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 ممخص البحث

ال راسػػػة الحاليػػػة تلػػػع التعػػػرؼ كمػػػع لكػػػراض اإلكتةػػػا  الشفدػػػع لػػػ ػ كيشػػػة مػػػؽ  هػػػ   
بمغػػ   ، (29األطفػاؿ  ػع مرةمػة الظفؾلػة السبكػرة لجشػػا  جاوحػة  يػروس مؾرونػا السدػتج )كؾ ي  

)مػػػؽ السدػػػتؾػ الرػػػانع لريػػػاض  ( طفػػػبل وطفمػػػة  ػػػع مرةمػػػة الظفؾلػػػة السبكػػػرة72كيشػػػة ال راسػػػة )
 ،واسػػتخ ـ  ػػع ال راسػػة الحاليػػة مكيػػاس اإلكتةػػا  الشفدػػع لؤلطفػػاؿ )تكػػ اد الباةرػػة(  ،األطفػػاؿ(

وج ال راسػػػة تلػػػع وجػػػؾد  ػػػروؽ دالػػػة تةرػػػاويا  ػػػع متؾسػػػظات درجػػػات األطفػػػاؿ  ػػػع تؾصػػم  نتػػػا
تلػع كامػل كػ د اإل ػؾة ليزػا وتعػزػ  ،اإلكتةا  الشفدع تعزػ تلع كامل الشؾع لرػال  اإلنػاث 

تلػع كامػل درجػة التباكػ  اإلجتسػاكع لرػال  التباكػ  ليزا وتعزػ  ،لرال  األطفاؿ ب وف ت ؾة
 الكمع.

مرةمػػة الظفؾلػػة  -( 29 يػػروس مؾرونػػا السدػػتج  )كؾ يػػ جاوحػػة  -الشفدػػع  اإلكتةػػا ات السفتاحي  ة: س  الكم
 السبكرة

Abstract 
     The present study aims to identify the symptoms of psychological 

depression in children in the early childhood stage during the out break 

of the new Corona Virus (Covid-19)، The sample of the study reached 

(70) children in early childhood stage ، A Psychological depression 

scale prepared by the researcher ، was used in the study ، the results 

found that there were statistically significant differences in the mean 

scores of children in psychological depression attributed to the gender 

factor in favor of females ، Attributed also to the number of brothers 

and sisters in favor of the only child in the family ، and to the factor of 

social distancing in favor of total spacing. 

Key words: Psychological Depression - Corona Virus (Covid-19) - 

early Childhood stage 
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 مقجمة

( ة ج  لزمات مريرة نفدية وصػحية و Covid-19مع عهؾر  يروس مؾرونا السدتج  )     
وتػ  ت تمفػ  الػ وؿ كمػع مدػتؾػ العػالؼ  ػع اليػة مؾاجهػة تػ اعيات هػ    ،تجتساعيػة و تتترػادية

ومػؽ تػ اعيات ذلػػ التباكػ  اإلجتسػاكع الػ ػ ا ػظرت  ،األزمات الشاجسة كػؽ عهػؾر الفيػروس
 ،الػػ وؿ لفر ػػى كمػػع الدػػكاف لسحاولػػة لمتخميػػل مػػؽ اال ػػتبلو لتخميػػل العػػ وػ وانتذػػار الفيػػروس 

 مسا للـز السجتسعات بؾجؾد نسط ةياة ج ي  لؼ يكؽ العالؼ معتاد كميى مؽ تبل.
عهؾر بعض التغيرات الدمؾمية لػ ػ السػؾاطشيؽ وذلػػ ةيػ  لػؼ يكػؽ  األمر ال ػ لدػ تلع     

هشاؾ استع اد  ع لػ مكاف لمتعامل مع لزمة بسرل ذلػ الحجػؼ التػع  اجةػ  العػالؼ بػالتغير مػؽ 
                                             ةيػػ  لػػؼ يكػػؽ هشػػاؾ  بػػرات نفدػػية ماميػػة لمتعامػػل مػػع مرػػل هػػ   الجانحػػة .                                       ،ةػػاؿ تلػػع ةػػاؿ 
 (.37: 0202،)سامر جسيل 

كمع اآلبا  لو مخ مع  وذلػ ةي  لنهؼ يعتس وف  ،واألطفاؿ هؼ لكرر الفةات تأجرا بالجاوحة     
 هػػؼ يتعػػاممؾف مػػع  ظػػر  ألمػػر متػػأجريؽ بتبعػػات هػػ   الجاوحػػة،الػػ يؽ هػػؼ  ػػع ةكيخػػة ا الركايػػة،

األمر ال ػ انعكس كمع لطفاؿ بعض األسػر  ػع عهػؾر  ركة مبيرة،ر بدمفاجئ وغامض يشتذ
و زيػػادة ةػػ تها كسػػا مانػػ  مؾجػػؾدة مػػؽ تبػػل األمػػر الػػ ػ مػػاف دا عػػا الدػػمبية بعػػض الدػػمؾميات 

 لجاوحة كمع اإلكتةا  ل ػ األطفاؿإلجرا  ه   ال راسة مسحاولة لمتعرؼ كمع لجر ه   ا

 مذكمة الجراسة

(  مشػػ  تفذػػع  السػػرض   ػػع Covid - 19رونػػا السدػػتج  )الشػػػ لف انتذػػار وبػػا  مؾ      
وصػارت  ،ت  لجر بذػكل مبيػر كمػع مختمػم السدػتؾيات  ػع دوؿ العػالؼ ما ػة  ،0229ديدسبر 

ا ػػػا ة الػػػع  ،ل بػػػار السػػػرض ومتابعتهػػػا هػػػع الذػػػغل الذػػػاغل لؾسػػػاول االكػػػبلـ  ػػػع مػػػل مكػػػاف 
 ،ومشع د ػؾؿ الجامعػات  ،ال راسة  مشها تعميق ،اإلجرا ات االةترازية التع طبختها دوؿ العالؼ 
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 ،مػػػل ذلػػػػ للخػػػع  بتػػػأجيرات مختمفػػػة كمػػػع األسػػػرة والظفػػػل  ،و ػػػرض الحغػػػر الجزوػػػع لو الكمػػػع 
ومػؽ هشػا تػأتع لهسيػة دور الؾالػ يؽ  ػع تؾعيػة  ،ولسػهؼ  ػع نذػر الػ كر والهمػع  ػع تمػؾ  البذػر

 (.7: 0202 ،األبشا  بكيفية التعامل والتأتمؼ مع تمػ الغروؼ ) ال  صبلح

والشػ لف مبادرات ك ي ة ت  انظمخػ  مػؽ مسسدػات ركايػة الظفؾلػة  كمػع ا ػتبلؼ دواورهػا     
 يخا واتداكا كبر وسػاوط رتسيػة الػع تخػ يؼ بػرامج تركيفيػة وتؾجيهػات ترشػادية لؤلسػر  ػع عػل 

ومزػػػػػػسؾنها التؾعيػػػػػػة الرػػػػػػحية لؤلطفػػػػػػاؿ والتشذػػػػػػيط الرخػػػػػػا ع األسػػػػػػرػ )سػػػػػػعي   ،هػػػػػػ ا الؾ ػػػػػػع
 (22: 0202،بهؾف 

 ،وطػػؾؿ الؾتػػ  الػػ ػ يخزػػيى األطفػػاؿ بػػالسشزؿ ربسػػا يكػػؾف نا عػػا لو  ػػارا  ػػع الؾتػػ  نفدػػى    
ةي  لف الخروج مؽ السشزؿ لمػ ها  لمرو ػة لو التشػز  لو التدػؾؽ مػع اآلبػا  مػاف مدػاهسا  ػع 
رؤية الظفل لسريرات تذغل كخمى وتفكير  تاًل لنى نغرا لمتباكػ  االجتسػاكع لصػب  ةبػيس السشػزؿ 

د لسرتى  خػط. األمػر الػ ػ تػ  يػسدػ الػع عهػؾر بعػض األنسػاو  الدػمؾمية والشفدػية  ػع بيؽ ل را
 اإلتجا  الدمبع  مرل الخمق لو اإلكتةا  لو الشذاو الزاو  ....

 بيشسا شكل  يروس مؾرونا واإلجرا ات الستعمخة بى  غؾطا مريرة كمع كالؼ الكبار يج         
لمتعامػػل مػػع هػػ ا الؾ ػػع الج يػػ  الػػ ػ تغيػػر ميػػى مػػل األطفػػاؿ لنفدػػهؼ الحمخػػة األ ػػعم نفدػػيا 

 شئ.

يمجأ األطفاؿ الع البالغيؽ لفهؼ ما يجرػ ةؾلهؼ وب  الظسأنيشة  ع نفؾسهؼ الرغيرة )السسسدة 
 ( 8: 0202 ،الفمدظيشية لحخؾؽ االنداف

وت  الةغ  الباةرة  ع عل ه   الغروؼ الرعبة بكل السخػاييس  الخػؾؼ والخمػق لػ ػ        
السحيظػة ومػ لػ الباةرػة مػأـ تػأجر بعػض األطفػاؿ بذػكل مبيػر نفدػيا  سػشهؼ مػؽ عهػرت  األسر

مػػؽ -واإلكتةػػا  الشفدػػع مػػاف لكرػػر تمػػػ األكػػراض    ،كميػػى لكػػراض اإلكتةػػا  والخمػػق والخػػؾؼ
 وشكاوػ لمهات ل ريات. – بلؿ مبلةغة الباةرة 
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ؾنة لسا يعرؼ باإل ظرابات لو  اإلكتةا   يسرل واة ا مؽ األنساو الرويدية األربعة السك      
 ،اإلندػػحا  اإلجتسػػاكع  ،الخمػػق ،الستبلزمػػات ال ا ميػػة والتػػع تذػػسل باإل ػػا ة الػػع اإلكتةػػا  

وتذػػػػػكل اإل ػػػػػظرابات ال ا ميػػػػػة نسظػػػػػا ومجػػػػػاال  رعيػػػػػا رويدػػػػػيا  ،والذػػػػػكاوػ الب نيػػػػػة والجدػػػػػسية
الكذػػم كػػؽ هػػ   لمسذػػكبلت اإلنفعاليػػة  والدػػمؾمية  هػػع تشذػػأ وتتظػػؾر دا ػػل الفػػرد مسػػا يجعػػل 

السذػػػكبلت ولكرا ػػػها جسيعهػػػا  اصػػػة تذا اكتسػػػ   ػػػع الكذػػػم كشهػػػا  خػػػط بالسبلةغػػػة السباشػػػرة 
 (62: 0223 ،)مشع دمحم

وت  انظبخ  بعض ه   األكراض كمع األطفاؿ  ع ه   ال راسة متؾازيا ذلػػ مػع التباكػ        
 ح   ع ه ا السؾ ؾع.االجتساكع السترتب كمع  يروس مؾرونا السدتج  مسا دكا الباةرة لمب

 ه ا ويسكؽ صياغة مذكمة ال راسة  ع الدساؿ الرويدي التالع :

( كمع مدتؾػ اإلكتةا  Covid - 19ما هؾ لجر جاوحة  يروس مؾرونا السدتج  )
 األطفاؿ  ع مرةمة الظفؾلة السبكرة؟ الشفدع ل ػ

 ويتفرع مؽ ه ا الدساؿ تداؤالت  رعية هع:  

لشؾع كمع مدتؾػ اإلكتةا  الشفدع السترتب كمع جاوحة تلع لؼ م ػ يسجر متغير ا-2
 (  ل ػ األطفاؿ  ي مرةمة الظفؾلة السبكرة ؟29كؾرونا )كؾ ي  

جزوع( كمع مدتؾػ االكتةا  -تلع لؼ م ػ تسجر درجة التباك  االجتساكع )كمع-0
 رة ؟ (  ل ػ األطفاؿ  ي مرةمة الظفؾلة السبك29الشفدع السترتب كمع جاوحة مؾرونا )كؾ ي  

تلع لؼ م ػ يسجر كامل ك د األ ؾة كمع مدتؾػ اإلكتةا  الشفدع السترتب كمع -3
 (  ل ػ األطفاؿ  ي مرةمة الظفؾلة السبكرة ؟29جاوحة مؾرونا )كؾ ي  
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 أىجاف الجراسة:

 ته ؼ ال راسة الحالية الع اآلتع:

لسبكرة التعرؼ كمع مدتؾػ اإلكتةا  الشفدع ل ػ األطفاؿ  ع مرةمة الظفؾلة ا-2 
 والشاتجة كؽ جاوحة  يروس مؾرونا السدتج .

التعرؼ كمع طبيعة الفروؽ  ع مدتؾػ اإلكتةا  الشفدع ل ػ االطفاؿ  ع مرةمة  -0
 ك د األ ؾة باألسرة(. ،درجة اإللتزاـ بالتباك  االجتساكع ،الظفؾلة السبكرة تبعا لستغيرات )الشؾع

 أىسية الجراسة:
 ع :تكسؽ لهسية ال راسة الحالية  

 -األهسية الشغرية:-2 

 –( Covid - 19تأتع تمػ األهسية مؽ تشاوؿ متغيرا ج ي ا طرل كمع البذرية وهؾ )     
 ع  –ون رة ال راسات العربية التع تشاول  لجر جاوحة  يروس مؾرونا السدتج  كمع األطفاؿ 

 -ة ود كمؼ الباةرة

 -األهسية التظبيكية:-0

م راسة الحالية مؽ  بلؿ التؾصيات التع تتشاولها الباةرة تأتع األهسية التظبيكية ل     
والستعمخة بزرورة تك اد األطفاؿ باأل ص لكيفية التعامل مع األزمات والكؾارث. وميفية 

 السداهسة  ع تخفيف ة ة السذكبلت الشفدية الشاتجة كشها.

 حجود الجراسة:
ل ال راسع الرانع لمعاـ الجامعع الح  الزمشع :  تؼ تظبيق مكياس ال راسة الحالية  ع الفر 
 ( )شهر مايؾ(.0229/0202)

 الح  البذرػ: تسرل  ع كيشة ال راسة وهع مجسؾكى مؽ األطفاؿ  ع مرةمة الظفؾلة السبكرة.
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( كؽ طريق wordالح  السكانع: تؼ التظبيق مؽ  بلؿ تؾزيع السكياس بريغة ممم )وورد
طفاؿ وجها لؾجى  ع مكاف معيؽ نغرا لغروؼ تظبيق )واتدا ( وذلػ لتع ر المخا  بأمهات األ

 التباك  اإلجتساكع.

 مرطمحات الجراسة :
 أطفال مخحمة الطفهلة السبكخة:-1

و يها يكتدب الظفل  ،وهع السرةمة التع تست  مؽ كاميؽ تلع ةؾالع  سدة لكؾاـ      
 الشفس.مسا يحخق ت را مبيرا مؽ اإلكتساد كمع  ،السهارات األساسية مرل السذع والمغة

 (:Covid-19فيخوس الكهرونا السدتجج )-2  

هؾ مؽ سبللة الفيروسات السعرو ة  باسؼ )كؾرونا( والتع ت  تدبب السرض لئلنداف      
سعاؿ جاؼ(  ،ترهاؽ،وت  يشتخل ه ا الفيروس لئلنداف مدببا لى ةالة مر ية ) ةسع،والحيؾاف 

 (WHO, 2020لفرد )مؽ  بلؿ الخظيرات الستشاجرة كمع األسظ  السحيظة با

كتئاب الشفدي:-3  اإل

تعرؼ الباةرة السرظم  تجراويا بأنى : مجسؾع ال رجات التع يحرل كميها الظفل كمع       
 مكياس اإلكتةا  الشفدع السدتخ ـ  ع ال راسة الحالية.

 اإلطار الشظخى ودراسات سابقة
 أوال: مخحمة الطفهلة السبكخة

وهع لكرر  ،بالفترة التي تدبق التحاؽ الظفل بالس رسة تتسرل مرةمة الظفؾلة السبكرة    
وكادة ما يتؼ الترميز كمع استخ اـ المعب  ،السراةل ةداسية وتأجيرا كمع ةياة الظفل ميسا بع 

 (.Bethlewis,2018:3 ي تعميؼ األطفاؿ  بلؿ ه   السرةمة )

 

 



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

766 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

 دور األسخة في مخحمة الطفهلة السبكخة:

ةي  لنى  ،ر كمع األطفاؿ بذكل مبير  بلؿ ه   السرةمة السهسةتدتظيع األسرة التأجي     
 ،مؽ السسكؽ لف تشتخل الكيؼ واأل كار مؽ الؾال يؽ تلع طفمهؼ بذكل وا    ي ه   السرةمة

ل ا  ،م لػ اةتياجى لمذعؾر باألمؽ والحب ،ةي  يتذكل  يها مفهؾـ ال ات بالشدبة لمظفل
ة ومترابظة لكرر ت رة كمع التؾاصل وتكؾيؽ  الظفل ال ػ يعيش  سؽ ةياة كاومية سعي 

كمع ككس الظفل ال ػ يعيش  ي لجؾا  لسرية تفتخر تلع الذعؾر  ،كبلتات اجتساعية ناجحة
وتعتبر مذارمة األسرة لمظفل المعب واأل كار ووجهات الشغر مؽ األمؾر التي يجب  ،باألماف

بير كمع سمؾؾ الظفل بذكل وذلػ لسا لى مؽ تأجير م ،االهتساـ بها  بلؿ ه   السرةمة 
(. ل ا ماف مؽ الزرورػ ترابط ل راد األسرة  ي ه   Alison Lafortune,2014:2ايجابع )

 األسرة هي  ،اآلونة وهع  ترة الجاوحة به ؼ ب  جؾ مؽ اإلطسةشاف واألمؽ الشفدع لمظفل
عؾامل التي ال اكؼ األوؿ لمظفل نفديا والجؾ األسرػ ال ػ تدؾد  العبلتات اإليجابية مؽ ال

 تداك   ي اجتياز األزمات التي ت  تكؾف ناتجة كؽ عروؼ  ارجية.
 (:Covid - 19ثانيا: جائحة فيخوس كهرونا السدتجج )

رغؼ التخ ـ الكبير ال ػ شه تى البذرية  ع مجاؿ الؾتاية مؽ األمراض السع ية       
زال  تعتبر السذكمة  إف ه   األمراض ال  ،ومكا حتها و اصة  ع دوؿ العالؼ الستخ مة 

ويتؾتع الع ي  مؽ العامميؽ  ع  ،و اصة ال وؿ الشامية ،الرحية األولع كمع نظاؽ العالؼ
(  ع السدتخبل الخريب Morbidityالسجاؿ الرحع لنها ستبخع واة ة مؽ لهؼ لسبا  الؾ اة  )

الؾتاية مشها وبرامج مكا حتها والعسل كمع  ،وبالتالع   إف ال راسة الؾباوية له   األمراض ،
( ويعتبر الؾبا  لو 566: 0220،يشبغع لف ت  ل  ع لػ تخظيط صحع سميؼ  )كب الفتاح دمحم

الجاوحة التع تزر  العالؼ واة ة مؽ لهؼ لسبا  تغير الكرير مؽ الرؾاب  لو التع ماف يعتخ  
ويعتبر  ،الخ رة كمع مؾاجهة الكؾارث  ،التخ ـ العمسع  ،لنها جؾاب  مرل الحالة اإلتترادية

