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 :السدتخمز
البحث إلى التعخف عمى العالقة بين الدمهك االندحابي وبعض الستغيخات"أساليب السعاممة هجف ي

، السدتهى االقترادي لألسخة"، كسا مدتهى تعميم األمالهالجية الدمبية، الثقة بالشفذ، الكفاءة االجتساعية، 
يجركها أمهات األطفال في مخحمة الظفهلة السبكخة، ومن ثم تحجيج مدتهى اإلسهام الشدبي لها في التشبؤ 

( مذارًكا من أمهات األطفال في مخحمة 578بالدمهك االندحابي لألطفال. تكهنت عيشة البحث من )
( سشهات بسحافظة بشي سهيف. وتسثمت أدوات البحث 9: 7الظفهلة السبكخة الحين تخاوحت أعسارهم من )

مكياس أساليب السعاممة الهالجية)إعجاد الباحث(، مكياس ، الباحث( )إعجاد:الدمهك االندحابيمكياس في: 
 الثقة بالشفذ)إعجاد الباحث(، مكياس الكفاءة االجتساعية)إعجاد الباحث(. وأشارت الشتائج إلى:

التي يتمقاها األطفال من قبل  الهالجية الدمبية أساليب السعاممةفال يختبط بأن الدمهك االندحابي لألط -
 الهالجين.

الدمهك االندحابي لألطفال يختبط بالسدتهيات السشخفزة من الثقة بالشفذ،الكفاءة االجتساعية،  -
 مدتهى تعميم األم، والسدتهى االقترادي لألسخة.

فاءة االجتساعية، القدهة( لها قجرة تشبؤية بالدمهك متغيخات البحث السدتقمة)الحساية الدائجة،الك -
االندحابي لجى عيشة البحث من األطفال السشدحبين اجتساعًيا؛ حيث أسهست الستغيخات الثالثة 

% في تباين متغيخ الدمهك االندحابي، وُيعج متغيخ الحساية الدائجة أكثخ الستغيخات  77.4بشدبة 
= في تباين درجات الدمهك االندحابي، وقج تال 66أسهم بشدبة تأثيًخا في الدمهك االندحابي، حيث 

%، ثم متغيخ القدهة والحى أسهم 5.;هحا الستغيخ في التأثيخ الكفاءة االجتساعية الحى ساهم بشدبة 
 %  في تباين متغيخ الدمهك االندحابي.>.5بشدبة 

 

الثقة بالشفذ، الكفاءة االجتساعية، االندحابي، أساليب السعاممة الهالجية،  الدمهك: كمسات مفتاحية

 أطفال مخحمة الظفهلة السبكخة.
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the relationship between withdrawal 

behaviour and some variables 'negative parental treatment methods, self-

confidence, Social Efficiency, mother's level of education, the economic level of 

the family', as well as the mother of early childhood children, and then to 

determine the level of their relative contribution to the prediction of the 

withdrawal behaviour of children. The research sample consisted of (245) 

participants from mothers of early childhood children aged 4:6 years in Beni 

Suef governorate. The research tools were: the withdrawal behavior scale 

(preparation :researcher), the scale of parental treatment methods (the 

preparation of the researcher), the self-confidence scale (the preparation of the 

researcher), and the scale of social efficiency (the preparation of the researcher) .

The results indicated: 

-Child withdrawal behavior is associated with negative parental treatment 

methods that children receive from parents. 

-Withdrawal behavior for children with low levels of self-confidence, Social 

Efficiency, mother's level of education, and the family's economic level. 

-Independent research variables (Over Protection, social efficacy, cruelty) have 

predictive behavior of withdrawal behavior among the research sample of 

socially withdrawn children, where the three variables contributed 44.1% to the 

variance of the withdrawal behavior variable, and the Over Protection variable is 

the most influential variable in the withdrawal behavior, Where he contributed 

33% to the variation in the degrees of withdrawal behavior, this variable was 

followed by the social efficacy which contributed by 8.2%, then the cruelty 

variable, which contributed 2.9% to the variation of the withdrawal behavior. 

