار كاالبجاع في حجكد
الحىشية الجدسية, تكػف مخخًجا ليع مغ جػ الفذل الح يحيط بيع في مجاؿ التعميع, تعسل عمي 

 تشسية ذكؼ االضصخابات العقمية معخؼًيا كاجتساعًيا.
نو كبالخغع مغ التقجـ الػاضح الحؼ شيجه العرخ الحالي في مضجاف كتخؼ الباحثة أ

خاب التػحج إال أف ججاًل كبضخًا كجج بضغ عجد مغ البخامج التخبػية السقجمة لؤلشفاؿ ذكؼ اضص
الباحثضغ كالتخبػيضغ كجسعيات أكلياء األمػر كصانعي القخار حػؿ فاعمية بعس تمظ البخامج 
السقتخحة. كلعل ذلظ الججؿ ضيخ أساسًا نتيجة لعػامل متعجدة مشيا: زيادة انتذار اضصخاب 

، كالديادة الكبضخة في األدب الشطخؼ حػؿ التػحج، كالحاجة إلى تقجيع خجمات التجخل السبكخ
تعجاد البخامج السقجمة، كالشقز الػاضح في كجػد ضػابط عمسية لضتع مغ خبلليا الحكع عمى 
مجػ فاعمية البخامج التخبػية كالخجمات السقجمة، أك نػع البخنامج ليكػف مشاسبًا كفعااًل مع 

 األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج.
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 تفديرها ومشاقذتها:نتائج الفرض الثالث و 

ال تػجج فػخكؽ ذات داللػة إحرػائية بػضغ متػسػصات رتػب  يشز الفخض الثالث عمى أنو: " -5
درجات اشفاؿ السجسػعة التجخيبية عمي مؿياس الدػمػكيات الشسصيػة الذػائعة لػجؼ األشفػاؿ 
ذكؼ اضػػصخاب التػحػػج  ك مؿيػػاس ميػػارات األميػػات لمتعامػػل مػػع الدػػمػكيات الشسصيػػة لػػجؼ 

 ".كالتتبعى أشفاليغ في )الجرجة الكمية كاألبعاد( فى الؿياسضغ البعجػ
 كلمتحقق مغ صحة الفخض قامت الباحثة باآلتي:

اإلحراء الػصفي " الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لكل مغ الؿياس التتبعي كالبعجؼ  .4
 في مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج

التتبعي والبعدي لسقياس الدلهكيات ( الستهسطات واالنحرافات السعيارية لكل من القياس 24جدول )
 الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد

 األبعاد الدمػكية الشسصية
 لؤلشفاؿ

 الؿياس التتبعي
 7ف=

 الؿياس البعجؼ
 7ف=

 الستػسط
 )ـ(

االنحخاؼ 
 السعيارؼ )ع(

االنحخاؼ  الستػسط )ـ(
 السعيارؼ )ع(

 حخكي
51.4 3.131 50.2 2.168 

 لغػؼ 
53.6 2.408 53.4 1.817 

 برخؼ 
51 2.739 51.2 3.033 

 الجرجة الكمية
156 4.45 155.8 5.718 

  (3كيتزح ذلظ بالذكل )
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( الفروق بين الستهسطات لكل من القياس التتبعي والبعدي ألبعاد مقياس 6شكل )

 الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد والدرجة الكلية
باستخجاـ اختبار كيمكػكدغ لحداب داللة الفخكؽ بضغ الؿياس التتبعي كالبعجؼ لختب  .4

 درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية، ككانت الشتائج كسا يمي: 
( نتائج اختبار " ويلكهكدن" لداللة الفروق بين القياسين التتبعي والبعدي للسجسهعة التجريبية 25جدول )

 (7الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد )ن =  على مقياس الدلهكيات الشسطية

األبعاد الدمػكيات 
 الشسصية
 لؤلشفاؿ

ؾيسػػػػػػػػػػػػة  (الختب السػجبة4الؿياس التتبعي)ف= (الختب الدالبة4الؿياس البعجؼ)ف=
Z 

مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػؼ 
متػسػػػػػػػػػػػػػػػػػط  مجسػع الختب ف الجاللة

 الختب
مجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ف

 الختب
 متػسط الختب

 داؿغضخ  4.01 1 1 1 4.2 0 9 الحخكي 
 غضخ داؿ 1.11 4 4 4 9 9 4 المغػؼ 

 غضخ داؿ 4.11 4 4 4 1 1 1 البرخؼ 
 غضخ داؿ 4.94 0 0 4 0 49 1 الجرجة الكمية

 ( ما يمي:92يتزح مغ ججكؿ )
  ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )عجـ كجػد