( واة ة مؽ تمػ الؾباويات التع واجه  العالؼ لجسع و لة ث ا تبلال Covid - 19جاوحة )
  ع العالؼ بأسر .
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ال رؤسا  دوؿ وال زكسا  سياسييؽ وال تادة رلػ  ، مؼ يكؽ يخظر كمع باؿ لة   ع العالؼ      
السجردة بحبس  لف يخؾـ  يروس مؾرونا ال ػ ال يرػ بالعيؽ ،وال مفكريؽ لو ةتع  بلسفة 

ولف يحبس لكرر مؽ ستة مميار شخص  ع العالؼ  ع  ،لنفاس العالؼ وإشاكة الركب والخؾؼ 
ولؼ تدتظع لكرر ال وؿ تؾة وتدميحا وكتادا كدكريا لف تفعل شيةا تزا  ه ا الفيروس  ،السشازؿ 

رابعة لف ولؼ تدتظع ال وؿ الرلسسالية والتع تعيش  ع مشم الرؾرة الرشاعية ال ،غير السروع 
و لصبح  مرمها مرل ل خر ال وؿ  ع ال  ل والسؾارد والتدمي  والعمؼ والتكشؾلؾجيا  ،تفعل شيةا 
 (4: 0202 ،)شبل ب راف

( كش ما ة د 0229وت  ب لت رةمة العالؼ مع  يروس مؾرونا السدتج   ع ديدسبر )     
بالريؽ(. وال ػ  -هاف العمسا   يروسا تاجيا ج ي ا ترتبط بتفذع اإللتها  الروؾػ  ع )وو 

و ع  بلؿ لسابيع تؼ تأكي  مةة للم ةالة تصابة و االؼ الؾميات  ،اشتبى بأنى ةيؾانع األصل
-و  ع لتل مؽ شهر تجاوز  يروس )كؾ ي  ،ةؾؿ العالؼ بأك اد تتزاي  سريعا كمع نحؾ يؾمع

ةي  صشم كمع لنى )ةالة طؾارغ صحية  ،(  يروس )سارس( مؽ ةي  ك د الحاالت 29
 (.Garfin etal., 2020ذات اهتساـ دولع( )

( غير مجهرػ ويتسيز بخاصية االنتخاؿ 29-ويعتبر  يروس مؾرونا السدتج )كؾ ي      
الدريع مؽ شخص الع ا ر مسا لف الذخص السرا  ال تغهر كميى األكراض تال بع  

مسا  ،يات يؾميا وه ا ما لدػ الع زيادة  ع ك د ةاالت اإلصابة بالؾبا  والؾم ،يؾما 25مرور 
جعل العمسا  والباةريؽ و اصة األطبا  والستخرريؽ  ع كمؼ األوبةة تح  ةيرة و غط 

وميفية صشع مرل  ،ش ي  لمتعرؼ كمع نؾعية وترميب ه ا الفيروس والتذخيص ال تيق لمؾبا 
لمؾتاية لو لخاح لعبلج ه ا الؾبا  وهؾ ما جعل ل راد السجتسع تح   غط مبير وةالة نفدية 

والحجر السشزلع وةاالت الظؾارغ التع تع   ،و ؾؼ ش ي  نتيجة االنتذار الدريع لى ،زظربةم
 (Alessandra,2020:1مؽ بيؽ اإلجرا ات التع تام  بها دوؿ العالؼ )

( شبيى )بالدارس( مؽ ةي  سركة اإلنتذار لو يب ل مؽ  بلؿ كاول 29-و )كؾ ي        
ومان   ع  ،يكؾف ةيؾانا هؾ الؾسط ال ػ بى الفيروس  ةامل لمفيروس وه ا العاول  ع الب اية
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وب ل انتخاؿ الفيروس مؽ تنداف إلنداف ا ر  ،كؾرونا السدتج  الخفاميش هع العاول لمفيروس
مسا لؾةغ  الحاالت ليزا كش  مخ مع  ،ةتع وإف لؼ يكؽ ل ػ السرابيؽ ةيؾانات مشزلية 

 Wangتتدبب بع وػ لربع ةاالت ل رػ )واإلشارة تلع لف مل ةالة مريزة  ،الركاية الظبية
etal,2020) . ( وت  لدػ اإلنتذار الدريع لمع وػ التع يدببها  يروس مؾروناCovid - 

( تلع لف تفرض الحكؾمات كمع مؾاطشيها الحجر السشزلع  لو ما سسع بالتباك  19
 اإلجتساكع بيؽ السؾاطشيؽ مؽ  بلؿ:

 تخفيف ك د العامميؽ  ع السسسدات .-

 ؽ الس ارس والجامعات .تغبل-

  رض لبس الكسامات الظبية .-

 تستخ اـ السعخسات والسظهرات.-

وه ا التباك  االجتساكع السترتب كمع سركة تنتذار الفيروس مان  لى نؾاتج و يسة وذلػ      
كمع السدتؾػ اإلتترادػ  واإلجتساكع و الشفدي  لجسيع دوؿ العالؼ وتهتؼ ال راسة الحالية 

مذكمة نفدية وهع اإلكتةا  الشفدع ل ػ األطفاؿ مشاتج له ا الفيروس . ه ا وت  بالبح   ع 
طال  السذكبلت الشفدية  جسيع األكسارمرل الذبا   ع مرةمة الجامعة مربل مسا  ع دراسة 

(Kang etal. 2020 التع لجبت  وجؾد درجات مؽ اإلكتةا  وا ظرابات الشؾـ ل ػ طمبة  )
-Alوم لػ ما لجبتتى دراسة ) ،واإلجرا ات اإلةترازية   الجامعة بدبب ةغر التجؾاؿ

Tammami etal.2020(  مؽ  بلؿ كيشة بمغ  )مؽ طمبة جامعة الزيتؾنة باألردف 382 )
لجبت  الشتاوج وجؾد ةاالت مؽ  ،طبق كميها استبياف يعتس  كمع التخرير ال اتع ويدمؼ الكترونيا

ولكرر الظرؽ التع يمجأ لها الذبا   ،كؽ بع الزغط الشفدع  وم لػ ك ـ الرغبة  ع التعمؼ 
 لسؾاجهة التباك  والعزؿ السشزلع مان  استخ اـ وساول اإلتراؿ اإلجتساكع  بذكل مفرو.

وإف مان  ه   الدمبيات الشفدية تعؾد كمع الكبار  سا ةاؿ األطفاؿ  ع عل ه   
وعهؾر بعض األنساو  خ  اشتكع الع ي  مؽ اآلبا  مؽ تغير  ع سمؾميات لطفالهؼ  ،الجاوحة

الشذاو  ،العزلة ،اإلكتةا  ،الخؾؼ،الدمؾمية الشفدية تزامشا مع الحجر السشزلع . مرل الخمق
 الزاو .
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اليؾنيديف طرتا يسكؽ مؽ  –ه ا وت  ت م  مشغسة األمؼ الستح ة لؤلمؾمة والظفؾلة 
ر  بلؿ ه    بللها لف ي كؼ اآلبا  و األمهات لطفالهؼ لمتعامل مع ما يسروف بى مؽ مذاك

ت ا ة تلع  ،وتذسل مراقبة البالغيؽ لدمؾمهؼ ومحاولة البخا  هادويؽ ت ر السدتظاع ،السرةمة
تذجيع األطفاؿ كمع التعبير كؽ مذاكرهؼ وطسأنتهؼ مؽ  بلؿ التح ث تليهؼ كؽ الفيروس 

 (.22: 0202،به و  و روية )السشغسة الفمدظيشية لحخؾؽ االنداف

 -(:19-كهفيج -شفدى مع )جائحة كهرونامخاحل السخونة والتكيف ال

مع نتاوج الر مة والتغيير  ،ويخر  ب لػ الخ رة كمع السخاومة لو التعا ع واكادة التأتمؼ      
ويأ   التكيف والسرونة مع ه ا الؾ ع الج ي  مراةل جبلث يجب لف  ،السفاجئ ال ػ ة ث

 ي رمها الفرد وهع:

 ع ه   الفترة كؽ مبرر لكؾنى  حية له ا  ةي  يبح  الفرد نحؽ  حية ه ا الؾ ع:-2
 الؾ ع ولنى لؼ يكؽ لى ي   ع ذلػ.

بالرغؼ مؽ صعؾبة السؾتم يجب التعايش والعسل بأ    كمع الرغؼ مؽ ذلػ الؾ ع:-0
 اإلجرا ات الؾتاوية الستسرار الحياة 

ؼ وهع رؤية الجانب االيجابع مؽ الؾ ع الراهؽ ال ػ يسر بى العال بفزل ه ا الؾ ع:-3
ككل . مبعض الشاس تف لؼ يكؽ األغمب اكتذفؾا الكرير مؽ الخ رات ل يهؼ  وألطفالهؼ . وة ث 

 (07: 0202،نؾع مؽ التخار  األسرػ ليزا . )وسيمة بؽ كامر وا روف 

 إكتذاف الجهانب اإليجابية لمجائحة:

يا وكمع كمع الرغؼ مؽ السخاوؼ وةالة ك ـ اإلتزاف الشفدع ال ػ يسر بها العالؼ ةال      
 -مدتؾػ األسر ليزا تال لف هشاؾ بعض اإليجابيات مرل:

 تزا  األسرة معغؼ الؾت  معا ولؼ يكؽ يح ث ذلػ مؽ تبل .-

 تكتذاؼ ت رات بعض األطفاؿ.-

 التؾسع  ع الح ي  مع األطفاؿ والتفاكل معهؼ.-
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( ذلػ الجانب مؽ  بلؿ محاولة التعرؼ Nahia etal,2020وت  لو ح  دراسة )      
    ( طفبل مؽ سؽ 052كمع اكادة اكتذاؼ اآلبا  ألطفالهؼ مؽ  بلؿ ا تبار طبق كمع )

و ذلػ مؽ  بلؿ ترة كؽ )كؾرونا  يروس( تتزسؽ لف  ،كاـ( جشؾ  لسبانيا  20تلع  3)
وميف كميهؼ ةساية لنفدهؼ و  ،)الفيروس( هؾ ك و ل ود يتؼ محاربتى مؽ  بلؿ األطبا  

 ،األماف  ،الغزب  ،العربية  ،الخمق  ،اإل تبار ةاالت الخؾؼ ويكيس  ،لبشاوهؼ و لج ادهؼ 
ولجبت  بالشتاوج لف األطفاؿ ل يهؼ مذاكر مختمفة ما  ،الدعادة والظسأنيشة لجشا   يروس مؾرونا 

ولوص  ال راسة بزرورة تهتساـ  الحكؾمة  ،بيؽ الخؾؼ واإلطسةشاف  والغزب والراةة وغير  
ويجب االهتساـ بإشباع ةاجات  ، ص وذلػ مؽ  بلؿ الحغر  ع ه   الجاوحة باألطفاؿ باأل

األطفاؿ الشفدية والتعميسية والرحية وم لػ سعادتهؼ الشفدية لجشا  الجاوحة. وه   التؾصيات 
ذات لهسية بالغة وذلػ لف األطفاؿ  ع عل مشاخ اإلغبلؽ  بدبب ) يروس مؾرونا السدتج ( 

  الحزف وم لػ الزغط و اإلكتةا   ،التؾتر ،مؽ السسكؽ لف تشسؾ ل يهؼ مذاكر الخؾؼ 
(Jiao etal,2020) 

ةي  لنى  ع مرل ه   األوتات العريبة يخع كمع كاتق اآلبا  ومخ مع الركاية مدسولية      
كبرػ وهع مداك ة األطفاؿ  ع بشا  تخيل تيجابع لو تتجا  مري  نفديا ةؾؿ ما يح ث 

 (Provenzi etal, 2020هؼ  )بالخارج وةؾؿ ما استج   ع البيةة السحيظة ب

( كمع اآلبا  مؽ  بلؿ Covid-19ه ا وت  يكؾف مؽ الستؾتع لف يست  تأجير  )     
السذكبلت الشفدية تلع لبشاوهؼ مؽ  بلؿ التأجير الدمبع كمع مذاكر األطفاؿ وسمؾمياتهؼ 

(Dalton etal. 2020) 

 إستجابات األطفال وردود أفعاليم لمجائحة:

ير مؽ األطفاؿ مؽ مجسؾكة استجابات سجم  بذكل مشتذر  بلؿ انتذار يعانع الكر     
 ومؽ ه   االستجابات: ، يروس مؾرونا السدتج 

 (4: 0202،الزجر والبكا  الزاو  وتخمب السزاج )دمحم الخحظانع-

 يخاؼ لف يجمس وة   لو ال يجمس تال بؾجؾد اآل ريؽ.-
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 الخؾؼ مؽ الغبلـ لو الشـؾ بسفرد .-

 خص الحرمة.زيادة لو ن-

 سمؾؾ ك وانع.-

 ك ـ الترميز.-

(.-مذكبلت  ع الشؾـ )لةبلـ مزكجة-  تخظع الشـؾ

 تمعرؼ(.-صعؾبات الكبلـ )تأتأ -

 مذاكل  ع اإل راج.-

ه ا وت  سع  الع ي  مؽ الحكؾمات لخ مة األطفاؿ  ع ه   الجاوحة وذلػ مؽ  بلؿ      
ات الظفل الشفدية  ع ه ا الؾت  .مراؿ بعض االص ارات لو االكبلنات التع تشبى األسر لحاج

 كمع ذلػ:

الجسعية الكش ية لمعمؾـ الشفدية والتع ب لت بتشبيى اآلبا  لؤلكراض الشفدية التع ت  -
 (  Bleaker, 2020:3تريب األطفاؿ  بلؿ  ترة التباك  االجتساكع مرل : )

 البكا  السدتسر لؤلطفاؿ الرغار. -

 ات مرل )التبؾؿ البلترادػ(.الشكؾص واإلرت اد لبعض الدمؾمي-

 تغيير  ع نغاـ الشـؾ )اإلكرار لو اإلتبلؿ(  ع ساكات الشؾـ.-

 تغيير  ع نغاـ األكل )زيادة لو نخراف(  ع مسيات األكل.-

 التؾتر والحزف الزاو يؽ.-

 المعب وغيرهسا(،تجشب األنذظة السستعة )الرسؼ-

 ص اع واالـ جد ية .-
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تلع تركيف السؾاطشيؽ باألكراض الشفدية التع ت   ه ا وت  سع  الع ي  مؽ الجهات
تغهر ل يهؼ لو مؽ يخؾمؾف بركايتهؼ وميف يتؼ التر ػ لتمػ األكراض الشفدية تبل 

 -استفحالها:

   -ومن ىحه الطخق :

 أخح السعمهمات من مرادر صحيحة.-1

ة ةي  لف بعض السرادر ت  تزخ بعض السعمؾمات السغمؾطة والتع تتدبب  ع زياد     
مدتؾػ الزغط الشفدي والتؾتر م لػ ت  تكؾف كامل مداك   ع عهؾر بعض ردود األ عاؿ 

 ( Mind Spot,2020:1غيرالسرغؾبة )

 ،و رورة تتبع األ بار مؽ مرادر معشية مرل مشغسة الرحة العالسية والظؾاتؼ الظبية      
 (WHO,2020:5) وك ـ تتبع الذاوعات التع تدبب شعؾر بع  الراةة وم لػ الخمق الذ ي 

ه ا وت  ساهس  الجسعية األمريكية لمعمؾـ الشفدية  ع ذلػ مؽ  بلؿ السداهسة الشفدية       
( كمع A.P.Aاإليجابية معامل داكؼ لؤل راد مؽ مختمم األماكؽ واألتظار . ةي  ةر  )

 رورة متابعة التخارير الخاصة بجاوحة  يروس مؾرونا السدتج  مؽ  بلؿ مؾتع  اص 
ية األمريكية لعمؼ الشفس يداك  الشاس كمع التعرؼ كمع التخارير و األ بار السحمية بالجسع

كؽ الجاوحة وذلػ لمتخفيف مؽ ة ة ةالة الخمق ال ػ لؾةع كمع الع ي  مؽ 
 (APA,2020:2األ راد)

 التعخف عمى تاريخ األوبئة:-2

 ي  التأكي  كمع لف  اإلطبلع كمع تاريخ األوبةة يداهؼ  ،وذلػ مؽ با  طسأنة الشفس      
 كل وبا  لو جاوحة  إف مآلها تلع اإلنتها .

مرةمة ،مرل مرةمة اإلنتبا  ، األة اث التع تتؾالع مع لػ جاوحة تب ل ببعض األة اث     
 Mindجؼ مرةمة الشهاية و مرةمة العؾدة لمحياة الظبيعية )،جؼ مرةمة التر يق ،الر مة 

Spot, 2020: 1) 
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ع  ع مل السجتسعات تلع ميفية تدارة األزمة وإدارة الؾ ع الج ي  ل ا  األمر يخز     
ألف الؾ ع الشفدع مرهؾف داوسا بكيفية ال كؼ  ،وذلػ ل كؼ ل راد السجتسع نفديا  ،والسفاجئ

 السخ ـ والسدان ة السجتسعية لمسؾاطشيؽ وم لػ تدارة الحكؾمات لفترة الؾبا .

شديق ت  بلت الركاية الرحية واإلتراالت لمدكاف وتعرؼ تدارة الؾبا  بأنها : نغاـ لت     
مسا لنها نذاو هادؼ يخـؾ  ،مع الغروؼ التع تكؾف  يها جهؾد الركاية ال اتية لمسريض مبيرة 

كمع البح  والحرؾؿ كمع السعمؾمات البلزمة التع تسكؽ اإلدارة مؽ التشبس بأماكؽ واتجاهات 
كؽ طريق اتخاذ الت ابير لمتحكؼ ميى لو  ،عامل معىوتهيةة السشاخ السشاسب لمت ،الؾبا  الستؾتع 

 (22: 0202،الخزا  كميى )ياسيؽ لبؾ سريؾؿ

 تقجيم الجعم الشفدى والطبى لمسهاطشين:-3

مراؿ كمع ذلػ ما تخؾـ بى وساول اإلكبلـ مؽ بعض اإلكبلنات السظسةشة لو  ظؾو     
تلع االستفدار كسا يتعمق سا شة لئلتراؿ  ع ةاؿ وجؾد لػ  مل لو تمق نفدع لو الحاجة 

 بالجاوحة.

