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 ممخص البحث

استيدؼ البحث الحػالي التحقػم مػؽ لعاليػة برنػاما إرمػادؼ معرلػي سػمؾضي لػي  فػض 
-covideحدة بعض االنعكاسات الشفدػية الدػمةية الشاةجػة اػؽ الحجػر السشزلػي لجارحػة ضؾرونػا

ً  وطفمػة  مػؽ رو ػة 25لدؼ طفل ما قةل السدرسػة. وقػد ةنؾنػي ايشػة البحػث مػؽ )  19 ( طفػ
. ولتحقيػػم  0202/0202الرػػديم التابعػػة لػػؾزارة التزػػامؽ بسحالغػػة بؾرسػػعيد لمعػػاـ الدراسػػي 

إرمػػادؼ معرلػػي سػػمؾضي، وبظاقػػة مًحغػػة  ةنؾنػػي مػػؽ  لباحثػػة برنػػاماأىػػداؼ البحػػث أاػػدت ا
 -الخػػػػؾؼ-الذػػػػعؾر بػػػػالتؾةر  –( عبػػػارة مؾزاػػػػة امػػػػ  سػػػب  أبعػػػػاد أساسػػػػية ىػػػػي ) الحػػػزف 35)

الدػػمؾؾ العػػدواني ( .وبعػػد ةظةيػػم  -الزػػجر او السمػػل  -مذػػكًت الشػػـؾ   –مذػػكًت الكػػل 
(،  spssخداـ الةرنػػػػػاما ايحرػػػػػاري )أدوات البحػػػػػث ، ةػػػػػؼ معالجػػػػػة الةيانػػػػػات إحرػػػػػاريا  باسػػػػػت

( بػػيؽ   a  ≥  2.25وأعيػػرت نتػػارا البحػػث، وجػػؾد لػػروؽ دالػػة إحرػػاريا  اشػػد مدػػتؾػ داللػػة) 
متؾسػػظي رةػػج درجػػات أطفػػاؿ السجسؾاػػة التجريةيػػة لػػي الكياسػػيؽ القةمػػي والبعػػدؼ امػػي بظاقػػة 

الشتػػارا اػػدـ وجػػؾد  مًحغػػة اينعكاسػػات الشفدػػية الدػػمةية  ضكػػل وأبعادىػػا الفرعيػػة ، ضسػػا أكػػدت
لروؽ دالة إحراريا  بيؽ متؾسظي رةج درجات الطفاؿ ) ايشة البحث( بعد مير مؽ التظةيم 

وانتيي البحػث  لي الكياسيؽ البعدؼ والتتبعي ام  بظاقة مًحغة اينعكاسات الشفدية الدمةية،
رمػاد الشفدػي بسجسؾاة مؽ التؾصيات والسقترحػات التػي قػد ةفيػد السعشيػيؽ بالرػحة الشفدػية واي

 السيسا لي مجاؿ الظفؾلة السبكرة لي عروؼ الحجر السشزلي الشاةا اؽ جارحة ضؾرونا.

 

جارحػػة  –اينعكاسػػات الشفدػػية الدػػمةية -برنػػاما إرمػػادؼ معرلػػي سػػمؾضيات السفتاحي  ة: س  الكم
 كؾرونا.
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Abstract 
     The current research aimed to verify the effectiveness of a 

cognitive-behavioral counseling program in reducing the severity of 

some negative psychological repercussions resulting from the home 

quarantine of the covide-19 pandemic in a preschool child. 

The research sample consisted of (15) children from Al-Siddiq 

Kindergarten of the Ministry of Solidarity in Port Said Governorate for 

the academic year 2020/2021. To achieve the objectives of the 

research, the researcher prepared a cognitive-behavioral counseling 

program, and a note card consisted of (35) words distributed on seven 

basic dimensions: (sadness - feeling anxious - fear - eating problems - 

sleep problems - boredom or boredom - aggressive behavior). 

    After applying the research tools, the data were processed statistically 

using the statistical program (spss), and the results of the research 

showed that there were statistically significant differences at the level 

of significance (0.05 ≤ a) between the mean scores of the experimental 

group children in the pre and post measurements on the observation 

card of negative psychological reflections as a whole. And its sub-

dimensions, and the results also confirmed that there were no 

statistically significant differences between the mean ranks of the 

scores of children (the research sample) after a month of application in 

the post and tracer measurements on the negative psychological 

reflection notes, and the research ended with a set of recommendations 

and proposals that may benefit those concerned with mental health and 

psychological counseling, especially In the field of early childhood in 

conditions of home quarantine resulting from the Corona pandemic. 

 

Key words: Cognitive-behavioral counseling program - Negative 

psychological reflections - Corona pandemic. 
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 مقدمة
( أحد الوبئة  29 –يسثل وباء ليروس ضؾرونا السدتجد او ما يظمم اميو) ضؾليد      

. حيث يعد ليروس ضؾرونا أحد  0229، التي إجتاحي العالؼ لي نياية ااـ عالسيةال
تسل امي زمرة واسعة مؽ كسا يذشفدي لإلنداف ،الفيروسات التي ةريج الجياز الت

، التي ةتدةج لي العديد مؽ االاتًالت لدؼ البذر، ةراوحي ما بيؽ نزلة الةرد الفيروسات
العادية وبيؽ الستًزمة التشفدية الحادة الؾ يسة. وقد عير لوؿ مرة لي مديشة ووىاف الريشية 

لعالية .حيث أصبحي مديشة ووىاف الريشية بؤرة ، ةمػ السديشة التي ةستاز بالنثالة الدكانية ا
 .ةفذي ليروس ضؾرونا، والتي صدرةو إلي باقي السدف الريشية ثؼ إلي العالؼ بأسره 

وقد زاد مؽ ميرة ىذا الفيروس إنتذاره الدري  بيؽ اللراد ،ليريج مًييؽ مؽ البذر امي     
لعالؼ لي حالة مؽ الظؾارغ ، مدتؾؼ أنحاء العالؼ، ليؾصف ما يحدث بالزمة ، ويد ل ا

 .الفيروس وةتخذ جسي  الحكؾمات والسؤسدات ضالة التدابير االحترازية لسش  ةفذي وانتذار ىذا

والداؾات السدتسرة الحتؾاء ليروس 29 –ولي  ؾء السخاوؼ الستزايدة نتيجة انتذار ضؾليد    
يؼ لمتحؾؿ إلي التعمؼ اؽ كؾرونا ،ةؼ إغًؽ مؤسدات التعمؼ السختمفة واةجيي مؤسدات التعم

 (. Ali,2020بعد أو التعميؼ االلنتروني ضسحاولة يحتؾاء ىذه الزمة واستسرار التعمؼ)

وقد حرصي العديد مؽ الدراسات امي رصد واق  إحتؾاء الزمة لي العديد مؽ الدوؿ ،      
السدارس  ( بالنذف اؽ واق  إدارة الزمات لي 0202لقد قامي دراسة )الديدي والسغاسي،

 لي عل مؾاجية ليروس ضؾرونا .

وقد ااش العالؼ لي اآلونو ال يرة حالة مؽ التؾةر والخؾؼ مؽ جراء ةفذي ىذا      
الفيروس، حيث ةعد ىذه الجارحة مؽ الحداث غير السعتادة التي ةحدث لي التاريخ البذرؼ، 

جارحة ةؾقف السظارات والتي ةذبو لترة ةعرض العالؼ لمحروب العالسية ،حيث ةرةج امي ال
واغًؽ الحدود بيؽ الدوؿ وةؾقف ضالة النذظة والفعاليات ورضؾد ةجارؼ واقترادؼ االسي 
لي عل الزيادات الستداراة لي ادد السرابيؽ وا ظراب إيقاع الحياة اليؾمية لسًييؽ مؽ 

 (. 0202، 283البذر حؾؿ العالؼ )الميثي ، 
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أف معدؿ السؾت بدةج ليروس ضؾرونا  Brahams, Zeitlin,2020)أكدت دراسة) وقد     
% وىي أمبو بزمؽ الحروب بل أكثرىا  راوه حيث ال يؾجد صفارات 22 -% 5يتراوح بيؽ 

 إنذار أو غارات جؾية ةذير إلي وجؾد  ظر ما .

وم  بداية عيؾر جارحة ليروس ضؾرونا لي العالؼ بأكسمو، ضاني ايصابة  بالفيروس لي      
ااما، أو اللراد  72ردر قمم بذكل رريدي لولئػ الذيؽ ةتخظي أاسارىؼ اؿ بداية المر م

الذيؽ يعانؾف مؽ أمراض مزمشو ، لذا  ضاني الداؾة لمتبااد ايجتسااي لي الةداية مؾجيو الي 
 ." ىذه الفئة برفة  اصة 

يسكؽ أف يريج الطفاؿ أو   ليروس ضؾرونا السدتجدغير أنو بعد ذلػ لؾحع  أف      
اراض أسؾأ قميً الذباب  ، بالرغؼ مؽ أف معغؼ  الذباب والطفاؿ ال  ةغير امييؼ سؾؼ أ 

ةنسؽ  ظؾرة ىذا الفيروس لي إصابة العديد مؽ المخاص دوف  حيث .النفمؾنزامؽ أاراض 
 امييؼ، بالرغؼ مؽ قدرةيؼ امي نقل العدوؼ لآل ريؽ مؽ حؾليؼ . عيؾر أؼ أاراض

وامي الرغؼ مؽ ةرااد الجيؾد الحتؾاء ىذا الفيروس الغامض إال انو قد ألق  بغًلو      
ام  جؾانج اديدة مؽ حياة الطفاؿ وقد ةدةةي أزمة ضؾرونا لي العديد مؽ االنعكاسات 

لشفدية أو االنفعالية او االقترادية أو االجتساعية امي الدمةية  سؾاء مؽ الشاحية الجددية او ا
ألراد السجتس  اامة  والظفل  اصة . وعيرت أىسية الخدمات ايرمادية و دمات الداؼ الشفدي 
كستظمج لسؾاجيو ضالة الزغؾط و السذكًت الشفدية الشاةجة اؽ الزمة بذكل ااجل حيث 

الزمة نعكاسات الدمةية الشاةجو اؽ لؼ ةنؽ ىشاؾ  ةرات نفدية ضافية لسؾاجية اال
 (. 37، 0202،)ر ؾاف

وحيث أف لئة أطفاؿ ما قةل السدرسة ةق   سؽ الفئات السعر ة لإلصابة بيذا الفيروس      
 اصة لي السؾجو الثانية ينتذار الفيروس وىي الفئة التي يخاؼ امييا الؾالديؽ  ًؿ لترة 

(التي أكدت امي ةعرض  0202الفقي،أبؾ الفتؾح ،أزمة ضؾرونا،وقد أمارت إلي ذلػ دراسة )
 ايشة الدراسة لمعديد مؽ السذكًت الشفدية السترةبة امي جارحة ليروس ضؾرونا السدتجد.

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF&contentId=1330811
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7&contentId=1330811
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( إلي أف إنتذار ليروس ضؾرونا أثر امي Torales et al,2020وقد أمارت دراسة )     
ابات والزغؾط الشفدية الرحة الشفدية العالسية ضسا ةدةج لي إرةفاع معدالت اي ظر 

 باي الو إلي عيؾر أاراض الغزج،السخاوؼ السر ية، القمم وايكتئاب.

االىتساـ بالرحة الشفدية لألطفاؿ لي ىذه الفترة العريبة أمرا  غاية لي الىسية  لذلػ يعد     
 حيث يجج إةخاذ ايجراءات والتدابير الًزمو لمحفاظ امي الرحة الشفدية ليؤالء الطفاؿ
. اصة أف السخاوؼ التي ةريج الطفاؿ وأسرىؼ مؽ انتقاؿ العدوؼ الييؼ يسكؽ أف ةؤثر 

 امي صحتيؼ الشفدية بفقدانيؼ لألمؽ الشفدي ضسا ةؤثر امي التساسػ ايجتسااي لألسرة .

تو  مذكمة البحث وتداؤال
د )جارحة اىتزت البذرية لي جسي  أنحاء العالؼ ،مؽ جراء إنتذار ليروس ضؾرونا السدتج     
( والذؼ ةدةج لي حدوث حالو مؽ الزار لي ضل مكاف،حيث أصيج آالؼ مؽ 29-كؾليد

 .) Buana,2020الشاس بالاراض السر ية ليذا الؾباء ومات اآلالؼ)

لحكؾمات الؾطشية أامشي جسي  الي جسي  أنحاء العالؼ، COVID-19ووسط اندالع     
 (Sasere;Makhasane2020) حد مؽ انتذارهلجسي  السؤسدات لي محاولة لمةقريب ا"إغًؽ"

د ؾؿ العالؼ لي حالة طؾارغ  0202لذلػ لقد أامشي مشغسة الرحة العالسية مشذ يشاير       
االسية .وم  ةأثير جارحة ليروس ضؾرونا امي العديد مؽ المخاص حؾؿ العالؼ ،ةؼ إجراء 

،والبقاء بالسشزؿ ولرض الحغر  الحجر الرحي ايلزامي لأللراد الذيؽ يثةي إصابتيؼ بالفيروس
وةجشج التجسعات وةؾقف ضامل لنالة النذظة والزيارات والفعاليات لي العالؼ ،مسا أدؼ إلي 
ةؾقف ضامل لمحياة لي بعض الدوؿ وغمم السؤسدات التعميسية وةعظيل معغؼ الؾعارف 

سرة  ًؿ لترة والاساؿ وادـ الخروج مؽ السشزؿ إال لمزرورة القرؾؼ لفرد او لرديؽ مؽ ال
 (.  6، 0202الحجر الرحي، مسا أدؼ إل  معؾر الفرد  بالعزلة االجتساعية )أبؾ اذة ،

حيث مثمي العزلة االجتساعية لمظفل  ةرة مؤلسة وقاسية، أدت إل  الذعؾر بالحزف      
وايكتئاب والخؾؼ والقمم مؽ ايصابة بالسرض، وبعض اال ظرابات الدمؾضية ضالعشف 
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وقد قامي العديد مؽ الدراسات التي ةشاولي ىذا السؾ ؾع  بعسل حرر لآلثار  والعدواف،
 الدمةية لي مختمف الجؾانج االجتساعية واالقترادية والشفدية لمفرد.

( بالنذف اؽ إدراؾ جارحة ضؾرونا ضحدث صدمي  0202لقد قامي دراسة )مؾيخ ،     
(امي التعرؼ   0202فيرؼ،الدعيدؼ،وأثرة امي اال تًالت الشفدية ، ضسا حرصي دراسة)الغ

امي مدتؾؼ الؾاي بجارحة ليروس ضؾرونا وطرؽ الؾقاية مؽ ايصابة بو لدؼ ايشة مؽ 
(الزؾء امي الحالة الشفدية  0202الظمبة ذوؼ صعؾبات التعمؼ ،بيشسا سمظي دراسة )قريرؼ ،

لية واًقتيا لمفرد السراب بفيروس ضؾرونا ومدؼ ةأثيره امي الخرارص الدمؾضية واينفعا
باستراةيجيات السؾاجية وقمم السؾت لمفرد السذتبو لي إصابتو بالفيروس .كسا يتعرض الفرد 
ي ظرابات الشؾـ والقمم واالكتئاب واالندحاب ايجتسااي والؾصسة ايجتساعية باي الة إل  

 (. 66، 0202ةعر و ليؾاجس التعرض لمسؾت مسا يتدةج لي سؾء التنيف لمفرد)قريرؼ ،

وبسا أف الطفاؿ ىؼ أكثر الفئات ةأثرا  بيذا الؾباء ،كسا أف الحالة الشفدية لألطفاؿ ةتأثر      
سمبا  بالمراض بال الة إلي أف االنعكاسات الشفدية لمحجر الرحي قد ةختمف مؽ طفل إلي 

 (. 069، 0202آ ر حدج الحالة الرحية لو )ايمؾؿ ،

روس  القاةل  ًؿ الحجر السشزلي وادـ ا تًط وقد ةدةج الخؾؼ مؽ ايصابة بالفي     
الطفاؿ او التؾاصل م  اآل ريؽ ضالسعتاد إلي الذعؾر بالسمل وايكتئاب والحزف وضميا اؾامل 
 اغظة امي الحالة الشفدية لمظفل ضسا أثرت امي حالة السؾاءمة والتنيف م  ذاةو وم  الةيئة 

 (. 97، 0202السحيظة بو)العادلي،المامي،

وقد قامي الباحثة بتقديؼ استةياف لميات أطفاؿ ما قةل السدرسة اةر وسارل التؾاصل      
السختمفة امي اينترني ، لمتعرؼ امي مدؼ معاناة أطفاليؼ  ًؿ لترة الحجر السشزلي لجارحة 
كؾرونا حيث أعيرت نتارا ايستةياف معاناة الطفاؿ مؽ بعض الاراض الشفدية والدمؾضية ، 

ي الجارحة لي التؾةر والحزف والخؾؼ لألطفاؿ بدةج  ؾليؼ امي نفديؼ وامي كسا ةدةة
أقاربيؼ مؽ ايصابة بالفيروس ضسا أصبحؾا أكثر ادوانية ومعؾرىؼ الدارؼ بالزجر مؽ طؾؿ 
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لترة الحجر ضسا زادت معدالت ةشاوليؼ لمظعاـ مسا أثر امي مكل أجداميؼ وصحتيؼ 
 سباب .وةذاجرىؼ الدارؼ م  إ ؾةيؼ الةفو ال

وانظًقا  مسا سةم لقد رأت الباحثة أف طفل ما قةل السدرسة يحتاج إلي التأىيل وايرماد      
 الشفدي لمتخفيف مؽ اآلثار واينعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ جارحة ضؾرونا. 

وبشاء عمى ما سبق يسكن تحديد مذكمة البحث الحالي في االجابة عمى الدؤال الرئيس 
 ي:التال

ما لعالية برناما إرمادؼ معرلي سمؾضي لتخفيف حدة بعض االنعكاسات الشفدية الدمةية      
 لدؼ طفل ما قةل السدرسة؟ covide-19الشاةجة اؽ الحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا

 ويتفرع من ىذا التداؤل االسئمة الفرعية التالية :

 السشزلي؟ ما أىؼ اينعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحجر -

ما أنذظة الةرناما ايرمادؼ السعرلي الدمؾضي لمحد مؽ بعض اينعكاسات الشفدية  -
 الدمةية الشاةجة اؽ الحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا لدؼ طفل ما قةل السدرسة؟

ما أثر الةرناما ايرمادؼ لي الحد مؽ بعض اينعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ  -
 رونا لدؼ طفل ما قةل السدرسة؟الحجر السشزلي لجارحة ضؾ 

ما الفروؽ بيؽ درجات أطفاؿ السجسؾاة التجريةية )ايشة البحث ( لي الكياسيؽ القةمي  -
والبعدؼ ام  بظاقة مًحغة اينعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحجر السشزلي 

 لجارحة ضؾرونا لدؼ طفل ما قةل السدرسة ؟

ة التجريةية )ايشة البحث ( لي الكياسيؽ ما الفروؽ بيؽ درجات أطفاؿ السجسؾا -
البعدػ والتتبع  ام  بظاقة مًحغة اينعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحجر 

 السشزلي لجارحة ضؾرونا لدؼ طفل ما قةل السدرسة ؟
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 أىداف البحث 
 استيدؼ البحث الحالي 

االنعكاسات الشفدية  التحقم مؽ لعالية برناما إرمادؼ معرلي سمؾضي لتخفيف حدة بعض-2
 لدؼ طفل ما قةل السدرسة. covide-19الدمةية الشاةجة اؽ الحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا

 التعرؼ امي اىؼ اينعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا.-0

ا يعتريو مؽ ةقديؼ الداؼ الشفدي وايرمادؼ لظفل ما قةل السدرسة لسداادةو امي مؾاجيو م-3
 مذكًت نفدية سمةية ناةجو اؽ الحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا.