الؿياس البعجؼ كالتتبعى، عمي مؿياس التجخيبية " لدمػكيات الشسصية الحخكية " بضغ 
 الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج .
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 ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12عجـ كجػد  فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )
التجخيبية " لدمػكيات الشسصية المغػية " بضغ الؿياس البعجؼ كالتتبعى، عمي مؿياس 

 . صية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحجالدمػكيات الشس
 ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12عجـ كجػد  فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )

التجخيبية " لدمػكيات الشسصية البرخية " بضغ الؿياس البعجؼ كالتتبعى، عمي مؿياس 
 . الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج

  ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12كجػد  فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )عجـ
( بضغ 1.12التجخيبية " لمجرجة الكمية عجـ كجػد  فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )

رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية، بضغ الؿياس البعجؼ كالتتبعى، عمي مؿياس الدمػكيات 
" بضغ الؿياس البعجؼ كالؿياس . كؼ اضصخاب التػحجالشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذ

 كمغ خبلؿ ما سبق يتزح أف ىحه الشتائج تحقق الفخض الثالث. كالتتبعى.

ثع قامت الباحثة باإلحراء الػصفي " الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لكل مغ الؿياس 
 التتبعي كالبعجؼ لسؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ 

( الستهسطات واالنحرافات السعيارية لكل من القياس التتبعي والبعدي مقياس مهارات األمهات 26جدول )
 للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن والدرجة الكلية

األبعاد الدمػكية الشسصية 
 لؤلميات

 7الؿياس البعجيغ= 7الؿياس التتبعضغ=
 االنحخاؼ السعيارؼ )ع( )ـ(الستػس االنحخاؼ السعيارؼ )ع( الستػسط)ـ(

 0.89 20.1 0.70 22,1 الحخكية 

 0.75 22.6 0.79 21.6 المغػية

 0.79 21.3 0.89 20,3 البرخية

 1 64 1 64 الجرجة الكمية
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  (4كيتزح ذلظ بالذكل )

 
( الفروق بين الستهسطات لكل من القياس التتبعي والبعدي والبعدي لسقياس مهارات األمهات 7شكل )

 للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن والدرجة الكلية

باستخجاـ اختبار كيمكػكدغ لحداب داللة الفخكؽ بضغ الؿياس التتبعي كالبعجؼ لختب درجات 
 أفخاد السجسػعة التجخيبية ) أميات (، ككانت الشتائج كسا يمي: 

( نتائج اختبار " كيمكػكدغ" لجاللة الفخكؽ بضغ الؿياسضغ التتبعي كالبعجؼ لمسجسػعة 94ججكؿ )
رجة الكمية ( لسؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات التجخيبية عمى )اإلبعاد كالج

 (4الشسصية لجؼ أشفاليغ )ف = 

األبعاد الدمػكية 
 الشسصية لؤلميات

 (4الؿياس القبمي)ف=
 الختب الدالبة

 (4الؿياس البعجؼ)ف=
 الختب السػجبة

مدتػؼ  Zؾيسة 
 الجاللة

مجسػع  ف
 الختب

متػسط 
 الختب

مجسػع  ف
 الختب

متػسط 
 الختب

 غضخ داؿ 4.14 1 1 1 4.2 0 9 الحخكية
 غضخ داؿ 1 4.2 4.2 4 4.2 4.2 4 المغػية

 غضخ داؿ 4.14 1 1 1 4.2 0 9 البرخية

 الجرجة الكمية
 غضخ داؿ 1 9.2 2 9 9.2 2 9
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 ( ما يمي:94يتزح مغ ججكؿ )

لبعج الدمػكيات ال تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية " -4
الشسصية الحخكية " بضغ الؿياس التتبعي كالؿياس البعجؼ.عمي مؿياس ميارات األميات 

 لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ .

ال تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية " لبعج الدمػكيات -9
كالؿياس البعجؼ.عمي مؿياس ميارات األميات لمتعامل الشسصية المغػية " بضغ الؿياس التتبعي 
 مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ .

ال تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية " لبعج الدمػكيات -0
الشسصية البرخية " بضغ الؿياس التتبعي كالؿياس البعجؼ.عمي مؿياس ميارات األميات 

 . دمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغلمتعامل مع ال

ال تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية " لمجرجة الكمية -1
عمي مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ، بضغ الؿياس 

 التتبعي كالؿياس البعجؼ. كبحلظ يتحقق صحة الفخض الثالث . 