 الريؽ مسراؿ  زم    مات الرحة الشفدية لجشا  الجاوحة مؽ  بلؿ وجؾد الس ربيؽ       
وذلػ لؾجؾد  ،الشفدييؽ و األ راوييؽ االجتساكييؽ وم لػ السعشييؽ بالرحة العخمية لمسؾاطشيؽ

  الستخرريؽ هؼ تادة ةاالت مؽ العشم واالنتحار. وت  اكتبرت الحكؾمة الريشية هسال
ت ا ة الع تخ يؼ   مات كبر االنترن  لمسؾاطشيؽ لجشا  العزؿ السشزلع ،الببلد  ع ه   الكارجة 

لو العزؿ بالسدتذفيات و اصة الخ مات الشفدية و ظؾو االستذارة لحل السذكبلت   
(Zhang etal., 2020: 5) 

بالغ ب كؼ السؾاطشيؽ مؽ  بلؿ شبكة  و ع السسمكة الستح ة )تنجمترا( ماف هشاؾ اهتساـ     
اإلنترن  والخظؾو الدا شة لئلتراؿ لظمب ال كؼ الشفدع ليزا وت  لجري  دراسة ه    تلع 
الكذم كؽ اإلنظباكات وردود األ عاؿ الشفدية تجا  جاوحة مؾرونا وت اعياتها الشفدية والعخمية 

ومؽ  بلؿ تستبياف ،(تناجا207(ذمؾرا  و)75( مؾاطشا )020ةي  تكؾن  كيشة ال راسة مؽ )
(R S T-P Q ال ػ يكيس ردود األ عاؿ الشفدية الدمبية الشاتجة كؽ الجاوحة )،  وج ت
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اإلندحا ( وم لػ ردود األ عاؿ الدمؾمية  ،الر مة ،ال راسة عهؾر ش ي  الدمؾميات )الخؾؼ
يات مان  السشع(  كل ه   الدمؾم ،والشفدية التع تشظؾػ كمع استبظاف لم ات مرل )الر ض

ولشارت ال راسة تلع لف هشاؾ كؾامل ترير الدمؾؾ  ،زاو ة كسا تبل الجاوحة ل ػ ل راد العيشة 
اإلندانع  ع التفديرات التع تشاولتها الشغريات الشفدية والدمؾمية مرل )الشؾاوب( التع تدتج  

 (Bacon &Corr,2020: 1كمع البيةة التع يعيش  يها اإلنداف )

د لوص  ال راسات بزرورة تؾ ير ال كؼ الشفدع والعخمع لمسؾاطشيؽ لجشا  و ع ه ا الر      
العزؿ السشزلع وذلػ ألف األكراض الشفدية والتع ت  تتحؾؿ تلع لمراض ت  تزي  ة تها لجشا  
 ترات الزغط العربع  و رؾصا لوتات األزمات السفاجةة مرمسا ة ث و ؾجئ العالؼ بتمػ 

(  يروس مؾرونا السدتج . ل ا تغهر Covid-19جاوحة  ) التغيرات كمع مل األصع ة بدبب
لهسية العبلج البيةع لػ مؽ  بلؿ لجهزة السجتسع السختمفة التع تخ ـ ال كؼ لمسؾاطشيؽ  ع مرل 

ةي   ،تمػ الغروؼ . العبلج البيةع ت  يفي   ع ت راج الفرد مؽ كزلتى لو ةالة اإلكتةا 
ةي  يداك  كمع نخل الفرد تلع وسط  ،ياةيدتعسل ه ا الشؾع لمتخفيف مؽ  غؾطات الح

 (67: 0220،كبلجع بالتروي  كؽ الفرد وشغل  راغى  ع العسل وتأهيمى )لميشة دريبيؽ

 خ  لجري   ع الريؽ دراسة لجبت   عبل لف هشاؾ لكرا ا نفدية ت  عهرت ل ػ      
( 4367ؽ )وه   ال راسة مان  دراسة مدحية لعيشة تكؾن  م ،السؾاطشيؽ لجشا  الجاوحة 

مؾاطشا مؽ العامميؽ  ع مجاؿ الركاية الظبية واستخ ـ  ع ال راسة استبيانا كؽ الرحة العامة 
( وت  لجبت  الشتاوج وجؾد تحؾؿ ممحؾظ  ع مدتؾػ الرحة G H Q-12لجشا  جاوحة مؾرونا)

وت  مان  السسر ات لكرر تمخا  ،الشفدية ل ػ العيشة لجشا  جاوحة  يروس مؾرونا السدتج 
والسسر ات األمهات هؽ األكرر تمخا و ؾ ا و غظا نفديا كؽ  ،غظا نفديا مؽ األطبا  و 

وت  لشارت الشتاوج ليزا تلع لف األمراض الشفدية  ،السسر ات البلتع ليس ل يهؽ لطفاؿ
 (Yhong etal.,2020كان  لكرر عهؾرا كسا تبل الجاوحة  ع األوتات العادية )

فيروس )كؾرونا السدتج ( هع األكرر تأجيرا  ع ةياة وتعتبر التأجيرات الشفدية ل    
األ راد مرل غيرها مؽ ت اعيات الفيروس اإلتترادية والدياسية واإلجتساعية. ومؽ ه   

 التأجيرات ةالة اإلكتةا  الشاتج كؽ العزؿ والتباك  اإلجتساكع.
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راض  خ  تمل التباك  مؽ ةاالت الع وػ تال لنى كمع الجانب الشفدع  خ  عهرت لك
وهشا ما لجبتتى دراسة )بؾم يؽ سشؾسع وزيشب  ،ل رػ ت  تتفاتؼ تذا طال  الفترة

( والتع ه    تلع التعرؼ كمع لهؼ السسشرات ال الة كمع انخفاض 42: 0202،جمؾلؾلع
 ،والتباك  االجتساكع والحجر الرحع 29-الرحة الشفدية  ع عل انتذار  يروس مؾ ي 

 ،واستخ ـ  ع ال راسة استبيانا مؽ اك اد الباةريؽ ،خرا( ش446تكؾن  كيشة ال راسة مؽ )
وت  تؾصم  نتاوج ال راسة تلع تنخفاض مدتؾػ الرحة الشفدية  ع عل لزمة مؾرونا ونغاـ 

ووجؾد  روؽ ذات داللة تةراوية  ع مدتؾػ الرحة الشفدية بدبب  ،التباك  االجتساكع
 .التباك  االجتساكع بيؽ كيشة ال راسة لرال  )اإلناث(

( كمع        و ع ه ا الر د ليزا لجري  دراسة صيشية ب كؼ مؽ )السسسدة الؾطشية لمعمـؾ
( لمخمق ومكياس G A D-7( مؾاطشا صيشيا مؽ  بلؿ تستخ اـ مكياس )7036لكرر مؽ )

(CES-D لئلكتةا )،  لكياس اإلكتةا  الؾباوع، ( وم لػ مسشرPSQ-1 لكياس )
. وت  ل اؼ الباةراف لسةمة ت ظرابات الشؾـ وم ػ لجؾ  الفرد لؤل دوية السداك ة كمع الشـؾ

ولجبت   ،كؽ م ػ الؾت  ال ػ يدتغرتى مل  رد  ع التفكير  ع  يروس مؾرونا السدتج 
ال راسات لف اإلناث  ع كيشة ال راسة مؽ لكرر تمخا و تكتةابا مؽ ال مؾر و لف الذبا  دوف 

وهع نتيجة مظابخة لسا لعهرتى الشتاوج  ع  كاما( ارتفع  بيشهؼ ندبة الخمق واإلكتةا  35سؽ )
 ( Huang&Zhao,2020:3دراسات سابخة ةؾؿ  يروس )الدارس(. )

ومؽ الستؾتع لف تسجر الحالة الشفدية لآلبا  لو مخ مع الركاية كمع األطفاؿ وعهؾر بعض     
األكراض ةي  لف طريخة تفكير الظفل وتحميمى لؤلة اث تتأجر بسؽ ةؾلى مؽ  بلؿ ردود 

و اصة الظفل ال ػ يعيش  ع جؾ مؽ التفاهؼ وسساع ارا  اآل ريؽ. و ع عل  ،األ عاؿ
جاوحة مرل جاوحة ) يرووس مؾرونا السدتج ( وعروؼ تؾاج  األطفاؿ طيمة اليؾـ مع اآلبا  
ب وف وجؾد وت  لمس رسة لو الخروج  خ  يسجر ذلػ  ع طريخة تشاوؿ الظفل لتفدير ما يح ث 

 ةؾلى.
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الرغار لكرر كر ة لئلصابة با ظرابات السزاج مرل اإلكتةا  والخمق   األطفاؿ     
ل ا يجب تعميؼ األطفاؿ  ع مرل ه ا الشؾع مؽ  ،بدبب طبيعتهؼ الهذة ،والؾسؾاس الخهرػ 

والسذارمة  ع األلعا  الجساعية اإللكترونية  ،والسؾسيخع ،األزمات و األلعا  الشفدية السختمفة
 ،يشهؼ وتعؾيزهؼ كؽ الخروج وال ها  تلع الشؾادػ )هاشؼ بحرػ مع نغراوهؼ به ؼ التخار  ب

0202 :06   ) 

و ع ذلػ دكس  الحكؾمة اإليظالية بعض الجهؾد والتؾعيات التع تداهؼ  ع اةتراـ      
كخمية الظفل لجشا  لجشا  األزمات والكؾارث مؽ  بلؿ ما سسع )البرو ؾسير الرغير( وذلػ مؽ 

 ( Provenzi etal.,2020:1 بلؿ اآلتع : )

 الحرص كمع مذاكر الظفل  لجشا  الجاوحة-2

يجب كمع اآلبا  لف يكؾنؾا ةريريؽ كمع مذاكر لبشاوهؼ مل الحرص ولف يحترمؾا      
 األطفاؿ  ع سؽ ما تبل الس رسة  ،وم لػ تعميخاتهؼ كمع الجاوحة  ،تعبيراتهؼ وانفعاالتهؼ

ذاكر اباوهؼ و هؼ انفعاالتهؼ و تشاراتهؼ ليزا ومرةمة الظفؾلة السبكرة ل يهؼ ت رة كمع ترا ة م
  عمع اآلبا  الح ر ةتع ال تشتخل الظاتة الذعؾرية الدمبية لؤلطفاؿ  ع ه   السرةمة الحرجة. ،

 اإلستساع الجي  لكل ما يخؾلى الظفل:-0

 عمع اآلبا   ع ه ا الؾت  السذحؾف باأل بار و التعميخات واألة اث السريرة تكظا        
وإكظا  مداةة وتتية  ،ل نريب مؽ تهتسامهؼ مؽ  بلؿ اإلستساع الجي  لس ا بلت الظفلالظف

مسا يداهؼ بذكل  عاؿ  ع  مق جؾ مؽ  ،لت عيؼ تعميخات لطفالهؼ ومذاكرهؼ نحؾ ما يح ث
التخار  واالرتباو العاومع بيؽ ل راد األسرة و رؾصا  ع ه   الفترة العريبة التع يسر بها 

 العالؼ.

 ـ لغة بديظة لذرح الؾ ع الراهؽ:استخ ا-3

 ،وم لػ االستساع الجي  ألةاديرى  ،يعتبر ال كؼ العاطفع واةتراـ مذاكر الظفل       
اسهامات  ي اةتؾا  الظفل  سؽ السسكؽ ج ا لف يتح ث اآلبا  ومخ مع الركاية مع  ،وتعميخاتى 

وتؾ ي  غير  ، الظفل كؽ ) يروس مؾرونا السدتج ( مؽ  بلؿ استخ اـ مفاليؼ بديظة
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مخيف لو مخمق لمظفل كسا يح ث لو كؽ اجار الجاوحة . والبع  ت ر اإلمكاف كؽ لف يرػ 
وترؾير الؾ ع مأف  ،األطفاؿ الرؾر السخيفة الستعمخة باأل بار و السدتذفيات والسؾتع

 مع  رورة لف يذترؾ اآلبا  واألمهات  ع ذلػ . ،هشاؾ لشباةا لو شئ مخيف

 ؾ ترابط لسرػ:تخ يؼ لنذظة  ع ج-4

وذلػ مؽ  بلؿ تكادة اكتذاؼ اآلبا  ألطفالهؼ ةي  األنذظة السذترمة التع يش مج        
والمعب معا يرسع تاك ة هامة ج ا وهع )لنشا معػ(  ،مرل الرسؼ والتذكيل ، يها الظر يؽ معا

ل ما والسجتسعع ليزا  ع ع ،والجد ػ ،مسا يذعرة باألماف الشفدع ،وه ا ما يذعر بى الظفل
 يدسعى ويذاه   مؽ لة اث  اصة بجاوحة  يروس مؾرونا السدتج .

(  ع Covid-19وه ا ما يسكؽ تمخيرى  ع تفاكل اآلبا  مع لطفالهؼ لجشا  جاوحة )
 (Reassure  –  Comfort -  Listen) جبلث محاور لساسية هع:

 (Herrero,2020:12ويسكؽ تفريل ذلػ ماآلتع )

 listenاستسع لمظفل        -2

مؽ  بلؿ التأكي  كمع سساع األطفاؿ  ع وصفهؼ لسا يح ث و مداك تهؼ كمع التعبير كؽ  
 مذاكرهؼ وتذجيعهؼ كمع لف يدألؾا ويدتفدروا كسا ي ور ةؾلهؼ.

 Comfortطسةؽ الظفل       -0

والر ع مؽ  ،باستخ اـ استراتيجيات الته وة مرل تص الحكايات و الغشا  والمعب معهؼ 
 عهار البظؾالت والسؾاهب .معشؾياتهؼ و ت

 Reassureتكادة التأكي         -3

وذلػ بإبعاد األطفاؿ كؽ مل السرادر الديةة التع تشخل األ بار  ،بتأكي  األ بار السظسةشة 
 مرل الذاوعات لو األ بار طؾاؿ الؾت  واإلةراويات األمر ال ػ يزي  تؾتر .
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العبلجية لسذكبلت األطفاؿ السعر يؽ ل ا يأتع لهسية انخراو األهل  ع العسمية      
 (.457: 0224،لؤلة اث السرعبة والزاغظة )جبلؿ ماي  ويحيع ةياتع

ولهسية تؾعيف الخ مات واألساليب العبلجية الخاوسة كمع تؾعيف التفاكل االجتساكع      
 (Uguak,2004:347مع اآل ريؽ لمتخميل مؽ لكراض اإلكتةا  )

 ( :19أثشاء جائحة فيخوس كهرونا السدتجج )كهفيج األخطار الشفدية عمى األطفال

ة ر لطبا  مؽ مذكبلت نفدية عهرت كمع ةياة األطفاؿ مش  تفذع جاوحة مؾرونا       
ا ظرابات الشـؾ  ،نخص  يتاميؽ )د( ،جفاؼ العيؾف  ،الدسشة ،مرل: االمتشاع كؽ الكبلـ

الت ك ي ة مؽ )الؾسؾاس وا ظرابات السزاج. وت  لشار لطبا  نفدانيؾف تلع لف هشاؾ ةا
واإلكتةا ( التع تؼ رص ها بيؽ األطفاؿ  بلؿ الفترة األولع لسعر ة العالؼ  ،الخمق ،الخهرػ 

( سشؾات ير زؾف لسس لػ شئ لو اإلتترا  مؽ 5و 4)بالفيروس( وةاالت لطفاؿ  ع سؽ )
لة ترل  ع بعض األةياف تلع الجفاؼ وهع ةا،اآل ريؽ ويعخسؾف لياديهؼ بذكل ليدتيرػ 

 (                                                                                  2: 0202،)الؾسؾاس الخهرػ(  )رقية كشتر

 األة اث الزاغظة  ع الحياة مؽ لسبا  اإلكتةا   ع كررنا الحالع وهع متع دة      
مؾارث  ،الكؾارث الظبيعية ،اإلصابة باألمراض ،الحؾادث والؾ اة ، سشها تغيرات الحياة 

لكشها تختمم مؽ  رد آل ر  ،وهع ت  تب و جابتى ل ػ   رد ما  ،الحرو  والغروؼ االتترادية
 (.   62: 0220،ومؽ مرةمة أل رػ )لمشية دريبيؽ

ل ا  خ  ماف هشاؾ لهسية مبرػ لتؾعية اآلبا  ومخ مع الركاية ةؾؿ ميفية التعامل مع      
حة وذلػ ةتع ال تتفاتؼ ةاالتهؼ الشفدية وتزي  ندب الخمق و اإلكتةا  الظفل لجشا  ه   الجاو

 ل يهؼ مرل :                                                                                  

تؾعية الظفل ت ريجيا بأف ه   عروؼ  اصة والعالؼ ممى يسر بها وسيتؼ تخظع ه   -2
 السحشة .

 بإجرا ات األمؽ والؾتاية مؽ  بلؿ الخرص والتسريل. تؾعية الظفل-0

 تخ يؼ الغ ا  الرحع الستؾازف واإلكرار مؽ شر  الدؾاول.-3
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 التخظيط مع الظفل لروتيؽ يؾمع ج ي  يتخممى الع ي  مؽ األنذظة السستعة والتعميسية.-4

 تخريص مداةة لؤلطفاؿ  ع السشزؿ لمعب.-5

 ريؽ مؽ لتار  وجيراف مؽ  بلؿ وساول التؾاصل الحرص كمع لف يتؾاصل الظفل مع اآل-6
 (.2: 0202،)بدسة مظير

وهشاؾ مجسؾكة مؽ األنذظة السخترةة التع تداك  كمع  روج األطفاؿ مؽ داورة      
 اإلكتةا  بسداك ة األسرة لجشا  تفذع  يروس مؾرونا السدتج  ماآلتع: 

 تتاةة الفرصة لؤلطفاؿ لمعب واالستر ا .-

 اؿ بالخر  مؽ وال يهؼ وكاوبلتهؼ.تبخا  األطف-

 محاولة السحا غة كمع روتيؽ ةياة الظفل السشتغؼ ولنذظة ال تعرض الظفل لمخظر.-

 تخ يؼ الحخاوق ةؾؿ ما يجرػ بذكل امؽ ومظسةؽ.-

 تجشب ت اوؿ الذاوعات لماـ األطفاؿ.-

 لنذظة ةؾؿ الفيروس مرل :-

 ترص تخيمية ةؾؿ اكتذاؼ الفيروس بالجدؼ. -

 ل التشغيف تلع لعبة مدمية.تحؾي -

 رسؼ صؾر لمفيروس يخؾـ األطفاؿ بتمؾيشها. -

 شرح مع ات الؾتاية الذخرية ةتع ال يخاؼ مشها األطفاؿ      -

ونغرا ألف العالؼ يسر بغروؼ استرشاوية  ع ه   األياـ  هشاؾ ت اعيات مريرة ومشها      
ية ت  اهتس  باإلكتةا  الشفدع ل ػ وال راسة  الحال ،الت اعيات الشفدية كمع مل األكسار

األطفاؿ  ع مرةمة الظفؾلة السبكرة مشاتج نفدع عهر ل ػ بعض األطفاؿ لجشا  جاوحة  يروس 
 (.Covid - 19كؾرونا السدتج  )
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كتئاب الشفدى:  ثالثا: اإل

 ،وم لػ العالؼ مكل  ،يعتبر اإلكتةا  مؽ لكرر األمراض الشفدية شيؾكا كش  األطفاؿ      
( مؽ لسبا  0202مشغسة الرحة العالسية لنى سؾؼ يحتل السرتبة الرانية بحمؾؿ كاـ )وترػ 

بع  لمراض الخمب التع تحتل السرتبة األولع )وساـ  ،الؾ اة واإلكاتة الشفدية  ع العالؼ  ممى
 (.02: 0225،كب  السخرؾد 

ة إلزدياد تؾاتر نتاوج وت  تزداد اإلهتساـ باإلكتةا  ل ػ األطفاؿ  ع الدشؾات األ يرة نتيج     
البحؾث التع تذير تلع ارتباطى بالع ي  مؽ السذكبلت الدمؾمية واإلنفعالية لؤلطفاؿ .  خ  

وم لػ بح ة الظبع وسركة التهيج والدمؾؾ الع وانع  ،ارتبط اإلكتةا  بسفهـؾ ال ات الدالب
لتبؾؿ البلترادػ كسا ارتبط بالسذاكل والذكاوػ الجدسية مالر اع واالـ البظؽ وا .السذكل 
 ( 60: 0223 ،)مشع دمحم

وت  ماف يشغر مؽ تبل تلع لف اإلكتةا  هع ةالة بعي ة مل البع  كمع لف يرا  بها      
 األطفاؿ نغرا تلع لف األطفاؿ ليس ل يهؼ  غؾو لو لعبا  ت  تكؾف سببا  ع ذلػ.