 أىسية البحث
 األىسية الشظرية:

ةشب  أىسية البحث مؽ إىتسامو بسؾ ؾع مؽ مؾ ؾاات الدااو وىؾ )جارحة ضؾرونا -
 ( والذؼ ييدد العالؼ بأكسمو والظفل برفة  اصة.covide-19ا

ولي اينعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحجر السشزلي ندرة الدراسات العربية التي ةشا-
 لجارحة ضؾرونا لظفل ما قةل السدرسة لي حدود امؼ الباحثة.

قد يدااد ىذا البحث لي ةدميط الزؾء امي مؾ ؾع ىاـ وىؾ الحالة الشفدية لمظفل -
يم امي لترة واينعكاسات الدمةية الشاةجة اؽ لترة الوبئة والنؾارث وذلػ مؽ  ًؿ التظة

 جارحة ضؾرونا .
 األىسية التظبيكية :

قد يقدـ ىذا البحث مقترحات وآليات لداؼ الحالة الشفدية لمظفل لي عل الزغؾط الشاةجة -
 اؽ جارحة ضؾرونا.

قد يكؾف لمبحث أىسية لي ةؾجيو سمؾؾ الطفاؿ الةباع ايجراءات الؾقارية والرحية لمحد -
 مؽ انتذار الفيروس.
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مؽ برناما البحث مؽ  ًؿ ةظةيقو امي ايشات أ رؼ مؽ قةل الستخرريؽ  قد يدتفاد-
 والسرمديؽ الشفدييؽ لمحد مؽ اينعكاسات الدمةية لجارحة ضؾرونا.

 يتشاوؿ البحث الحالي السرظمحات التالية :  مرظمحات البحث
 البرنامج اإلرشادي السعرفي الدمهكي: 

إرمادؼ نفدي ةعميسي قارؼ امي لشيات وأساليج  ويتةشي البحث ةعريف مكي" بأنو برناما     
معرفية وسمؾضية لتعميؼ وةدريج أطفاؿ ما قةل السدرسة امي استخداـ بعض التقشيات التي 
ةداادىؼ لي  فض حدة اينعكاسات الشفدية الدمةية لمحجر السشزلي  ًؿ لترة جارحة ضؾرونا 

 (. 0223،620)مكي،
نعكاسات الشفدية الدمبية:   اإل

وةعرليا الباحثة بأنيا "مجسؾاة مؽ السغاىر الدمؾضية السرةبظة بالحالة الشفدية اينفعالية      
لمظفل والتي ةؤثر امي أداءه  والتي ةعيم الظفل اؽ مسارسة حياةو برؾرة طةيعية مثل 

 الذعؾر بالتؾةر والسمل والعدواف ومذكًت الشـؾ والكل وغيرىا .
ة بأنو "ازؿ المخاص دا ل السشزؿ لفترة زمشية م  الحفاظ وةعرلو الباحث  الحجر السشزلي :

 امي التبااد ايجتسااي بيؽ اللراد.

وةعرليا الباحثة "بأنيا ليروس معدؼ عير حديثا  لي مديشة ووىاف الريشية  جائحة كهرونا :
يشتقل بدراة ضةيرة بيؽ البذر ويؤثر امي الجياز التشفدي لإلنداف ويتدةج لي العديد مؽ 

 فيات امي مدتؾؼ انحاء العالؼ".الؾ 

 محددات البحث :
 بؾاق   سس أياـ اسةؾعيا. 22/ 29إلي 27/22الفترة مؽ لي:ةؼ ةظةيم البحث محددات زمشية

 :ةؼ ةظةيم البحث برو ة الرديم التابعة لؾزارة التزامؽ بسحالغة بؾرسعيد.محددات مكانية 

ً  وطفمة25:ةؼ ةظةيم البحث امي )محددات بذرية -6)العسرية مؽ لي السرحمة ( طف
 (سشؾات 7
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 اإلطار الشظري 
 جائحة كهرونا:

لحداث غير مدةؾقة ، اصة بعد انتذار جارحة  0202ةعرض العالؼ أجس  مشذ يشاير     
( ،حيث بمغي ةداعياةيا مدؼ لؼ يكؽ لحد أف يتخيمو مؽ قةل،  اصة covide-19كؾرونا )

سريعا  ليحرد أرواح آالؼ مؽ البذر امي الرغؼ  م  انتذار ايصابة بيذا الفيروس إنتذارا  
مؽ اةخاذ جسي  الدوؿ لنالة التدابير وايجراءات والتدابير ايحترازية إلي حد إغًؽ الحدود 

 بيؽ الدوؿ وةؾقف حرضة الشقل والظيراف.

كسا بدأت دوؿ العالؼ لي الدعي وراء بشية ميكروبات غير معرولة ةشتسي إل  اارمة      
"( أحد COVID-19)الُسخترر " 0229رونا. حيث ُيعد مرض ليروس ضؾرونا ليروس ضؾ 

المراض التشفدية السدتجدة التي يدةةيا ليروس ضؾرونا الجديد ، وقد ةؼ اكتذالو لوؿ مرة لي 
لي ووىاف بالريؽ. حيث يعد السرض مديد العدوػ ، ةذسل أارا و الدريرية  0229ديدسةر 

أبريل  00والتعج واللؼ العزمي و يم التشفس. وبحمؾؿ  الرريدية الحس  والدعاؿ الجاؼ
حالة  26،90862دولة ةسام ا ،مسا أدػ إل  إصابة  022، وصل الفيروس إل   0202

حالة ولاة.  278558حالة  ظيرة( و  57029حالة  فيفة و 2635662مؤضدة مختةري ا )م  
( أنيا حالة طؾارغ WHOة )واستجابة  ليذا الؾ   الخظيرلقد أامشي مشغسة الرحة العالسي

يشاير وداي إل  بذؿ جيؾد مذترضة مؽ جسي  الةمداف  32صحية اامة ذات اىتساـ دولي لي 
 .(Sathyamurthi.& Lakshmi Devi ,2020)لسش  اينتذار الدري  لمفيروس 

أكثر النؾارث الرحية ةدميرا  مشذ   0229لذلػ ةعد جارحة الفيروس التاجي الجديد لعاـ      
، وىؾ أوؿ ةفٍش لألمراض السعدية لي الؾقي السعاصر. وقد أدػ  0223دالع الدارس ااـ ان

ةزايد ادد حاالت ايصابة ، ونقص السعرلة الستعمقة بالفيروس والتبادؿ الدري  لمسعمؾمات ، 
 • Peng Cheng • Zhi Xu إل  إصابة العديد مؽ اللراد ببعض اي ظرابات الشفدية

Hong Zheng • Hui,2020)..) 
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ةأثير نفدي ضةير ام  مختمف مدتؾيات السجتس . وقد  29-لناف لتفذي مرض ضؾليد      
أدؼ التزايد الدري  لي ادد الحاالت السرابة بالفيروس إلي إصابتيؼ بسدتؾيات مرةفعة مؽ 
القمم واالكتئاب والتؾةر والخؾؼ والسمل والؾحدة وأاراض ايجياد الًحم لمردمة واالرةباؾ 

ج والؾصسة وةقمج السزاج ، وانخفاض القدرة الذىشية ، ومذاكل الشؾـ ، والتغيج اؽ والغز
 (2020,العسل ، وىي اًمات ةدؿ امي  الزيم الشفدي بدةج الحجر الرحي.

Alizadeh, el al) 

ومسا ال مػ فيو أف الطفاؿ ىؼ أوؿ وأكثر الفئات ةأثرا  لي لترة الزمات والنؾارث امي      
أكثر الفئات  عفا  وأكثرىؼ ىذامة .لمؼ ةقترر ةداعيات ىذه الجارحة امي  ااتبار أنيؼ

الجانج الرحي لمظفل لقط بل مسمي الجانج الشفدي والتعميسي واالجتسااي واالقترادؼ 
  (. 292، 0202)بيي الديؽ ،

حيث إنتاب الطفاؿ لي لترة جارحة ضؾرونا الذعؾر بالخؾؼ والتؾةر ، ضسا اغمقي دور      
زانة ورياض الطفاؿ أبؾابيا ، وحـر الطفاؿ مؽ المعج م  أصدقاريؼ وزيارة أقاربيؼ أو الح

حتي الخروج مؽ السشزؿ .ىذه التغيرات الستداراة قد مكمي اةئا  و غظا نفديا امييؼ مسا 
اصابيؼ بالردمة والحزف والخؾؼ مؽ ايصابة بالسرض او التعرض لمسؾت سؾاء لحد الراد 

.حيث أف الحالة الشفدية الدمةية لمظفل ةؤثر امي جيازه السشااي وةجعمو أسرةو او لشفدو 
يتؾىؼ ايصابة بالسرض أو الذعؾر بالؾىؽ والزعف و قد ةؤثر سمبا امي ادارو ومسارستو 
لمحياه الظةيعية، لذلػ يجج امي جسي  السر التحدث م  أطفاليؼ حؾؿ ىذا الفيروس وضيفية 

 (. 0202،269رماد لتجشج ايصابة بيذا الفيروس)العظار،الؾقاية مشو وةقديؼ الشرح واي

حيث أثرت لترة الحجر السشزلي امي الطفاؿ ةأثيرا سمةيا  امي صحتيؼ الشفدية لحرمانيؼ      
مؽ مسارسة روةيشيؼ اليؾمي ومسارسة جسي  النذظة التي ضانؾا يقؾمؾف بيا  ارج 

 (. 0202،263السشزؿ)أنؾر،
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نعكاسات الشفدية  الدمبيو اإل

 الحزن 

لؼ يحع مرظمح الحزف بالدراسة لي الدبيات الديكؾلؾجية العربية مثمسا حدث لي الدب      
الديكؾلؾجي الغربي . بل إنرج ايىتساـ امي دراسة الردمة وا ظراب ما بعد الردمة 

 (. 25، 0222)الدراج، 2980لسرظمح الحزف أو الفقداف لؼ يكؽ مدتخدـ حتي ااـ 

ارؼ الحزف بأنو مذاار إنفعالية مؤلسة ةحدث نتيجة التعرض لحداث  اغظة حيث      
 (. 065، 0226وصارمة لمفرد ضفقداف مخص ازيز لديو)امياف،و النحمؾت،

وةعد استجابة الحزف مؽ السرظمحات السرةبظة بالفقداف وقد رضزت معغؼ الدراسات      
مخص ازيز لديو أما لي البحث الحالي  والبحاث امي الفقداف السرةبط بفقداف الباء أو أؼ

أرةبط مفيؾـ الحزف بفقداف الظفل لمشو الشفدي ولقدانو لحريتو وحرمانو مؽ مسارسة أنذظتو 
 بحرية باي الة إلي إصابة وولاة العديد مؽ حؾلة مسا سةةي لو حالة مؽ الحزف .

والطفاؿ ،كسا أنيا  ويعد مرظمح الحزف والفقد حالة طةيعية ومبامرة يسر بيا النبار     
ةؤثر امي حياة الظفل العادية وليا ةأثير سمةي امي ثقتو بشفدو وبالعالؼ مؽ حؾلو وامي أمشو 
الشفدي وةظؾر مخريتو ،كسا ةؤثر مذاار الحزف امي ةؾالم الظفل وةنيفو م  بيئتو) اةد 

 (.086، 0228المير ،
 الذعهر بالتهتر:

ؼ سساةيؼ ومخرياةيؼ ووعارفيؼ وىؾاياةيؼ وبيئتيؼ ،كسا يؤثر التؾةر امي اللراد با تً     
يختمف با تًؼ مذاارىؼ وىسؾميؼ و غؾطاةيؼ .لسؽ الشاس ما يدااده القمم امي ةحقيم 
أىدالو لي الحياة ومشيؼ مؽ يؤدؼ بو إلي الذعؾر بايحباط واليأس والحرماف مؽ ايستستاع 

اؾ ادة إستجابات لمتؾةر مشيا امي السدتؾؼ بالحياة ويقمل مؽ إنتاجيتيؼ وثقتيؼ بأنفديؼ وىش
اينفعالي الخؾؼ والغزج والذعؾر الدمةي ومشيا امي السدتؾؼ الفديؾلؾجي ضإرةفاع  غط 
الدـ وزيادة  ربات القمج ودرجة حرارة الجدؼ والتؾةر العزمي،ومشيا امي السدتؾؼ الدمؾضي 
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دتؾؼ السعرلي ضزعف لي الحرضي ضايرةجاؼ وةعابير الؾجو وا ظراب النًـ وامي الس
 (. 255، 0229)سؾيمؼ ،القرارات ايدراؾ والتنيف ايجتسااي وةذتي التفنير وصعؾبة إةخاذ

(.  029، 0229ويعرؼ التؾةر بأنو ردود لعل ااطفية ولديؾلؾجية لزغؾط معيشة )يمي،     
بو كسا يعرؼ بأنو مجسؾاة ايستجابات الدمؾضية التي ةغير امي الفرد لي مكل استجا

 (. 7، 0229لديؾلؾجية ضالقمم والرؽ والخؾؼ أو اقمية ضذرود الذىؽ )الذرعية ،
 :الخهف 

يعد الخؾؼ حالة معؾرية وجدانية يراحةيا انفعاؿ نفدي وبدني يحدث لمظفل اشدما      
يذعر بالخظر بدةج مؤثر  ارجي وأحيانا  قد يشب  مؽ دا ل الظفل وىؾ حالة انفعالية 

 (. 0، 0222طةيعية)قذؾط،

وسمؾؾ الخؾؼ برفة اامة مثل أؼ سمؾؾ آ ر يشسؾ مؽ  ًؿ ثًثة مغاىر وىي      
الفظرة ،ثؼ اياتساد امي الشزا ،ثؼ التظؾر مؽ  ًؿ التعمؼ الفردؼ والخةرة ايجتساعية 

 (. 033، 0225)السدىؾف،

ة ونسؾىا كسا يعد الخؾؼ أحد القؾؼ التي ةعسل امي اليدـ او الةشاء لي ةنؾيؽ الذخري     
.كسا أنو إدراؾ مري  لذئ يحتسل أف يزر أو يؤذؼ ، ويربح رىابا  اشدما يخرج اؽ 

 (. 06، 0225الديظرة)الخفاؼ ،

ونتيجة ةعرض الظفل لمعديد مؽ الزغؾط الشفدية الشاةجو اؽ جارحة ضؾرونا  ضالخؾؼ      
ل اةر وسارل مؽ ايصابة أو الخؾؼ مؽ لقد إنداف ازيز اميو  اصة م  ما يذاىده الظف

اياًـ السختمفة ،ليؾ يحتاج لمداؼ الشفدي والةراما ايرمادية ةحد مؽ  ؾلو لقد حرصي 
(امي  فض السخاوؼ السر ية السدتحدثة نتيجة ليروس ضؾرونا  0202دراسة ىةد )

 باستخداـ برناما إرمادؼ لطفاؿ ما قةل السدرسة .
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كل  :مذكالت األ

لتي أنتذرت بيؽ ألراد السجتس  لي اآلونة ال يرة نتيجة ةتعدد السذكًت الشفدية ا     
لتعرض اينداف لمزغؾط الشفدية السختمفة .حيث إةخذت امكاال  وصؾرا  متعددة مسمي 

 (. 27، 0223الشؾاحي الشفدية والجدسية والشفدجدسية لمفرد . )اشؾ ،

نل النارشات الحية بذكل ااـ وم  أف ةشاوؿ الظعاـ يعد سمؾضا  غريزيا  ومظمبا  لديؾلؾجيا  ل     
وذلػ لتحقيم أغرا يؼ الرحية وايجتساعية والشفدية.إال أنو قد يتخذ  طقؾسا  غير اادية 
مشيا  مل لي ايستجابة الظةيعية لمجؾع والذب  وزيادة الؾزف نتيجة ايلراط لي ةشاوؿ الظعاـ 

 (.  252، 0226)إبراليؼ ،

ةشاوؿ الكل يتسثل لي ايلراط لي ةشاوؿ الظعاـ أو لسذكًت الكل ةسثل  مل لي سمؾؾ      
 (. 363، 0225لقداف الذيية لي ةشاوؿ الظعاـ )عبادؼ ،

ىؾ ا تًؿ لي سمؾؾ ةشاوؿ الظعاـ يتسثل لي ادـ اينتغاـ لي ةشاوؿ الؾجبات سؾاء مؽ      
لي مؾاده حيث ةشاوؿ ضسيات ةزيد اسا يتظمبو الشسؾ الظةيعي لمفرد أو لي ادـ ةشاوؿ الظعاـ 

 (.02، 0228)حسمة ،متخمص مؽ الظعاـ الزارد اؽ حاجتوالسشاسج يرحبو محاولو الجدؼ ل

وقد أكدت العديد مؽ الدراسات التي ةشاولي ايلراط لي ةشاوؿ الكل امي زيادة ندبة       
انتذار االلراط لي  الكل لي العقديؽ ال يريؽ .مسا يسثل  ظؾرة ضةيرة امي صحة اينداف 

ةرل إلي درجة الؾلاة حيث ةتراوح ندبة اللراد السعر يؽ لإلصابة بايلراط لي ةشاوؿ قد 
 (. 0222%( مؽ اللراد )سعؾد ،02-%25الكل مؽ )

لذا يعد ايىتساـ الستزايد والسمحؾظ بايلراط لي الكل ليس مؽ قةيل الردلة .ليشاؾ      
راط لي ةشاوؿ الكل لي ةرااد مدتسر اةفاؽ ةاـ بيؽ الباحثيؽ امي أف معدالت انتذار ايل

 اصة لي اآلونة ال يرة ليي أكثر السذكًت الشفدية إثارة لمجدؿ وقد ماع انتذارىا لي 
 (. 0225،705مرحمة السراىقة والذباب )قشديل ،
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لذا لقد حغيي مذكمة ايلراد لي  ةشاوؿ الكل باىتساـ امساء الشفس لي مختمف      
صة لي امؼ الشفس ايكميشيكي وايرماد الشفدي وامؼ الشفس التخررات والسياديؽ  ا

العرةي وايكميشيكي باي الة إلي الستخرريؽ لي مجاالت التغذية والظج الديكؾسؾماةي 
 (. 058، 0229)العؾيزة ،الجياز اليزسي وغيرىا و 

يل وقد قامي العديد مؽ الشغريات بتفدير مذكًت  لي الكل،حيث أمارت نغرية التحم     
الشفدي إلي أف مرج  لقداف الذيية العرةي يتسثل لي القمم والرراع الجشدي أما الذره 
العرةي لقد يرج  إلي  ؾؼ السريض مؽ الجؾع الذؼ يرمز إلي لقدانو لمحج ويربح الظعاـ 
بسثابة امباع لمسيؾؿ العدوانية لمفرد.أما الشغرية السعرفية الدمؾضية يعتةر الفرد الذؼ يعاني مؽ 

ًت الكل لدية سؾء لي التنيف لف إنتباىيؼ اادة ما يكؾف مرةبط بذكل الجدؼ والؾزف مذك
 (.33، 0228)حسمة ،

كسا يسثل ايلراط لي ةشاوؿ الكل العًقة بيؽ الحالة الشفدية لمفرد وبيؽ رغةتو السمحة      
مشذ زمؽ بعيد  لتشاوؿ الظعاـ أو العزوؼ اشو .ليذه العًقة ليدي اًقة جديدة ، ليي معرولو

.حيث يعتةر الغذاء والرغبة فيو وسيمة لمتعةير اؽ ةؾةر الفرد وا ظرابو او سؾاءه)ازت 
(.حيث  انتابي الطفاؿ حالة مؽ الذره لتشاوؿ الظعاـ وزادت أوزانيؼ بذكل ممفي  2، 0225،

 لمغاية  ًؿ لترة الحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا.