( كالتي أضيخت عجـ كجػد فخكؽ ذات داللو 2010)  Linكجتو دراسة لضغ كىحا ما ا 
احرائية بضغ الؿياسضغ البعجؼ كالتتبعي لجؼ السجسػعة التجخيبية مسا يجؿ عمي فاعمية 
البخنامج السدتخجـ  في خفس الدمػكية الشسصية لجؼ االشفاؿ التػحجيضغ عضشة الجراسة، عمي 

 كأشفاليغ بعج انتياء البخنامج بسجة.أثخ فاعمية البخنامج مع األميات 

كالتي أضيخت  Tonge et al.,2014كأيزا ما أكجتو نتيجة دراسة تػنج كآخخكف, )     
عجـ كجػد فخكؽ ذات داللو احرائية بضغ الؿياسضغ البعجؼ كالتتبعي لجؼ السجسػعة التجخيبية 
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اعية لجؼ االشفاؿ تشسية السيارات االجتس السدتخجـ فيمسا يجؿ عمي فاعمية البخنامج 
 التػحجيضغ عضشة الجراسة.

مغ خبلؿ تحمضل نتائج الجراسة تبضغ كجػد فاعمية كتحدضغ إيجابي بضغ درجات         
السقاييذ القبمية كالبعجية لمبخنامج االرشادؼ في الحج مغ الدمػكيات الشسصية لؤلشفاؿ التػحج 

 بعي.لجؼ السجسػعة التجخيبية، لرالح السؿياس البعجؼ كالتت

كتخػ الباحثة أف كجػد األثخ اإليجابي لمبخنامج االرشادؼ ألميات األشفاؿ ذكػ       
اضصخاب التػحج لخفس حجة الدمػكيات الشسصية الذائعة لجػ أشفاليغ. كذلظ ما ىػ إال 
مؤشخ كاضح لجكر البخنامج في الحج مغ الدمػكيات الشسصية الذائعة ألشفاؿ التػحج، فتكخار 

ي تع استخجاميا في البخنامج لسجة البخنامج ساىع في تحدغ الدمػكيات الشسصية التساريغ الت
لمصفل التػحجؼ كتخػ الباحثة اف البخنامج احجث تفاعل اجتساعي اعمى كذلظ لػجػد األميات 

 بو مسا احجث ميارة في ضبط الدمػؾ الشسصي الذائع مغ الستابعة في تصبضق البخنامج.

مية البخنامج االرشادؼ في تشسية ميارات األميات لمتعامل مع لقج أيجت الشتائج فاع     
أشفاليغ ذكؼ اضصخاب التػحج، لجػ األميات السذتخكات في البخنامج، كضيخ أثخه في خفس 

 السذكبلت الدمػكية ألشفاليغ كقج تزسغ ذلظ ما يمي: 

كبلتيع أكاًل: خفس حجة أعخاض اضصخاب التػحج لجػ أشفاؿ السجسػعة التجخيبية كخفس مذ
الدمػكية كسا يؿيديا مؿياس الدمػكيات الشسصية كقج أسفخت ىحه الشتيجة عغ تحقق الفخض 
األكؿ كالثاني كالثالث، حضث كججت فخكؽ دالة إحرائيا بضغ متػسصي رتب درجات السجسػعة 

 التجخيبية في الؿياسضغ القبمي كالبعجؼ عمى مؿياس الدمػكيات الشسصية لرالح الؿياس البعجؼ.

 ) ,.Jang et al  9149كىحا ما أكجت عميو نتائج دراسة كل مغ جانغ كآخخكف )       
اسفخت  الشتائج الجراسة أيزًا إلى   .Estes et al., 2013 )9140،كإيدتخ كآخخكف )
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شبيعة البخنامج التي تخكد عمى تعسيع السيارات السكتدبة لمصفل مغ خبلؿ دكر اآلـ التي 
 شفاؿ لمتػاصل مع أشخاص كأفخاد محيصضغ بيع .اتاحت بجكرىا فخص أكبخ لؤل

 ماىػني كبارالذ)، Estes et al., 2013) كايزا دراسة كل مغ إيدتخ كآخخكف       
Mahoney and Perales, 2003))   أيزًا في الفخكؽ التي تسثمت في الؿياس البعجؼ

تدبة قج كفخىا لرالح األشفاؿ، قج تدسح باالستشتاج بأف مجسػعة كاسعة مغ السيارات السك
التجريب لؤلميات كالتي زادت مغ الفخص التػاصمية كعسمت عمى تصػر السيارت االجتساعية 
لجػ األشفاؿ، فاالىتساـ في اآلكنة األخضخة الحؼ أصبح مػجو نحػ األباء لمتجريب كالعسل في 

حيغ السذاريع السشدلية عادًة ما يتشبأ بذكل مػثػؽ بتحقضق مكاسب الحقة لجػ األشفاؿ ال
يعانػف مغ االضصخاب في سمػكيات الشسصية، كحػؿ ما يحتاجو األشفاؿ مغ استخاتيجيات 
تجخل تتجاكز تخكضد السؤسدات التعميسية كتػسيع نصاقيا لترل إلى األسخة كالعسل مغ خبلؿ 

 التخكضد عمى استخاتيجيات التجريذ كتجريب السشدلي لشعجيل الدمػؾ .