ف األطفاؿ ت  به ا  خ  ت كس   ع الدشؾات األ يرة وجهة الشغر التع تذير تلع ل     
يرابؾف ليزا بحاالت مؽ اإلكتةا  تتذابى مع تمػ التع تؾج  ل ػ الكبار مؽ  بلؿ مجسؾكة 

الت هؾر الشفدع والحرمع ومذاكر  -االجهاد والخسؾؿ ،لكراض مرل: ا ظرابات الشـؾ والذهية
عض و خ اف االهتساـ بالشذاطات الظبيعية واأل كار االنتحارية  ع ب ، خ اف الكيسة واليأس

                                                                                                                                                                           (Healy,2001)األةياف 

ن  تب و ه   األكراض مسا يب و لف األطفاؿ يعيذؾف األكراض اإلكتةابية ةتع وإف ما      
ل تاوق  إنى ال يسكؽ غض الظرؼ كشها ألنها تعظيشا مسشرات إلكتبلالت  ع الرحة الشفدية 

والؾاتع لف ك ـ االكتراؼ ال ػ ساد  ترة ومازاؿ ل ػ الخمة اآلف بع ـ  ،متؾتفة  ع السدتخبل 
ال ػ يخ مى وتؾع األطفاؿ  ريدة لئلكتةا  يعؾد تلع اإلكتساد كمع معيار الؾصم المفغع 

الظفل لو األكراض الغاهرة  غا ميؽ  ع ذلػ لف الظفل لةيانا ما يكؾف نذيظا ةتع كش ما 
 (244: 0225،يكؾف مكتةبا وذلػ ليس شاوعا  )زمريا الذربيشع 
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ل ا  خ  اتجى الع ي  مؽ السهتسيؽ بسجاؿ الظفؾلة ب راسة اإلكتةا  ل ػ األطفاؿ ةتع لف      
مخاييس لكياس اإلكتةا  الشفدع وتخ ير  ل ػ األطفاؿ مرل دراسة بعض الباةريؽ اتجى لعسل 

( والتع ه    تلع دراسة السغاهر الذاوعة إل ظرا  اإلكتةا   ع األطفاؿ 0223،)مشع دمحم
) ع مرةمة رياض األطفاؿ والسرةمة اإلبت اوية( مدتخ مة السشهج الؾصفع. وتكؾن  كيشة 

الرو ة اإلبت اوية( ولسفرت الشتاوج كؽ وجؾد ( طفبل وطفمة مؽ لطفاؿ )54ال راسة مؽ )
( بيؽ متؾسظع درجات لطفاؿ مرةمة رياض األطفاؿ 2.25 روؽ دالة تةراويا كش  مدتؾػ )

ووجؾد  روؽ كش   ،كمع السكياس اإللكترونع لئلكتةا  و خا لستغير الجشس لرال  ال مؾر
جات تبلمي  السرةمة ( بيؽ متؾسظع درجات لطفاؿ مرةمة رياض األطفاؿ ودر 2.25مدتؾػ )

مسا مذف  ال راسة كؽ السكؾنات الرويدية  ،اإلبت اوية كمع السكياس اإللكترونع لئلكتةا 
 لسؾاتم اإلكتةا  ل ػ األطفاؿ.

كتئابية:  صفات الذخرية اإل

 تتدؼ الذخرية اإلكتةابية وشبى اإلكتةابية باآلنع:

 كاطفة متخمبة :-2

 مات .ةي  تشتخل مؽ انفعاؿ تلع ا ر ب وف مخ 

 الكآبة:-0

 وهع ةالة الحزف بذكل مدتسر.

 الغيرة:-3

 ةي  لف الغيرة تذير بذكل لو ا ر تلع استع اد الذخرية لئلكتةا .

 السمل:-4

 متسربل  ع ك ـ رغبة الفرد  ع العسل والذعؾر باليأس وك ـ الخ رة كمع تحخيق رغباتى.

 (62: 0222 ،اإلنذغاؿ باألة اث الدمبية:  )كب هللا-5
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 بع ـ الكفا ة والشخاوض الذخرية. وذلػ

 الزسيرالحع :-6

 مؽ  بلؿ السدةؾلية والتشغيؼ ال اتع.

 نخ  ال ات:-7

 مؽ  بلؿ تؾبيخها الزاو  وازدرا  ال ات والحط مؽ ت رها .
كتئاب كاآلتى:  ىحا وقج تظيخ ىحه الرفات فى األطفال فى حالة اإل

 (78: 0223،الذ ة  ع الخابمية لئلسترارة )سرةاف والحباششة-2

  ذل الؾصؾؿ بالؾزف لمسع ؿ الظبيعع.-0

 شعؾر الظفل بالكآبة واإلنكدار.-3

  خ  االهتساـ بالحياة والسذارمة مع اآل ريؽ .-4

 (20: 0222،زيادة ةداسية الظفل السكتةب وسهؾلة جرح مذاكر  )كدكر-5

 االنظؾا  والتؾاكل كمع اآل ريؽ.-6

 ي ها ج ا.يفخ  الظفل الشذاو وةب الحرمة لو يز -7

 االنعزاؿ واالندحا  االجتساكع.-8

كتئاب فى الطفهلة:  -اإل

يعرؼ تكتةا  الظفؾلة بأنى: مغاهر الحزف والك ر التع تغهر كمع األطفاؿ تبل سؽ     
وك ـ  ،والتع يسكؽ الكذم كشها مؽ  بلؿ ك ـ ت رة الظفل كمع االستستاع ،الرانية كذر

وك ـ مخ رتى كمع تذكيل كبلتات ص اتة مع ، ت رتى كمع تعهار ردود الفعل الؾج انية
 (.026: 0225،اآل ريؽ لو استسرار ه   العبلتات )عباس وكب الخالق

ويعرؼ تكتةا  الظفؾلة ليزا بأنى ةالة نفدية تح ث نتيجة لؤلة اث السسلسة بحزف لكبر      
رة زمشية و ذمى  ع التخمص مؽ لةزانى  ع  ت ،مسا يدتجيب لها الظفل  ع الغروؼ العادية
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بدبب  خ  الظفل لذخص كزيز لو الهجر لو  خ   الذعؾر بالحب واألمؽ واالرتباو  ،معخؾلة
مؽ  بلؿ شكؾاهؼ بأنهؼ  ، كمها لة اث تعجل بح وث اإلكتةا  الشفدع ل ػ األطفاؿ ،األسرػ 

 (.23: 0223،يحدؾف بؾككة صحية ب وف لسبا  لو لكراض مر ية وا حة )نبيمة عباس

( بعض السعايير التع يسكؽ APAاكتس ت الجسعية األمريكية لمظب الشفدع )ه ا وت       
مؽ  بللها تذخيص اإلكتةا  ةي  ال تخل كؽ  سدة لكراض مؽ األكراض التالية  والتع 

ةي  يسرل ذلػ تغييرا كؽ السدتؾػ  ،يجب لف تدتسر ألكرر مؽ يؾـ ولفترة لسبؾكيؽ تخريبا
 الكياسع الدابق  ع ةياة الفرد وهع:

 وصم الذخص باإلكتةا  ألكرر مؽ يؾـ.-2

 انخفاض درجة اإلهتساـ  والستعة  ع مل األنذظة.-0

 نخص ممحؾظ  ع الؾزف وليس بدبب الشغاـ الغ اوع.-3

 اإلجارة واال ظرابات االنفعالية .-4

 التعب و خ اف الظاتة .-5

 الذعؾر بع ـ الج وػ واال راو  ع الذعؾر بال نب .-6

 ،لتفكير لو الترميزك ـ الخ رة كمع ا-7

 األ كار الستكررة لمسؾت.-8

ومؽ لسبا  اإلكتةا  ليزا لو مؽ السسكؽ اكتبار  معيارا لمحكؼ كمع اإلكتةا  الشفدي       
( والتع لشارت 0223،كش  الظفل كامل الؾة ة الشفدية وه ا ما لجبتتى دراسة )دانيةالذةبؾف 

وبالرغؼ مؽ وجؾد كؾامل  ،تةا  ل ػ األطفاؿ تلع وجؾد ارتباو داؿ بيؽ الؾة ة الشفدية واإلك
وصفات مذترمة بيؽ اإلكتةا  والؾة ة الشفدية تال لف هشاؾ ا تبلؼ يتمخص  ع لنى  ع ةالة 
الؾة ة الشفدية يدعع الفرد تلع التخمص مؽ  يخى كؽ طريق اإلن ماج  ع كبلتات ج ي ة 

مؽ تبل الفرد لحالة الزيق  لما  ع ةالة اإلكتةا   هشاؾ تستدبلـ تاـ ،تخرجى مؽ ةالتى 
 ه  .
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( والتع ه    الع Douglas etal.,2003ويتؾا ق ذلػ ليزا مع نتاوج دراسة )      
التعرؼ كمع دور العؾامل الؾراجية والبيةة  ع الؾة ة الشفدية و اإلكتةا  كش  األطفاؿ والكذم 

وت   ،العسر والجشسكؽ الفروؽ بيؽ األطفاؿ  ع الؾة ة الشفدية واإلكتةا  تبعا لستغيرػ 
مؽ الرم الرال   ،( تناث 92) ،( ذمؾر223( طفبل وطفمة )293تكؾن  كيشة ال راسة مؽ )

وا تبار الذعؾر  ،واستخ ـ  ع ال راسة ا تبار اإلكتةا  لؤلطفاؿ  ،تلع الدادس اإلبت اوع 
واإلكتةا  ولجبت  ال راسة وجؾد كبلتة ارتباو بيؽ الؾة ة الشفدية  ،بالؾة ة الشفدية لؤلطفاؿ

الشفدع ل ػ العيشة وم لػ وجؾد  روؽ ذات داللة تةراوية بيؽ األطفاؿ  ع اإلكتةا  تعزػ 
 لستغير الجشس وذلػ لرال  ال مؾر.

 أنهاع إكتئاب األطفال:

 (272: 0225 ،)زمريا الذربيشع -يغهر اإلكتةا  كش  األطفاؿ  ع جبلث  لشكاؿ وهع:

 اإلكتةا  الحاد:-2

ؾكة مؽ األكراض بذكل مفاجئ نتيجة ةادث طارغ مفخ اف كزيز وتغهر ميى مجس     
 ويتسيز الظفل  ع ه ا الشؾع بشذاطى وكبلتاتى الظبيعية .

 اإلكتةا  السزمؽ:-0

والظفل  ع ه ا الشؾع  ،ةي  يكؾف الظفل معرو ا بالتباطس الحرمع وال يدبخى لكراض     
    العبلتات.معروؼ بشذاطى وكبلتاتى الظبيعية برغؼ البظئ  ي كسل ه

 اإلكتةا  الخفع:-3

 تغهر كميى كبلمات مرل مررة الحرمة والشذاو الزاو  ول عاؿ ت ؿ كمع ميؾؿ ك وانية. 

ةي  ازدادت  ،ه ا  ويبلةع  ع اآلونة األ يرة اهتساما متزاي ا بإكتةا  األطفاؿ      
هشاؾ   ،سشة األ يرةالسع الت السشذؾرة كؽ اإل ظرابات  اإلكتةابية ت  ازدادت  بلؿ العذريؽ 

مراهخيؽ  ع الؾاليات الستح ة يعانؾف مؽ  8طفل ومراهق مؽ بيؽ مل  33مؽ بيؽ مل  طفبل
%( 5وةيؽ يعانع الظفل والسراهق مؽ نؾبة تكتةابية يرب  معر ا بشدبة ) ،لكراض تكتةابية 

الرال  لو لكرر لمسعاناة مؽ نؾبة ل رػ  بلؿ الخسس سشؾات الخادمة ويسرل اإلنتحار الدبب 
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( كاما. ويجب 25-5( كاما وسادس سبب لمسؾت بيؽ كسر )25-23لمسؾت بيؽ كسر )
()كي  2962(كاما جبلث مرات مش  )04-5اإلكتراؼ بزيادة مع الت اإلنتحار بيؽ كسر)

 (267: 0225،كرامميشغز

يدة والؾاتع لف ك ـ اإلكتراؼ ال ػ ساد  ترة ومازاؿ ل ػ الخمة اآلف بع ـ وتؾع األطفاؿ  ر     
لئلكتةا  يعؾد تلع االكتساد كمع معيار الؾصم المفغع ال ػ يخ مى الظفل لو األكراض 

غا ميؽ  ع ذلػ لف الظفل لةيانا ت  يكؾف نذيظا ةتع كش ما يكؾف مكتةبا  ،الغاهرة
 (.244: 0225،)زمرياالذربيشع

 -أسباب إكتئاب األطفال:

 يرجع تكتةا  الظفؾلة تلع مجسؾكة مؽ األسبا  هع :

 األة اث السجه ة:-2

لو وجؾد ةالة و اة  ع األسرة                                                                                  ،الظبلؽ ،مرل تغيير الس ارس التع يسر بها الظفل  
 ( 75: 0223 ،)مشع دمحم

ومدتؾيات اإلكتةا  بيؽ  ل ا تؾج  كبلتة طردية بيؽ التعرض لمحؾادث السرعبة والرادمة     
(  ومؽ ذلػ ليزا الر مات واأل بار السحزنة والتع ت  Heptinstall etal.,2004األطفاؿ )

( دراسة ه    تلع 0220،تتدبب  ع تي ا  الظفل نفديا و ع ه ا الر د لجرػ )هؾشتتمر
ية  حص الشتاوج بعي ة الس ػ لمر مات واأل بار السحزنة واإلسا ة مرل الر مات العاطف

ومذاه ة األة اث السسذية والرادمة  ولعهرت الشتاوج وجؾد ارتباطات دالة بيؽ مدتؾيات 
ووجؾد التؾتر وكجز  ع تخييؼ ال ات وعهؾر لكراض  ،األمراض الشفدية واألكراض السر ية

 اإلكتةا  والخمق.

( التع ه    الع التعرؼ كمع لجر نسؾذج 0224،دراسة )جبلؿ ماي  ويحيع ةياتع     
ج معر ع سمؾمع مرمز كمع الر مة  ع  فض مدتؾيات اإلكتةا  ل ػ كيشة مؽ لطفاؿ كبل

طفبل( مخدسيؽ لسجسؾكتيؽ تجريبية 32 س  العيشة ) ،الحرو  العراتييؽ الخادميؽ لؤلردف
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دل  نتاوج ال راسة كمع  ،( 2985،وتؼ استخ اـ تاوسة اإلكتةا  لؤلطفاؿ )كؾ اكس ،و ابظة
 ع  فض مدتؾيات لكراض اإلكتةا   ع جسيع األبعاد  ع الكياس   عالية البرنامج العبلجع

 البع ػ والتتبعع.

 الحرماف األسرػ:-0

 الحرماف و خ  الحب وغيا   ،وهؾ ةرماف الظفل مؽ األ  لو األـ لو مميهسا معا   
 (70: 0223،السدان ة العاطفية مؽ لسبا  تكتةا  الظفؾلة )ب يعة دمحم

( تلع الكذم كؽ دور الحرماف األسرػ 0222،لةس  الدي و ع ذلػ ه    دراسة )     
( طفبل 024وتكؾن  العيشة مؽ ) ،وا تبلؼ بشية األسرة  ع درجة اإلكتةا  ل ػ األطفاؿ

ولعهرت ال راسة لف البيةة األسرية والشدق البشاوع  ،وطفمة بإستخ اـ مكياس تسا ة السعاممة
 فل.لؤلسرة مؽ السح دات األساسية لغهؾر تكتةا  الظ

( التع ه    تلع معر ة لجر برنامج ترشادػ يدته ؼ 0223،وم لػ دراسة)لبى مساؿ    
وبمغ   ، فض األكراض اإلكتةابية ل ػ كيشة مؽ األطفاؿ السحروميؽ مؽ الركاية الؾال ية 

واستخ م  ال راسة  ،مؾدكيؽ بالسسسدات اإليؾاوية ،( لطفاؿ ذمؾر وإناث8كيشة ال راسة )
 ،واستسارات بيانات لولية واستسارة لكراض تكتةابية  ،(CD1لمرغار لغريب )مكياس اإلكتةا  
ولسفرت ال راسة كؽ الشتاوج التالية: وجؾد  روؽ ذات داللة تةراوية بيؽ  ،والسشهج التجريبي

متؾسظات الرتب ل رجات ل راد السجسؾكة التجريبية  ع الكياسيؽ الخبمع والبع ػ كمع مكياس 
وك ـ وجؾد  روؽ ذات داللة تةراوية  ،البرنامج لرال  الكياس البع ػ اإلكتةا  بع  تظبيق 

بيؽ متؾسظات الرتب ل رجات ل راد السجسؾكة التجريبية  ع الكياسيؽ البع ػ والتتبعع بع  ستة 
 لشهر مؽ تظبيق البرنامج.

 العشم األسرػ:-3

ألسرػ السسارس و ع ه ا الدياؽ تشارة تلع لف مؽ لسبا  تكتةا   األطفاؿ العشم ا      
 Bifulcoوت  لجرػ ) ،كمع الظفل مؽ األسرة ذاتها مؽ األ  لو األـ لو اإلجشيؽ معا

etal.,2002 دراسة لفحص العبلتة بيؽ العشم السسارس    بعض الدي ات  ع مرةمة )
الظفؾلة وكبلتتى باإلكتةا  الشفدع ل يهؽ وم لػ الدمؾؾ اإلنتحارػ وبمغ  كيشة ال راسة 
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سؽ تعر ؽ لمعشم األسرػ  ع مرةمة الظفؾلة السبكرة وباستخ اـ مكياس ( سي ة م024)
اإلكتةا  ومكياس اإلسا ة الشفدية لشارت الشتاوج تلع وجؾد ارتباو داؿ بيؽ التعرض لئلسا ة 
ومل مؽ اإلكتةا  والدمؾؾ اإلنتحارػ ولف العشم السسارس    األطفاؿ  ع مرةمة الظفؾلة 

 السخبمة لغهؾر لمراض نفدية مشها اإلكتةا  الشفدع.هؾ مسه  ميسا بع   ع السراةل 

وه ا ليزا تلع اإلكتراؼ بأف نسط الحياة األسرية وطريخة التفاكل األسرػ مع الظفل مرل      
 تهسالى وك ـ اإلهتساـ بى ت  يسدػ تلع بعض الدخظات الشفدية ومشها اإلكتةا .