Key words: Withdrawal Behavior, Parental Treatment Methods, Self-

Confidence, Social Efficiency, Early Childhood Children 
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 مقجمة

التفاعل بسختمف مدتػياتو بيغ جسيع  عمىن بشاء السجتسعات اإلندانية يعتسج إ       
األفخاد السشتدبيغ إليو، وحاجة كل مشيسا إلى اآلخخ، وأداء بعس األدوار فيسا بيشيع 

، فكل فخد ات، وتبادل األفكار اإليجابيةوالذعػر بالسدؤولية مغ خالل االنتساء إلى جساع
لظ الجور صغيًخا أم كبيًخا وفًقا لسا تع يؤدي دوره داخل الجساعة التي تتقبمو سػاء أكان ذ

اكتدابو خالل مخاحل حياتو األولى. لحا يسكغ القػل بأن التقبل االجتساعي يعج مغ 
الحاجات األساسية عشج اإلندان التي يسكغ أن تطيخ في مخحمة الصفػلة مخوًرا بسخاحل 

 العسخ التالية، التي تعج مؤشًخا عاًما لمتػافق والرحة الشفدية.

ولعل مغ أىع معػقات تقجم السجتسعات أن يذعخ الفخد أنو غيخ قادر عمى التكيف    
والتػافق مع بيئتو ومع السحيصيغ بو، بل إنو غيخ قادر عمى إقامة عالقات وتفاعالت 
اجتساعية مسا يؤثخ بجوره في شخريتو، األمخ الحي يجفعو إلى الذعػر بأنو ليذ لو 

مشفخًدا مع عالسو الخاص ويشدحب مغ كافة مكان داخل السجتسع؛ فيقخر العير 
 السػاقف االجتساعية ويعجد عغ أداء ميام حياتو اليػمية. 

يسثل مطيًخا مغ مطاىخ الدمػك  االندحابي الدمػكوعمى ىحا يسكغ القػل إن    
 الدمػكيات أبخز ، ويعج مغتأثيخ عمى شخرية الفخد وعالقتو باآلخخيغالاإلنداني ذات 
األشفال، فيػ بسثابة ضاىخه سمػكية قج تكػن دلياًل عمى عجد في  تريب التي الالتػافقية

وسميسان، (؛ Laws, Bishop,2004األداء أو في السيارات، ويحكخ الوس وبيذػب )
( أن الدمػك االندحابي يراحبو فقجان االىتسام باألحجاث 2010عبجالحسيج، الببالوي)

االكتئاب والخجل والقمق والخػف وغيخ ذلظ واألشياء واألشخاص، األمخ الحي يقػد إلى 
 مغ األنساط الدمػكية غيخ السقبػلة .
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 Zarra-nezhad,kiuru, Aunola, Ahonen and)ويخى نيدىاد وآخخون    
Poikkeus 2014)؛ وكػبالن، وبػكخ (Caplan,Bowker,2014)أوزدميخ، ؛ 

 أن العالقات Ozdemir, Chean and Coplan,2015)) تذيان، كػبالن
غبة االجتساعية ميسة لمشسػ الشفدي والجدجي لالشفال، وأن الدمػك االندحابي بسثابة ر 

مدتسخة في إشيار سمػكيات العدلة والػحجة عشج مػاجية األفخاد السألػفيغ أو الغخباء في 
السػاقف االجتساعية السختمفة  مسا يديج مغ مخاشخ ضيػر بعس السذكالت االجتساعية 

 ل الحقة مغ حياة الصفل.االنفعالية في مخاح

الدمػك االندحابي أو ( أن 2014؛سميسان)(2008دمحم)(؛2000ويؤكج يحي)   
عسمية االندحاب االجتساعي قج تكػن شخيقة يدتخجميا الصفل الرغيخ مغ أجل معالجة 
وتفديخ بعس السعمػمات أو العسل عمى تحجيج عالقتو مع مقجم الخعاية أثشاء عسمية 

أىسية ىحا الجانب في األساس إلى أن اإلندان بصبيعتو وتخجع  .التفاعل االجتساعي
كائغ اجتساعي ال يعج سػًيا إذا اقترخ عمى الحات؛ وتقػقع عشجىا ولع يستج إلى اآلخخ 