 Siller and Hutman and) )سايمخ كىػتساف كسيجساف يتفق مع نتائج دراسة كل مغ     
Sigman, 2013 كالتي أكجت عمى أف تجخبلت الػالجيغ مغ خبلؿ تعديد التػاصل األبػؼ ،

 مع أشفاليع يديج مغ استجابة األشفاؿ في جػانب التػاصل  كالتفاعل االجتساعي

جتساعي لجػ األشفاؿ إضافة إلى أف تشاكلشا خرائز جػانب التػاصل كالتفاعل اال       
ذكؼ اضصخاب شيف التػحج كقارناىا بسحتػػ البخنامج ، الحطشا أنو ربسا يعػد تقجـ األشفاؿ 
في ىحا الجانب في خفس حجة اإلضصخابات الدمػكية الشسصية إلى شبيعة السياـ التي يتع 

شفاؿ، فيي العسل بيا داخل السشدؿ كالتي تخكد عمى التعميع كالتجريب الحؼ قجمتو األميات لؤل
في مجسميا اىجاؼ تخكد عمى جعل الصفل مزصخًا  لمتعامل مع تمظ السياـ بشفدو كؾيامو 
بالعسمية التػاصمية كاعتساده فضيا عمى نفدو أكثخ، مسا يجفعو لتصػيخىا لمػصػؿ إلى غاياتو 

فتخضة التػاصمية كالتفاعل السقبػؿ مع اآلخخيغ، كربسا تعػد تمظ الفخكؽ أيزًا إلى الفػائج الس
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لمتػاصل كالتفاعل كالتي ستعػد بشتائج عمضيع لجمجيع في البضئات العائمية األكبخ كبالتالي 
لمسجتسع، كتحؿيقيع فخص تعميسية مثل: إتاحة الفخص ليع لشسحجة الدمػؾ السقبػؿ مغ أقخانيع، 

اعية، كالتكيف معيع، كزيادة القبػؿ اإلجتساعي لآلخخيغ ليع، كبالتالي زيادة كفاءتيع االجتس
 كالتي تتيح ليع زيادة فخص اإلتراؿ مع عجد أكبخ مغ األفخاد أيزًا، كجاء ىحا االستشتاج.

 .(Reitzel et al., 2013 لضتفق مع دراسة )ريتدؿ كآخخكف 

( بعشػاف )اثخ بخنامج تعجيل سمػؾ 9144أسامة دمحم كىاني أحسج ) كىحا ما أكجتو دراسة     
مقتخح في خفس انساط سمػكية لجؼ اشفاؿ التػحج( حضث ىجفت الجراسة إلي التعخؼ إلي أثخ 
بخنامج تعجيل سمػؾ مقتخح في خفس أنساط سمػكية لجػ أشفاؿ التػحج مغ خبلؿ اإلجابة عغ 

ػكية في خفس األنساط الدمػكية الدمبية لجػ أشفاؿ الدؤاؿ اآلتي: ىل تشجح اإلجخاءات الدم
التػحج؟ أجخيت الجراسة عمى ثبلثة أشفاؿ تػحج يؿيسػف في مخكد الكشجؼ الجكيل لمختبية بسجيشة 
عساف. كقاـ الباحثاف بإعجاد بخنامج تعجيل سمػؾ ألجل خفس األنساط الدمػكية لجػ أشفاؿ 

األنساط الدمػكية السػجػدة لجػ كل مغ  التػحج. كذفت الشتائج عغ انخفاض تكخار جسيع
األشفاؿ، مسا يذضخ إلي فاعمية اإلجخاءات الدمػكية التي تع اتباعيا في البخنامج ألجل خفس 

 األنساط الدمػكية لجػ أشفاؿ التػحج.