م كؽ دور البشية األسرية ( والتع ه    تلع الكذDoglas etal.,2003ك راسة )    
وإهساؿ الظفل  ع اإلكتةا  الشفدع  ع مرةمة الظفؾلة والفروؽ بيؽ الجشديؽ  ع درجة 

( طفبل وطفمة واستخ ـ  ع ال راسة ا تبار 293وتكؾن  كيشة ال راسة مؽ ) ،اإلكتةا  الشفدع
لئلهساؿ  ولعهرت الشتاوج لف األطفاؿ ال يؽ تعر ؾا ،( Kovacs, 1985اإلكتةا  لؤلطفاؿ )

والر ض مسؽ ةؾلهؼ مانؾا لكرر تكتةابا مؽ غيرهؼ مع وجؾد  روؽ ذات داللة تةراوية بيؽ 
 األطفاؿ  ع اإلكتةا  الشفدع تعزػ لعامل الجشس وذلػ لرال  ال مؾر.

 ك ـ ت رة الظفل كمع التعبير المفغع:-4

ص مؽ مرير مؽ الخ رة كمع التعبير المفغع مؽ الظرؽ التع تداك  الظفل كمع التخم      
االنفعاالت ت ا ة تلع مؾنها وسيمة لمتؾاصل الفكرػ بيشى وبيؽ مؽ ةؾلى األمر ال ػ يداك   

وغيا  الخ رة المفغية ل ػ الظفل ت   ،كمع التعبير كؽ ل كار  ورغباتى وطرؽ ةل السذكبلت
 تكؾف سببا إلكتةابى.

مؽ العؾامل التع جب  ترتباطها   تظؾر مهارات الظفل اإلجتساعية التع تعتس  كمع المغة       
تذ يدتجيب األطفاؿ بغهؾر لكراض  ،ترتباطا وجيخا بغهؾر األكراض اإلكتةابية ل ػ األطفاؿ

غير لف األطفاؿ مؽ لكرر الفةات العسرية التع تدتجيب  ،تكتةابية م ليل لمعجز السكتدب
 (.Rawson&Tabb,1993: 41بذكل ل زل لمت  بلت العبلجية لئلكتةا  )

( التع ه    الع تظبيق برنامج معر ع Peratikos,2011ولك ت كمع ذلػ دراسة )     
وذلػ ألنهؼ ال يستمكؾف الخ رة  ،سمؾمع كؽ طريق المعب  ع كبلج اإلكتةا  ل ػ األطفاؿ
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ومؽ  سؽ تستراتيجيات البرنامج مداك ة األطفاؿ لمتعبير كؽ  ،المفغية لمتعبير كؽ ال ات
ومان  لدوات  ،اسة مؽ مجسؾكة مؽ األطفاؿ السكتةبيؽ واباوهؼوتكؾن  كيشة ال ر  ،ذواتهؼ

ال راسة مكياس اإلكتةا  السشخ  والبرنامج ال ػ تكؾف مؽ كذر جمدات كمع م ار كذرة 
طرؽ ةل  ،التؾاصل  ،ويذسل محاور مختمفة )تخ ير ال ات ،لسابيع مل لسبؾع ساكة

  لشارت الشتاوج الع  عالية البرنامج والسهارات االجتساعية( وت ،ومهارات التكيف ،السذكبلت 
 السدتخ ـ  ع  فض األكراض اإلكتةابية ل ػ كيشة ال راسة.

وتعتبر األسبا  الدابخة لئلكتةا  مكؾنات معرمية تتعمق بأة اث دا مية ت  يكؾف الفرد     
وتبعا لشسؾذج بيػ  إف السعارؼ ذات  ،كمع وكع بها تال لنى ال يبلةغؾػ الدمؾؾ اإلكتةابع 

( وه   األسبا  850: 0220،األساس الدمبع تع  الدبب األساسع لئلكتةا  )يؾنج وا روف 
الدابخة تع  مؽ األسبا  الشفدية التع تسدػ الع تكتةا  الظفؾلة وهشاؾ لسبا  ل رػ تسدػ 

 الع اإلكتةا  مشها:

 كؾامل بيؾلؾجية:-

ت اإلكتةا  التع لها وهع ترجع الع ال ماغ واألكرا  والتع ت  تشتج مؽ بعض مزادا     
 تأجير هرمؾنع  ع الجدؼ.

 كؾامل وراجية:-

ةي  تذير ال راسات الع زيادة مخاطر االصابة باإلكتةا  بشدبة تجشيؽ لو جبلجة ل عاؼ   
تال لف ذلػ لؼ يرب   ع دراسات التؾاوؼ  ، ع ل راد األسرة التع ل يها تاريخ كاومع مؽ اإلكتةا  

 ال ػ يسم  كمع لهسية العؾامل الشفدية   ع نذؾ  اإلكتةا .األمر  ،%222والتؾا ق بشدبة 

(Rice,J.1987،Gershan,E.،1989،Hamovit, 198270: 0223،( مؽ )مشع دمحم.) 
 تفديخ اإلكتئاب فى الشظخيات الشفدية:

وهع  ع مجسؾكها تفدر اإلكتةا  مؽ  ،تع دت الشغريات التع اهتس  بتفدير اإلكتةا    
 ليسها والس رسة التع تشتسع اليها ومؽ ه   الشغريات: بلؿ مشظمخاتها ومفا
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 نظخية التحميل الشفدي:-1

 ،وهع مؽ لواول الشغريات الشفدية التع اهتس  بتفدير اإلكتةا  والبح  كؽ اسبابى      
ويرؼ لصحا  الشغرية لف الخبرات الزاغظة الرادتة التع يؾاجهها الفرد  ع ةياتى السبكرة 

 ( .08: 0227 ،ى باإلكتةا  )صسؾيل تامروهع مؽ لسبا  اصابت

ويرػ )لبيرنج( اف الخاصية الرويدية التع يتسيز بها اإلكتةا  تتسرل  ع العجز كؽ       
تحخيق الحاجات لو الظسؾةات ويرػ ليزا لف الحاجة الع الحب والتخ ير هؾ واة  مؽ جبلجة 

ػ يح ث  ع ال ات )دمحم والرراع ال  ،وم لػ الحاجة لمخؾة واألماف،اةتياجات رويدية 
 (.67: 0222،نبيل

 ،كسا يع  تمق االنفراؿ وم لػ  خ اف الحب لو االةداس باألماف لسبا  لئلكتةا      
وكسؾما  إف التفديرات الشفدية وم ارس التحميل الشفدي التع تفدر اإلكتةا  تتح ث كؽ 

 (Bruchon,2002: 191)    لفخ اف لو الحاجات الغير مذبعةا

 ية الدمهكية:الشظخ -2

يفدر لنرار الشغرية الدمؾمية مرل )الزاروس( اإلكتةا  بأنى ناتج لسجسؾكة مؽ العؾامل      
تتزسؽ انخفاض تفاكبلت الفرد مع البيةة السسدية الع نتاوج ايجابية او زيادة مع ؿ الخبرات 

 (.07: 0227،الديةة والتع تكؾف بسرابة كخا  لمفرد. )صسؾيل تامر

ةي  يشتج اإلكتةا   ،الدمؾميؾف تفدير اإلكتةا   ع  ؾ   رض االنظفا   وت  ةاوؿ     
ال ػ يتفاتؼ مؽ جرا  نخص السهارات السهشية بالبح  كؽ السكا أة  ،مؽ  خ اف الت عيؼ

 (.95: 0222،الذخرية )يؾسم جسعة
 الشظخية السعخفية:-3

لع االنفعاؿ كش  األ راد يرػ )بيػ( لف اإلكتةا  ناتج كؽ تدراكات تسدػ الع السعر ة وا     
مفاليؼ  Beckوبإ تبار طريخة تفكير السكتةبيؽ وج  )بيػ(  ،العادييؽ واإلكتةابييؽ ليزا

 والسعؾتات التع تعترض مدارهؼ. ،مذؾشة وغير واتعية  هؼ يسيمؾف الع تزخيؼ ل ظاوهؼ
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ل وتمخص الشغرية السعرمية الدمؾؾ اإلكتةابع  ع لف الذخص السكتةب يشغر بذك      
تذاؤمع الع الؾاتع. وذلػ التفكير الدمبع ناتج مؽ  برات الذخص وتشغيسى لسعار ى. )سؾسؽ 

 (.026: 0225 ،ةبيب ولةس  دمحم

ويذير بيػ تلع لف الذخص ذو الشسط السكتةب ت  تعتر ى  ع مدار ةياتى بعض      
الرادمة  ومؽ شأف الخبرات ،الغروؼ الحياتية السعاكدة التع تجعمى ةداسا ب رجة زاو ة

 ،السبكرة لف تسهل الذخص لئلستجابة السفرطة  كمسا صادؼ عرو ا شبيهة  ع ةياتى البلةخة 
 (.Beck,2001: 212يجعمى ذلػ لكرر ميبل تلع األةكاـ الستظر ة التع تسدػ لئلكتةا . )

كتئاب:  تعقيب عمى نظخيات تفديخ اإل

 تفديرها لئلكتةا . رمزت ه   الشغريات كمع الجؾانب الشفدية واالجتساعية  ع-

 تشاول  مل نغرية جانب معر ع لو نفدع تحميمع لو اجتساكع  ع تفدير اإلكتةا .-

وج  لنرار الشغريات السعرمية الدمؾمية لف اإلكتةا  يح ث نتيجة الت عيؼ اإليجابع وتزاي  -
 السؾاتم الدمبية.

 ا تخاد ال كؼ والتعاطم وا تخاد السهارات االجتساعية يدهؼ  ع ة وث ةالة اإلكتةا .-

وت  تستفادت الع ي  مؽ ال راسات الح يرة مؽ تمػ الشغريات  ع التخظيط لبرامج       
ارشادية لو برامج تع يل سمؾمع لو برامج تخؾـ كمع العبلج السعر ع الدمؾمع لتخفيف درجة 

 ل سمؾؾ االطفاؿ السكتةبيؽ.اإلكتةا  لو تع ي

( التع ه    تلع انتاج برنامج ترشادػ يدته ؼ  فض 0223،مرل دراسة )لبة مساؿ     
األكراض اإلكتةابية ل ػ األطفاؿ السحروميؽ مؽ الركاية الؾال ية وبمغ  كيشة ال راسة 

 ،شة( س20-22تناث( مؽ السؾدكيؽ بالسسسدات اإليؾاوية ما بيؽ )4ذمؾر( و )4لطفاؿ()8)
( واستسارة بيانات CDIواستخ م  ال راسة مكياس اإلكتةا  لمرغار تك اد غريب كب الفتاح )

ولجبت  الشتاوج وجؾد  روؽ دالة تةراويا بيؽ  ،وإستخ ـ السشهج التجريبع  ع ال راسة ،لولية
 متؾسظات الرتب ل رجات السجسؾكة التجريبية لرال  الكياس البع ػ.
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عية بجامعة الدمظاف تابؾس لمح  مؽ لكراض اإلكتةا  الشفدع ولجري  دراسة استظبل     
مؽ جرا  جاوحة مؾرونا مؽ  بلؿ برنامج ترشادػ  تاوؼ كمع العبلج الدمؾمع. وت  بمغ  

%( واستخ ـ  ع ال راسة البرنامج 60%( بيشسا اإلناث )38(  ردا ال مؾر )757كيشة ال راسة )
وازدياد  ،لشتاوج لف ال مؾر لكرر تكتةابا مؽ اإلناثبيش  ا ،االرشادػ وم لػ مكياسا لئلكتةا  

ووجؾد تغيرات  ع  ،األكراض اإلكتةابية ل ػ العيشة بدبب الحجر السشزلع والتباك  االجتساكع
ندبة اإلكتةا  بدبب الت  ل بالبرنامج ل ػ العيشة ) ؾلة الؾهيبع وةارث السعسرػ ودمحم 

 (0202،البمؾشي

( 08شسؾال  ع مي اف تكتةا  األطفاؿ مؽ  بلؿ  حص نتاوج ) غير لف لكرر السراجعات      
دراسة وج  )دوبدؾف( اف كبلج )بيػ( السعر ع هؾ لكرر  اكمية مؽ العبلج الدمؾمع وال واوع 

: 0223،وانى متفؾؽ كمع لساليب العبلج الشفدع األ رػ  ع كبلج اإلكتةا  )دمحم سبلمة
220. ) 

 فدى: إرتباط  جائحة كهرونا باإلكتئاب الش

يتسرل ذلػ االرتباو بتأجير التباك  االجتساكع ال ػ  ر تى الجاوحة كمع السجتسعات     
ةي  يعتبر ذلػ التباك  طريخة لمح  مؽ تفاكل األ راد مع بعزهؼ  ،بذكل كمسع وممع 

األمر ال ػ يتظمب اغبلؽ لماكؽ  ،البعض كؽ تر  وبذكل مدتسر لسشع انتذار الع وػ 
 وإلغا  األة اث الريا ية. ،ودور العبادة ودور الديشسا  ،س والجامعاتالتجسعات مرل الس ار 

 ومؽ ه   السغاهر اإلكتةابية ما يأتع:    

( 0222،مرمسا لشارت دراسة )سامر جسيل ،لف اإلكتةا  يرتبط بالعرابية والتذاؤمية -
درجة   العرابية هع ميل الفرد لتظؾير ردود  عل كربية  ع السؾاتم السرهخة.  إف وجؾد

 مرتفعة مؽ سسة العرابية تدهل ة وث ردود  عل تكتةابية كش  األ راد.

(  مؽ األة اث السرهخة  عبل لمبذرية جسعا  بكل  ةاتها Covid-19وجاوحة مؾرونا ) - 
والتع لنتج  لة اجا مرهخة كمع السدتؾػ الشفدع باأل ص وال ػ انعكس كمع ردود األ عاؿ 
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ذلػ اإلكتةا  ةتع لؾ ماف وتتيا مع الجاوحة ويزوؿ بزواؿ  وم لػ الترر ات والتؾتعات ومؽ
 الدبب.

ه ا ويسجر اإلكتةا  ولكرا ى ليزا كمع متغيرات تيجابية مريرة ل ػ الفرد مرل التفاؤؿ -
( لف اإلكتةا  Coker,2007والرحة الشفدية والر ا والرخة بالشفس وه ا ما لجبتتى دراسة )

 ع مرةمة الظفؾلة. ولجبت  ال راسة ليزا لف التفاؤؿ يسجر يتأجر بذكل وا   بالخبرات الديةة 
  ع اإلكتةا  والهشا  الذخرع .

وه   الستغيرات التع تشتسع لعمؼ الشفس االيجابع ت  تتأجر بؾجؾد عروؼ اجتساعية صحية -
-Covidتاسية مرمها مرل التع يعيذها العالؼ ةاليا  ع عل الغروؼ الخاصة بؾبا  مؾرونا )

19.  ) 

( لف مؽ 0220،و ع ذلػ لجبت  نتاوج دراسة )دمحم كب الخالق وكمع ماعؼ وغادة كي       
وذلػ  ع مخابل كامل الحياة  ،العؾامل السشبةة باإلكتةا  هؾ التخ ير ال اتع لمرحةالشفدية

والدعادة التع تتكؾف  ع الؾج اف االيجابع وغيا  السذاكر الدمبية ندبيا. ومسا هؾ  ،الظيبة
روؼ جاوحة مؾرونا مان  كامبل مؽ كؾامل عهؾر الع ي  مؽ السذاكر الدمبية  معروؼ  إف ع

و مل ميسا يدسع بهشا  العيش او الحياة الظيبة. و اصة ميسا يتعمق باألطفاؿ ةي  تختمم 
 طريخة االستجابة لمغروؼ الراهشة بحدب مل طفل.

ر اع غير السبرر وإسا ة والخمق السفرو والحزف وال ، هشاؾ ردود  عل شاوعة مرل البكا      
مسا ت   ،التررؼ واالنفعاؿ وتجشب األنذظة التع مانؾا يدتستعؾف بها سابخا وصعؾبة الترميز

يعانع الظفاؿ مؽ االنزكاج والكؾابيس الميمية ويجب تدراؾ لف األطفاؿ يتفاكمؾف بذكل مختمم 
تيعا  السؾت مش  مع الحزف ويخؾ ؾف مراةمى بذكل لسرع مؽ البالغيؽ مسا اف بسخ ورهؼ اس

 (.24: 0202،كسر  سس سشؾات )رل   مذرتع وكب الرس  الحبذع

 خ  لجبت  ال راسات السدحية لف طبل  الس ارس االبت اوية  ع الريؽ كانؾا مؽ 
وتامؾا بسحاوالت االنتحار بع  تغبلؽ الس ارس بدبب  يروس مؾرونا  ،لكراض تكتةابية

)الهؾػ( ولجبت  انتذار مذاكل صحية وكخمية ل ػ السدتج . وت  لجري  ال راسة  ع مخاطعة 
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ولك ت تمػ ال راسة لف العزلة االجتساعية الخدرية يسكؽ لف يكؾف لها كؾاتب م مرة  ،األطفاؿ 
 (.   0202 ،لرحة األطفاؿ الشفدية والعخمية )جري ة الذرؽ األوسط

  الجاوحة له ا تظرت  ال راسة الحالية لمتعرؼ كمع مدتؾػ اإلكتةا  الشفدع لجشا 
( ل ػ الظفاؿ. وذلػ  ع محاولة لمكذم كؽ لجر الغروؼ السسلسة والتغيرات 29)كؾ ي  

 الديةة كمع بعض اإل ظرابات الشفدية.  

 :فخوض الجراسة
 صيغ   روض ال راسة الحالية ماآلتع:

 تؾج   روؽ ذات داللة تةراوية بيؽ متؾسظات درجات لطفاؿ السجسؾكتيؽ )تناث /-2
 يق مكياس اإلكتةا  الشفدع لرال  اإلناث.ذمؾر(  ع تظب

 تؾج   روؽ ذات داللة تةراوية بيؽ متؾسظات درجات لطفاؿ السجسؾكتيؽ )تباك  ممع/-0
 تباك  جزوع(  ع تظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدع لرال  التباك  الكمع.