 برػرة فاالندحابفيتػاصل معو ويقيع معو عالقات اجتساعية تتدع باألخح والعصاء. 
 السػاقف في السذاركة في واإلخفاقاالجتساعي  التفاعل تجشب إلى السيل ىػ عامة

االجتساعي. ويتخاوح ىحا  أساليب التػاصل إلى واالفتقار مشاسب، بذكل االجتساعية
الدمػك بيغ عجم إقامة عالقات اجتساعية، أو بشاء صجاقة مع األقخان، إلى كخاهية 

في  جثيح ث بساااالكتخ  وعجم االترال باآلخخيغ، واالنعدال عغ الشاس والبيئة السحيصة،
ويبجأ ذلظ بصبيعة الحال مشح مخحمة الصفػلة حيث يذخع الصفل في المعب السحيصة.  البيئة

مع اقخانو. ويسثل أدوار اآلخخيغ ويقػم بيا أثشاء المعب فيتعمع بحلظ أشياء كثيخة عغ تمظ 
 وقجاألدوار تسكشو فيسا بعج مغ أن يحيا حياة سػية وسط جساعتو التي يشتسي إلييا، 

 الحياة . شػل شػيمة، وربسا تاخ فت يدتسخ
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 مذكمة البحث
  ,Puura, Mantymaa, Luoma, Kaukonen)  يحكخ بػرا وآخخون      

Guedene, Salmelin& Tamminen, 2010)وبابتيدتاوبمدكي  ؛
(Baptista,Belsky, 2013)   أن اإلندان يػلج ولجيو رغبة فصخية في التفاعل مع

اآلخخيغ، وفي البحث عغ التحفيد االجتساعي وفي إنذاء عالقات انفعالية قػية مع األفخاد 
السيسيغ في حياتو، كسا أن لمبيئة االجتساعية التي يشسػ فييا الصفل أثخ كبيخ عمى 

( أن الدمػك 1996جيغ)سمػكياتو، وعمى صحتو الجدجية والشفدية. ويذيخ عد ال
االندحابي يخجع إلى سػء التكيف بيغ الصفل والبيئة، وعجم مشاسبتيا إلشباع الحاجات 
الشفدية لمصفل، مسا يؤدى إلى لجػء الصفل إلى عالع خاص بو يقيسو في خيالو، ويدتسج 

  مشو إشباًعا ال يتػفخ لو في العالع الػاقعي.

واالجتساعي لمصفل  أىع مكػنات التػافق الشفديوتعج أساليب السعاممة الػالجية مغ    
الدػاء لذخرية األبشاء لمحاضخ  فبقجر ما تكػن أساليب السعاممة الػالجية سػية، يكػن 

والسدتقبل، وكحلظ نسػ الصفل االنفعالي والعاشفي واالجتساعي تتأثخ بشاًء عمى أنساط 
مة الصفػلة تتسثل بأنيا بجاية التفاعل بيغ الػالجيغ والصفل واألسخة، لحا فإن حداسية مخح

مخحمة ميسة مغ حياة اإلندان، وىحا ليذ فقط مغ خالل ما يكتدبو أو يتعمسو الصفل 
في ىحه السخحمة، وانسا أيًزا مغ خالل التغيخات الشسائية والسعخفية واالنفعالية 

مميغ واالجتساعية والثقافية الستعاقبة والستدارعة، حيث يحىب الكثيخ مغ العمساء والعا
في السجال الشفدي، بأن يخون جسيع مذكالت الكبار التي تعتخييع، تخجع في أسبابيا 

مخوا  إلى مخحمة الصفػلة أي إلى ماضييع وشفػلتيع وتجاربيع الدابقة وخبخاتيع، التي
وتتشػع أساليب السعاممة الػالجية ما بيغ إيجابية  بيا وأحاشت بيع عشجما كانػا أشفااًل.
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السعاممة تتحجد شخرية األبشاء وما يكػنػن عميو مغ تػافق  عمى تمظ وسمبية، وبشاءً 
 .التستع برحة نفدية جيجه نفدي واجتساعي، أو