 : (الزجر) السمل

و أف بقاء الطفاؿ لي السشزؿ لفترات طؾيمة  ًؿ الحجر السشزلي لجارحة مسا ال مػ في     
أدؼ إلي معؾرىؼ  بالسمل والرةابو  29-كؾرونا مؽ أجل الؾقاية مؽ ايصابة بعدوؼ ضؾليد 

نتيجة قياميؼ بشفس السياـ  والاساؿ القميمة التي يفعمؾنيا يؾميا ، اصا  أف ىشاؾ مًييؽ مؽ 
زلؾف دا ل مشازليؼ لياـ وأسابي  لي محاولة مشيؼ يحتؾاء ليروس البذر حؾؿ العالؼ مشع

كؾرونا حيث يعد السمل حالة ااطفية يذعر بيا الفرد اشدما ال يجد ما يفعمو أو اشدما ال يجد 
 اىتساما  مسؽ حؾلو .

وامي الرغؼ مؽ أف الذعؾر بالسمل يعد مؽ اينفعاالت السشتذرة بيؽ السراىقيؽ إال أف      
اؿ لي لترة الحجر السشزلي ضانؾا يذعروف بالسمل نتيجة ةؾقف جسي  أنذظتيؼ اليؾمية الطف
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التي ضانؾا معتاديؽ امييا مثل الذىاب لمرو ة أو الخروج م  السرة لقزاء بعض المياء أو 
 الذىاب لمشادؼ لسسارسة إحدؼ الريا ات .

قزاء أوجو الشذاط اليؾمية وقد ارؼ السمل بأنو الذعؾر بالفتؾر وانعداـ الستعة لي      
 (.85، 0223ولقداف ايثارة وايىتساـ والذعؾر بايحباط وادـ الترضيز)الخؾالدة ،

وقد ةشاولي العديد مؽ الدراسات مرظمح السمل مرةبظا دارسا بالتحريل الكاديسي      
لتشغيؼ (التي ربظي بيؽ استراةيجيات ةشاوؿ اي تبار لي ا0229والدراسي مثل دراسة )عيدي ،

زاوج  –(التي استخدمي استراةيجية )لنر 0228السعرلي والزجر الكاديسي ودراسة )نرار ،
( التي ربظي 0202مارؾ ( لخفض الدمؾؾ الفؾ ؾؼ والزجر الدراسي ودراسة )امي ، –

(التي ىدلي دراسة بروفيًت 0228قمم السؾلبة بالزجر الكاديسي ودراسة )محسؾد .دمحم ،
   لظفؾ الكاديسي واًقتو بالعجء السعرلي والرجاء والتحرةل الدراسي .                                                             الزجر الدراسي وا

غير أنو لي عل الغروؼ الراىشو أصبح الظفل يذعر بالسمل نتيجة الفراغ النةير الذؼ يقزيو 
 ة ضؾرونا. الظفل لي السشزؿ نتيجة الحجر السشزلي  ًؿ جارح

الذؼ يريج الفرد دوف أف يذعر  كذلػ ذضرت العديد مؽ الدراسات أف الزجر ضالسرض     
كسا أف التعرض لمزجر يراحبو العديد  .النبار والسراىقيؽ يسمؾف ويزجروف لالطفاؿ و  .بو

مؽ السذكًت الشفدية وايجتساعية والدمؾضية مثل ادـ التفاال م  السحيظيؽ واينخفاض لي 
داء والسياـ وعيؾر بعض الحاالت الؾجدانية الدمةية ضالؾحدة الشفدية وايكتئاب واليأس ال

 (.0229،280)الحسيدؼ،اليؾسف، ة والقمم والعشف وغيرىاوادـ الر ا اؽ الحيا

حيث يعد السمل مؽ الحاالت اينفعالية التي يذعر بيا الفرد  ًؿ لترات الفراغ أو إنعداـ      
ىتساـ بالمؾر التي ةجرؼ حؾلو لالسمل ىؾ إنفعاؿ الذات بفراغ يعيذو وال الشذاط أو اشد اي

 (. 297، 0229يدتظي  التعايش معو أو السكؾث فيو )الدويمة ،

كسا يشذأ الزجر مؽ حالة التنرار والرةابو لي حياة الفرد حيث يسكؽ لمفرد أف يذعر بالزجر 
 (.0226،56ا )الفقي، أف يدرؾ مسا يزجر ولساذ مؽ المخاص أو المياء دوف 
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وىشاؾ ادة أنؾاع لمزجر مشيا الزجر ايجتسااي وىؾ ما يعكس سؾء ةنيف الفرد م       
مؽ حؾلو ، والزجر الدمؾضي وىؾ ما يعكس اغتراب الفرد اؽ ضالة النساط ايجتساعية 

ية لي الرسسية الخاصة ، والزجر الديشي ويقرد بو محتؾؼ الفرد اينفعالي ةجاه السعايير الديش
السرة والسجتس  ، والزجر ايقترادؼ ويقرد بو لقداف الفرد لمدوال  ةجاه ةشالدو م  غيره 
لي الحرؾؿ امي وعيفو أو متظمبات حياةو،والزجر السرؼ ويتزسؽ أمكاال  متعددة مؽ 
العشف دا ل السرة سؾاء بيؽ الزوج والزوج او بيؽ البشاء حيث يتخذ امكاال  متعددة مشيا 

والشفدي والجددؼ والديشي والزجر الشفدي وةتزسؽ ادـ ةقدير الذخص لشفدو  المفغي
 (.662، 0220باي الة إلي الزجر الدراسي)اةد العاؿ ،

ويتنؾف الزجر مؽ ادة أبعاد مشيا البعد الوؿ وىؾ البعد اينفعالي ويقرد بو الحالة      
،الغزج ،القمم ،الحزف ،والتييا اينفعالية التي يعيذيا الفرد وةحتؾؼ امي مذاار ايحباط 

والبعد الثاني بعد اي ظرار ويقرد بو حالة التقيد واي ظرار لمكياـ بذئ ما ال يريدالكياـ بو 
أو ادـ الكياـ بذئ يريد الكياـ بو . والبعد الثالث وىؾ بعد ايستثارة الخارجية والدا مية ويعشي 

العية لمشذاط أو العسل مسا يؤدؼ إلي انخفاض مدؼ إدراؾ الفرد لفقداف ايثارة والجاذبية والد
طاقتو ودالعيتو الذاةية الدارو .والبعد الراب  ليؾ بعد إدراؾ الؾقي وادـ اينتباه ويعشي مدؼ 
إدراؾ الفرد لبظئ الؾقي أثشاء أداءه لمشذاط مسا اليؤدؼ إلي ةدؾيفو أو إرجاءه أو السساطمو 

 (.0226،007فيو )مغمؾـ، 

اد السرابيؽ بالزجر بالسيل إلي ايكتئاب والقمم والعدارية والذعؾر بالؾحدة ويتدؼ اللر      
والغزج و عف الداء التعميسي وايغتراب والخجل والتؾجيو ايجتسااي الدمةي ، باي الو 
إلي الًمبااله والسيل إلي اينتحار والغفمة ، والذعؾر بالفراغ والرةابو واياتيادية والذعؾر 

داف الذعؾر بالسعشي وانعداـ الدالعية وادـ الر ا اؽ حياةيؼ وادـ القدرة امي بالدونية ولق
حل السذكًت التي ةعتر يؼ وادـ الرغبو لي إيجاد معشي لمحياة وةديظر امييؼ قيؼ 

 (.257-256، 0202الًىدفية والرةابو والعدمية )السالني ،

نؾف مؽ السذاار غير الدارة أما مكؾنات الزجر لقد مسمي السكؾف اينفعالي وىؾ يت     
والسكروه والسكؾف السعرلي مثل ةعديل اللنار الستعمقة بالسؾقف وةغيير إدراكو لمسؾقف وايزا  
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السكؾف التحفيزؼ ويقرد بو الدال  لترؾ السؾقف أو ةغيير الشذاط وا يرا  السكؾف الفديؾلؾجي 
 (.99، 0228)امي ،

 :مذكالت الشهم 

اسيا  لمرحة الشفدية والجدسية، حيث يعد مؽ الحاجات الفديؾلؾجية يعد الشؾـ مظمبا  اس     
الزرورية لحياة اللراد ، واشرر  رورؼ الستعادة الجدؼ لحيؾيتو واامل اساسي لتقؾية 
الجياز السشااي لمفرد ، وةعزيز ذاكرةو وةقؾيتيا ، حيث يؤثر الشؾـ غير النالي امي أمكاؿ 

امي الجدؼ أف يقؾـ بسيامو وأف يعسل لي ألزل  الدمؾؾ اليؾمي لألطفاؿ ، حيث يرعج
 (.0229،565حاالةو وىؾ محروـ مؽ الشـؾ )الةيشداوؼ، اةد الخالم ، 

لالشؾـ النالي أمر  رورؼ لدًمة البشية الشفدية والعرةية وايجتساعية والسيشية ،      
ديؾلؾجية ،الشفدية وةعتةر مذكًت الشؾـ مؽ السذكًت الستدا مة التي ةؤثر امي الؾعارف الف

 (.  352، 0228،الكاديسية ،ايجتساعية والسيشية )الزىراةي ،

وةعرؼ مذكًت الشـؾ بأنيا معؾقات  ظيرة ةؾاجو الشسؾذج الظةيعي لمشؾـ ، ةؤدؼ إلي      
قمة الشؾـ أو ادـ إستسراره ،وقد ةغير لي بداية الشؾـ أو أثشاءه وةؤثر امي أداء الجدؼ لؾعارفو 

، وةأ ذ صؾرا متعددة مشيا الرؽ ، نقص التشفس أثشاء الشؾـ ،لرط الشؾـ ، النؾابيس ، السختمفة
 (.386، 0227غفؾات الشـؾ ...الخ  )العظار، 

وةعتةر مذكًت الشـؾ لدؼ الطفاؿ مؽ أكثر السذكًت انتذارا  لي العرر الحالي      
بتعقدالحزارة وضثرة   اصة م  إنتذار ليروس ضؾرونا السدتجد ، حيث ارةبط انتذارىا

الاساؿ وأعباء الحياة وما يترةج اميو مؽ  غؾط نفدية وإجياد نفدي رغؼ ةبايؽ ةأثيرىا 
( امي وجؾد  0227(.وقد أكدت دراسة صالح )320، 0227الدمةي امي اللراد )اكامة ،

 اًقة بيؽ جؾدة الحياة ومذكًت الشـؾ ضسشةئات ال ظرابات اينتباه .

ذكًت الشؾـ لدؼ الفرد نتيجة حرمانو مؽ الشؾـ سؾاء ضميا  أو جزريا  وقد حيث ةحدث م     
يكؾف لي بداية الشؾـ أو آ ره وقد ةغير لي مكل مكاوؼ متنررة ومدتسرة مؽ حيث قمة  الشـؾ 

 (. 530، 0229أو ا تًلو لي ادد سااات الشـؾ أو ضثرة الحًـ السؤلسة والسفزاة )أنؾر ،



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

844 

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

مؽ الدراسات إلي  ظؾرة الحرماف مؽ الشؾـ وةأثيره الدمةي امي حياة  وقد أمارت العديد     
الفرد حيث يعزؼ إلي مذكًت الشؾـ النثير مؽ السذكًت الشفدية والرحية مشيا ادـ الراحة 
الشفدية والعقمية بجانج العديد  مؽ المراض ضالرداع وإلتياب السفاصل وإ ظراب المعاء 

انج الفرد اليؾمية مثل حالتو السزاجية ومدتؾؼ أداءه ومدتؾؼ باي الو إلي ةأثيرىا امي جؾ 
طاقتو الجدسية والعقمية واليقغة العقمية باي الة إلي التعج و عف الترضيز العقمي وايكتئاب 

 (. 09، 0225والخسؾؿ )الحازمي ،

ونتيجة لتعرض الفرد لمعديد مؽ الزغؾط الشفدية الشاةجة اؽ الردمات والزمات      
باي الة إلي الوبئة  ؾادث ضحؾادث الظاررات والقظارات ؾارث مثل الزالزؿ والةراكيؽ أو الحوالن

لثار الشفدية قد يشجؼ اشيا النثيرمؽ ا ،ستعمقة بالرحة أو لقداف مخص ازيزوالنؾارث ال
 . يرة نتيجة إنتذار ليروس ضؾروناوالتي زادت لي اآلونو ال(0229،058،وايجتساعية )حشؾر

ىشاؾ العديد مؽ السباب التي ةؤدؼ إلي مذكًت الشؾـ مشيا السباب الؾراثية حيث و      
ةديؼ الؾراثة بدور ىاـ لي عيؾر مذكًت الشؾـ  اصة نؾبات الشـؾ السفاجئة والتي ةعؾد إلي 
أصؾؿ وراثية وجيشية حيث ةذير نتارا البحاث والدراسات إلي أف نرف الطفاؿ الذيؽ 

شتسؾف إلي أسر يعاني لييا لرد و أكثر مؽ مذكًت الشؾـ ، أما السباب يسذؾف أثشاء الشؾـ ي
العزؾية لسذكًت الشـؾ لقد ةرج  إلي ةغير بيؾضيسياري لي جزء مؽ الدماغ وىؾ السدؤؿ اؽ 
 بط الشؾـ واليقغة باي الة إلي السباب الشفدية وايجتساعية حيث ةؤثر التغيرات الستبايشة 

ذا العرر سؾاء ضاني سياسية أو اجتساعية أو اقترادية أو ثقافية التي ةحيط بالفرد لي ى
امي حالة الفرد الرحية والشفدية ضسا أنيا قد ةفدد ةؾالقو الشفدي والذخري ، لتزداد 
 غؾطو مسا يشعكس امي صحتو الجدسية والشفدية . مسا يؤدؼ إلي إصابتو بالرؽ وادـ 

 (.250-252، 0229قمقو وإكتئابو )دمحم وآ روف ،الراحة وةزداد مذاكمو الشفدية ليرةف  معدؿ 

 الدمهك العدواني 

ةعد عاىرة العدواف عاىرة سمؾضية قديسة قدـ اينداف امي وجو الرض .حيث أصبح      
الدمؾؾ العدواني عاىرة ةعاني مشيا معغؼ السجتسعات الشامية والستقدمة امي حد سؾاء 

العديد مؽ التغيرات والسذكًت  السجتسعية  (.  اصة لي عل انتذار622، 0222)الجبالي ،
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 0228التي عيرت لي الونة ال يرة والتي أثرت سمبا  امي الرحة الشفدية لمظفل )أبذير ،
( إلي وجؾد اًقة بيؽ الذعؾر  0202( واليساني ) 0227(.وقد أمارت دراستي دمحم ) 7،

 بالمؽ الشفدي والدمؾؾ العدواني لمفرد.

جارحة  ليروس ضؾرونا قد مكل اام  وامد مردر  غط  يو اف انتذارومسا المػ ف      
نفدي ااني مشو البذرية لي ضل بقاع العالؼ ، وانتذرت حالة مؽ التؾةر والقمم بيؽ 
السجتسعات السختمفة مسا انعكس ىذا القمم امي الطفاؿ حيث ةأثرت نفدية الطفاؿ بذكل 

ايجراءات ايحترازية التي لر تيا الحكؾمات  سمةي نتيجة الحجر السشزلي واةخاذ العديد مؽ
ام  مؾاطشييا مؽ حجر صحي وةقييد لمحرية والتشقل والتؾقف اؽ العسل وانقظاع سةل العيش 
والخؾؼ واليم  بدةج  جارحة ضؾرونا، وقد الحغي العديد مؽ السر ميل أطفاليؼ لسسارسة 

ؾةر بدةج قزاء معغؼ أوقاةيؼ دوف الدمؾؾ العدواني نتيجة الذعؾر بايكتئاب وايحباط والت
مسارسة الؼ نذاط يداادىؼ امي إلراغ طاقتيؼ الزاردة مسا أدؼ إلي ةذاجرىؼ م  أحد ألراد 
أسرةيؼ الةفو السباب إو إةًؼ لبعض محتؾيات السشزؿ ، حيث أصبح  الدمؾؾ العدواني اشد 

 الطفاؿ وسيمة لمتعةير اؽ رلزيؼ لمعزلة وإلراغ طاقتيؼ الزاردة .

وقد ارؼ الدمؾؾ العدواني بأنو إلحاؽ الذؼ باللراد السحيظيؽ بالظفل بذكل مقرؾد      
عاىريا  ضالعض والزرب وإلقاء المياء وةنديرىا أو نفدي ا  مثل التحقير واالستيزاء أو لفغيا  

 (. 035، 0227كإطًؽ السساء أو الذتؼ أو التخظيط ييذاء السحيظيؽ بو )الدعيدؼ ،

( أف الدمؾؾ العدواني سمؾؾ مترل يةدأبحالة الغزج ويشتيي  0227ذضر قؾعيش )وي     
 بالعشف والعدواف .

كسا أف الدمؾؾ العدواني يختمف مؽ طفل إلي آ ر لي مغاىره وصؾره با تًؼ ضسية       
القمم وايحباط والتؾةر التي يعاني مشيا الظفل حيث يشدرج مؽ اياتداء الفعمي امي اآل ريؽ 

زرب أو التيجؼ بألفاظ غير الرقة أو ايستيزاء والدخرية إلي اةخاذ الشسط التخيمي  ؾلا مؽ كال
اآلالـ الديئة التي قد ةمحم بو حيث يعد ىذا السمؾب أ ظر الاراض امي الرحة الشفدية 
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لمظفل النو قد يدلعو إلي اينظؾاء وايندحاب والتسرضز حؾؿ ذاةو )الحريذي ،مريحيل 
،0226 ،039 ). 