تؾج   روؽ ذات داللة تةراوية بيؽ متؾسظات درجات لطفاؿ السجسؾكتيؽ )ال يؾج  -3
 ؾة/ لكرر مؽ لخ ول  (  ع تظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدع لرال  )ال يؾج  ت ؾة(.ت 

 مشيج الجراسة :
 لسشاسبتى لسؾ ؾع ال راسة. ،استخ م  ال راسة الحالية السشهج الؾصفع 

 -إجخاءات الجراسة:
 -تشظؾػ ال راسة الحالية كمع مجسؾكة مؽ اإلجرا ات هع:

 أوال: عيشة الجراسة
ر كيشة ال راسة الحالية مؽ لطفاؿ  ع مرةمة الظفؾلة السبكرة وبالتح ي   ع تؼ ا تيا      

وت  ل تيرت العيشة بذكل كذؾاوع مؽ  بلؿ جبلث  ،السدتؾػ األوؿ والرانع لرياض األطفاؿ
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ةي  تام  الباةرة بإرساؿ مكياس اإلكتةا  الشفدع السدتخ ـ  ،مجاميع لتظبيق )الؾاتس ا ( 
 ات األطفاؿ بريغة ممم )وورد( . ع ال راسة الحالية ألمه

 جؼ ب لت الباةرة باستكباؿ الردود )تجابات السكياس( مؽ األمهات ومعالجتها تةراويا.-

 وتشخدؼ كيشة ال راسة الحالية تلع:
 العيشة اإلستطالعية:-1

وهع العيشة التع ل تبرت كميها الرفات الديكؾمترية لمسكياس )ص ؽ وجبات( لمتأك       
 طفبل وطفمة مؽ لطفاؿ  ع مرةمة الظفؾلة السبكرة( . 42لمتظبيق وبمغ  )مؽ مشاسبتى 

 العيشة األساسية:-2

( طفبل وطفمة وتدس  72وهع العيشة التع طبق كميها مكياس ال راسة الحالية وبمغ  )    
  ع الج وؿ التالع :

 (1ججول  )

 وصف عيشة الجراسة األساسية
 عجد األخهة نسط التباعج الشهع العيشة

 

 العجد

 

 ذكخ

 

 أنثى

 

 كمى

 

 جدئى
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 ثانيا: أداة البحث:
كتئاب الشفدى )إعجاد الباحثة -1      (2ممحق رقم  –مقياس اإل

 اليجف من السقياس:-أ

ػ اإلكتةا  تؼ تح ي  اله ؼ األساسع لسكياس )اإلكتةا  الشفدع( لسحاولة معر ة مدتؾ      
 (.29-مؾ ي  –الشفدع ل ػ األطفاؿ  ع مرةمة الظفؾلة السبكرة لجشا  جاوحة )  يروس مؾرونا 

 خطهات إعجاد السقياس:-ب

 تام  الباةرة بإك اد السكياس مؽ  بلؿ الخظؾات التالية:     

 وم لػ مؽ ،مراجعة اإلطار الشغرػ ومكؾنات اإلكتةا  ولبعاد   ع الشغريات السفدرة لى -
  بلؿ ال راسات الدابخة.

 يتفرع مؽ مل بع  مجسؾكة مؽ العبارات تشتسع لمبع . ،لبعاد لبشا  السكياس(  9تبشع ) -

 ( عبارة جسيعها مؾجبة الرياغة.32ك د العبارات ) -

–3وترح ) ،نادرا ( –لةيانا–تت رج ت تيارات تجابة السكياس كمع) ليكرت جبلجع ()غالبا -
0–2.) 

 (.32( ولتل درجة )92ياس )لكمع درجة لمسك -

 والج وؿ التالي يؾ   تؾزيع عبارات السكياس كمع األبعاد السكؾنة لى.
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 ( 2ججول ) 

كتئاب الشفدى عمى األبعاد السكهنة لو  تهزيع عبارات مقياس اإل
 لرتاـ العبارات البع  

26 ، 2 السمل 2  

27 ، 0 الزيق 0  

04 ،03 ،25 ،22 الحزف  3  

05 ،00 ،02 ،29 ،20 ،9 التذاـؤ 4  

5 ،4 ا ظرابات الشـؾ 5  

ـا ظرابات الظعا 6  23، 28، 07، 08  

09 ،24 ،22 لمراض كزؾية 7  

32 ،02 ،6 كزلة 8  

06 ،8 ،7 ،3 تنخفاض ال ا عية 9  

 صجق السحكسين:

( 2تؼ كرض السكياس  ع صيغتى األولية كمع ) سدة مؽ الدادة السحكسيؽ( ممحق )رتؼ -
 (.03 ،27 ،0تؼ تع يل صياغة العبارات رتؼ )و  مجاؿ العمـؾ الشفدية.والستخرريؽ  ع 

 وا ق الدادة السحكسيؽ كمع مشاسبة عبارات السكياس لؤلبعاد التع يشتسع تليها.-
% وهع ندبة مر ية تحخق 85بمغ  ندبة مؾا خة السحكسيؽ كمع بشؾد تحكيؼ السكياس -

 ال راسة.ص ؽ السحكسيؽ لمحكؼ كمع مشاسبة السكياس لسؾ ؾع 
كتئاب الشفدي : -  التجخبة االستطالعية لسقياس اإل

ر مجسؾكة البح  تام  الباةرة بتظبيق السكياس كمي مجسؾكة استظبلعية )غي      
( طفل وطفمة  ع مرةمة الظفؾلة السبكرة  ع السدتؾػ الرانع لرياض 42مؽ )األساسية( مكؾنة 

، مسا ةدا  زمؽ السكياس، السكياس ةدا  جبات ، ةدا  ص ؽ السكياس به ؼ  ،األطفاؿ 
 يمي
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كتئاب الشفدي " التجانذ الجاخمي ":                                       1  ( حداب الرجق لسقياس اإل

تؼ ةدا  الر ؽ لمسكياس، بحدا  معامل االرتباو بيؽ درجات عبارات السكياس مع     
 ى الج وؿ التالي :ال رجة الكمية لكل بع  تشتسع تليى؛ وذلػ مسا يؾ ح

 معامالت االرتباط بين درجات عبارات السقياس مع الجرجة الكمية لكل بعج تشتسى إليو (3ججول)
األبعاد 
 الخئيدة

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مدتهى 
لة  الجال

األبعاد 
 الخئيدة

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مدتهى 
لة  الجال

   **03565 13     **03937 1 السمل

   **03733 18 اضطخابات   **03953 16  

   **03896 27 الطعام   **03903 2 الزيق

  17 03899**     28 03903**   

  11 03738**     10 03913**   

   **03945 14 أعخاض   **03769 15 الحدن 

 0301 **03573 29 عزهية 0301 **03805 23  

  24 03813**     6 03968**   

   **03965 20 العدلة   **03808 9  

  12 03890**     30 03986**   

  19 03456**     3 03745**   

   **03907 7 انخفاض   **03432 21 التذاؤم

   **03870 8 الجافعية   **03850 22  

  25 03664**     26 03955**   

           **03956 4 اضطخابات

           **03936 5 الشهم

 2,22: داؿ كش  )**(
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مؽ  بلؿ الشتاوج التي لسفرت كشها معامبلت االرتباو، يتز  لف جسيع معامبلت     
؛ وبالتالي   2،22( وهع جسيعًا دالة كش  مدتؾػ 2،986 - 2،430االرتباو تتراوح بيؽ )

  إف عبارات السكياس تتجى لكياس درجة مل بع  مؽ األبعاد الرويدة لسكياس اإلكتةا  الشفدي. 

ولتح ي  م ػ تتداؽ األبعاد الرويدة، وال رجة الكمية لسكياس اإلكتةا  الشفدي، تؼ ةدا      
معامبلت االرتباو بيؽ درجة مل بع  رويدي، وال رجة الكمية لمسكياس، ويؾ   الج وؿ التالي 

 قيؼ معامبلت االرتباو بيؽ درجة مل بع  رويدي، وال رجة الكمية لسكياس اإلكتةا  الشفدي : 
 (4ول )جج

 معامالت االرتباط بين درجة كل بعج رئيدي مع الجرجة الكمية لمسقياس             

 األبعادالخئيدة 
كتئاب الشفدي  لسقياس اإل

 معامل ارتباط البعج الخئيدي
 بالشدبة لمجرجة الكمية لمسقياس 

لة  مدتهى الجال

 2,22 **2,625 السمل
 2,22 **2,832 الزيق
 2,22 **2,828 الحدن 

 2,22 **2,660 التذاؤم
 2,22 **2,578 اضطخابات الشهم

 2,22 **2,528 اضطخابات الطعام
 2,22 **2,482 أعخاض عزهية

 2,22 **2,664 العدلة
 2,22 **2,682 انخفاض الجافعية

 2‚22)**( داؿ كش  

يؽ مؽ  بلؿ الشتاوج التي لسفرت كشها معامبلت االرتباو، يتز  لنها جسيعًا تراوة  ب     
، وب لػ يكؾف السكياس ُمشاسبًا  2،22(، وهع جسيعها دالة كش  مدتؾػ 2،832 - 2،482)

 لمتظبيق كمع مجسؾكة البح  األساسية .
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كتئاب الشفدي : 2  ( حداب الثبات لسقياس اإل

ُيخر  بربات السكياس لف ُيعظي السكياس نفس الشتاوج تخريبًا تذا ما لُكي  تظبيخى لكرر       
ع نفس األ راد تح  نفس الغروؼ، وت  تؼ استخ اـ طريخة للفا مرونباخ؛ لحدا  مؽ مرة كم

 معامل الربات لسكياس اإلكتةا  الشفدي، وهع مسا يمي : 
 طخيقة ألفا كخونباخ :

بع  تظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدي كمع مجسؾكة التجربة االستظبلعية، تؼ ةدا       
رونباخ، وُوج  لف معامل الربات لمسكياس مكل مسا معامل الربات باستخ اـ معادلة للفا م

 يح دها تظبيق السعادلة كمع الشحؾ ال ؼ يؾ حى الج وؿ التالي :
كتئاب الشفدي (5ججول )  معامل ثبات )ألفا كخونباخ( لسقياس اإل

 األبعادالخئيدة لسقياس
كتئاب الشفدي  اإل

نحخاف السعياري  الستهسط العجد  كخونباخ معامل ثبات ألفا التباين اال

 2,875 0,54 2,59 4,98 0 السمل

 2,768 0,86 2,69 4,05 0 الزيق

 2,788 8,96 0,99 8,22 4 الحدن 

 2,792 22,53 3,39 24,75 6 التذاؤم

 2,875 0 2,42 5,08 0 اضطخابات الشهم

 2,845 5,69 0,38 8,43 4 اضطخابات الطعام

 2,728 4,92 0,00 5,62 3 أعخاض عزهية

 2,970 6,95 0,64 7,35 3 العدلة

 2,895 9,39 3,27 7,23 4 انخفاض الجافعية

 03875 71316 8344 65385 30 السقياس ككل
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يتز  مؽ الج وؿ الدابق لف قيؼ معامل الربات ألبعاد السكياس مسا لسفر كشها تظبيق   
( ولما لمسكياس مكل  هع 2،970 - 2،728معادلة )للفا مرونباخ( تراوة  ميسا بيؽ )

 ( وهع قيسة مرتفعة، وه ا ُيع  جبات السكياس تي  البح  .2،875)
كتئاب الشفدي  : 3  ( تحجيج الدمن الالزم ألداء مقياس اإل

تؼ تح ي  الزمؽ البلـز لئلجابة كؽ مكياس اإلكتةا  الشفدي؛ بتدجيل الزمؽ ال ػ     
ات السكياس جؼ استغرتتى مل طفل  ع مجسؾكة البح  االستظبلعية إلنها  اإلجابة كؽ عبار 

 ةدا  متؾسط مجسؾع تمػ األزمشة :

 دقيخة .  2222مجسؾع األزمشة =     -

 طفل وطفمة .  42ك د األطفاؿ  ع السجسؾكة االستظبلعية =    -

 دتاوق   . 5زمؽ تلخا  التعميسات =    -

                                                                                        دقيخة      32=    5( + 2222/42الزمؽ البلـز لئلجابة كؽ مكياس اإلكتةا  الشفدي= ) -
( دقيخة، وت  32لف الزمؽ البلـز لتظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدي  هؾ ) -مسا سبق –يتز  

تؼ االلتزاـ به ا الزمؽ كش  تظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدي كمع مجسؾكة البح  األساسية مؽ 
 ؿ األمهات . بل

 تفديخ ومشاقذة فخوض الجراسة: 
كتئاب الشفدي وفقًا لستغيخ الشهع)ذكخ / أنثى(  :  أواًل : الشتائج الخاصة بسقياس اإل

لئلجابة كمع التداؤؿ األوؿ مؽ تداؤالت ال راسة وال ػ يشص كمع : تلع لؼ م ػ يسجر      
 اؿ  ي مرةمة الظفؾلة السبكرة.متغير الشؾع األوؿ كمع مدتؾػ اإلكتةا  الشفدع ل ػ األطف

 لمتحخق مؽ صحة الفرض األوؿ ال ؼ يشص كمع :     

بيؽ متؾسظي درجات لطفاؿ السجسؾكتيؽ )تناث/  " تؾج   روؽ ذات داللة تةراوية
 ذمؾر(  ي تظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدي لرال  اإلناث " .
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لبح  داللة الفروؽ بيؽ  استخ م  الباةرة معادلة " ت" لسجسؾكتيؽ غير مرتبظتيؽ؛     
متؾسظي درجات السجسؾكتيؽ )تناث/ ذمؾر(  ي األبعاد الرويدة لسكياس اإلكتةا  الشفدي 

 وال رجة الكمية بع يًا، والج وؿ التالي يؾ   تمػ الشتاوج :
(قيم "ت" وداللتيا اإلحرائية لمفخوق بين متهسطى درجات السجسهعتين )إناث/ ذكهر( فى  6ججول ) 

 لخئيدة لمسقياس والجرجة الكميةاألبعاد ا

الخئيدة لسقياس  األبعاد
 اإلكتئاب الشفدي

نسط 
 الجشذ

االنحخاف  الستهسط العجد
 السعياري 

درجة 
 الحخية

مدتهى  قيم "ت"
لة  الجال

 دال عشج 8,92 68 1333 4360 35 إناث السمل
 0301   2,65 0,37 35 ذمؾر 

 دال عشج 9,66 68 1319 4377 35 إناث الزيق
 0301   2,72 0,52 35 ذمؾر 

 دال عشج 22,79 68 2331 9 35 إناث الحدن 
 0301   2,74 4,57 35 ذمؾر 

 دال عشج 9,39 68 3314 12391 35 إناث التذاؤم
 0301   2,57 7,34 35 ذمؾر 

 دال عشج 7,88 68 1344 4351 35 إناث اضطخابات الشهم
 0301   2,62 0,43 35 ذمؾر 

 دال عشج 22,50 68 2315 9320 35 إناث اضطخابات الطعام
 0301   2,73 4,77 35 ذمؾر 

 دال عشج 8,03 68 1385 6343 35 إناث أعخاض عزهية
 0301   2,68 3,69 35 ذمؾر 

 دال عشج 24,07 68 1329 7314 35 إناث العدلة
 0301   2,63 3,69 35 ذمؾر 

 دال عشج 9,83 68 2304 9303 35 إناث انخفاض الجافعية
 0301   2,28 5,02 35 ذمؾر 

 دال عشج 25,57 68 11345 67360 35 إناث السقياس ككل
 0301   0,82 36,57 35 ذمؾر 
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 ذكهر

 آناث

يتز  مؽ الج وؿ الدابق وجؾد  روؽ ذو داللة تةراوية بيؽ متؾسظي درجات السجسؾكتيؽ  
مسكياس؛ ةي  )تناث/ ذمؾر(  ي األبعاد الرويدة لسكياس اإلكتةا  الشفدي وال رجة الكمية ل

جا ت جسيع قيؼ " ت"  السحدؾبة لكبر مؽ الكيسة الج ولية ةي  " ت " الج ولية كش  مدتؾػ 
(؛ مسا ي ؿ كمع ارتفاع مع ؿ اإلكتةا  الشفدي كش  0,22( = )68( ودرجات ةرية )2,22)

 اإلناث لكرر مشى كش  ال مؾر  ي مكياس اإلكتةا  الشفدي .

البياني لمفروؽ بيؽ متؾسظات درجات لطفاؿ السجسؾكتيؽ  ويؾ   الذكل التالي التسريل    
 )تناث/ ذمؾر(  ي تظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدي مكل و ي لبعاد  الرويدة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1شكل )

التسثيل البياني لمفخوق بين متهسطات درجات أطفال السجسهعتين )إناث/ ذكهر( في 
كتئاب الشفدي ككل وأبعاده الخ   ئيدةتطبيق مقياس اإل
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 و ي  ؾ  تمػ الشتيجة، يسكؽ تبؾؿ الفرض األوؿ مؽ  روض البح  وهؾ :

( بيؽ متؾسظي درجات لطفاؿ 2،22" تؾج   روؽ ذو داللة تةراوية كش  مدتؾػ داللة )   
 السجسؾكتيؽ )تناث/ ذمؾر(  ي تظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدي لرال  اإلناث  " .

ناث والحكهر       كتئاب الشفدي )حجم تأثيخ الجشذ( في مقياس اإل  إيجاد حجم الفخوق بين اإل

لتح ي  ةجؼ الفروؽ بيؽ اإلناث وال مؾر  ي مكياس اإلكتةا  الشفدي )ةجؼ تأجير الجشس(؛   
( لتح ي  ةجؼ الفروؽ بيؽ اإلناث وال مؾر  ي مكياس 2تام  الباةرة باستخ اـ معادلة )

كياس، وم لػ ال رجة الكمية اكتسادًا كمع قيؼ اإلكتةا  الشفدي  ي مل بع  رويدي مؽ لبعاد الس
 "ت" السحدؾبة كش  تح ي  داللة الفروؽ بيؽ اإلناث وال مؾر، والج وؿ التالي يؾ   ذلػ : 

 ( 7ججول)

قيم )
كتئاب الشفدي 2  ( وحجم تأثيخ الجشذ)إناث/ ذكهر( في األبعاد الخئيدة لسقياس اإل

كتئاب الشفدي  يم "ت"ق األبعاد الخئيدة لسقياس اإل
 حجم التأثيخ 2

 كبيخ 2,54 8,92 السمل
 كبيخ 2,58 9,66 الزيق
 كبيخ 2,63 22,79 الحدن 

 كبيخ 2,56 9,39 التذاؤم
 كبيخ 2,48 7,88 اضطخابات الشهم

 كبيخ 2,66 22,50 اضطخابات الطعام
 كبيخ 2,52 8,03 أعخاض عزهية

 كبيخ 2,75 24,07 العدلة
 كبيخ 2,59 9,83 انخفاض الجافعية

 كبيخ 0378 15357 السقياس ككل
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( لؤلبعاد الرويدة 2،75،  2،48تراوة  بيؽ ) 2يتز  مؽ الج وؿ الدابق لف قيؼ  
( لم رجة الكمية؛ مسا يعشي لف هشاؾ  روؽ دالة تةراويًا بيؽ 2،78لمسكياس، وبمغ  قيستها )

لسكياس اإلكتةا  الشفدي  السجسؾكتيؽ التجريبية تأجير الجشس)تناث/ ذمؾر(  ي األبعاد الرويدة
 % .78بشدبة 

 وتفدخ الباحثة نتيجة ذلك الفخض من خالل اآلتى:

( التع لجبت  لف درجة اإلكتةا  مان  لكمع ل ػ اإلناث Huang&Zhao,2020دراسة )     
والتع تتفق مع ال راسة الحالية بيشسا تختمم نتاوج ذلػ  ،مؽ كيشة ال راسة لكرر مؽ ال مؾر

( والتع لشارت تلع لف متؾسظات درجات األطفاؿ 0223 ،ة دراسة)هب الفرض مع نتيج
وم لػ دراسة ،ال مؾر  ع اإلكتةا  الشفدع مان  لكمع مؽ متؾسظات درجات األطفاؿ اإلناث

(Douglas,etal.,2003)  والتع تختمم مع ال راسة الحالية ةي  لجبت  لف األطفاؿ ال مؾر
مسا اتفخ  نتاوج  ،تةا  الشفدع لكرر مؽ اإلناث كانؾا لكمع  ع متؾسظات درجاتهؼ  ع اإلك

( والتع 0202،ال راسة الحالية  ع ذلػ الفرض مع دراسة)بؾم يؽ سشؾسع و زيشب جمؾلع
لجبت  وجؾد  روؽ ذات داللة تةراوية  ع مدتؾػ الرحة الشفدية واإلكتةا  مبع  لمرحة 

جة تلع لف اإلناث لكرر ت رة كمع الشفدية بيؽ كيشة ال راسة لرال  اإلناث. وت  ترجع تمػ الشتي
التعبير كؽ مذاكرهؽ لكرر مؽ ال مؾر مسا يبيؽ لؤلـ لو السخالط لمظفل اف هشاؾ ةالة مؽ 
التغير  ع مدتؾػ الدؾا  الشفدع ل ػ الظفل مؽ  بلؿ الكمسات التع يدتخ مها الظفل  ع 

اإلناث  تعبرف كؽ  خ  لو ح  األمهات  ع ال راسة الحالية لف األطفاؿ  ،التعبير كؽ نفدى
 ،مش كايزة للعب ،زهخانة ،مش تادرة لناـ ،)لنا متزايخة ،مذاكرهؽ لكرر مؽ ل ؾتهؼ ال مؾر 

........) 