وتعددج الثقددة بددالشفذ جدددء أساسددي مددغ مصالددب الشسددػ الشفدددي واالجتسدداعي وتددختبط    
ارتباًشددا وثيًقددا بأسددمػب معاممددة الػالددجيغ لمصفددل أثشدداء مخحمددة السيددج، وبددخوز ضددعف الثقددة 
بدالشفذ فدي ىدحه السخحمدة يعدج أحددج مزداعفات الذدعػر بالخجدل والخدػف، ويدؤثخ برددػرة 
مباشددخة فددي قددجرة الصفددل عمددى االعتسدداد عمددى نفدددو واالسددتقالل عددغ اآلخددخيغ فددي تمبيددة 
حاجاتددو ويشددتد عددادة عددغ فقددجان الصفددل الصسأنيشددة واألمددغ الشفدددي ومددغ مطدداىخه التددخدد 

قدداد المدددان وعددجم السبدادرة وضددعف القددجرة عمددى والذدعػر بددالشقز والذددظ فددي قجراتدو وانع
(. ويالحع أن الرمة بيغ الثقة بالشفذ وأداء 201، 2003تحسل السدؤولية )الذيباني، 

الصفدل فددي اشدخاد، فكمسددا ارتفدع مقددجار كددب الثقددة بدالشفذ ارتفددع أداء الصفدل )خمددف  ، 
1998 ،106.) 

 ,Carter)خ وآخخون ؛ و كارتQin , Yong 2002)كسا أشار كيغ ويػند )   
Gowan, jones, and little,2003) ؛ وديشيام(Denham,2006) ؛وسيخود

(Semrud,2007) ؛ وثػرل ورايجيل(Thorell & Rydell,2008) ؛ وجػلي وبخو
(Gouley,Bro,2008) ؛ ورامػس وآخخون(Ramos, Freire, Julvez, 

Fernandez, Esteban, Torrent, Sunyer and Olea, 2013)  الكفاءة أن
االجتساعية السختفعة تجعع نسػ أفزل لمصفل في عجد مغ السجاالت، وأنيا تختبط بقبػل 
األقخان، وأنيا تتخح أشكااًل متشػعة في التفاعل مع األقخان ومغ الستػقع أن تتصػر 
الكفاءة االجتساعية لألشفال بذكل مصخد وبسعجالت متفاوتة، كمسا تقجمػا في الدغ خالل 

كخة. وأن التفاعالت االجتساعية لألشفال الرغار ذات بشاء متكامل ومتجاخل؛ الصفػلة السب
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فيدتصيع مسارسة ألعاب الجخي، وإجادة ألعاب السصاردة. وقجرة الصفل عمى فيع التػاصل 
 يسكشو مغ السذاركة في األلعاب السختمفة. 

؛ (Amato, 2001)أماتػ  ؛  عجيج مغ البحػث والجراسات كسا أشارت نتائد       
 ,Bellack,Mueser,Gingerich,Agresta)أغخيدتا   جيشجخيتر،  باالك، مػزر، 

 ,Mersky)؛ ميخسكي، ريشػلجز (Downer,Pianta, 2006)؛ وداونخ وبيانتا (2004
Reynolds,2007)( ؛ جاردنخ وشػGardner &Shaw, 2008 ؛ زيف، ألفا، زيل)

(Ziv,Alva, Zill, 2010) ءة االجتساعية ألشفال ما قبل أن الدبب في قرػر الكفا
السجرسة يسكغ أن ُيعدى إلى تعميع األم السشخفس، أو دخل الػالجيغ السشخفس، أو اإلقامة 

 مع أحج الػالجيغ، أو التعخض لمعشف، وخالفو.

كسا يسكغ القػل بأن نجاحشا في تحجيج دور بعس الستغيخات التي مغ شأنيا أن    
ػك االندحابي لمصفل يعج عشرًخا ميسًّا، لشجاح تديع بقجر أو بآخخ في تذكيل الدم

عسمية الترجي ليحا الدمػك، بػصفو أحج الدمػكات الالتػافقية وأنو قج يؤدي بالصفل 
الى الدمػك الالسػي. وعجم شعػره باالنتساء إلى جساعتو االجتساعية. ويعج ذلظ بصبيعة 

ناتو الشفدية، التي قج تؤثخ الحال مؤشًخا عمى سػء التػافق الشفدي لمفخد بػجو عام ومعا
( 2008بالزخوة في تذكيل أنساط سمػكو السختمفة وفي تذكيل شخريتو. و يحكخ دمحم)