باي الة إلي ةعددت أمكاؿ الدمؾؾ العدواني الذؼ يسارسيا الظفل امي مؽ حؾلو مشيا      
العدواف السبامر الذؼ يؾجيو الظفل لمذخص مبامرة أو العدواف الغير مبامر حيث يؾجو الظفل 
سمؾ العدواف لذخص آل ر ليس لو اًقو بذعؾر الظفل بالغزج وقد يكؾف العدواف مؤقتا  

ةير اؽ حالة ةؾةر نفدي سرااف ما ةشتيي أو يكؾف ادواف ااـ يتنرر لي العديد نتيجة التع
مؽ السؾاقف والوقات وىشاؾ العدواف الفردؼ أو الجسعي وادواف امي الذات نفديا )مخمؾلي 

،0225 ،263 .) 

وقد ا تمف العمساء والباحثيؽ لي ةفديرىؼ لغاىرة الدمؾؾ العدواني ولقا  لسشظمقاةيؼ      
ية حيث أمارت الشغرية الةيؾلؾجية إلي أف سةج العدواف بيؾلؾجي يرج  إلي ةنؾيؽ الفرد الشغر 

أساسا  وأف ىشاؾ ا تًلا  بيؽ الةشاء الجدساني لمسشحرليؽ اؽ السؾياء بيشسا رضزت الشغرية 
ايجتساعية امي الدور الذؼ ةمعبو الةيئة ايجتساعية والسرية لي نذأة الدمؾؾ العدواني بيشسا 

ضزت الشغرية الشفدية لي ةفديرىا لمدمؾؾ العدواني امي العديد مؽ العؾامل الشفدية مثل ر 
 (.258، 0225ايحباط والقمم والسيل والدوال  )الغشدورؼ ،

وىشاؾ العديد مؽ ايستراةيجيات التي يسكؽ ايستفادة مشيا لخفض الدمؾؾ العدواني لدؼ      
تؼ ةعزيز الدمؾضيات ايجتساعية اييجابية السرغؾب الطفاؿ مشيا، التعزيز التفا مي حيث ي

لييا وةجاىل الدمؾضيات غير السرغؾب لييا باي الة إلي استخداـ العزؿ حيث يتؼ ازؿ 
الظفل اؽ الةيئة التي ةثير لديو سمؾؾ العدواف لفترة مؽ الزمؽ وأيزا  استخداـ الترحيح 

ضذلػ ةقديؼ نسؾذج لمظفل إلي جانج ويقرد  بو إرغاـ الظفل امي إصًح ما قاـ بإةًلو و 
العًج الشفدي السدتخدـ لي  فض حدة الدمؾؾ العدواني وذلػ باستخداـ طرؽ التشفيس 
اينفعالي وةفريغ الذحشات العدوانية وةفريغ اينفعاالت والتؾةرات وةعميؼ الظفل لمعديد مؽ 

الظفل )يؾسف ،امي  السيارات ايجتساعية وةجشج الساليج والسسارسات الخاطئة لي ةشذئة
،0226 ،282-282.) 
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 فروض البحث 
 يحاوؿ البحث الحالي التحقم مؽ صحة الفروض التالية :

"ةؾجد لروؽ دالة إحراريا  بيؽ متؾسظي رةج درجات أطفاؿ السجسؾاة التجريةية امي بظاقة -
 covide-19مًحغة االنعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا

 قةل / بعد ةظةيم الةرناما لرالح الكياس البعدؼ".

"ال ةؾجد لروؽ دالة إحراريا  بيؽ متؾسظي رةج درجات أطفاؿ السجسؾاة التجريةية امي -
بظاقة مًحغة االنعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحجر السشزلي لجارحة 

 لي الكياسيؽ البعدؼ والتتبعي" .  covide-19كؾرونا

 راءات السشيجية لمبحثاإلج
 عيشة البحث 

درسة لي السرحمة لي مرحمة ما قةل الس( طفً وطفمو 25مؽ )ةنؾني ايشة البحث      
الرديم التابعة لؾزارة  يار العيشة بظريقة قردية مؽ رو ة( سشؾات، ةؼ إ ت7-6العسرية مؽ)

ي عل الغروؼ التزامؽ ايجتسااي بسحالغة بؾرسعيد الحتؾاريا امي ادد مؽ الطفاؿ ل
العريبة التي ةسر بيا البًد وقد قامي الباحثة بالبحث اؽ الرو ات التي ةتؾلر بيا ادد 
مؽ الطفاؿ  اصة أف معغؼ الرو ات ضاف العسل بيا مبو متؾقف لاةجيي الباحثة إلي 

، وةتسيز العيشة برغر حجسيا وذلػ تابعو لؾزارة التزامؽ ايجتساايالرو ات الخاصة ال
 امي أف يتؾلر بيا الذروط التالية فترة الجارحةبمرو ة ل ر ادد ضةير مؽ الطفاؿـ حزؾ لعد

 سشؾات 7-6أف يتؼ ا تيار العيشة  مؽ الطفاؿ مسؽ يتراوح اسرىؼ الزمشي بيؽ  -

 أال يعان  الظفل مؽ أؼ إااقة أو أمراض مزمشة. -

 أف ةمتـز ايشة البحث بالحزؾر إلي الرو ة يؾميا . -

 مي درجات االية امي بظاقة مًحغة اينعكاسات الشفدية الدمةية لمجارحة.أف يحرمؾا ا -



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

848 

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

 األساسية العيشة (  يهضح وصف1) جدول

 ايجسالي العيشة السجسؾاات 

 بشات بشيؽ

 25 9 6 السجسؾاو التجريةية رو ة الرديم

الزمشي  ثؼ قامي الباحثة بحداب ةجانس ألراد العيشة مؽ حيث مدتؾؼ الذضاء والعسر     
ات رةج االطفاؿ ألراد ومدتؾؼ اينعكاسات الشفدية لدييؼ . بايجاد داللة الفروؽ بيؽ متؾسظ

حداب ػ ثؼ ار إجًؿ سرؼ لحداب مدتؾؼ الذضاء.حيث قامي الباحثة بتظةيم ا تبايشة البحث
 (.0الجدوؿ التالي )ب( ضسا يتزح 0)كامتؾسط العسر الزمشي لعيشة الدراسة باستخداـ

 يهضح داللة الفروق بين متهسظات رتب مجسهعة االطفال (2جدول )

 ( 15عيشة البحث من حيث الذكاء والعسر الزمشي )ن=
 مدتؾؼ الداللة درجة الحرية 0كا االنحراؼ السعيارؼ  الستؾسط الستغيرات
 غير دالة 5 2.622 2.75 97.06 الذضاء

 غير دالة 22 2.86 2.56 5.39 العسر الزمشي
( ادـ وجؾد لروؽ داللة احرارية بيؽ متؾسط رةج درجات االطفاؿ 0دوؿ)يتزح مؽ ج      

مؽ حيث الذضاء والعسر الزمشي مسا يذير الي ةجانس الراد العيشة.كسا قامي الباحثة بايجاد 
التجانس بيؽ متؾسط رةج درجات أطفاؿ السجسؾاة لي الكياس القةمي مؽ حيث مدتؾؼ 

 (3ا ضسا يتزح مؽ الجدوؿ التالي)اينعكاسات الشفدية قةل ةظةيم الةرنام
 ( يهضح داللة الفروق بين متهسظات رتب مجسهعة االطفال3جدول )

نعكاسات الشفدية  )ن=  ( 15عيشة البحث من حيث مدتهي اإل

 مدتؾؼ الداللة  درجة الحرية 0كا االنحراؼ السعيارؼ  الستؾسط الستغيرات
 ير دالةغ 22 2.822 5.72 89.8 اينعكاسات الشفدية الدمةية

( ادـ وجؾد لروؽ داللة احرارية بيؽ متؾسط رةج درجات  3يتزح مؽ جدوؿ)      
 االطفاؿ مؽ حيث اينعكاسات الشفدية مسا يذير الي ةجانس الراد العيشة.
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 مشيج البحث 

استخدـ البحث الحالي السشيا مبو التجريةي لمتحقم مؽ لاامية الةرناما ايرمادؼ     
خفض حدة بعض االنعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحجر السشزلي السعرلي الدمؾضي ل

لدؼ طفل ما قةل السدرسة ، واستخدمي الباحثة الترسيؼ ذؼ   covide-19لجارحة ضؾرونا
البعدؼ ( وذلػ لسشاسةتو لظةيعة البحث الحالي، وذلػ لعدـ ةؾالر  –السجسؾاة الؾاحدة )القةمي 

 زؾر الطفاؿ إلي الرو ة لي لترة الجارحة. كسية ضةيرة مؽ الطفاؿ لعدـ ح
 أدوات البحث 

بظاقة مًحغة االنعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحجر السشزلي لجارحة -
 )إاداد الباحثة (. covide-19كؾرونا

 برناما إرمادؼ معرلي سمؾضي )إاداد الباحثة (.-
 تجة عن الحجر السشزلي لجائحة كهرونا:بظاقة مالحظة االنعكاسات الشفدية الدمبية الشاأواًل:

 اليدف من بظاقة السالحظة

ةيدؼ بظاقة السًحغة لي البحث الحالي التعرؼ امي اينعكاسات الشفدية الشاةجة اؽ      
 ةعرض الطفاؿ لي مرحمة ما قةل السدرسة لمحجر السشزلي أثشاء جارحة ضؾرونا 

 ب( إعداد بظاقة السالحظة : 

رؾرة الولية لبظاقة السًحغة بعد ايطًع ام  ما ةؾالر مؽ معمؾمات اؽ ةؼ إاداد ال     
مؾ ؾع البحث ، مؽ  ًؿ التراث الديكؾلؾجي السرةبط بيذا السؾ ؾع ، وضذلػ بعض 
الدوات التي أادت لكياس بعض السذكًت واي ظرابات الشفدية لسرحمة ما قةل 

، الذعؾر بالتؾةر، الخؾؼ ، مذكًت   السدرسةالسدتخدمة لي البحث الحالي وىي : الحزف 
الكل ، مذكًت الشؾـ ، الذعؾر بالزجر )السمل (، الدمؾؾ العدواني ، وقد ةؼ ايطًع ام  
بعض السقاييس الخاصة باينعكاسات الدابقة لي البحاث السختمفة ، ومشيا ام  سةيل السثاؿ 

(،  0226ودراسة إبراليؼ ) (، 0225(، ودراسة جؾدة )0227ال الحرر : دراسة العجؾرؼ )



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

850 

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

(، ودراسة  0226(، ودراسة ايسي) 0222(،ودراسة  ميل ) 0220ودراسة اةد العاؿ )
(،  0226(،ودراسة البحيرؼ ،ومفزل ) 0223(، ودراسة صادؽ ،نؾرؼ ) 0225البظشيجي )

 وغيرىؼ مؽ الدراسات الدابقة ذات الرمة بسؾ ؾع البحث الحالي.

امي الباحثو باستظًع رأؼ أولياء أمؾر الطفاؿ حؾؿ اينعكاسات باي الة إلي ما سةم ق   
الشفدية الشاةجة اؽ جارحة ضؾرونا امي أطفاؿ مرحمة ما قةل السدرسة ، وقد استخمري 

 الباحثة مؽ ايستظًع مجسؾاة مؽ السذكًت واينعكاسات  الشفدية مؾ ؾع البحث.

ؼ إاداد الرؾرة الولية لبظاقة ، ومؽ  ًؿ ما ةؼ ايطًع اميو ةا سةمولي  ؾء م
(  مفردة مؾزاة امي سب  أبعاد ولقأ لإلنعكاسات 35السًحغة حيث ةتنؾف البظاقة مؽ )

 الشفدية الشاةجة اؽ الحجر السشزلي لمجارحة .
 ( مهاصفات بظاقة السالحظة4جدول )

 الشدبة السئؾية ادد السفردات رقؼ الدؤاؿ اينعكاسات التفدية الدمةية ـ
 %26.08 5 5-6-3-0-2 زف الح 
 %26.08 5 22-9-8 -7-6 الذعؾر بالتؾةر 
 %26.08 5 25-26-23-20-22 الخؾؼ 
 %26.08 5 02-29-28-27-26 مذكًت الكل 
 %26.08 5 05-06-03-00-02 مذكًت الشؾـ 
 %26.08 5 32-09-08-07-06 الذعؾر بالسمل والزجر 
 %26.08 5 35-36-33-30-32 الدمؾؾ العدواني 

 :222 35 السجسؾع
ثؼ ارض بظاقة السًحغة ام  مجسؾاة مؽ السحكسيؽ مؽ أازاء ىيئة التدريس لي      

مجاؿ التربية وامؼ الشفس والرحة الشفدية ، وذلػ لمتأكد مؽ مًرسة البعاد والعبارات لميدؼ 
 الذؼ و عي مؽ أجمو بظاقة السًحغة ومدػ و ؾح العبارات ومًرسة صياغتيا لمفئة

 السدتيدلة. 

ولي  ؾء آراء الدادة السحكسيؽ أجريي بعض التعديًت ام  بظاقة السًحغة      
 يادادىا لي صؾرةيا الشيارية ، وقد ضاني التعديًت ضالتالي : 
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 إاادة صياغة العبارات لتنؾف مؾجية لألـ  بدال  مؽ ةؾجيييا لمظفل .  -

 حذؼ بعض العبارات لتذابييا .  -

 ات ، بحيث ةنؾف مًرسة لمسرحمة العسرية مؾ ؾع البحث. ةعديل بعض العبار  -

 تحديد معايير ترحيح البظاقة:

أحيانا  –بثًث ا تيارات بالترةيج ) دارسا  قامي الباحثة بؾ   معايير لترحيح البظاقة     
نادرا( لمحكؼ ام  استجابة الظفل ويحرل الظفل ام  درجات ىذه االستجابات بترةيج  –

( امي الترةيج لي العباره السؾجبو ولي العباره الدالبو ةشعكس 2-0-3)مؾاز لمدرجات 
( أقل درجة ل  بظاقة مًحغة 35الدرجات. وبذلػ ةتراوح الدرجة النمية لمبظاقة بيؽ ) 

مغاىر االنفعاالت الشفدية الدمةية لدػ اطفاؿ ما قةل السدرسة  , حيث ةدؿ الدرجة السشخفزة 
( الدرجة السرةفعة ل  بظاقة 225دييؼ مشخفزة , بيشسا ) ام  اف االنعكاسات الدمةية ل

السًحغة وةدؿ ام  ارةفاع مغاىر االنعكاسات الشفدية الدمةية لدػ اطفاؿ ما قةل السدرسة , 
حيث ةتألف درجي البظاقة النمية مؽ حاصل مجسؾع االدرجات الت  يحرل امييا الظفل ل  

أماـ ضل مفردة مؽ مفردات بظاقة السًحغة , كل ا تيار مؽ اال تيارات الثًثة السؾجؾدة 
 ( أام  درجة.25( أقل درجة ل  البعد ال  )5وةتراوح درجات البعد الؾاحد بيؽ ) 

 وقامي الباحثة بالتعةير اؽ ذلػ ضسا يمي: 

 يعظ  الظفل "درجة واحدة "اؽ ضل اًمة ةحي العسؾد " نادرا" -

 يانا"يعظ  الظفل "درجتاف"اؽ ضل اًمة ةحي العسؾد "أح -

 يعظ  الظفل "ثًث درجات" اؽ ضل اًمة ةحي العسؾد " دارسا".  -

 ويقـؾ القارؼ بتظةيم البظاقة باالةي:

( ةحي اسؾد "نادرا" لي حالة ادـ قياـ الظفل بإعيار مؤمر و   اًمة ) -
 االستجابة أو ادـ ةنرارىا.
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 أو مرةاف.( ةحي اسؾد "أحيانا" لي حالة ةنرار مؤمر االستجابة مرة )و   اًمة -

 ( ةحي اسؾد "دارسا" لي حالة ةنرار مؤمر االستجابة برفة مدتسرة.و   اًمة ) -

 الخرائص الديكهمترية لبظاقة السالحظة

( مؽ 82قامي الباحثة بتظةيم بظاقة السًحغة امي ايشة استظًعية  قؾاميا ) ف=      
( سشؾات مؽ 6-3ؼ ما بيؽ )أطفاؿ ما قةل السدرسة غير ايشة البحث الساسية ةتراوح أاسارى

السمتحقيؽ بالرو ات الخاصة والرو ات التابعة لسشظقة بؾرسعيد االزىرية  مؾزايؽ ضسا ل  
 الجدوؿ التال :

 (5جدول )

 ( 30تهزيع عيشة تقشين بظاقة مالحظة االنعكاسات الشفدية الدمبية لدى أطفال ما قبل السدرسة  )ن= 

 ادد االطفاؿ السكاف
 أطفاؿ 25 ات الزىؾر التجريةي الزىرػ حزانة معيد لتي

 أطفاؿ 05 أكاديسية برااؼ الخاصة لمغات
 أطفاؿ 25 الخاصة لمغات  rainbowأكاديسية 

 أطفاؿ 05 حزانة الفاروؽ الخاصة لمغات
 صدق بظاقة السالحظة

 factor analysis validityصدق التحميل العاممى 

مًحغة االنعكاسات الشفدية الدمةية لدػ طفل قامي الباحثة بالتحقم مؽ صدؽ بظاقة      
( 82حميل العامم  االستنذال  لمبظاقة, ام  ايشة قؾاميا)ما قةل السدرسة مؽ  ًؿ اجراء الت

طفً وطفمة, وذلػ بتحميل السكؾنات الساسية بظريقة ىؾةمشا , حيث أنيا ةؤدػ ال  ةذبعات 
ادد مؽ العؾامل, وأسفرت نتارا التحميل دقيقة السرفؾلة االرةباطية ةؤدػ ال  ا تزاؿ أقل 

 – 0.27الجذر النامؽ بيؽ )  ؼة اؾامل لمجذر النامؽ ويتراوح قيالعامم  اؽ وجؾد سبع
( وى  دالة احراريا  حيث قيسة ضل مشيا أكةر مؽ الؾاحد الرحيح ام  معامل  6.33

852aiser ثؼ قامي الباحثة بتدوير السحاور بظريقةvarimax وةؾ ح الجداوؿ             
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( التذبعات الخاصة بيذه العؾامل بعد التدوير.وقد ااتةر محػ  20- 6-7-8-9-22-22) 
 . 2.32التذب  الجؾىرػ لمعامل ولقا  لسحػ جميفؾرد والذػ يكؾف ذو داللة ال ةقل اؽ 

 (6جدول )

 التذبع الخاص بالعامل األول "  الحزن"

 التذبعات السفردة رقؼ السفردة
 2,73 ء اػ اسلال ييتؼ بأدا 2
 2.68 ال ييتؼ باالستستاع بالحياة 0
 2.72 يبك  ضثيرا وىؾ يذاىد مشاعر السرابيؽ أو السؾة  بؾسارل االاًـ 3
 2.69 ال يرغج ل  مسارسة أنذظتو اليؾمية 6
 2.63 يفزل الجمؾس بسفرده 5