( بعشػاف فعالية بخنامج قائع عمى العبلج الػضيفي 9144كحلظ دراسة أسامة فاركؽ )      
زمية الجؾيقة في خفس الدمػكيات الشسصية التكخارية لجػ األشفاؿ ذكؼ لتشسية الحخكات الع

ىجفت الجراسة إلى تشسية الحخكات العزمية الجؾيقة كخفس الدمػؾ الشسصي  اضصخاب التػحج،
( أشفاؿ 2التكخارؼ مغ خبلؿ بخنامج قائع عمى العبلج الػضيفي، كقج تكػنت عضشة البحث )

 – 3(، كتتخاكح أعسارىع الدمشية ما بضغ )36 -26ما بضغ )تػحج الحيغ تتخاكح معامل ذكائيع 
( عاًما كندبة اضصخاب التػحج لجييع متػسصة، كقج أسفخ البحث عغ مجسػعة مغ الشتائج: 6

كجػد فخكؽ دالة إحرائًيا بضغ متػسصي رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمى مؿياس 
كؼ اضصخاب التػحج كالجرجة الكمية لمسؿياس تقجيخ الحخكات العزمية الجؾيقة لجػ األشفاؿ ذ
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في الؿياسضغ القبمي كالبعجؼ لرالح الؿياس البعجػ، عجـ كجػد فخكؽ دالة إحرائيا بضغ 
متػسصي رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمى مؿياس تقجيخ الحخكات العزمية الجؾيقة 

عي. كجػد فخكؽ دالة إحرائًيا لجػ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج في الؿياسضغ البعجؼ كالتتب
بضغ متػسصي رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمى مؿياس تقجيخ الدمػؾ الشسصي 
التكخارػ لجػ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج كالجرجة الكمية لمسؿياس في الؿياسضغ القبمي 

لؿياس كالبعجؼ لرالح الؿياس البعجؼ مسا يػضح انخفاض الدمػؾ الشسصي التكخارػ في ا
البعجؼ، ال تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بضغ متػسصي رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية 
عمى أداء مؿياس تقجيخ الدمػؾ الشسصي التكخارػ لجػ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج كالجرجة 

 .الكمية لمسؿياس في الؿياسضغ البعجؼ كالتتبعي

 Radleyرادلي  Tonge et al.,( 2014))كسا اتفقت الجراسة مع نتائج دراسة لضغ       
التي أكجت عمى أىسية دكر األـ كمذاركتيا في تصبضق بخامج ( ۱۲۲۲كحدػنة ) ،( ۱۲۲۲)

  التجخل السقجـ لصفميا مسا يؤدؼ ذلظ إلى تشسية ميارات الصفل كخفس مذكبلتو الدمػكية. 

ثانيا: تشسية ميارات األميات كتجريبيع عمي تحمضل الدمػؾ التصبيقي لمتعامل مع        
أشفاليغ ذكؼ اضصخاب التػحج كاف لو االثخ كالفاعمية في خفس الدمػكيات الشسصية لجؼ 
اشفاليغ، كقج اتزحت فاعمية الفشيات السدتخجمة في البخنامج كفاعمية انذصة البخنامج مغ 

دالة إحرائيا بضغ متػسصي رتب درجات الؿياسضغ القبمي كالبعجؼ خبلؿ كجػد فخكؽ 
 لمسجسػعة التجخيبية في مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لؤلشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج.

كيخجع ذلظ إلى كعي األميات بأىسية السيارات التي تعمسشيا كاالستسخار في استخجاميا أثشاء 
 ذلظ يرب في مرمحة أشفاليغ، تعامميغ مع أشفاليغ، كادراكيغ أف 

( بعشػاف "فاعمية بخنامج تحمضل 9144)القاسسي( ) ككسا تتفق ىحه الشتيجة مع دراسة كبًل مغ
في تشسية االدراؾ الحدي عشج الصفل التػحجؼ". حضث ىجؼ البحث (ABA) الدػؾ التصبيقي
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في تشسية االدراؾ الحدي عشج  (ABA)الي اختبار فاعمية بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي
الصفل التػحجؼ، دراسة عمى عضشة مغ أشفاؿ التػحج بالعيادة الخاصة بأشفاؿ التػحج قجر 

شفل متػحج، اختضخكا بصخيقة قرجية، استعشا بالسشيج شبو تجخيبي، كلجسع  91عجدىع ب
السبلحطة،  السعصيات استعشا بسؿياس تقجيخ التػحج في الصفػلة لكارز، ك القائسة الحدية ك

ىحا مغ خبلؿ تصبضق مؿياس كارز كالقائسة الحدية ك البخنامج لتحدضغ اإلدراؾ الحدي لمصفل 
 .''التػحجؼ، قسشا بتفخيغ الشتائج كمعالجتيا احرائيا باستخجاـ أسالضب إحرائية اختبار ''ت