أنو عمى ىحا األساس يجب أن تتع مالحطة األشفال بجقة لمتأكج مغ أنيع قادرون عمى 
 أن يشجمجػا مع أقخانيع في المعب، وأنيع قادرون عمى إقامة عالقات شيبة معيع، ولكششا
نالحع في الػاقع أن ىشاك مغ ال يدتصيع أن يتحخك بإيجابية نحػ اآلخخيغ، ويتحخك بجاًل 
مغ ذلظ إما بعيًجا عشيع أو ضجىع. وعشجما يتحخك بعيًجا عغ اآلخخيغ فإنو يشدحب مغ 
السػاقف والتفاعالت االجتساعية، ويشعدل بعيًجا عشيع ويشصػي عمى نفدو. وإذا كانت 
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ع اآلخخيغ وإقامة عالقات جيجة معيع تبجأ مشح الصفػلة فإنشا ال القجرة عمى التػاصل م
يجب أن نشتطخ حتى يكبخ ثع نتدائل عغ سبب أنانيتو أو اتجاىاتو وسمػكياتو العجوانية 
أو عدلتو واندحابو مغ السػاقف والتفاعالت االجتساعية. وإذا لع نتجخل في سبيل إعادة 

اقف والتفاعالت االجتساعية إلى الجساعة مخة األشفال الحيغ يشدحبػن مغ مثل ىحه السػ 
أخخى حتى يسكغ أن يربحػا أفخاًدا أسػياء فيسا بعج، فدػف تكػن العػاقب وخيسة عمى 
الفخد والجساعة. مغ ىشا كان البحث الحالي ساعًيا لتشاول متغيخات نفدية ليا جػانب 

متفاعمة مع بعزيا اجتساعية قج تديع في تذكيل الدمػك االندحابي لمصفل مشفخدة أو 
 البعس، وفي ضػء ذلظ يسكغ أن تتسثل تداؤالت البحث في التالي: 

ىل ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية بيغ مجسػعة األشفال غيخ السشدحبيغ اجتساعًيا،  -
واألشفال السشدحبيغ اجتساعًيا في متغيخات البحث)أساليب السعاممة الػالجية الدمبية، 

 االجتساعية(؟الثقة بالشفذ، الكفاءة 

ىل ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية في درجات متغيخ الدمػك االندحابي يسكغ أن  -
 ُتعدى إلى مدتػى تعميع األم، السدتػى االقترادي لألسخة؟

ىل ىشاك عالقة ارتباشية ذات داللة إحرائية بديغ الددمػك االنددحابي والستغيدخات محدل  -
 ساعًيا؟االىتسام لجى مجسػعة األشفال السشدحبيغ اجت

ىدددل يسكدددغ لستغيدددخات البحدددث أن تتشبدددأ بالددددمػك االنددددحابي لدددجى مجسػعدددة األشفدددال  -
 السشدحبيغ اجتساعًيا؟
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 أىجاف البحث

 لتعخف عمى العالقة بيغ بعس الستغيخات وضيػر الدمػك االندحابي لألشفال .ا -

كسدا يدددعى البحددث لمتعددخف عمددى دور بعددس الستغيددخات الجيسػجخافيددة؛ مثددل: مدددتػى  -
 األم، السدتػى االقترادي لألسخة في حجوث الدمػك االندحابي لألشفال.تعميع 

كسددا ييددجف البحددث الددى تحجيددج مدددتػى االسدديام الشدددبي ليددا كستغيددخات مدددتقمة فددي  -
 التشبؤ بالستغيخ بالدمػك االندحابي لألشفال كػنو متغيًخا تابًعا . 