 3.20 الجذر النامؽ
يث أف قيسة ضل مشيا أكةر مؽ ( أف جسي  التذبعات دالة احراريا  ح6ويتزح مؽ جدوؿ )

 ام  محػ جميفؾرد. 2.32
 ( 7جدول )

 التذبع الخاص بالعامل الثانى "  الذعهر بالتهتر"    

 التذبعات  السفردة رقؼ السفردة
 2,65 يراب براذة اشد الخروج مؽ السشزؿ 2
 2.70 يذعر بالسغص ضثيرا و زيادة الغازات والذعؾر بالشفخة. 0
 2.62 ضثيرا  يذعر بالرداع   3
 2.75 الدعاؿ السفاجئ وادـ القدرة ام  النًـ 6
 2.58 اشد سساع ا بارزيادة  ايصابات ةزداد  ربات قمبو 5

 3.06 الجذر النامؽ
( أف جسي  التذبعات دالة احراريا  حيث أف قيسة ضل مشيا أكةر مؽ 7ويتزح مؽ جدوؿ ) 

 ام  محػ جميفؾرد. 2.32
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 ( 8جدول )

 بالعامل الثالث "  الخهف"     التذبع الخاص

رقؼ 
 السفردة

 التذبعات السفردة

 2,52 يذعر بالخؾؼ مؽ التعامل م  أؼ مخص 2
 2.65 ال يمسس أؼ مئ لسدو غيره 0
 2.56 يذعر باف ميئ سئ سيحدث لو 3
 2.63 يبكي اشد إصابتو بأؼ ارض مؽ أاراض الةرد  ؾلا مؽ ايصابو 6
 2.52 ا يدس  اؽ أ بار السرابيؽيراب بشؾبات  يم ةشفس اشدم 5

 0.20 الجذر النامؽ
( أف جسي  التذبعات دالة احراريا  حيث أف قيسة ضل مشيا أكةر مؽ 8ويتزح مؽ جدوؿ ) 

 ام  محػ جميفؾرد. 2.32
 ( 9جدول )

كل"      التذبع الخاص بالعامل الرابع "  مذكالت اال

 التذبعات  السفردة رقؼ السفردة
 2,55 يتشاوؿ ضسيات ضةيرة مؽ الظعاـ  2
 2.66 ازداد وزنو مشذ لترة الحجر السشزلي 0
 2.69 يتشاوؿ الظعاـ حتي وإف لؼ يذعر بالجؾع 3
 2.72 يتشاوؿ ضسيات ضةيرة مؽ الحمؾؼ  6
 2.52 يرغج لي ةشاوؿ الظعاـ دارسا 5

  ندبة التبايؽ
 3.22 الجذر النامؽ

التذبعات دالة احراريا  حيث أف قيسة ضل مشيا أكةر مؽ  ( أف جسي 9ويتزح مؽ جدوؿ ) 
 ام  محػ جميفؾرد. 2.32
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 ( 10جدول )

 التذبع الخاص بالعامل الخامس "  مذكالت الشهم"    

 التذبعات السفردة رقؼ السفردة
 2,62 يمجأ إلي الشـؾ ضثيرا   ؾلا مؽ سساع ال بار اؽ ضؾرونا 2
 2.66 لشـؾيجد معؾبة لي ايستيقاظ مؽ ا 0
 2.69 يذاىد أحًـ مزاجة اؽ السؾت 3
 2.55 نؾمو متقظ  طؾؿ الميل 6
 2.60 يفنر ضثيرا طؾؿ الميل لي أ بار ضؾرونا 5

 0,27 الجذر النامؽ
( أف جسي  التذبعات دالة احراريا  حيث أف قيسة ضل مشيا أكةر مؽ 22ويتزح مؽ جدوؿ ) 

 ام  محػ جميفؾرد. 2.32
 ( 11جدول )

     ع الخاص بالعامل الدادس "  الذعهر بالسمل والزجر"التذب
 التذبعات  السفردة رقؼ السفردة

 2,39 يذعربأف الحداث التي ةسر بو متذابيو  2
 2.38 ال يرغج لي مذارضة نفس النذظة السشزلية 0
 2.62 يسل مؽ مذاىدة التميفزيؾف أو التميفؾف  3
 2.35 يفعل اشدما يدتيقع مؽ الشـؾ ال يعرؼ ماذا 6
 2.62 يذعر بعدـ الفاردة مؽ حياةو 5

 2.00 الجذر النامؽ
( أف جسي  التذبعات دالة احراريا  حيث أف قيسة ضل مشيا أكةر مؽ 22ويتزح مؽ جدوؿ ) 

 ام  محػ جميفؾرد. 2.32
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 ( 12جدول )

 التذبع الخاص بالعامل الدابع"  الدمهك العدوانى"    

 بعاتالتذ السفردة رقؼ السفردة
 2,69 يكدر المياء السؾجؾدة بالسشزؿ 2
 2.38 يتذاجر م  إ ؾةو ضثيرا  لةفو السباب 0
 2.62 يذاغج النبار ضثيرا   3
 2.56 كثير الحرضة وقميل الترضيز 6
 2.65 يررخ لي وجو مؽ يتعامل معو 5

 0.20 الجذر النامؽ
يث أف قيسة ضل مشيا أكةر مؽ ( أف جسي  التذبعات دالة احراريا  ح20ويتزح مؽ جدوؿ ) 

 ام  محػ جميفؾرد. 2.32

تداق الداخمى .2  Homogeneity   TEst صدق اإل

لجأت الباحثة ال  ةحميل التجانس الدا م  لبظاقة السًحغة وذلػ لًستدالؿ اسا اذا      
كاني البظاقة  ةكيس سسة أو قدرة أو اددا  مؽ الدسات والفقرات , وىؾ اسمؾب احرار  

ال  ةحديد الحد الدن  مؽ العؾامل التحتية الت  ةفدر االرةباطات الةيشية بيؽ مجسؾاة  ييدؼ
مؽ اال تبارات الت  ندتخدميا ل  ةقدير صدؽ التنؾيؽ الفر   لً تبارات الشفدية .ولمتاكد 
مؽ أحادية البعد لبظاقة السًحغة ةؼ حداب معامل االرةباط لجسي  البعاد السكؾنة لبظاقة 

غة وقد ةةيؽ وجؾد قيؼ ارةباط مرةفعة بيؽ االبعاد الرريدية الدب  مسا يذير ال  وجؾد السًح
 اامل واحد رريد  بذكل ااـ.وةؼ ايجاد معامًت االرةباط الةيشية ضسا يم :

أوال": ةؼ ايجاد معامل االرةباط بيؽ درجات ضل مفردة والدرجة ام  البعد الذػ يحتؾييا وجدوؿ   
 يؾ ح ذلػ.
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 (13) جدول 

 80ن= معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذى تشتسى اليو
الذعؾر بالسمل  مذكًت الشـؾ مذكًت االكل الخؾؼ الذعؾر بالتؾةر الحزف 

 والزجر
 الدمؾؾ العدوان 

معامل  فردةسال
 ايرةباط

معامل  السفردة
 ايرةباط

معامل  السفردة
 ايرةباط

 معامل السفردة
 ايرةباط

معامل  السفردة
 ايرةباط

معامل  السفردة
 ايرةباط

معامل  السفردة
 ايرةباط

(2) 2.705** (1) 2.655** (2) 2.727** (1) 2.672** (1) 2.727** (1) 2.578** (1) 2.689** 
(0) 2.782** (2) 2.576** (0) 2.627** (2) 2.655** (2) 2.668** (2) 2.607** (2) 2.826** 
(3) 2.663** (3) 2.577** (3) 2.672** (3) 2.756** (3) 2.509** (3) 2.727** (3) 2.767** 
(6) 2.737** (4) 2.780** (6) 0.624** (4) 2.795** (4) 2.668** (4) 2.582** (4) 2.830** 
(5) 2.780** (5) 2.635** (5) 2.598** (5) 2.639** (5) 2.509** (5)  .532** (5) 2.689** 

( أف قيؼ معامًت ايرةباط بيؽ درجة ضل مفردة والدرجة النمية لمبعد  23ؽ جدوؿ ) ويتزح م
**(, وىذه السعامًت ضاني دالة 2.826  -**2.509الذػ ةشتس  اليو قد ةراوحي ما بيؽ )

وبذلػ ةاكدت الباحثة مؽ ةست  بظاقة مًحغة مغاىر االنعكاسات  . 2.22اشد مدتؾػ 
 فعة مؽ الثبات ام  العيشة االستظًعية لمبحث الحال .الشفدية الدمةية بدرجة مرة

ثانيا": ةؼ حداب االةداؽ الدا م  لمبظاقة ضكل بايجاد معامل االرةباط بيؽ درجات ضل بعد 
 والدرجة النمية ام  البظاقة ضسا يتزح ل  الجدوؿ التال :

 ( 14جدول  )

 ة مالحظة االنعكاسات الشفدية الدمبيةمعامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية عمى بظاق

 الداللة االحرارية معامل االرةباط  البعد
 2.22 2,86 الحزف 

 2.22 2,86 الذعؾر بالتؾةر
 2.22 2,79 الخؾؼ

 2.22 2,85 مذكًت االكل
 2.22 2,78 مذكًت الشؾـ

 2.22 2,82 الذعؾر بالسمل والزجر
 2.22 2,79 الدمؾؾ العدوان 
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( مسا  2,22وؿ الدابم أف جسي  معامًت ايرةباط دالة اشد مدتؾػ داللة )يتزح مؽ الجد
 يدؿ ام  ةست  بظاقة السًحغة باةداؽ دا م  قؾػ.

 ثبات بظاقة السالحظة 

 split half method. طريقة التجزئة الشرفية  1

دػ استخدمي الباحثة ل  حداب ثبات بظاقة السًحغة طريقة التجزرة الشرفية وى  اح     
طرارم حداب الثبات , حيث ةؼ ةقديؼ مفرادات البظاقة ال  نرفيؽ متداوييؽ , ومؽ وسارل 
ذلػ التقديؼ ةقديؼ السفردات ال  مفردات لردية ومفردات زوجية , وقد استخدمي الباحثة 
طريقة التجزرة الشرفية نغرا  لنيا ةعظ  أام  معامل لمثبات , وذلػ نغرا  لقمة العؾامل الت  

ل  قيسة معامل الثبات ام  نحؾ سمة  , أػ نغرا  لقمة العؾامل الت  ةزيد مؽ التبايؽ ةؤثر 
الخظأ ل  درجات اللراد ام  البظاقة , ولمتحقم مؽ ثبات بظاقة السًحغة قامي الباحثة 

 spearman- brownبحداب التجزرة الشرفية باستخداـ معامل سةيرماف براوف 
coefficient   التال :لناني الشتارا ض 

 (15جدول ) 

معامالت الثبات لبظاقة مالحظة االنعكاسات الشفدية الدمبية بالتجزئة الشرفية باستخدام معامل سبيرمان 
 براون ومعادلة سبيرمان الترحيحية

 الثبات بظريقة التجزرة الشرفية أبعاد بظاقة السًحغة
 ة سةيرماف الترحيحيةمعامل الثبات بسعادل معامل ارةباط بيرسؾف بيؽ نرف  السكياس

 0.884 0,792 الحزف 
 0,876 0,728 الذعؾر بالتؾةر

 0,866 0,764 الخؾؼ
 0,865 0,772 مذكًت االكل
 0,935 0,877 مذكًت الشـؾ

 0,948 0,902 الذعؾر بالسمل والزجر
 0,922 0,862 الدمؾؾ العدوان 
 0,983 0,972 البظاقة  ضكل
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بظاقة السًحغة ةتست   بدرجة االية مؽ الثبات ولذلػ يسكؽ  ( أف25ويتةيؽ مؽ جدوؿ )     
(  بيشسا ةراوح معامًت الثبات 2.970الثقة بشتارجيا , حيث بمغ معامل الثبات لمبظاقة  ضكل )

ام  االبعاد الرريدية لمبظاقة بظريقة التجزرة الشرفية وباستخداـ معادلة سةيرماف براوف 
( مسا يذير ال  ارةفاع درجة ثبات بظاقة السًحغة , 0,948- 2.865الترحيحية ما بيؽ) 

 وىذا يعش  أف بظاقة السًحغة ةتدؼ بدرجة االية مؽ الثبات.

 .طريقة الفا كرونباخ 2

ةؼ حداب ثبات أبعاد بظاقة مًحغة االنعكاسات الدمةية الشفدية م  الدرجة النمية      
دوؿ التال  قيؼ معامًت الثبات لبعاد لمبظاقة باستخداـ طريقة الفا ضرونباخ  , ويؾ ح الج

 البظاقة ولمبظاقة ضكل.
 (16جدول )

 معامالت الثبات لبظاقة مالحظة االنعكاسات الشفدية الدمبية  باستخدام ألفا كرونباخ 

 معامل ألفا ضرونباخ ادد السفردات أبعاد بظاقة السًحغة

 2.866 5 الحزف 

 2.899 5 الذعؾر بالتؾةر

 2.820 5 الخؾؼ

 2.895 5 مذكًت االكل

 2.802 5 مذكًت الشؾـ

 2.920 5 الذعؾر بالسمل والزجر

 2.782 5 الدمؾؾ العدوان 

 2.889 35 الدرجة النمية
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 ثانيا: برنامج إرشادي معرفي سمهكي

قامي الباحثة بإاداد  برناما إرمادؼ بعد ايطًع امي العديد مؽ الدراسات الدابقة      
ادية ذات الرمة بسؾ ؾع البحث وقد إستفادت الباحثة مؽ ىذه الةراما لي والةراما ايرم

 إاداد محتؾؼ الةرناما والجمدات ايرمادية والنذظة السراحبة لمةرناما .
 اليدف العام لمبرنامج :

يتسثل اليدؼ العاـ لمةرناما لي التخفيف مؽ حدة بعض اينعكاسات الشفدية الدمةية      
السشزلي لجارحة ضؾرونا لدؼ أطفاؿ ما السدرسة مؽ  ًؿ استخداـ بعض الشاةجة اؽ الحجر 

 الفشيات ايرمادية ومجسؾاة مؽ النذظة الستناممة .
 األىداف الخاصة 

 ةبرير السرمديؽ الشفدييؽ بالثار الشفدية الشاةجة اؽ جارحة ضؾرونا.-

ف بعض الثار الدمةية إلقاء الزؾء امي أىؼ االستراةيجيات والساليج السدتخدمة لي ةخفي-
 لجارحة ضؾرونا امي طفل ما قةل السدرسة .

 ةعديل بعض اللنار والدمؾضيات غير السرغؾبة والتي يسارسيا الظفل -

 ةقديؼ الداؼ الشفدي لألطفاؿ لمتخفيف اؽ بعض معاناة  الطفاؿ لي ىذه الفترة .-

 . ةدعيؼ وةقؾية الروح السعشؾية والسشااو الشفدية اشد الطفاؿ-

 األىداف اإلجرائية لمبرنامج:

 ةتحدد الىداؼ ايجرارية لمةرناما فيسا يمي :

 أف يتعرؼ الظفل امي أاراض ايصابة بفيروس ضؾرونا. -

 أف يتعمؼ الظفل ايلتزاـ بايجراءات االحترازية الؾقارية . -

 أف يتعرؼ الظفل امي ليروس ضؾرونا السدتجد. -

 ؽ النؾريذةأف يرش  الظفل النسامة مؽ ور  -
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 أف يحدد الظفل  الدمؾضيات الرحيحة لمؾقاية مؽ ايصابة بفيروس ضؾرونا. -

 أف يسثل الظفل مدرحية اؽ ليروس ضؾرونا . -

 أف يتدرب الظفل امي  بط الشفس وايستر اء  -

 ةعميؼ الظفل طرؽ التفريغ اينفعالي مؽ  ًؿ لشيات ايرماد الشفدي -

 ةير اؽ ألنارىؼ إةاحة الفرصة لألطفاؿ لمتع -

 التخمص مؽ السذاارالدمةية الشاةجو اؽ الجارحة  -

 ةدريج الطفاؿ امي طرؽ الؾقاية مؽ الفيروس -
 خظهات بشاء البرنامج السقترح

 مرادر إعداد البرنامج 

 ايطًع امي العديد مؽ الدراسات الدابقة التي ةشاولي متغيرات البحث -

 ةشاولي ضيفية بشاء وإاداد  الةراما ايرمادية  ايطًع امي النتج والسراج  التي -

 ايطًع امي ايةجاىات التربؾية الحديثة وأساسيات العسل م  الطفاؿ. -

 ايطًع امي الدراسات الدابقة التي ةشاولي أبعاد بظاقة السًحغة بالبحث الحالي. -

 عرض الرهرة السبدئية لمبرنامج

رمادؼ السقترح لي صؾرةو السةدرية امي مجسؾاة مؽ قامي الباحثة بعرض الةرناما اي     
السحكسيؽ والساةذة مؽ الستخرريؽ لي الرحة الشفدية وامؼ الشفس ورياض الطفاؿ وذلػ 

 لمتحقم مؽ :

 مدؼ مًرسة محتؾؼ جمدات الةرناما لألىداؼ السراد ةحكيقيا . -

 لألىداؼ السراد ةحكيقيا.مدؼ مًرسة الفشيات ايرمادية السدتخدمة لي جمدات الةرناما  -

 مدؼ مشاسبة أساليج التقؾيؼ.  -
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 ابداء الرأؼ بالتعديل أوالحذؼ أواي الة امي ضل بشؾد الةرناما . -

وةمخري اىؼ نتارا التحكيؼ لي مشاسبة الىداؼ العامة وايجرارية لمةرناما السعد م  ةعديل -
 بة أساليج التقؾيؼ . لبعض اللعاؿ والرياغات المغؾية لمعبارات ،  ضذلػ مشاس

 أسس بشاء وتظبيق البرنامج 

رااي الباحثة لي بشاء الةرناما ايرمادؼ ةؾالر مجسؾاة مؽ السس حتي ةتحقم أىداؼ      
 الةرناما وىي ضسا يمي :

 ةحديد أىداؼ جمدات الةرناما ايرمادؼ بسا يتًرؼ م  مؾ ؾع البحث  -

ية لعيشة البحث اشد إاداد وةرسيؼ الجمدات مراااة الخرارص الديكؾلؾجية والفديؾلؾج -
 ايرمادية .

 الحرص امي ةؾالر الثقة والماف الشفدي بيؽ الطفاؿ والباحثة اشد ةظةيم الةرناما  -

ةحديد أىداؼ الجمدات ضل جمدة امي حدة بؾ ؾح م  ةحديد الدوات والفشيات السشاسبة  -
 لتحقيم اليدؼ .

ا  ايرمادؼ مؽ الديل إلي الرعج ومؽ البديط إلي الحرص امي ةدرج جمدات الةرنام -
 السعقد وبسا يتشاسج م  قدرات الطفاؿ. 