Test Tك تػصمت الشتائج إلى كجػد فخكؽ ذات دالة إحرائية بضغ متػسصات درجات أفخاد، 
السجسػعة التجخيبية في االدراؾ الحدي بضغ الؿياس القبمي كالبعجؼ لرالح الؿياس البعجؼ 

فاعمية إيجابية في تشسية االدراؾ  (ABA) كىحا يذضخ الى اف البخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي
 .المسدي كالبرخؼ كالدسعي كالحكقي ك الذسي لصفل التػحج

، Lin (۱۲۲۲)كلضغ   .tonge et alنج كآخخكف ككحلظ اتفقت نتائج البحث مع دراسة تػ 
(Bailey, Pokrzywinski & Bryant, 1983( كدراسة )Brusa, Richman, 2008 )

 Lanovaz,& Sladeczek, 2012) ( كدراسة ك(Lang, 2010كدراسة النغ كآخخكف، 
( كدراسة Mahoney, Persels, 2003كدراسة )  (Boyed, Rupp, 2001)كدراسة 

Clark, 2011) ) 
كتخؼ الباحثة أف الدمػكيات الشسصية كاحجة مغ أكثخ الخرائز الستأثخة سمًبا     

باالضصخاب التػحجؼ, كيعػد ذلظ إلى أف الصفل التػحجؼ  لجيو اضصخاب بضػلػجيا فى ىحه 
القجرة, كلحلظ فإف معطع االستخاتيجيات السدتخجمة تخكد عمى تدكيج الصفل بخبخات اجتساعية 

يغ كىحا ال يقمل مغ أىسية التجريب عمى خفس ىحه الدمػكيات الشسصية كانفعالية مع اآلخخ 
 حضث تسثل جدًءا أساسًيا مغ البخامج التخبػية كالتجريبية السقجمة لمصفل أضصخاب التػحج.
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 ثانيا: توصيات الدراسة

 بشاًء عمى الشتائج التى تػصمت إلضيا  الجراسة الحالية يسكغ تقجيع بعس التػصيات التالية:  
ضخكرة التجخل السبكخ لبلضصخاب التػحجؼ, كتػفضخ األليات البلزمة لمكذف عغ ىحا  .4

 االضصخاب في الدشػات االكلي مغ حياة الصفل,.
 ضخكرة العسل الجساعي مع االشفاؿ التػحجيضغ كدمجيع مع األشفاؿ العاديضغ . .9
ق االنذصة ضخكرة اشتخاؾ كتعاكف الػالجيغ كأفخاد األسخة في مبلحطة سمػؾ الصفل كتصبض .0

 السشدلية لتحقضق أفزل الشتائج مع ىؤالء األشفاؿ التػحجيضغ.
فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي في  ضخكرة التخكضد عمي البخامج األرشادية القائسة عمي .1

 عبلج األشفاؿ التػحجيضغ .
 تأىضل كإعجاد أخرائضضغ التػحج كخاصة القائسضغ بالعبلج بالبخامج الدمػكية . .2
 ضخكرة تقجيع دكرات إرشادية كتػعية كتجريبية تيتع بتػعية أكلياء أمػر باألشفاليع  .3
 االىتساـ بشػعية االنذصة السقجمة ليؤالء االشفاؿ في السخاكد. .4

 دارسة مدحية لحاالت االضصخاب التػحجؼ في القاىخة.-11
مج تفعضل دكر اإلرشاد األسخؼ ألميات األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج في معاىج كبخا-11

 التخبية الخاصة. 
تذجيع الذخاكة بضغ أسخ األشفاؿ كاالختراصضغ الحيغ يقجمػف خجمات ألشفاليع مغ ذكؼ -12

 اضصخاب التػحج. 
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 قائسة السراجع

 أواًل: السراجع العربية

يع، عبل عبج الباقي ) (. اضصخاب التػحج أعخاضو كاسبابو كشخؽ عبلجو، عالع 9144إبخـا
 الكتب، القاىخة مرخ.

 (. اضصخاب التػحج، دار جميذ الدماف، عساف، األردف. ۱۲۲۱االعطسي، سعضج رشضج )

(. تصػيخ صػرة أردنية مغ مؿياس تقجيخ التػحج الصفػلى. رسالة 9140أمانى عمى الزامغ )
 .ماجدتضخ، كمية العمـػ التػبػية كالشفدية، جامعة عساف العخبية

، دار 0حتياجات الخاصة كتخبضتيع، ط(. سيكػلػجية ذكؼ اال۱۲۲۲أمضغ، عبج السصمب )
 الفكخ العخبي، القاىخة، مرخ.