وبالتالع  إف ه   الفروؽ التع تغهر  ع مرةمة الظفؾلة السبكرة  ع مدتؾػ اإلكتةا      
ر كؽ مذاكرهؽ كش  الشفدع بيؽ الجشديؽ تنسا ترجع تلع طبيعة اإلناث وت رتهؽ كمع التعبي

 (.0223 ،وال ػ يكؾف بالبكا  كادة )مشع دمحم ،اإلةداس بسذاكر تنفعالية غا بة وصارمة

وب لػ تكؾف ت  تس  اإلجابة كمع الدساؿ األوؿ لم راسة الحالية لف متغير الشؾع يسجر -    
 كمع مدتؾػ اإلكتةا  الشفدع.
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ع لوتات الس رسة و رؾصا كسا صرة  األمهات بأف بشاتهؽ مؽ نذيظات ج ا       
األطفاؿ اإلناث البلتع مؽ يذترمؽ  ع األنذظة والعروض والكؾراؿ مسا صرة  األمهات . 
األمر ال ػ تغير مع الشسط الحياتع الج ي  ال ػ  ر تى عروؼ التباك  اإلجتساكع مع 

 (.29- يروس مؾرونا )كؾ ي 
كتئاب الشفدي وفقاً  لشسط التباعج االجتساعي لجى األسخة  ثانيًا : الشتائج الخاصة بسقياس اإل

 في الجائحة )كمي / جدئي(  :

لئلجابة كمع التداؤؿ الرانع لم راسة وال ػ يشص كمع تلع لؼ م ػ يسجر درجة التباك      
 االجتساكع كمع مدتؾػ اإلكتةا  الشفدع ل ػ األطفاؿ لجشا  جاوحة مؾرونا.

  لمتحخق مؽ صحة الفرض الراني ال ؼ يشص كمع :   

بيؽ متؾسظات درجات لطفاؿ السجسؾكتيؽ )تباك  ممي/  " تؾج   روؽ ذو داللة تةراوية    
 تباك  جزوي(  ي تظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدي لرال  التباك  الكمي " .

استخ م  الباةرة معادلة " ت" لسجسؾكتيؽ غير مرتبظتيؽ؛ لبح  داللة الفروؽ بيؽ     
  ممي/ تباك  جزوي(  ي األبعاد الرويدة لسكياس اإلكتةا  متؾسظي درجات السجسؾكتيؽ )تباك

 الشفدي وال رجة الكمية بع يًا، والج وؿ التالي يؾ   تمػ الشتاوج :
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قيم "ت" وداللتيا اإلحرائية لمفخوق بين متهسطي درجات السجسهعتين )تباعج كمي/ تباعج  ( 8ججول ) 
 الكمية جدئي( فى األبعاد الخئيدة لمسقياس والجرجة

األبعاد الخئيدة لسقياس 
 الشفدي اإلكتئاب

نسط التباعج 
 االجتساعي

االنحخاف  الستهسط العجد
 السعياري 

درجة 
 الحخية

مدتهى  قيم "ت"
لة  الجال

 دال عشج  10356 68 1329 4378 40 كمي السمل

 0301     0346 2317 30 جدئي  

 دال عشج  9384 68 1307 4378 40 كمي الزيق

 0301     0373 2353 30 جدئي  

 دال عشج  10316 68 2327 9303 40 كمي الحدن 

 0301     0376 4363 30 جدئي  

 دال عشج  8397 68 3306 13 40 كمي التذاؤم

 0301     1363 7347 30 جدئي  

 دال عشج  8330 68 1339 4363 40 كمي اضطخابات الشهم

 0301     0361 2337 30 جدئي  

 دال عشج  10397 68 2311 9323 40 كمي لطعاماضطخابات ا

 0301     0376 4380 30 جدئي  

 دال عشج  10348 68 1353 6385 40 كمي أعخاض عزهية

 0301     0370 3370 30 جدئي  

 دال عشج  12325 68 1335 6398 40 كمي العدلة

 0301     0365 3370 30 جدئي  

 دال عشج  8373 68 2302 8383 40 كمي انخفاض الجافعية

 0301     1314 5323 30 جدئي  

 دال عشج  15312 68 11310 68308 40 كمي السقياس ككل

 0301     2388 36360 30 جدئي  
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 تباعج جدئي

 تباعج كمي

يتز  مؽ الج وؿ الدابق وجؾد  روؽ ذو داللة تةراوية بيؽ متؾسظي درجات     
كياس اإلكتةا  الشفدي وال رجة السجسؾكتيؽ )تباك  ممي/ تباك  جزوي(  ي األبعاد الرويدة لس

ت " ة لكبر مؽ الكيسة الج ولية ةي  "الكمية لمسكياس؛ ةي  جا ت جسيع قيؼ " ت"  السحدؾب
(؛ مسا ي ؿ كمع ارتفاع مع ؿ 0،22( = )68( ودرجات ةرية )2،22الج ولية كش  مدتؾػ )

 اإلكتةا  الشفدي  اإلكتةا  الشفدي  ي ةالة التباك  الكمي كشى  ي التباك  الجزوي  ي مكياس

ويؾ   الذكل التالي التسريل البياني لمفروؽ بيؽ متؾسظات درجات لطفاؿ السجسؾكتيؽ      
 )تباك  ممي/ تباك  جزوي(  ي تظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدي مكل و ي لبعاد  الرويدة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2شكل )

ن ))تباعج كمي/ التسثيل البياني لمفخوق بين متهسطات درجات أطفال السجسهعتي
كتئاب الشفدي ككل وأبعاده الخئيدة  تباعج جدئي( في تطبيق مقياس اإل
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 و ي  ؾ  تمػ الشتيجة، يسكؽ تبؾؿ الفرض الراني مؽ  روض البح  وهؾ : 

( بيؽ متؾسظي درجات لطفاؿ 2،22تؾج   روؽ ذو داللة تةراوية كش  مدتؾػ داللة )"
 بيق مكياس اإلكتةا  الشفدي لرال  التباك  الكمي  " السجسؾكتيؽ )تباك  ممي/ جزوي(  ي تظ

كتئاب  إيجاد حجم الفخوق بين السجسهعتين )تباعج كمي/ تباعج جدئي( في مقياس اإل
 الشفدي )حجم تأثيخ التباعج االجتساعي( :    

لتح ي  ةجؼ الفروؽ بيؽ السجسؾكتيؽ )تباك  ممي/ تباك  جزوي(  ي مكياس اإلكتةا      
( لتح ي  ةجؼ 2ؼ تأجير التباك  االجتساكي(؛ تام  الباةرة باستخ اـ معادلة )الشفدي )ةج

الفروؽ بيؽ السجسؾكتيؽ )تباك  ممي/ تباك  جزوي(  ي مكياس اإلكتةا  الشفدي  ي مل بع  
رويدي مؽ لبعاد السكياس، وم لػ ال رجة الكمية اكتسادًا كمع قيؼ "ت" السحدؾبة كش  تح ي  

 لسجسؾكتيؽ )تباك  ممي/ تباك  جزوي(، والج وؿ التالي يؾ   ذلػ :   داللة الفروؽ بيؽ ا
 ( 9ججول) 

( وحجم تأثيخ التباعج االجتساعي )تباعج كمي/ تباعج جدئي( في األبعاد الخئيدة لسقياس 2قيم )
كتئاب الشفدي والجرجة الكمية  اإل

كتئاب الشفدي  قيم "ت" األبعاد الخئيدة لسقياس اإل
 حجم التأثيخ  2

 كبيخ  2,60 22,56 السمل
 كبيخ  2,59 9,84 الزيق
 كبيخ  2,62 22,26 الحدن 

 كبيخ  2,54 8,97 التذاؤم
 كبيخ  2,52 8,32 اضطخابات الشهم

 كبيخ  2,64 22,97 اضطخابات الطعام
 كبيخ  2,60 22,48 أعخاض عزهية

 كبيخ  2,69 20,05 العدلة
 كبيخ  2,53 8,73 انخفاض الجافعية

 كبيخ  0377 15312 اس ككلالسقي
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( لؤلبعاد الرويدة 2،69،  2،52تراوة  بيؽ ) 2يتز  مؽ الج وؿ الدابق لف قيؼ      
( لم رجة الكمية؛ مسا يعشي لف هشاؾ  روؽ دالة تةراويًا بيؽ 2،77لمسكياس، وبمغ  قيستها )

كي  ي األبعاد لطفاؿ السجسؾكتيؽ )تباك  ممي/ تباك  جزوي( ُتعزؼ لستغير التباك  االجتسا
 % .77الرويدة لسكياس اإلكتةا  الشفدي بشدبة 

 ويسكن تفديخ تمك الشتيجة من خالل:

لف السخرؾد بالتباك  االجتساكع : هؾ ةغر الخروج مؽ السشزؿ وتجشب المخا ات      
 (.29: 0202 ،االجتساعية والزيارات )وزارة الرحة باإلمارات

الت اإلكتةا  الشفدع ل ػ األطفاؿ  ع كيشة ال راسة  التباك  الكمع ماف سببا  ع ةا     
الحالية و ذلػ ةي  وجؾد األطفاؿ  ع السشازؿ طيمة الؾت  وطاتاتهؼ الجد ية مختزنة ب وف 
تعبير ةرمع لو نفدع. ةي  مان  لوتات الخروج لمس ارس والحزانات كامل مداك  يستص 

ية  ع ذلػ الفرض مع نتيجة دراسة وتتفق نتيجة ال راسة الحال ،تمػ الظاتة ل ػ األطفاؿ 
لجري   ع بكيؽ مشخؾلة مؽ جري ة )الذرؽ األوسط( لجري   ع م يشة )الهؾػ( والتع لجبت  لف 
طبل  الس ارس اإلبت اوية ت  كانؾا مؽ لكراض تكتةابية ومحاوالت تنتحار بدبب تغبلؽ 

 الس ارس والعزلة اإلجتساعية الخدرية دا ل السشازؿ.

( والتع 0202 ،ودمحم البمؾشع ،مع دراسة ) ؾلة الؾهيبي وةارث السعسرػ  وإتفخ  ليزا    
م لػ  ،لجبت  ازدياد األكراض اإلكتابية ل ػ العيشة بدبب الحجر السشزلع والتباك  االجتساكع

( والتع لجبت  0202 ،تتفخ  نتاوج ال راسة الحالية مع نتيجة )بؾم يؽ سشؾس وزيشب جمؾلع 
و تزدياد  ،فدية  ع عل لزمة مؾرونا ونغاـ التباك  اإلجتساكع تنخفاض مدتؾػ الرحة الش

 األكراض اإلكتةابية  ل ػ العيشة بدبب التباك  اإلجتساكع.

ويرجع ذلػ تلع نسط الحياة الج ي  وغير السعتاد ال ػ  ر تى عروؼ الحجر السشزلع      
والشفدية  ع اإلتجا  ةي  لدػ تلع عهؾر بعض األنساو الدمؾمية  ،والتباك  اإلجتساكع ليزا

 (.8: 0202،الدمبع مرل الخمق واإلكتةا  والشذاو الزاو  )السسسدة الفمدظيشية لحخؾؽ االنداف
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وبالتالي تكؾف ت  تس  اإلجابة كمع التداؤؿ الرانع لم راسة لف االكتةا  الشفدي ماف      
هات تمتـز بشغاـ لرال  التباك  الكمع  ي ال راسة الحالية ةي  مان  هشاؾ لنساو مؽ األم

وال زيارات نهاويا مؽ اآل ريؽ ومان   ،التباك  اإلجتساكع بذكل ممع  بل  روج لب ا لؤلطفاؿ
لطفاؿ  ه   األمهات لعيشة ال راسة األكرر تكتةابا مؽ هسال  األطفاؿ ال يؽ مان  تدس  

  لو الدساح لبعض الزيارات السشزلية البديظة. ،األمهات لهؼ بالخروج معهؽ لةيانا

كتئاب الشفدي وفقًا لشسط عجد األخهة )ال يهجج / أكثخ من  ثالثًا : الشتائج الخاصة بسقياس اإل
 أخ أو أخت(  :

لئلجابة كمع التداؤؿ الرال  لم راسة ال ػ يشص كمع تلع لؼ م ػ يسجر ك د اإل ؾة كمع     
 ة السبكرة.مدتؾػ االكتةا  الشفدع ل ػ االكتةا  الشفدع ل ػ األطفاؿ  ي مرةمة الظفؾل

 لمتحخق مؽ صحة الفرض الرال  ال ؼ يشص كمع :     

بيؽ متؾسظي درجات لطفاؿ السجسؾكتيؽ )ال يؾج   " تؾج   روؽ ذات داللة تةراوية    
 ل ؾة / لكرر مؽ لخ لو ل  (   ي تظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدي لرال  ال يؾج  ل ؾة " .

ؽ غير مرتبظتيؽ؛ لبح  داللة الفروؽ بيؽ استخ م  الباةرة معادلة " ت" لسجسؾكتي    
متؾسظي درجات السجسؾكتيؽ )ال يؾج  ل ؾة / لكرر مؽ لخ لو ل  (  ي األبعاد الرويدة 

 لسكياس اإلكتةا  الشفدي وال رجة الكمية بع يًا، والج وؿ التالي يؾ   تمػ الشتاوج :
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 ( 10ججول )

ت السجسهعتين )ال يهجج أخهة / أكثخ من قيم "ت" وداللتيا اإلحرائية لمفخوق بين متهسطى درجا
 الكميةأخ أو أخت( فى األبعاد الخئيدة لمسقياس والجرجة 

 األبعاد الخئيدة
كتئاب الشفدي  لسقياس اإل

نحخاف  الستهسط العجد نسط األخهة اال
 السعياري 

درجة 
 الحخية

مدتهى  قيم "ت"
 الجاللة

 دال عشج 25,74 68 0389 5315 34 ال يهجج أخهة السمل
 0301   2,62 0,08 36 أكثخ من أخ أو أخت 

 دال عشج 22,90 68 1307 4394 34 ال يهجج أخهة الزيق
 0301   2,73 0,56 36 أكثخ من أخ أو أخت 

 دال عشج 22,79 68 2329 9 34 ال يهجج أخهة الحدن 
 0301   2,73 4,58 36 أكثخ من أخ أو أخت 

 دال عشج 9,43 68 3310 12379 34 ال يهجج أخهة التذاؤم
 0301   2,56 7,32 36 أكثخ من أخ أو أخت 

 دال عشج 8,34 68 1346 4362 34 ال يهجج أخهة اضطخابات الشهم
 0301   2,62 0,40 36 أكثخ من أخ أو أخت 

 دال عشج 22,55 68 2313 9312 34 ال يهجج أخهة اضطخابات الطعام
 0301   2,70 4,78 36 أكثخ من أخ أو أخت 

 دال عشج 22,22 68 1348 6376 34 ال يهجج أخهة أعخاض عزهية
 0301   2,72 3,70 36 أكثخ من أخ أو أخت 

 دال عشج 20,72 68 1339 7300 34 ال يهجج أخهة العدلة
 0301   2,66 3,70 36 أكثخ من أخ أو أخت 

 دال عشج 8,23 68 2321 8353 34 ال يهجج أخهة انخفاض الجافعية
 0301   2,26 5,29 36 أكثخ من أخ أو أخت 

 دال عشج 26,48 68 11304 67382 34 ال يهجج أخهة السقياس ككل
 0301   0,70 36,56 36 أكثخ من أخ أو أخت 
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يتز  مؽ الج وؿ الدابق وجؾد  روؽ ذو داللة تةراوية بيؽ متؾسظي       
ج  ل ؾة / لكرر مؽ لخ ول  (  ي األبعاد الرويدة لسكياس درجات السجسؾكتيؽ )ال يؾ 

اإلكتةا  الشفدي وال رجة الكمية لمسكياس؛ ةي  جا ت جسيع قيؼ " ت"  السحدؾبة لكبر مؽ 
(؛ 0،22( = )68( ودرجات ةرية )2،22الكيسة الج ولية ةي  " ت " الج ولية كش  مدتؾػ )
األطفاؿ ال يؽ ليس ل يهؼ ل ؾة لكرر مشى  مسا ي ؿ كمع ارتفاع مع ؿ اإلكتةا  الشفدي كش 

 كش  األطفاؿ ال يؽ ل يهؼ لخ لو ل    ي مكياس اإلكتةا  الشفدي .

ويؾ   الذكل التالي التسريل البياني لمفروؽ بيؽ متؾسظات درجات لطفاؿ        
السجسؾكتيؽ )ال يؾج  ل ؾة/ يؾج  لكرر مؽ لخ لو ل  (  ي تظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدي 

 ل و ي لبعاد  الرويدة :كك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل )

التسثيل البياني لمفخوق بين متهسطات درجات أطفال السجسهعتين )ال يهجج أخهة/ أكثخ من أخ أو 
كتئاب الشفدي ككل وأبعاده الخئيدة  أخت( في تطبيق مقياس اإل

 و ي  ؾ  تمػ الشتيجة، يسكؽ تبؾؿ الفرض الرال  مؽ  روض البح  وهؾ :
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( بيؽ متؾسظي درجات لطفاؿ 2،22لة تةراوية كش  مدتؾػ داللة )" تؾج   روؽ ذو دال
السجسؾكتيؽ )ال يؾج  ل ؾة/ لكرر مؽ لخ لو ل  (  ي تظبيق مكياس اإلكتةا  الشفدي لرال  

 ال يؾج  ل ؾة  " .