 الحرص امي التبااد بيؽ الطفاؿ أثشاء ةظةيم النذظة السختمفة بالةرناما.-
 االستراتيجية السدتخدمة في البرنامج :

مؾضي ضإستراةيجية أساسية قامي الباحثة باستخداـ استراةيجية ايرماد الشفدي السعرلي الد     
يتؼ مؽ  ًليا استخداـ بعض الفشيات الًزمو لتخفيف بعض اينعكاسات الشفدية الدمةية 

 لمحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا .
 الفشيات السدتخدمة :

التشفيس  -اللعاب الترلييية والتعاونية -لعج الدور  -الشسذجة والسحاكاة   -السشاقذة والحؾار 
 التحريؽ التدريجي. –الؾاجبات السشزلية -التدعيؼ والتعزيز االيجابي –االستر اء  –اينفعالي 
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 األدوات والهسائل السدتخدمة :

 لـؾ وغيرىا. –الؾاف  –ارارس ارا وجؾانتي  -  cd –مؾاقف مرؾرة  –بظاقات ممؾنة 
 حدود البرنامج :

 الرديم: ةؼ ةظةيم الةرناما امي ايشة مؽ أطفاؿ مدرسة  الحدود السكانية

وقد    0202/0202: ةؼ ةظةيم الةرناما لي الفرل االوؿ لمعاـ الدراسي الحدود الزمانية
 استغرؽ ةظةيم الةرناما ميريؽ ونرف .

:يتسحؾر ىذا الةرناما ايرمادؼ حؾؿ اينعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحد السهضهعي
 الحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا. 

 امج اإلرشاديإجراءات تظبيق البرن

 اةبعي الباحثة لي ةشفيذ الةرناما ايرمادؼ ايجراءات اآلةية : -

ةحديد الفئة السدتيدلة لمةرناما :ةؼ ةظةيم الةرناما امي مجسؾاة مؽ أطفاؿ ما قةل  -
(أطفاؿ مسؽ حرمؾا امي درجات 25السدرسة ةؼ ا تيارىؼ مؽ مدرسة  الرديم واددىؼ )

 ت الشفدية الدمةية .االية امي بظاقة مًحغة اينعكاسا

 ةحديد مكاف ةظةيم الةرناما :حيث ةؼ اقد جمدات الةرناما دا ل قااات الشذاط  -

 جمدة . 02ةحديد ادد جمدات الةرناما: ةةمغ ادد جمدات الةرناما  -

 دقيقة . 65-32ةحديد السدة الزمشية لمجمدة : ةتراوح السدة الزمشية لمجمدة  -

 تحديد محتهي جمدات البرنامج:

( أسابي  لي الفرل الدراسي الوؿ لمعاـ 22(جمدو ،  ًؿ )02الةرناما امي ) يحتؾؼ 
 0202/0202الجامعي 
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 خدمات البرنامج االرشادي

 : يسكؽ ةمخيص الخدمات التي يجج أف يتزسشيا الةرناما ايرمادؼ  فيسا يمي     
الدمةية وةتزػسؽ ىػذه الخػدمات ةحديد أىؼ اينعكاسات الشفدية  :الخ دمات الشفد ية التربهي ة

الشاةجة اؽ الحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا، ضػذلػ ااظػػاء االستذػػارات الشفدػػية والتربؾيػػة 
 الًزمة لتخفيف ىذه اينعكاسات.

ويكػؾف االىتسػاـ لييػا مؾجػو إلػ  طرؽ التنيػف الػًزمو بػيؽ السشػزؿ  :الخدمات االجتساعية
رجي لمحد مؽ اينعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ والسدرسػة وبػيؽ السدرسػة والسجتسػ  الخػا

 الحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا.

وةدور ىػذه الخػدمات حػؾؿ الظػج الؾقػاري والتربيػة الرػحية لمؾقاية مؽ  :الخدمات الرحية
 .الثار الشفدية  ًؿ لترة النؾارث والزمات

 السذكًت الفردية اشد الطفاؿ.  وةتزسؽ السداادات الفردية لحػل  :الخدمات االرشادية

 التخظيط العام لمبرنامج اإلرشادي:

قامي الباحثو بإاداد ةخظيط ااـ لمةرناما ايرمادؼ السقترح يقـؾ امي ةحديد ادد      
جمدات الةرناما ايجسالية وادد الجمدات ايسةؾعية باي الة إلي ةحديد الفترة الزمشية لنل 

ًزمة لتشفيذ أنذظة الةرناما ضذلػ أىؼ الفشيات ايرمادية جمدة وةحديد السؾاد والدوات ال
 والنذظة السدتخدمة لي الةرناما وىي ضسا يمي .

 ( يهضح التخظيط العام لجمدات البرنامج اإلرشادي17جدول )
الفترة الزمشية لمةرناما 

 ايرمادؼ
ادد الجمدات 
 ايجسالية

ادد الجمدات 
 ايسةؾعية

السدة الزمشية 
 لمجمدة

 الدوات السدتخدمة النذظة الفشيات السدتخدمة

 الفرل الدراسي الوؿ
لمعاـ الجامعي 

0202/0202 
 ميريؽ ونرف لسدة

جمدة  0 جمدو 02
 إسةؾعيا  

الشسذجة -السشاقذة والحؾار 32-65
 لعج الدور -والسحاكاة

 -والتعاونية اللعاب الترلييية
 اينفعالي التشفيس

والتعزيز  التدعيؼ-االستر اء
 الؾاجبات السشزلية -االيجابي

أنذظة لشية 
 ومؾسيكية
 حرضية
 مدرحية
قررية 
 وغيرىا

 –بظاقات ممؾنة
 –مؾاقف مرؾرة 

cd  -  ارارس
 –ارا وجؾانتي 

 لؾـ –الؾاف 
 وغيرىا
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 تقهيم البرنامج :

ةؼ ةظةيم بظاقة مًحغة اينعكاسات الشفدية الدمةية امي أطفاؿ ما قةل  التقهيم القبمي :
 قةل ةظةيم الةرناما ايرمادؼ. السدرسة

:حيث يتزسؽ السشاقذات الذفؾية والؾاجبات السشزلية أثشاء ةظةيم الةرناما  التقهيم التكهيشي
 ايرمادؼ . 

ةؼ ةظةيم بظاقة مًحغة اينعكاسات الشفدية الدمةية امي أطفاؿ  التقهيم البعدي )الختامي (:
 .ما قةل السدرسة بعد ةظةيم الةرناما ايرمادؼ

ةؼ ةظةيم بظاقة مًحغة اينعكاسات الشفدية الدمةية امي أطفاؿ ما قةل  :التقهيم التتبعي 
 السدرسة بعد مير مؽ التظةيم البعدؼ.

 خامدًا : األساليب اإلحرائية السدتخدمة : 

 0ا تبار ضا  -2

 ا تبار الفا ضرونباخ  -0

 t - testإ تبار  -3

اج السرةبظة غير السدتقمة ذات الًبارامترؼ لألزو  Wilcoxonا تبار ويمنؾضدؾف  -6
 ايمارة لمرةج .

 مشاقذة نتائج البحث
 نتائج الفرض األول ومشاقذتو 

يشص الفرض الوؿ امي أنو "ةؾجد لروؽ دالة إحراريا  بيؽ متؾسظي رةج درجات      
أطفاؿ السجسؾاة التجريةية امي بظاقة مًحغة االنعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ 

 قةل /بعد ةظةيم الةرناما لرالح الكياس البعدؼ. covide-19لجارحة ضؾروناالحجر السشزلي 
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ولمتحقم مؽ صحة ىذا الفرض قامي الباحثة باستخداـ ا تبار ويمنؾضدؾف لمسجسؾاات      
السترابظة ،ييجاد داللة الفروؽ بيؽ متؾسظ  رةج درجات أطفاؿ السجسؾاة التجريةية قةل 

ات أطفاؿ السجسؾاة التجريةية بعد ةظةيم الةرناما ضسا ةظةيم الةرناما ومتؾسظي رةج درج
 ىؾ مؾ ح بالجدوؿ التالي:

نعكاسات  z( يهضح قيسة  18جدول )  وداللتيا اإلحرائية بالشدبة لمدرجة الكمية عمي بظاقة مالحظة اإل
 15قبل وبعد تظبيق البرنامج اإلرشادي ن= الشفدية الدمبية  وأبعاده الفرعية لمعيشة التجريبية

 الكياس الستغيرات
 القةمي (-)البعدؼ

متؾسط  العدد
 الرةج

مجسؾع 
 الرةج

Z اةجاه الداللة الداللة 

لرالح  2.222 -3.623 2 2 2 الرةج الدالبة الحزف 
التظةيم 
 البعدؼ

 202.2 8.22 25 الرةج السؾجبة
   2 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

الذعؾر 
 بالتؾةر

لرالح  2.222 -3.625 2 2 2 الرةج الدالبة
التظةيم 
 البعدؼ

 202.2 8.22 25 الرةج السؾجبة
   2 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

لرالح  2.222 -3.600 2 2 2 الرةج الدالبة الخؾؼ
التظةيم 
 البعدؼ

 202.2 8.22 25 الرةج السؾجبة
   2 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

مذكًت 
 الكل

لرالح  2.222 -3.627 2 2 2 الرةج الدالبة
التظةيم 
 البعدؼ

 202.2 8.22 25 الرةج السؾجبة
   2 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

مذكًت 
 الشـؾ

لرالح  2.222 -3.605 2 2 2 الرةج الدالبة
التظةيم 
 البعدؼ

 202.2 8.22 25 الرةج السؾجبة
   2 لسحايدةالرةج ا

   25 السجسؾع
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الذعر 
بالسمل 
 والزجر

لرالح  2.222 -3.600 2 2 2 الرةج الدالبة
التظةيم 
 البعدؼ

 202.2 8.22 25 الرةج السؾجبة
   2 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

الدمؾؾ 
 العدواني

لرالح  2.222 -3.062 3.2 3.2 2 الرةج الدالبة
التظةيم 

 بعدؼال
 227.2 8.36 26 الرةج السؾجبة
   2 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

اينعكاسات 
الشفدية 
 الدمةية

لرالح  2.222 -3.622 2 2 2 الرةج الدالبة
التظةيم 
 البعدؼ

 202.2 8.22 25 الرةج السؾجبة
   2 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

(إلي داللة الفروؽ بيؽ متؾسظ  رةج درجات أطفاؿ 28لجدوؿ الدابم )أمارت نتارا ا
السجسؾاة التجريةية لي الكياسيؽ القةمي والبعدؼ امي بظاقة مًحغة اينعكاسات الشفدية 

( وىي -3.622)  الدمةية الشاةجة اؽ جارحة ضؾرونا وأبعاده الفرعية وقد بمغي قيسة الفروؽ 
مسا يدؿ امي لعالية الةرناما ايرمادؼ لي  فض حدة  2.222دالة احراريا  اشد مدتؾؼ 

بعض اينعكاسات الشفدية الدمةية وبذلػ ةحقم صحة الفرض الوؿ  والذكل التالي يؾ ح 
 ذلػ .
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 ( يهضح التسثيل البياني لمفروق بين الكياسيين القبمي والبعدى . 1شكل) 

بظاقة لقةم  و البعدػ ام  كسا قامي الباحثة بايجاد ندبة التحدؽ بيؽ الكياسيؽ ا     
   covide-19مًحغة االنعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحجرالسشزلي لجارحة ضؾرونا

 (29كسا يتزح ل  جدوؿ ) 
 ( ندبة التحدن بين الكياسين القبمى و البعدى عمى بظاقة مالحظة19جدول )

 covide-19ة كهرونااالنعكاسات الشفدية الدمبية الشاتجة عن الحجرالسشزلي لجائح

 ندبة التحدؽ متؾسط الكياس البعدػ متؾسط الكياس القةم  الستغيرات
 63.85 7.06 20.93 الحزف 

 66.85 7.23 20.93 الذعؾر بالتؾةر
 37.39 7.82 20.66 الخؾؼ

 37.56 7.53 20.26 مذكًت االكل
 63.33 7.62 23.26 مذكًت الشؾـ

 65.80 7.33 23.53 الذعؾر بالسمل والزجر
 60.73 7.33 20.82 الدمؾؾ العدواني
 60.32 52.82 89.82 ايجسالي
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 نتائج الفرض الثاني ومشاقذتو 

يشص الفرض الثاني امي أنو "الةؾجد لروؽ دالة إحراريا  بيؽ متؾسظي رةج درجات       
ؽ أطفاؿ السجسؾاة التجريةية امي بظاقة مًحغة االنعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة ا

 لي الكياسيؽ البعدؼ والتتبعي"   covide-19الحجرالسشزلي لجارحة ضؾرونا

ولمتحقم مؽ صحة ىذا الفرض قامي الباحثة باستخداـ ا تبار ويمنؾضدؾف لمسجسؾاات      
السترابظة ،ييجاد داللة الفروؽ بيؽ متؾسظي رةج درجات أطفاؿ السجسؾاة التجريةية بعد 

أطفاؿ السجسؾاة التجريةية بعد مرورميرامي ةظةيم  ةظةيم الةرناما ومتؾسظي رةج درجات
 الكياس البعدؼ  ضسا ىؾ مؾ ح بالجدوؿ التالي:

نعكاسات  z( يهضح قيسة 20جدول )  وداللتيا اإلحرائية بالشدبة لمدرجة الكمية عمي بظاقة مالحظة اإل
 15في الكياسين البعدي والتتبعي  ن=الشفدية الدمبية وأبعاده الفرعية

 الكياس اتالستغير 
 القةمي (-)البعدؼ

متؾسط  العدد
 الرةج

مجسؾع 
 الرةج

Z اةجاه  الداللة
 الداللة

 غير داؿ 2.257 -2.626 0.52 0.52 2 الرةج الدالبة الحزف 
 20.52 3.23 6 الرةج السؾجبة
   22 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

الذعؾر 
 بالتؾةر

 غير داؿ 2.257 -2.626 3.22 2.52 0 الرةج الدالبة
 2 2 2 الرةج السؾجبة
   23 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

 غير داؿ 2.327 -2.22 2 2 2 الرةج الدالبة الخؾؼ
 2.2 2.2 2 الرةج السؾجبة
   26 الرةج السحايدة
 السجسؾع

 
25   
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مذكًت 
 الكل

 غير داؿ 2.220 -2.633 3.52 3.52 2 الرةج الدالبة
 27.52 3.52 5 الرةج السؾجبة
   9 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

مذكًت 
 الشـؾ

 غير داؿ 2.257 -2.626 2 2 2 الرةج الدالبة
 3.22 2.52 0 الرةج السؾجبة
   23 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

الذعر 
بالسمل 
 والزجر

 غير داؿ 2.655 -2.667 6.2 3.2 0 ةالرةج الدالب
 9.2 3.2 3 الرةج السؾجبة
   22 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

الدمؾؾ 
 العدواني

 غير داؿ 2.798 -0.55 68.52 6.26 8 الرةج الدالبة
 56.52 9.60 6 الرةج السؾجبة
   2 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

ات اينعكاس
الشفدية 
 الدمةية

 غير داؿ 2.286 -2.306 37.2 6.27 6 الرةج الدالبة
 83.2 9.00 9 الرةج السؾجبة
   2 الرةج السحايدة
   25 السجسؾع

( ادـ وجؾد لروؽ دالة احراريا  بيؽ متؾسظي رةج درجات  02يتزح مؽ الجدوؿ الدابم )
ا ايرمادؼ ومتؾسظي رةج درجات نفس السجسؾاة لي السجسؾاة التجريةية بعد ةظةيم الةرنام

وىي غير دالة احراريا  وىذا يعشي أف   -z ( (1.324الكياس التتبعي حيث بمغي قيسة
الدرجات التي حرل امييا الطفاؿ لي الكياسيؽ البعدؼ والتتبعي ضاني متقاربة امي بظاقة 

ر أثر الةرناما امي أطفاؿ ما قةل مًحغة اينعكاسات الشفدية الدمةية مسا يدؿ امي استسرا
 وبذلػ لقد  ةحقم صحة الفرض الثاني  لمبحث. والذكل التالي يؾ ح ذلػ.السدرسة 
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 ( يهضح التسثيل البياني لمفروق بين الكياسيين البعدى والتتبعي 2شكل) 

 تفدير نتائج الفرض االول والثاني 

سيسا التي ةتعمم برحتو وحياةو  مسا ال مػ فيو أف ةعرض الفرد لألزمات والنؾارث ال     
ةتدةج لي حدوث صدمة نفدية وىزة اشيفو ال يدتظي  معيا الفرد إدراؾ ما يحدث حؾلو حيث 
يعد ليروس ضؾرونا وباء  االسيا ال يشحرر  ظره لقط امي الشؾاحي الجدسية بل يستد إلي 

لعالؼ بكل بقدؾة وبذكل انتذر لي ضالة انحاء االجؾانج الشفدية لمفرد ، اصة أف ىذا الؾباء قد 
مفاجئ لتشتذر معو حالة مؽ الذار والقمم لدػ الذعؾب لي مذارؽ الرض ومغاربيا ، وم  
أف الحادث الردمي واحد مؽ حيث الشؾع والذدة والثر ، إال أف السذاىد ةؤضد ا تًؼ 

يث يجس  ح اينعكاسات الشفدية  الشاةجة اؽ الحجر السشزلي لمجارحة مؽ لرد إل  أ ر
ال راريؾف لي الرحة الشفدية امي مدتؾؼ العالؼ أف الحجر الرحي بدةج جارحة ليروس 
كؾرونا ، ليس أمرا سيً وال مؾ ؾاا يدتياف بو، إذ أنو إجراء استثشاري وغير مدةؾؽ يقيد 
الحريات الفردية حت  لي الدوؿ النةرؼ . وىذا الؾ   قد ةدةج لي العديد مؽ االثار  الشفدية 

لراد  اصة الطفاؿ.حيث يحتاج الطفاؿ الذيؽ ىؼ أكثر الفئات  عف ا إل  اىتساـ الدمةية لأل
 اص  ًؿ ىذه الوقات.  اصة م  إغًؽ السدارس والسًاج والتبااد االجتسااي ، وم  

 ( Aman MahajanCharu Mahajan (2020,ا ظرار الطفاؿ إل  البقاء لي السشزؿ. 
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تسااي وزيادة الذعؾر بالؾحدة والعزلة وةعظيل الداء مسا أدػ ذلػ إل  نقص الداؼ االج     
( إلي أىؼ السذكًت الشفدية  0202االجتسااي  لقد ةؾصمي دراسة )الفقي،أبؾ الفتؾح ،

ا ظراب  –السترةبة امي جارحة ليروس ضؾرونا  السدتجد وىي )الذعؾر بالؾحدة الشفدية 
السخاوؼ ايجتساعية ( لذلػ يعّد  – الاراض الؾسؾاسية –االكتئاب والندر الشفدي  –الكل 

االىتساـ بالرحة الشفدية لي ىذه الفترة العريبة أمر ا غاية لي الىسية، إذ يجج اميشا اةخاذ 
كالة ايجراءات  والتدابير الًزمة لمحفاظ ام  الرحة الشفدية لمسجتسعات الستأثرة بالفيروس. 