(. عمع نفذ الصفل 9114البصانية، دمحم أسامة، عبج الشاصخ، دياب الجخاح، محسػد مأمػف )
 ، عساف، األردف، دار السدضخة لمشذخ كالتػزيع كالصباعة 4غضخ العادؼ، ط 

(. اثخ بخنامج تعجيل سمػؾ مقتخح في 9144)البصانية، دمحم أسامة، عخنػس، ىاني احسج. 
 (.0(.ع )49خفس أنساط سمػكية لجؼ أشفاؿ التػحج. مجمة العمـػ التخبػية كالشفدية، مج)

 (. إعاقات الشسػ الذاممة، عساف، دار السدضخة لمشذخ كالتػزيع.9140بصخس، بصخس. )

ء السعايضخ (: ؾياس كتذخيز اضصخابات شيف التػحج في ضػ 9142الجبلمجة، فػزية )
، عساف، دار السدضخة لمشذخ كالتػزيع.ة، مكتبة DSM-4/DSM-5التذخيرية الػاردة في 

 اإلنجمػ السرخية.

 -(. األشفاؿ التػحجيػف 9114جػردف، ريتا كستضػرات بضػؿ )تخجسة( رفعت محسػد بيجات )
 جػانب الشسػ كشخؽ التجريذ. القاىخة، عالع الكتب . 
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الية التجخل السبكخ السكثف في تحدضغ الدمػؾ التكيفي (. فع9111حدغ, مشى خميفة )
لؤلشفاؿ التػحجيضغ باستخجاـ التحمضل التصبيقي لمدمػؾ. مجمة كمية التخبية بالدقازيق، 

 .933-455(، ص 14، )05السجمج 

(. أثخ الشذاط الخياضي في خفس الدمػؾ الشسصي لجػ األشفاؿ ۱۲۲۲حدػنة، مأمػف دمحم )
 تػراه، جامعة عساف العخبية، األردف.التػحجيضغ. رسالة دك

(. التػحج، السجمة العخبية العمسية لمفتياف، السشطسة العخبية لمتخبية 9113الخػاجة، فخح فخاج )
 .46ػ ع 41كالثقافة كالعمػـ، مج 

يع ) ، عساف، دار كائل 9(. التػحج: الدمػؾ كالتذخيز كالعبلج، ط9143الدريقات، إبخـا
 لمشذخ كالتػزيع.

(. تجريذ األشفاؿ السرابضغ ۱۲۲۲كؼ، عبج العديد أبػ جػدة، كائل خذاف، أيسغ )الدخشا
 بالتػحج )متخجع(. االمارات العخبية الستحجة، دار القمع لمشذخ كالتػزيع. 

(. مجؼ فاعمية بخنامج ارشادؼ لمػالجيغ لتشسية بعس 9112سميساف، عبج الخحسغ الدضج )
، رسالة دكتػراة،   معيج الجراسات العميا لمصفػلة، جامعة عضغ شسذ.ميارات شفل اآلكتضـد

(. اإلعاقة الغامزة )التػحج(، اإلسكشجرية، ۱۲۲۲الدضج، كلضج كسبلمة، خميفة، ربيع شكخؼ )
 دار الػفاء لجنيا الصباعة كالشذخ، مرخ. 

 (. مؿياس اضصخاب التػحج لؤلشفاؿ ، القاىخ9140الذخز، عبج العديد الدضج )

 .كالتػزيع لمشذخ كائل دار :عّساف الدمػؾ، (. تعجيل9111)قحصاف  الطاىخ،

 . القاىخة: مكتبة دار شخؽ.9(. اضصخاب التػحج، ط۱۲۲۲) .عبج الخحسغ سضج سميساف
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مػؾ تعجيل في السكثف السبكخ التجخل فعالية (.9143شادية ) العاؿ، عبج  الشسصي الدُّ
مػؾ تحمضل باستخجاـ الحاتػيضغ لؤلشفاؿ التكخارؼ   جامعة التَّخبية، كمية مجمة التَّصبيقي، الدُّ

 .221 -240، 39 ع مرخ، ششصا،

(. مؿياس السيارات التػاصمية لمبلشفاؿ ، 9140عبج العديد عبج العديد ، أمضغ عبج الغشي )
، 9ج 02مجمة اإلرشاد الشفدي، مخكد اإلرشاد الشفدي، جامعة عضغ شسذ، القاىخة، ع

 .263-222عجد أغدصذ ، 

 كالسخشجيغ اآلباء دلضل اإلنداني الدمػؾ (.  تعجيل9112سعضج ) كالعدة، جػدت؛ اليادؼ، عبج
 .كالتػزيع لمشذخ الثقافة دار :عساف كاالجتساعية، كالشفدية التعميسية في القزايا التخبػيضغ

(. مجخل الي اضصخاب التػحج: مفيػمو كاسبابو، أنػاعو 9141عخب، خالج عبج الخحسغ )
يارات السيشية لمخرائضضغ كالعاممضغ في بخامجو. الخياض، دار كؾياسو، كتذخيرو، الس
 الدىخاء لمشذخ كالتػزيع. 