إيجاد حجم الفخوق بين السجسهعتين )ال يهجج أخهة/ أكثخ من أخ أو أخت(  في مقياس 
كتئاب الشفدي )حجم ت  أثيخ عجد األخهة( :    اإل

لتح ي  ةجؼ الفروؽ بيؽ السجسؾكتيؽ )ال يؾج  ل ؾة/ لكرر مؽ لخ لو ل  (   ي مكياس     
( لتح ي  2اإلكتةا  الشفدي )ةجؼ تأجير ك د األ ؾة( ؛ تام  الباةرة باستخ اـ معادلة )

كياس اإلكتةا  ةجؼ الفروؽ بيؽ السجسؾكتيؽ )ال يؾج  ل ؾة/ لكرر مؽ لخ لو ل  (   ي م
الشفدي  ي مل بع  رويدي مؽ لبعاد السكياس، وم لػ ال رجة الكمية اكتسادًا كمع قيؼ "ت" 
السحدؾبة كش  تح ي  داللة الفروؽ بيؽ السجسؾكتيؽ )ال يؾج  ل ؾة/ لكرر مؽ لخ لو ل  (، 

 والج وؿ التالي يؾ   ذلػ : 
ين )ال يهجج أخهة/ أكثخ من أخ أو ( وحجم تأثيخ عجد األخهة لمسجسهعت2قيم ) ( 11ججول) 

كتئاب الشفدي والجرجة الكمية  أخت( في األبعاد الخئيدة لسقياس اإل

 قيم "ت" الشفدي كتئاباألبعاد الخئيدة لسقياس اإل 
 حجم التأثيخ 2

 كبيخ 2,78 25,74 السمل
 كبيخ 2,64 22,90 يقالز

 كبيخ 2,63 22,79 الحدن 
 كبيخ 2,57 9,43 التذاؤم

 كبيخ 2,52 8,34 اضطخابات الشهم
 كبيخ 2,66 22,55 اضطخابات الطعام
 كبيخ 2,64 22,22 أعخاض عزهية

 كبيخ 2,72 20,72 العدلة
 كبيخ 2,49 8,23 انخفاض الجافعية

 كبيخ 2,82 26,48 السقياس ككل
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الرويدة  ( لؤلبعاد2،78،  2،49تراوة  بيؽ ) 2يتز  مؽ الج وؿ الدابق لف قيؼ 
( لم رجة الكمية؛ مسا يعشي لف هشاؾ  روؽ دالة تةراويًا بيؽ 2،82لمسكياس، وبمغ  قيستها )

لطفاؿ السجسؾكتيؽ)ال يؾج  ل ؾة/ لكرر مؽ لخ لو ل  (  ُتعزؼ لستغير ك د األ ؾة  ي 
 % .82األبعاد الرويدة لسكياس اإلكتةا  الشفدي بشدبة 

 تع:ويسكؽ تفدير ه   الشتيجة مؽ  بلؿ اآل   

صرة  بعض األمهات البلتع ل يهؽ طفل واة  لو طفمة واة ة  خط لف عروؼ الحجر     
لنهؼ الةغؽ كمع لطفالهؽ  ،السشزلع لو التباك  اإلجتساكع التع  ر   كمع العالؼ لجسع 

 نؾكا مؽ الؾة ة الشفدية والتع لدت تلع عهؾر لكراض تكتةابية ل ػ هسال  األطفاؿ.

( والتع وج ت ترتباو داؿ مؾجب بيؽ اإلكتةا  0223،نية الذبسف وه ا ما لجبتتى دراسة )دا    
 Douglasوم لػ دراسة ) ،والؾة ة الشفدية ل ػ األطفاؿ  ع مرةمة الظفؾلة السبكرة

etal.,2003 والتع لوج ت كبلتة ارتباو مؾجب داؿ ليزا بيؽ تكتةا  األطفاؿ ووة تهؼ )
 طفاؿ.الشفدية والتع ماف مؽ  سؽ لسبا  تكتةا  هسال  األ

 الظفل الؾةي  غالبا ما يذعر بسا يدسع بالؾة ة الشفدية و رؾصا  ع عروؼ مرل 
 هع ةالة يراةبها  ،)جاوحة مؾرونا( وما  ر تى مؽ الحجر السشزلع لو التباك  اإلجتساكع 

 (.24: 0225،الؾةذة واإلغترا  واإلغتساـ وم لػ اإلكتةا  )الجؾهرة كب الخادر

 ،لكرر مؽ لخ لو ل   لو ةتع لخ ول   كمع األتل كمع ككس األسر التع  يها
سجل  ، فع عل عروؼ التباك  اإلجتساكع وك ـ ال ها  لمس ارس لو الخروج لو الزيارات

 اإل ؾة يخزؾف لوتاتهؼ  ،هسال  األطفاؿ متؾسظات تكتةا  لتل مؽ الظفل الؾةي  باألسرة 
تالي تكؾف ت  تس  اإلجابة كمع بالمعب معا ةتع لؾ تخمم  لوتاتهؼ بعض مذاكر السمل. وبال

التداؤؿ الرال  مؽ تداؤالت ال راسة بأف ك د اال ؾة يسجر  ي درجة اإلكتةا  ل ػ الظفل 
  الظفل الؾةي  كر ة لئلكتةا  لكرر مؽ لترانى ال يؽ ل يهؼ ل ؾة.
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 تعميق عمى نتائج الجراسة:
سرة تذارؾ الظفل يبلةع مسا سبق لف ةاالت الؾة ة الشفدية وك ـ وجؾد لطفاؿ  ي األ     

المعب لو تزا  الؾت  لجشا  الحجر السشزلع ت  لدت تلع : عهؾر األكراض االكتةابية ل ػ 
األطفاؿ ال يؽ ليس ل يهؼ ت ؾة لو ل ؾات مسا لف عروؼ التباك  االجتساكع الكمع وهؾ ك ـ 

اؿ وجؾد زيارات لو  روج بإصظحا  األطفاؿ زادت مؽ مع ؿ األكراض االكتةابية كش  األطف
 هشاؾ سساح لمزيارات لو الخروج  ،لكرر مؽ لطفاؿ األسر التي ماف تباك ها االجتساكع جزويا 

والتشز  ةتع ولؾ لذرا  ةاجيات السشزؿ ةتع لؾ ماف لتل مؽ ذؼ تبل . تال لنى متشفس لمظفل 
 لتفيير العالؼ السغمق دا ل األسرة ولؾ جزويا.

 الجة البيانات  : األساليب اإلحرائية السدتخجمة في تحميل ومع

 IBM SPS Statisticsتؼ استخ اـ برنامج ةـز التحميل اإلةراوي لمعمـؾ االجتساعية      
ver.21 : ؛ ةي  تؼ استخ اـ األساليب التالية 

 معادلة بيرسؾف لحدا  الر ؽ" ص ؽ اإلتداؽ ال ا مي" لسكياس اإلكتةا  الشفدي  . -

 كتةا  الشفدي .معادلة للفا مرنباخ لحدا  الربات لسكياس اإل -

معادلة " ت" لسجسؾكتيؽ غير مرتبظتيؽ؛ لبح  داللة الفروؽ بيؽ متؾسظي درجات  -
 كل مؽ السجسؾكتيؽ )التجريبية والزابظة( لسكياس اإلكتةا  الشفدي .

( لتح ي  ةجؼ الفروؽ بيؽ السجسؾكتيؽ و خًا لستغيرات )الجشس/ التباك  2معادلة ) -
 الرويدة لسكياس اإلكتةا  الشفدي ة ة   ي األبعاد  االجتساكي/ ك د األ ؾة( مٌل كمع

 بحهث مقتخحة:
دراسة كؽ اآلجار الشفدية السترتبة كمع تصابة لة  الؾال يؽ بفيروس مؾرونا ل ػ األطفاؿ -2

  ي مرةمة الظفؾلة السبكرة.

 دليل لكيفية التأهيل الشفدع بع  الر مات والكؾارث لؤلطفاؿ  ي مرةمة الظفؾلة السبكرة.-0
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مدتؾػ األمؽ الشفدع لجشا  جاوحة مؾرونا ل ػ اآلبا  وكبلتتى بالظسأنيشة الشفدية ل ػ -3
 األبشا .

 تهصيات الجراسة:
 تؾصع ال راسة الحالية باآلتع:

 كسل مشهج يتشاسب مع جسيع السراةل التعميسية لكيفية التعامل مع األزمات والكؾارث.-

  اإلجتساكع لجشا   ترة  يروس مؾرونا السدتج  كسل دراسات كؽ اإليجابيات  ع  ترة التباك-
 (.29 -)كؾ ي  

كخ  ورش كسل لت ريب اآلبا  واألمهات كمع ميفية التعامل مع ةاالت اإلكتةا  والخمق كش  -
 لبشاوهؼ . 
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 سخاجعلا
(. الفروؽ  ي تسا ة السعاممة وبعض متغيرات الذخرية 0222لةس  الدي  تسساكيل )-2

مؽ تبلمي  الس ارس الستؾسظة لسحروميؽ مؽ لسرهؼ وغير السحروميؽ األطفاؿ ابيؽ 
 الع د الرانع ابريل.–السجم  الحادػ كذر  ،مجمة دراسات نفدية ،السكرمة بسكة

  ،(. لساليب السعاممة الؾال ية وكبلتتها بغهؾر اإلكتةا  كش  السراهخيؽ0220لميشة دريبيؽ )-0

  ،جامعة العخي  لكمع ،معه  العمـؾ اإلندانية واإلجتساعية ،ذؾرةرسالة ماجدتير غير مش      

 الجزاور.     

 رسالة ماجدتير غير  ،(. استراتيجيات السؾاجهة ل ػ السكتةبيؽ 0223ب يعة دمحم واكمع )-3

 الجزاور. ،جامعة سظيف ،كمية العمـؾ اإلندانية واالجتساعية ،مشذؾرة      

 جري ة روا  بؾس  ،لتعامل مع األطفاؿ  بلؿ األزمات (. لساليب ا0202بدسة مظير )-4

 (. الرحة الشفدية  ع عل تنتذار  يروس مؾرونا 0202بؾم يؽ سشؾسع وزيشب جمؾلع)-5

  ،مجمة التسكيؽ اإلجتساكع ،والتباك  اإلجتساكع واستسرار الحجر الرحع 29 -مؾ ي      

 . 82-65،(0ع) ،0مجم    ،الجزاور     

 (. تغبلؽ الس ارس بدبب )كؾرونا( زاد ةاالت اإلكتةا   0202ألوسط )جري ة الذرؽ ا-6

 .0202سبتسبر 24هػ. 2440محـر  07،االجشيؽ،واالنتحار     

 (. لجر نسؾذج العبلج السعر ع الدمؾمع 0224جبلؿ ماي   سرة ويحع ةياتع نرار .)-7

 مجمة  ،لحرو السرمزكمع الر مة  ع  فض لكراض اإلكتةا  ل ػ كيشة مؽ لطفاؿ ا     

 األردف. ،(42مجم  ) ،العمـؾ التربؾية دراسات     
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فدية وكبلتتها بدسات الذخرية (. الذعؾر بالؾة ة الش0225الجؾهرة كب  الخادر شيبي)-8
 ،رسالة ماجدتير غير مشذؾرة ،كيشة مؽ طالبات جامعة لـ الخرػ بسكة السكرمة ل ػ

 الخرػ.جامعة لـ 

 مجمة (. ميف نتعامل مع لطفالشا  ع مؾاجهة  يروس مؾرونا. 0202حسؾد ) ال  صبلح م-9

 .9-7. 38. ع  ظؾة     

 (. ترؾر مخترح لبرنامج ترشادػ 0202ودمحم البمؾشي) ، ؾلةالؾهيبي  وةارث السعسرػ -22

تاوؼ كمع العبلج السعر ع الدمؾمع لمح  مؽ لكراض اإلكتةا  الشفدع الشاتج كؽ جاوحة      
 . مدتذفع جامعة الدمظاف تابؾس.تدؼ الظب الدمؾمع  كؾرونا.

دراسة مي انية  ،(. الؾة ة الشفدية وكبلتتها باإلكتةا  كش  الظفاؿ0223دانية الذبةؾف )-22
مجمة التبلمي   ع الرم الرابع مؽ التعميؼ األساسع  ع م ارس دمذق الرسسية.  ل ػ

 . 2. ع09. مجم  دمذق جامعة

 . مرمز ال ليل اإلرشادػ لمرحة الشفدية(. 0202رل   مذرتع وكب الرس  الحبذع)-20

 .www.jhah.com>new-coronavirusهؾبكشز لرامكؾ الظبع       

(.كؾرونا واألطفاؿ ال ليل الشفدع لمتعامل مع الرغار  ي زمؽ 0202رقية كشتر )-23
 العيؽ اإل بارية. ،الجاوحة

 دار الفكر العربع. ،الخاهرة ،السذكبلت الشفدية كش  األطفاؿ(. 0225يا الذربيشع)زمر -24

 مجمة العمؾـ (. اإلكتةا  والتذاؤـ دراسة ترتباطية مخارنة . 0222سامر جسيل ر ؾاف )-25

 .49-23(.2. ع)0. ممية التربية. جامعة البحريؽ. السجم  التربؾية والشفدية      

 Covid(.كمؼ الشفس  ع مؾاجهة تأجير لزمة  يروس مؾرونا )0202سامر جسيل ر ؾاف)-26

 .45-37. ع  . مجمة كمؼ الشفس( كمع الرحة الشفدية . 19-      
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(. التعرض لئلسا ة  ي الظفؾلة وكبلتتى بالخمق واالكتةا  0225سعاد كب هللا البذر )-27
 . الخاهرة. 3ع ،25مجم   ،دراسات نفدية ،وا ظرا  الذخرية الح ية  ي الرش  

 األنجمؾالسررية.      

 . مجمة  ظؾة(. األسرة والتشذةة الرخامية  ع عل وبا  مؾرونا. 0202سعي  بهؾف كمع)-28

 .20-38.22ع      

 (. تتجاهات األبشا  نحؾ لساليب0225سؾسؽ ةبيب عباس ولةس  دمحم كب الخالق )-29
 دراسات نفدية ،كيشة مؽ السراهخيؽ الكؾيتييؽ السعاممة الؾال ية وكبلتتها باإلكتةا  ل ػ

 مكتبة األنجمؾ السررية. ،الخاهرة ،032-023 ،تبريل 0الع د-25السجم   ،

 .6-4 ،38. ع  مجمة  ظؾة(. نحؽ ولطفالشا ومؾرونا. 0202شبل ب راف )-02

 ؾ السررية مكتبة األنجم ،الخاهرة ،(. اإلكتةا  والعبلج بالؾاتع0227صسؾيل تامر بذرػ)-02

 مرر. ،. دار الشذرالعبلج السعر ع والدمؾمع وتظبيخاتى(. 0225كادؿ دمحم كب هللا)-00

 مجمة  (. دراسة سؾسيؾلؾجية  ع انتذار األمراض.0220كب الفتاح دمحم السذه انع )-03

 .580-4.552.ع29.مجم  جامعة تكري  لمعمؾـ      

 مكتبة  ،الخاهرة ،دع بيؽ الشغرية والتذخيصاإلكتةا  الشف( . 0222كب هللا دمحم كدكر)-04

 األنجمؾ السررية.      

 ال ار العربية. ،الخاهرة ،ةؾؿ اإلكتةا (. 0225كي  مرالسشيشغز)-05

 (. ا تبار  عالية العبلج السعر ع الدمؾمع  ع كبلج اإلكتةا  ل ػ  0226لةجاف )،ليمع-06

ممية العمـؾ  ،جدتير غير مشذؾرةرسالة ما ،كيشة مؽ األطفاؿ الستأ ريؽ دراسيا     
 جامعة الجزاور. ،اإلجتساعية

 (. م ػ  اكمية برنامج كبلجع معر ع سمؾمع  ع تخفيف ة ة 0223دمحم سبلمة هش ية)-07
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  ،معه  ال راسات العميا لمظفؾلة ،رسالة دمتؾراة غير مشذؾرةاإلكتةا  ل ػ األطفاؿ.       

 جامعة كيؽ شسس.      

بعض (. العؾامل السشبةة بسدتؾيات 0222ب الخالق و كمع ماعؼ و غادة كي )دمحم ك-08
 مجمة  األكراض اإلكتةابية ل ػ كيشتيؽ مؽ األطفاؿ والسراهخيؽ  ع الكؾي  و كساف.

 .032-265. 3(.ع 07مجم  ) -جامعة دمذق      

 يؽ  ع عل مؾرونا سيكؾلؾجية الرحة الشفدية لؤلطفاؿ والسراهخ(. 0202دمحم الخحظانع)-09

 والسربيؽ. مرمز نسؾ الظفل.مدتذفع السمػ كب هللا بؽ  ال ليل السؾجز لآلبا   -0229     

 كب العزيز الجامعع وجامعة األميرة نؾرة بش  كب الرةسؽ.     

 (. اإلسا ة الؾال ية مسا ي رمها الظفل وكبلتتها ببعض 0222دمحم نبيل كب الحسي )-32

الدشة الخامدة ،مجمة كمؼ الشفس السظسةشة ،شفدية واالجتساعية الستغيرات ال       
 .26ع،كذر

 (. دراسة األغراض الذاوعة ال ظرا  اإلكتةا  ل ػ لطفاؿ 0223مشع دمحم تبراليؼ هب )-32

 جامعة بؾرسعي .ع  ،مجمة ممية التربيةالسرةمة االبت اوية(.  -)مرةمة رياض األطفاؿ     

     24.59-92. 

 األطفاؿ البلجةؾف الفمدظيشييؽ  ع لبشاف (. 0202الفمدظيشية لحخؾؽ االنداف.) السسسدة-30

 .24-2مؾرونا. دراسة مي انية. وجاوحة        

  ،الخاهرة ،كبلجها-لسبابها،السذكبلت الشفدية لؤلطفاؿ (. 0223نبيمة عباس الذؾربجع )-33

 دار الشهزة العربية .       

هل تغير السجتسعات العربية نغراتها لمظب –امؽ (.نحؾ  روج 0202هاشؼ بحرػ )-34
 ، مجمة الرخا ة اإلجتساعية واألمشية ،مع تزاي  اإلصابة باألمراض الشفديةالشفدع 

 اإلمارات العربية الستح ة.،(598ع)
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 ( .  عالية برنامج ترشادػ  ع  فض األكراض اإلكتةابية ل ػ  0223لبة مساؿ مكع )-35
 . جامعة بؾرسعي . مجمة ممية التربية ،ألطفاؿ السحروميؽ مؽ الركاية الؾال يةا

 .632-595 (. 24ع)

( . بعض الستغيرات السرتبظة باإلكتةا  ل ػ األطفاؿ 0225وساـ كب السعبؾد مؾسع)-36
 . ممية البشات. جامعة كيؽ شسس.رسالة ماجدتير غير مشذؾرة)دراسةتكميشيكية( .

 مرر.

 ك  لمظالب الجامعع لمعاـ الجامععال ليل السدا( . 0202وسيمة بؽ كامر وا روف)-37
 الجزاور. ،مرمز السداك ة الشفدية الجامعع. جامعة بدكرة(. 02 -02)

دار دمحم  ،األردف ،كساف  ،سمؾميات اإلكتةا ( . 0223ودمحم الحباششة)،ولي  سرةاف-38
 الوػ لمشذر والتؾزيع.

 العجيبلت.،ممية الرحة العامة ، سيكؾلؾجية و تدارة الؾبا (. 0202ياسيؽ لبؾسريؾؿ)-39

. دار غريب الشغريات الح يرة  ع  تفدير األمراض الشفدية(. 0222يؾسم جسعة )-42
 لمظباكة لمشذر. الخاهرة.

(.مرجع اكميشيكع  ي اال ظرابات 0220اروف وليشرجرو ارجر) ،جيفرػ وبيػ،يؾنج-42
 دليل كبلجع تفريمع )االكتةا ( . ترجسة صفؾت  رج.الخاهرة. –الشفدية
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