 ر ام  التساسػ االجتسااي حيث ةؤثر السخاوؼ حؾؿ انتقاؿ السرض مؽ مخص إل  آ
لي نذر   اياًـ لألسرة ، وةترؾ أثر ا سمةي ا ام  الرحة الشفدية. ولدؾء الحع، لقد ةدةج 

الذار بيؽ اامة الشاس. إال أنو يسكؽ االستعانة بالعديد مؽ التدابير اييجابية التي ةدااد 
( بالتعرؼ  0202)ايمؾؿ ،ام  العشاية بالرحة الشفدية لمسجتس  واللراد ،حيث قامي دراسة 

امي ضالة التدابيرالًزمة  لسؾاجية اينعكاسات الدمةية لمحجر الرحي امي الجانج الشفدي 
( إلي ةدميط 0202واالقترادؼ لي لترة ةفذي جارحة ضؾرونا . ضسا ىدلي دراسة )السسرؼ ،

رونا وضذلػ الزؾء امي أبرز السيددات الشفدية الشاةجة اؽ الحجر السشزلي  ًؿ ليروس ضؾ 
و   الحمؾؿ السقترحة لسؾاجية ىذه السيددات ،والتعريف بأىؼ الجيات التي قدمي نساذج مؽ 
الخدمات والتد ًت الشفدية والسجتسعية السحمية لمتخفيف مؽ ىذه اآلثار،كسا حاولي دراسة 

اعية (التعرؼ امي اآلثار الدمةية الشاجسة اؽ العزلة ايجتس 0202)بؽ زياف ،زيات ،زيتؾني ،
التي لر تيا اميشا جارحة ضؾرونا م  ارض لبعض ايجراءات التي يسكؽ انتياجيا لمحد مؽ 

(النذف اؽ العًقة ايرةباطية بيؽ السشااة  0202ىذه اآلثار .بيشسا حاولي دراسة )الميثي ،
الشفدية والقمم وةؾىؼ السرض السترةج امي جارحة ضؾرونا السدتجد ،بيشسا القي )الدكالي 

لي زمؽ ليروس ( الزؾء امي استراةيجيات ةنيف السرة م  الحجر الرحي 0202،
ضحدث  29 –( النذف اؽ إدراؾ جارحة ضؾليد  0202كؾرونا،كسا ىدلي دراسة )مؾيخ ،

صدمي وأثره امي بعض اي تًالت الشفدية لي السداندة االجتساعية وا ظراب ما بعد 
،لي حيؽ ىدلي دراسة )الغفيرؼ ، الدعيدؼ  الردمة وايكتئاب والقمم العاـ ونؾعية الحياة

(التعرؼ امي مدتؾؼ الؾاي بجارحة  ليروس ضؾرونا وضيفية الؾقاية مشيا ،لي حيؽ  0202،
(إاظاء رؤية مسؾلية لىسية ايرةباط بيؽ مشغؾريؽ إحداىسا  0202ىدلي دراسة )زضراوؼ ،



 

 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة     

873 

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

ات ،الردمات والذدارد امي ييتؼ بالجؾانج الشفدية اييجابية لمفرد وداسيا لسؾاجية الزم
ا تًؼ زمشيا، نؾايتيا ،درجتيا وذلػ مؽ  ًؿ داؼ السشااة الشفدية .كسا سمظي دراسة 

(الزؾء امي نفدية الفرد السراب بفيروس ضؾرونا ومدؼ ةأثيرىا امي الفرد  0202)قريرؼ ،
قمم السؾت و راررة الدمؾضيو واالنفعاليو والنذف اؽ العًقة بيؽ استراةيجية السؾاجية و 

 • Xieوضذلػ ايستراةيجية التي يعتسد امييا الفرد السذتبو فيو لي إصابتو بكؾرونا .ودراسة 
Luo, • Li • Ge, • Xing • Miao,2020)  و دراسة )) ( Rahman, Muralidharan, 

Quazi, Saleem, Khan,2020     المذيؽ أكدوا امي التأثير الدمةي لمجارحة امي الحالة
(إلي لعالية الةرناما ايرمادؼ لي  فض  0202مفرد. ضسا أمارت دراسة ) ىةد ،الشفدية ل

حدة السخاوؼ السر ية السدتحدثة لدؼ الطفاؿ  ًؿ لترة جارحة ضؾرونا . ضسا أمارت 
( إلي أف ةفذي مرض ليروس ضؾرونا لو AlAtee. Aljhani, & AlEesa . 2020دراسة )

 اؾاقج و يسة امي الرحة الشفدية 

 ج البحث :نتائ
 تهصل البحث الحالي إلي 

وجؾد لروؽ دالة إحراريا  بيؽ متؾسظي رةج درجات أطفاؿ السجسؾاة التجريةية امي  . 2
بظاقة مًحغة االنعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحجرالسشزلي لجارحة ضؾرونا 

covide-19   قةل /بعد ةظةيم الةرناما لرالح الكياس البعدؼ". 

لروؽ دالة إحراريا  بيؽ متؾسظي رةج درجات أطفاؿ السجسؾاة التجريةية  " ادـ  .0
امي بظاقة مًحغة االنعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة اؽ الحجرالسشزلي لجارحة 

 لي الكياسيؽ البعدؼ والتتبعي" .  covide-19كؾرونا

 :تهصيات البحث
 صيات :لي  ؾء نتارا البحث الحالي يسكؽ التؾصية بسجسؾاة مؽ التؾ 

  رورة ايىتساـ بالحالة الشفدية لمظفل  ًؿ لترة الزمات والنؾارث. -
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 إجراء مزيد مؽ البحاث حؾؿ الثار الشفدية لجارحة ضؾرونا امي ألراد السجتس . -

ةقديؼ التدريج الستخرص حؾؿ طرؽ ةقديؼ الخدمات الشفدية والعًجية وايرمادية  -
 لألطفاؿ  ًؿ لترة الزمات والنؾارث.

قد الشدوات والسحا رات لألباء والسعمسيؽ حؾؿ اينعكاسات الشفدية الدمةية الشاةجة ا -
 اؽ جارحة ضؾرونا 

إاداد براما إرمادية لمسراحل العسرية السختمفة لسؾاجية اينعكاسات الشفدية الشاةجو  -
 اؽ جارحة ضؾرونا

 :البحهث السقترحة
دية الدمةية الشاةجة اؽ لاامية برناما إرمادؼ لخفض حدة بعض االنعكاسات الشف -

 لسراحل اسرية مختمفة .  covide-19الحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا

لاامية برناما إرمادؼ لخفض حدة بعض اي ظرابات الشفدية الشاةجة اؽ الحجر  -
 لدؼ طفل ما قةل السدرسة  covide-19السشزلي لجارحة ضؾرونا

فدية الدمةية الشاةجة اؽ لاامية برناما إرمادؼ لخفض حدة بعض االنعكاسات الش -
 لذوؼ ايحتياجات الخاصة .  covide-19الحجر السشزلي لجارحة ضؾرونا
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 السراجع
(.مكيػػػاس ا ػػػظراب الكػػػل واًقتػػػو بفقػػػداف الذػػػيية العرػػػةي لػػػدؼ  0226بػػػاف .)إبػػػراليؼ ،

ة الريا ػػية .كميػػة التربيػػ مجمػػة امػػـؾ التربيػػة الريا ػػيةسػػشة.  25-22السراىقػػات بعسػػر
 .جامعة بابل .العراؽ.

(.التؾالم الشفدي واًقتو بالدػمؾؾ العػدواني لػدؼ الحػداث الجػانحيؽ  0228أبذير ،ندؼ .)
 .كمية اآلداب .جامعة الشيميؽ .الدؾداف  رسالة ماجدتيربؾالية الخرطؾـ .
ة لسؾاجيػة (.اؾامل الةيئػة السػرية ضسشةئػات لمدػمؾضيات ايبتناريػ 0202أبؾ عيذة ،زاىدة .)

 مجمػػة ضميػػة التربيػػة(. 29 –العزلػػة ايجتساعيػػة أثشػػاء الحجػػر الرػػحي السشزلػػي )كؾليػػد 
 . 36-2(. 7) 36.كمية التربية .جامعة أسيؾط ،

(.ميػػددات الرػػحة الشفدػػية السرةبظػػة بػػالحجر السشزلػػي إثػػر ليػػروس 0202السسرؼ،سػػعيد.)
المشيػػػة .جامعػػػة نػػػايف (.السجمػػػة العربيػػػة لمدراسػػػات  covid-19كؾرونػػػا السدػػػتجد )

 . 078-065(،0)36العربية لمعمـؾ المشية ،
(.العًج السعرلي الدمؾضي ي ظراب القمػم العػاـ "دراسػة إكميشيكيػة  0226ايسي ،ىدير .)

 .كمية التربية .الجامعة ايسًمية بغزة. رسالة ماجدتير". 
التشةؤ بزعف الػذاكرة (.دور بعض أنساط ا ظراب الشؾـ ومدةيا لي  0229أنؾر ،اةير .)

السجمػػة السرػػرية لعمػػؼ الػػشفس السدػػتقةمية اةػػر مرحمػػة الذػػيخؾ ة الستؾسػػظة والستػػأ رة .
 . 586 -507(، 6) 7،ايكميشيكي وايرمادؼ

(.ةدابير مؾاجية اينعكاسػات الدػمةية لمحجػر الرػحي امػي الجانػج  0202ايمؾؿ، ديجة. )
مدػػارات لػػي البحػػاث والدراسػػات الشفدػػي وايقترػػادؼ لػػي زمػػؽ ةفذػػي وبػػاء ضؾرونػػا .

 . 376-362، القانؾنية
(.دراسػػة سػػيكؾمترية لػػبعض ا ػػظرابات  0226البحيرؼ،اةػػد الرقيػػج ،ومفزػػل ،مرػػظفي.)

الشػػـؾ لػػدؼ الطفػػاؿ والسػػراىقيؽ واًقتيسػػا با ػػظراب نقػػص اينتبػػاه مفػػرط الحرضػػة لػػي 
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شفدػػي .جامعػػة .مرضػػز ايرمػػاد ال مجمػػة ايرمػػاد الشفدػػي ػػؾء ضػػل مػػؽ العسػػر والشػػؾع .
 . 602 – 353(، 37ايؽ مسس ،)
(.لعاليػػػة برنػػػاما معرلػػػي سػػػمؾضي لخفػػػض مدػػػتؾؼ القمػػػم الشفدػػػي  0225البظشيجي،اايػػػدة .)

.كميػة التربيػة  رسػالة ماجدػتيرلدؼ طًب السدارس لي السشاطم الحدودية بذرؽ غزة .
 . جامعة الزىر. غزة 

(.العزلػة ايجتساعيػة بدػةج جارحػة 0202بؽ زياف ،مميكة ،زياف،وسػيمة ،وزيتػؾني ،ندػيبة .)
وإنعكاسػػاةيا امػػي الرػػحة الشفدػػية والجدػػدية لمفػػرد .مجمػػة دراسػػات  29-كؾرونػػا ضؾليػػد

رمػػػاح  –لػػػي العمػػػـؾ ايندػػػانية وايجتساعيػػػة .مرضػػػز البحػػػث وةظػػػؾير السػػػؾارد البذػػػرية 
،3(5،)066- 060 . 

مي لسكيػػػػاس اػػػػادات الشػػػػـؾ (.الةشػػػػاء العػػػػام 0229الةيشدػػػػاوؼ ،أحسػػػػد ،واةػػػػد الخػػػػالم ،زيػػػػد .)
مجمػة ايرمػاد " لدؼ ايشػة مػؽ أطفػاؿ التؾحػد لػي الةيئػة السرػرية . CSHQلألطفاؿ "
  628 – 563(، 62.مرضز ايرماد الشفدي.جامعة ايؽ مسس ،) الشفدي

(.ةحي معار حساية أطفالشا مؽ ضؾرونا :حسمة السجمس العربي  0202بيي الديؽ ،إيساف. )
امػػي الطفػػاؿ  29جيػػة ةػػداعيات جارحػػة ضؾرونػػا السدػػتجد ضؾليػػد لمظفؾلػػة والتشسيػػة لسؾا

 . 297-292(،38.السجمس العربي لمظفؾلة والتشسية ،) مجمة الظفؾلة والتشسية.
(.دور الديكؾدراما لي اًج الدمؾؾ العدواني لألطفاؿ :دراسة نغرية  0222الجبالي،داليا.)

 . 632-622، 2(.ج 36).كمية التربية جامعة ايؽ مسس، مجمة ضمية التربية.
(.لااميػػة برنػػاما اًجػػي بإسػػتخداـ الدػػيكؾدراما لػػي  فػػض أاػػراض  0225جؾدة،إيشػػاس .)

 . ضمية التربية .الجامعة ايسًمية..رسالة ماجدتيرإ ظراب ايكتئاب لدؼ الشداء 
(.العًقػة بػيؽ ضفػاءة الداء السعرلػي واػادات الشػـؾ لػدؼ ايشػة مػؽ  0225الحازمي ،بمدؼ .)

.كميػػة التربيػػة .جامعػػة أـ القػػرؼ .السسمنػػة  رسػػالة ماجدػػتيربػػات جامعػػة أـ القػػرؼ .طال
 العربية الدعؾدية .
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(.الدػػػمؾؾ العػػػدواني والغزػػػج اػػػؽ الطفػػػاؿ 0226الحريذػػػي ،ناصػػػر ،ومريحيػػػل، ةؾليػػػم .)
مجمػػػة العمػػػـؾ ايندػػػانية والحػػػد مشػػػو وضيفيػػػة إرمػػػاد الؾالػػػديؽ لعًجػػػو )دراسػػػة ميدانيػػػة(.

-036(، 09تػػي اآلداب والعمػػؾـ .الجامعػػة السػػسرية ايسػػًمية زليػػتؽ،).كميوالتظةيكيػػة
050 . 

رسػالة (.صػؾرة الجدػؼ لػدؼ السراىقػات السرػابات با ػظراب الكػل . 0228حسمة ،بدػسة .)
.كمية العمؾـ ايجتساعيػة وايندػانية .جامعػة العربػي بػيؽ مييػدؼ .أـ الةػؾاقي  ماجدتير
 .الجزارر .

(.الزػػجر الكػػاديسي واًقتػػو بعػػادات العقػػل  0229،ليفػػاء .) الحسيػػدؼ ،حدػػؽ ،واليؾسػػف
.دار سػسات لمدراسػات  السجمة الدولية التربؾية الستخررػةلدؼ طمبة جامعة النؾيي .

 .297-278(، 0)8والبحاث،
(.ا ػػظراب  ػػغط مػػا بعػػد الرػػدمة واًقتيػػا بايكتئػػاب والؾسػػؾاس  0229حشؾر،قظػػج .)

السجمػة السرػرية الجامعػة السعر ػؾف لمرػدمة . القيرؼ وا ظرابات الشؾـ لدؼ طًب
 . 090-057(، 65)29.الجسعية السررية لمدراسات الشفدية، لمدراسات الشفدية
(.السخػػػػاوؼ لػػػػدؼ أطفػػػػاؿ الريػػػػاض واًقتيػػػػا بػػػػبعض الستغيػػػػرات  0225الخفػػػػاؼ ،إيسػػػػاف .)

.مجمػػػػػػػة الدراسػػػػػػػات والبحػػػػػػػؾث ايجتساعيػػػػػػػة .جامعػػػػػػػة الذػػػػػػػييد حسػػػػػػػة لخزػػػػػػػر.الؾادؼ 
(،20،)03-35 . 

(.إ ػػػظراب القمػػػم واًقتػػػو بأسػػػاليج التدػػػمط والقدػػػؾة الؾالديػػػة ضسػػػا  0222 ميػػػل ،نجػػػؾؼ .)
.كميػة التربيػة  مجمػة ضميػة التربيػة بالزقػازيميدرضيا الظفل لػي مرحمػة الظفؾلػة الستػأ رة .

 . 68-2(، 37.جامعة الزقازيم،)
التربؾيػة لػي جامعػة آؿ  (.السمل الكػاديسي لػدؼ طمبػة ضميػة العمػؾـ 0223الخؾالدة ،ةيدير .)

 . 226-79(، 2)29، مجمة السشارةالةيي .
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(.السمػػػل الكػػػاديسي واًقتػػػو بالدػػػمؾؾ العػػػدواني لػػػدؼ طمبػػػة السرحمػػػة  0229الدويمػػػة ،ريػػػؼ .)
  026 – 0،292(،ج 286.جامعة الزىر،) مجمة ضمية التربيةالثانؾية بدولة النؾيي .

  covid 29ة ةأثير أزمة ليروس ضرونا (.امؼ الشفس لي مؾاجي 0202ر ؾاف ،سامر.)
 .http://orcid.org 65-37(،33) 205.الييئة السررية لمنتاب،امؼ الشفس.

(.ا ظراب أرؽ الشؾـ لي  ؾء ةبايؽ مدتؾؼ قؾة النا وما 0228الزىراني،اةد الرحسؽ.)
ي وراء السعرلة والحداسية اينفعالية لدؼ طًب السرحمة الجامعية .مجمة البحث العمس

 -369(،25)29لي التربية .كمية الةشات لآلداب والعمؾـ والتربية .جامعة ايؽ مسس،
372 . 

(.استجابة الحزف والتؾالم الشفدي لدؼ الطفاؿ بعد الحرب ال يرة  0222الدراج،ىالة .)
امي غزة واًقتيا ببعض الستغيرات .رسالة ماجدتير .كمية التربية .الجامعة 

 ايسًمية .غزة .
(.نسذجػػة العًقػػة الدػػةةية بػػيؽ بعػػض الستغيػػرات السرةبظػػة با ػػظراب  0222د ،أميػػر .)سػػعؾ 

 . ضمية التربية .جامعة بشي سؾيف . رسالة دضتؾراة الكل لدؼ السراىقات الرؼ .
(.سػػػػمؾؾ إيػػػػذاء الػػػػذات والدػػػػمؾؾ العػػػػدواني واًقتيسػػػػا بسرحمػػػػة  0227الدػػػػعيدؼ ،صػػػػالح .)

.اسػػػػادة البحػػػػث العمسػػػػي .الجامعػػػػة  وايجتساعيػػػػةدراسػػػػات العمػػػػـؾ ايندػػػػانية السراىقػػػػة .
 . 063 -033(، 66الردنية،)
(.ةنيػػف السػػرة مػػ  الحجػػر الرػػحي السشزلػػي لػػي زمػػؽ ليػػروس ضرونػػا 0202الدػػكالي،لاةؽ.)

  32-9(، 63.مرضز جيل البحث العمسي،) مجمة جيل العمـؾ ايندانية وايجتساعية.
ادؼ قػػارؼ امػػي الدػػيكؾدراما لػػي ةحدػػيؽ الػػؾاي (.لااميػػة برنػػاما إرمػػ 0229سػػؾيمؼ ،سػػعيد .)