(. األشفاؿ التػحجيػف، عساف، األردف، دار البازكرؼ العمسية ۱۲۲۲عمضػات، دمحم عجناف. )
 لمشذخ كالتػزيع. 

 (، العبلج الدمػكي لسطاىخ العجد في التػاصل المغػؼ كالتفاعل9110الغامجؼ, عدة )
 االجتساعي لجػ أشفاؿ التػحج. رسالة دكتػرة، كمية التخبية بالخياض، الخياض، الدعػدية.

 ، دار الفكخ، عساف، األردف.1(. مقجمو في اإلعاقة العقمية، ط9141فاركؽ، الخكساف. )

يع عبجالبله ) (. فعالية بخنامج عبلجى سمػكى فى تشسية بعس التعبضخات 9116فايدة ابخـا
عضشة مغ األشفاؿ التػحجيضغ، أبحاث مؤتسخ نحػ استثسار أفزل لمعمـػ  االنفعالية لجػ

، ص 9التخبػية كالشفدية فى ضػء تحجيات العرخ، كمية التخبية، جامعة دمذق، مجمج 
4-23 
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في تشسية االدراؾ  ( ABA)(. فاعمية بخنامج تحمضل الدػؾ التصبيقي9144القاسسي، أسساء. )
 ماجدتضخ، جامعة عبجالحسضج ابغ باديذ، الجدائخ.الحدي عشج الصفل التػحجؼ.رسالة 

(. البخامج التخبػية كاألسالضب العبلجية لحكؼ ۱۲۲۱القر، مرصفى، الخػالجة، فؤاد. )
 الحاجات الخاصة، دار الثقافة، عساف، األردف. 

 كالسيشضضغ، كالسعمسضغ األمػر ألكلياء مقجمة التصبيقي، الدمػؾ تحمضل (.9149كضخني، آلبخت.)
 .الجكلي الشاشخ دار الخياض: العتضبي، بشجر بشجر ناصخ تخجسة

 ، القاىخة: دار الخشاد. 0(، مؿياس الصفل التػحجؼ، ط9112دمحم، عادؿ عبجهللا )

(. التجخل السبكخ في رعاية التخمف العقمي كدكر اإلرشاد الشفدي ؼيو، ۲۹۹۲مخسي، كساؿ. )
 (.21.94عضغ شسذ، القاىخة )مجمة اإلرشاد الشفدي، العجد الخابع، جامعة 

 –التذخيز  –(. التػحج )األسباب 9144مرصفي، أسامة فاركؽ كالذخبضشي، الدضج كامل. )
 ، دار السدضخة لمشذخ كالتػزيع كالصباعة، عساف.4العبلج ، ط

(. فعالية بخنامج قائع عمى العبلج الػضيفي لتشسية الحخكات 9144مرصفي، أسامة فاركؽ. )
في خفس الدمػكيات الشسصية التكخارية لجػ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب  العزمية الجؾيقة

 http://repository.sustech.edu/handle/123456789/18263التػحج. 

حدضغ ميارات (، بشاء بخنامج في التعديد الخمدؼ كؾياس أثخه في ت9144السػمشي, رنجة )
التفاعل كالتػاصل لجػ عضشة مغ أشفاؿ التػحج. رسالة دكتػرة، جامعة عساف العخبية 

 لمجراسات العميا، عساف، األردف

(. مجػ فعالية بخنامج عبلجي لتشسية االتراؿ المغػؼ لجػ بعس 9114نرخ، سيى. )
 .األشفاؿ التػحجيضغ. رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، جامعة عضغ شسذ، مرخ

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/18263
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 التػحج، تخجسة )الدارع، اضصخاب شيف ذكك الصبلب (. 9144دكنا. ) كأليسػ، جػاف؛ فمضغ،ى
 .كمػزعػف  ناشخكف  الفكخ دار عساف:  يحضى(. كعبضجات، نايف؛

 ناشخكف  الفكخ دار كاالنفعالية.عساف: الدمػكية (. االضصخابات9141خػلة. ) يحضى،
 .كمػزعػف 
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