الػػػذاةي و فػػػض مدػػػتؾؼ التػػػؾةر لػػػدؼ طمبػػػة الرػػػف العامػػػر لػػػي مديشػػػة قمقيميػػػة .مجمػػػة 
 .266-269(،28)3العمـؾ التربؾية والشفدية .السرضز القؾمي لمبحؾث غزة ،

(.واقػػػػ  اسػػػػتخداـ نغػػػػاـ إدارة الزمػػػػات لػػػػي مػػػػدارس 0202الديدػػػػي ،أريا،والسغاسػػػػي،ميا .)
.السجمػة الدوليػة   covid-19" 29منة العربية الدػعؾدية لػي عػل مؾاجيػة ضؾليػد "السس
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لمعمػػػػػػػـؾ التربؾيػػػػػػػة والشفدػػػػػػػية .السؤسدػػػػػػػة العربيػػػػػػػة لمبحػػػػػػػث العمسػػػػػػػي والتشسيػػػػػػػة البذػػػػػػػرية 
(،52،)88-209 

(.درجة مسارسة مديرؼ مدارس البادية الذػسالية الذػرقية لدوارىػؼ لػي  0229الذراة،أحسد.)
.كميػة العمػـؾ التربؾيػة .جامعػة آؿ  رسالة ماجدػتيري لدؼ الظمبة .ةخفيف التؾةر الشفد

 الةيي.الردف.
ضحػػػػػػدث صػػػػػػدمي وأثػػػػػػره لػػػػػػي بعػػػػػػض  29 –(.إدراؾ جارحػػػػػػة ضؾليػػػػػػد  0202مػػػػػػؾيخ،ىشاء. )

 .السجمػػة السرػػرية لمدراسػػات الشفدػػيةاي ػػتًالت الشفدػػية لػػدؼ ايشػػة مػػؽ السرػػرييؽ .
 . 78-62،( 229) 32الجسعية السررية لمدراسات الشفدية،

(.أثػػػػػر ايرمػػػػػاد بأسػػػػػمؾب قظػػػػػ  اللنػػػػػار لػػػػػي  فػػػػػض  0223صادؽ،سػػػػػالؼ ،ونػػػػػؾرؼ،مروة .)
  059-007(،27،)مجمة آداب الفراىيدؼا ظراب الشـؾ لدؼ طالبات جامعة ديالي .

(.جػػؾدة الحيػػاة ومذػػكًت الشػػـؾ ضسشةئػػات ال ػػظراب اينتبػػاه لػػدؼ  0227صػػالح ،مرسػػي .)
.كميػػة التربيػػة .جامعػػة أسػػيؾط  مجمػػة ضميػػة التربيػػةاريػػة .ايشػػة مػػؽ ةًميػػذ السرحمػػة ايبتد

،33(2 ،)92-233 . 
(.مدػػػػتؾؼ الػػػػؾاي بجارحػػػػة ليػػػػروس ضؾرونػػػػا  0202الغفيػػػػرؼ ،نػػػػؾاؼ ،والدػػػػعيدؼ، أحسػػػػد .)

السجمػػة العربيػػة لمعمػػـؾ التربؾيػػة والؾقايػػة مشػػو لػػدؼ لئػػة صػػعؾبات الػػتعمؼ بدولػػة النؾيػػي .
 . 666- 633(، 28لعمـؾ واآلداب،). السؤسدة العربية لمتربية واوالشفدية

(.الحالة الشفدية لألزواج لي عل جارحة ليروس  0202العادلي ،كاعؼ ،والمامي ،عباس.)
. مجمة أكاديسية مساؿ أوروبا السحكسة لمدراسػات والبحػؾثكؾرونا :دراسة اةر ثقافية .

  228-95(،8)0،أكاديسية مساؿ أوروبا السحكسة لمعمـؾ والبحث العمسي
(.اسػػػتراةيجيات التشغػػػيؼ اينفعػػػالي وا ػػػظراب الكػػػل لػػػدؼ طالبػػػات  0225دؼ ،اػػػادؿ.)عبػػػا

 . 399- 358(، 32.جامعة أسؾاف ،) مجمة ضمية التربيةالجامعة .
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

(.استجابة الفقد والحزف واًقتو بالتؾالم الشفدػي لػدؼ الطفػاؿ  0228اةد المير ،سحر .)
تساع.كميػػػة ايمػػػارات لمعمػػػـؾ التربؾيػػػة .مجمػػػة الفشػػػؾف واآلداب وامػػػؾـ ايندػػػانيات وايج

(،07،)083-097 . 
(.الزػػجر واًقتػػو بسعشػػي الحيػػاة لػػدؼ طػػًب الجامعػػة :دراسػػة  0220اةػػد العػػاؿ ،ةحيػػة .)

 90) 03.كميػػػة التربيػػػة .جامعػػػة بشيػػػا . مجمػػػة ضميػػػة التربيػػػةلػػػي سػػػيكؾلؾجية الزػػػجر .
،)633 – 502 . 

ؼ مقتػػػرح لتخفيػػػف ايكتئػػػاب لػػػدؼ أميػػػات (.لااميػػػة برنػػػاما إرمػػػاد 0227العجؾرؼ،وجػػػاد. )
.كميػػػة التربيػػػة .الجامعػػػة  رسػػػالة ماجدػػػتيرالطفػػػاؿ السرػػػابيؽ بسػػػرض سػػػؾء التغذيػػػة . 

 ايسًمية بغزة.
(.المػػػػل وأسػػػػاليج مؾاجيػػػػة الزػػػػغؾط ضسشةئػػػػات با ػػػػظراب الكػػػػل  0225اػػػػزت ،مػػػػيساء.)

 .88-2(، 22)2، حؾليات مرضز البحؾث الشفدية.
.السجمس  مجمة الظفؾلة والتشسية.واق  ةشذئة الظفل لي زمؽ ضؾرونا .(0202العظار ،دمحم .)

 . 282-269(، 38العربي لمظفؾلة والتشسية،)
(. ةػػرات العشػػف السػػرؼ السؾجػػو نحػػؾ البشػػاء لػػي مرحمػػة الظفؾلػػة  0227العظػػار،محسؾد .)

ة وةأثيرىا امي السعاناة مؽ ايكتئاب والؾسؾاس القيرؼ وا ظرابات الشػؾـ  ػًؿ مرحمػ
 . 608-375(، 67.كمية التربية .جامعة سؾىاج،) السجمة التربؾيةالسراىقة .

(.بعػػػػض ا ػػػػظرابات الشػػػػـؾ واًقتيػػػػا بالدػػػػسشو لػػػػدؼ ايشػػػػة مػػػػؽ  0227اكامػػػػة ،نعيسػػػػة .)
السجمػػػػة السرػػػػػرية لعمػػػػؼ الػػػػشفس ايكميشيكػػػػػي الطفػػػػاؿ ذوؼ ا ػػػػظراب طيػػػػػف التؾحػػػػد .

 . 336 -322(، 0)5، وايرمادؼ
(.قمػػػػم السؾلبػػػػة واًقتػػػػو بالزػػػػجر الكػػػػاديسي دراسػػػػة مقارنػػػػة بػػػػيؽ  0202امػػػػي ،أمػػػػاني .)

السجمػػػػػة السرػػػػػرية السؾىػػػػػؾبيؽ مرةفعػػػػػي ومشخفزػػػػػي التحرػػػػػيل بالسرحمػػػػػة اياداديػػػػػة .
  288 -207(، 229)32.الجسعية السررية لمدراسات الشفدية ، لمدراسات الشفدية
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لظػػػػػًب الخدمػػػػػة (.الزػػػػػجر واًقتػػػػػو بدالعيػػػػػة اينجازالكػػػػػاديسي  0228امػػػػػي ،إييػػػػػاب .)
 . 208-2،82(،ج 62،)الجسعية السررية لإل رارييؽ ايجتسااييؽايجتساعية .

(.أسػػاليج مؾاجيػػة الزػػغؾط واًقتيػػا بػػالحزف لػػدؼ  0226اميػػاف ،دمحم،و النحمػػؾت ،اسػػاد.)
لمدػػػظيؽ. السجمػػػة العربيػػػة لمعمػػػـؾ ونذػػػر البحػػػاث  –أبشػػػاء مػػػيداء الحػػػرب امػػػي غػػػزة 

 . 086-059(،2)0ة ،.السرضز القؾمي لمبحؾث بغز 
(.الذػػػره العرػػػةي مػػػؽ حيػػػث اًقتػػػو بػػػبعض الستغيػػػرات الشفدػػػية لػػػدؼ  0223اشػػػؾ،ازيزة .)

.السؤسدػػػة العربيػػػة لًستذػػػارات العمسيػػػة وةشسيػػػة  اػػػالؼ التربيػػػةالسػػػرأة  ػػػحية العشػػػف .
 . 63-25(، 63)26السؾارد البذرية ،
ة الػػػػذات والقمػػػػم (.اًقػػػػة ا ػػػػظرابات الكػػػػل بكػػػػل مػػػػؽ صػػػػؾر  0229العؾيزػػػػة ،سػػػػمظاف .)

والنفاءة الذاةية السدرضة وبعض الستغيرات الديسؾغرافية لدؼ ايشػة مػؽ طالبػات جامعػة 
 .076- 056(،0)0،السجمة الردنية لمعمؾـ ايجتساعيةاساف الىمية .

( .لعاليػػػة التػػػدريج امػػػي بعػػػض اسػػػتراةيجيات ةشػػػاوؿ اي تبػػػار لػػػي  0229عيدػػػي ،ماجػػػد .)
السجمػػة والزػػجر الكػػاديسي لػػدؼ طػػًب جامعػػة الظػػارف . التشغػػيؼ اينفعػػالي السعرلػػي

 . 52 -2.كمية التربية .جامعة سؾىاج . التربؾية
(.الدػػػػػػمؾؾ العػػػػػػدواني لػػػػػػدؼ ةًميػػػػػػذ السرحمػػػػػػة الساسػػػػػػية دا ػػػػػػل  0225الغشػػػػػػدورؼ ،سػػػػػػشاء .)

 السجمػػة التربؾيػػػة الدوليػػة الستخررػػػةالسؤسدػػات التعميسيػػة السغربيػػػة :دراسػػة ميدانيػػػة .
 . 272-256(،2)6دراسات والبحاث،.دار سسات لم

(.لعاليػػػة ايرمػػػاد التربػػػؾؼ لػػػي إدارة الزػػػجر لػػػدؼ طػػػًب الجامعػػػة  0226الفقػػػي ،آمػػػاؿ .)
.كميػػػػػة امػػػػػـؾ ايااقػػػػػة والتأىيػػػػػل . مرضػػػػػز  مجمػػػػػة التربيػػػػػة الخاصػػػػػةالستفػػػػػؾقيؽ دراسػػػػػيا .

 . 225-52(، 25السعمؾمات التربؾية والشفدية والةيئية .جامعة الزقازيم،)
(.السذكًت الشفدية السترةبة امي جارحة ليروس ضؾرونا 0202أماؿ،وأبؾ الفتؾح،دمحم.)الفقي،

بحػػػػث وصػػػػفي استنذػػػػالي لػػػػدؼ ايشػػػػة مػػػػؽ طػػػػًب وطالبػػػػات “ covid-19السدػػػػتجد 
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 .2289-2268(، 76.كمية التربية .جامعة بشيا،)السجمة التربؾيةالجامعة بسرر".
ًقتيػػا بقمػػم السػػؾت لػػدؼ السذػػتبو لػػي (.اسػػتراةيجيات السؾاجيػػة وا 0202،رمػػدؼ .)قريػػرؼ 

السؤسدػػة العمسيػػة السجمػػة العمسيػػة لمعمػـؾ التربؾيػػة  الشفدػػية. إصػابتيؼ بفيػػروس ضؾرونػػا .
  69-65(، 2)0،لمعمـؾ التربؾية والتنشؾلؾجية والتربية الخاصة 

(.السخػػاوؼ السر ػػية الدػػاردة واًقتيػػا بػػإدراؾ القةػػؾؿ / الػػرلض  0222قذػػؾط ،إنترػػار .)
ؼ لػػػػدؼ البشػػػػاء لػػػػي مرحمػػػػة الظفؾلػػػػة الستػػػػأ رة .رسػػػػالة ماجدػػػػتير .كميػػػػة اآلداب الؾالػػػػد

 .جامعة الفاةح.ليةيا.
مجمػػة (.ا ػػظراب الكػػل واًقتيػػا بالسشػػاخ السػػرؼ لػػدؼ السػػراىقيؽ . 0225قشػػديل ،نيػػاؿ .)
 . 767 – 700(، 28.جامعة بؾرسعيد ،) كمية التربية
مجمػػة الحػػؾار ًقتػػو بالتحرػػيل الدراسػػي . (.الدػػمؾؾ العػػدواني وا 0227قػػؾعيش ،مغشيػػة .)

  026-020(، 0)6.كمية العمؾـ ايجتساعية .جامعة اةد الحسيد بؽ باديس ، الثقالي
(.السشااة الشفدية واًقتيا بالقمم وةػؾىؼ السػرض السترةػج امػي جارحػة 0202الميثي،أحسد.)

لعمسػي لػي لعيشػة مػؽ طػًب الجامعػة .مجمػة البحػث ا  ”covid-19”كؾرونػا السدػتجد
-283، 8(،ج 02التربية .كمية الةشات لآلداب والعمؾـ والتربية .جامعة ايؽ مسس ،)

029 . 
(.الزػػػػػجر واًقتػػػػػو باينتسػػػػػاء لػػػػػدؼ طػػػػػًب السرحمػػػػػة الثانؾيػػػػػة  0202السػػػػػالني ،سػػػػػامي .)

مجمػػػػة مدػػػػالػ لمدراسػػػػات الذػػػػرعية والمغؾيػػػػة بالسػػػػدارس الحكؾميػػػػة والسػػػػدارس الىميػػػػة .
 . 292- 265(، 6بؽ اظية هللا الدمسي،) .إبراليؼ وايندانية
(.العًقػػػػة بػػػػيؽ المػػػػؽ الشفدػػػػي والدػػػػمؾؾ العػػػػدواني لػػػػدؼ الطفػػػػاؿ لػػػػي  0227دمحم ،ولػػػػاء .)

.كميػػػة الدراسػػػات العميػػػا  مجمػػػة دراسػػػات الظفؾلػػػةسػػػشة . 20 -9السرحمػػػة العسريػػػة مػػػؽ 
 . 266-262(، 76)02لمظفؾلة .جامعة ايؽ مسس ،

(.الشزاػة إلػي النسػاؿ واًقتيػا  0229حسؽ،وأبؾ يؾسػف ،آالء.)دمحم،سامية ،سساحة ،اةد الر 
با ظرابات الشػؾـ لػدؼ ايشػة مػؽ طػًب الجامعػة الستفػؾقيؽ دراسػيا  مجمػة ضميػة التربيػة 
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 . 266-238(،202)32.كمية التربية .جامعة بشيا،
(.بروفيًت الزجر الدراسي والظفؾ الكاديسي لي  0228محسؾد ،جيياف ،ودمحم ،نرميؽ .)

اًقتيػػػا بالعػػػجء السعرلػػػي وارجػػػاء التحرػػػيل الدراسػػػي لػػػدؼ طػػػًب السرحمػػػة الثانؾيػػػة 
 . 606 - 369(،  0) 28.كمية التربية .جامعة ضفر الذيخ ، مجمة ضمية التربية.

(.اسػػتراةيجيات اػػًج الدػػمؾؾ العػػدواني لػػدؼ السػػراىقيؽ : ةرػػؾر  0225مخمػػؾلي ،اسػػعيد .)
-262(،37.جامعة اسار ثميجي بػالغؾاط .) مجمة دراسات لجامعة الغؾاطمقترح .
255 . 

(.لااميػػػػة برنػػػػاما إرمػػػػادؼ لمحػػػػد مػػػػؽ السخػػػػاوؼ السر ػػػػية  0225السدىؾف،اةػػػػد النػػػػريؼ .)
 -بجامعػة لمدػظيؽ –وةحديؽ مدتؾؼ ةقدير الذات لدؼ ايشة مؽ طػًب ضميػة التربيػة 

 . 067-033(،63غزة .مجمة ايرماد الشفدي.مرضز ايرماد الشفدي،)
(.لعالية برناما إرمادؼ لتخفيف الزجر لدؼ ايشة مؽ طػًب  0226،مرظفي .) مغمؾـ

 50.رابظػة التربػؾييؽ العػرب .) مجمة دراسات اربية لي التربيػة وامػؼ الػشفسالجامعة .
.)003 – 066 . 

(.لعاليػة برنػػاما إرمػادؼ لػػي  فػض الاػراض ايكتئابيػػة لػدؼ الطفػػاؿ  0223مكي،لبػو .)
-596(، 26.جامعػػة بؾرسػػعيد.)مجمػػة ضميػػة التربيػػةالؾالديػػة . السحػػروميؽ مػػؽ الراايػػة

632 . 
مػػارؾ (.لػػي  فػػض الدػػمؾؾ  –زاوج  –(.لعاليػػة اسػػتراةيجية )لنػػر  0228نرػػار ،ارػػاـ .)

الفؾ ػػؾؼ والزػػجر الدراسػػي وزيػػادة التحرػػيل لػػي العمػػؾـ لػػدؼ ةًميػػذ  الحمقػػة الثانيػػة 
  67-2(، 3) 72بية .جامعة طشظا..كمية التر  مجمة ضمية التربيةمؽ التعميؼ الساسي .

(. لعالية برنػاما إرمػادؼ لخفػض بعػض السخػاوؼ السر ػية السدػتحدثة  0202ىةد، مشي.)
 السجمة العمسية لنمية رياض الطفاؿلدؼ الطفاؿ مؽ جارحة ليروس ضؾرونا السدتجد.
 .983-908(، 26.كمية التربية لمظفؾلة السبكرة . جامعة بؾرسعيد.)
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 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث ودراسات الظفؾلة،    

(.التػػؾةر الشفدػػي لإل رػػارييؽ ايجتسػػااييؽ واًقتػػو بػػايحتراؼ السيشػػي  0229يمي،نػػادر.)
لػػػػػي الخدمػػػػػة ايجتساعيػػػػػة .مجمػػػػػة جامعػػػػػة أـ القػػػػػرؼ لمعمػػػػػؾـ ايجتساعيػػػػػة .جامعػػػػػة أـ 

 . 030-299(، 0)22القرؼ،
(.المؽ الشفدي واًقتو بالدمؾؾ العػدواني لػدؼ ايشػة مػؽ ةمسيػذات  0202اليساني، يرية .)

. السرضػػػز القػػػؾمي  مجمػػػة العمػػـؾ التربؾيػػػة والشفدػػيةاريػػػة لػػي مديشػػػة جػػدة .السرحمػػة ايبتد
 . 232-222(، 22)6لمبحؾث بغزة ،

(.غيػػػاب اآلبػػػاء وأثػػػره امػػػي الدػػػمؾؾ العػػػدواني لػػػدؼ  0226يؾسػػػف ،صػػػديم ،وامي،نػػػدؼ .)
 05)7. ضميػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا . جامعػػػػة الشيمػػػػيؽ .مجمػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا الطفػػػػاؿ .

،)273-295 . 
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