 أىسية البحث
 الشطخية فيسا يأتيتتسثل أىسية البحث  أواًل: األىسية الشطخية:

يقددجم البحددث تخاًثددا نطخًيددا يػضددس تعخيددف الدددمػك االندددحابي، واالتجاىددات الشطخيددة  -1
السفدخة لو، فأغمب ما تع عخضو مغ دراسات وبحػث سابقة إنسا كانت أدبيات تشاولتدو مدغ 
خددالل بددخامد إرشددادية تدددعى لتخهدديس حددجة ىددحا الدددمػك؛ مثددل دراسددات: ىػاندد ، كػبػتددا 

(Huang,Kubota,2007) ؛ غخيذدددددددام، سدددددددكادر(Gresham,Scudder,2007) ؛
(؛ ماسدددددددددددددػن ، داغشدددددددددددددان 2010(؛ سدددددددددددددسعان وأبدددددددددددددػ فخدددددددددددددخ)2010الخػالدددددددددددددجة)

(Masson,Dagnan,2010)(؛ بدددددددددددددددانخاي، تيكددددددددددددددداد 2013؛ عبدددددددددددددددج الذدددددددددددددددافي)
(Panerai,Tascad,2014(؛ عبج العديد)؛ 2016(؛ العسخات، يػسف، الشجدار)2015)

 (.2017(؛ كخم)2016أحسج)
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سحاولددة التشبددؤ بالدددمػك االندددحابي، مسددا يسيددج الصخيددق لسددا يسكددغ أن كسددا يدددعى ل -2
يقتددخح مددغ محدداوالت لمترددجي والحددج مددغ ضيددػر السذددكالت الدددمػكية مدددتقباًل، وتقميددل 

 أخصارىا وآثارىا الدمبية عمى األفخاد والسجتسع عمى حج ٍّ سػاء.

الصفػلددة كسددا يدددتسج البحددث أىسيتددو فددي تشاولددو لعيشددة أميددات األشفددال فددي مخحمددة  -3
حيث إن األميات ىي األكثخ تفاعاًل  -في حجود اشالعو -السبكخة وىػ ما لع يججه الباحث 

مع األشفال وبالتالي ىع األججر في التعبيخ عغ سدمػكيات أشفداليع إيجاًبدا أو سدمًبا، وأغمدب 
البخامد اإلرشادية التي سعت لمتقميل مغ حجة الدمػك االندحابي كانت قائسدة عمدى أميدات 

 شفال وىػ ما سعى البحث الخاىغ لتحقيقو.   األ

 ثانًيا: األىسية التصبيقية:

يسكغ أن تداعج نتائد البحث في إجخاء مديدج مدغ الجراسدات والبحدػث حدػل الددمػك  -1
االندحابي لألشفال وما يسكغ أن يقتخح مغ بخامد تجريبيدة أخدخى تدداعج فدي خفدس حجتدو 

 لجى .

فدي الػصدػل لشتدائد أخدخى يسكدغ تعسيسيدا عمدى يسكغ أن تسثل نتدائد البحدث مخشدًجا  -2
 السجتسع األصمي لمبحث الحي تع اختيار العيشة مشو، وىػ أشفال مخحمة الصفػلة السبكخة.

امكانية التشبؤ بسجى مسارسة الصفل لمدمػك االنددحابي مدغ خدالل معخفدة السحدجدات  -3
 تغيخ.الشفدية واالجتساعية، مسا قج يعصيشا إمكانية التحكع في ىحا الس
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 مفاهيع البحث
 يتشاول البحث عجًدا مغ السفاهيع عمى الشحػ التالي: 

  Withdrawal Behaviorأواًل: الدمػك االندحابي 

يعخف الباحث الدمػك االندحابي عمى أنو سمػك انعدالى يعبخ عغ قرػر عام في قجرة 
اآلخخيغ، الصفل عمى إقامة عالقات شخرية تفاعمية وثيقة مع غيخه مغ األشفال 

العادية مسا يشعكذ عمى سمػكو  الحياة بسيسات القيام وبسػجبو يعجد الصفل عغ
الطاىخي فيفزل اإلنغالق عمى ذاتو ويشتيى بو إلى الُعدلة والتسخكد حػل الحات. فيػ 

 محرمة لمثالػث)الخجل، االنصػاء، العدلة االجتساعية(.

بة أميات األشفال في مخحمة الصفػلة ويعخف إجخائًيا بأنو الجرجة التي تحجدىا استجا   
 السبكخة عمى مقياس الدمػك االندحابي والسعج ليحا الغخض بالبحث الحالي. 

 Parental Treatment Methodsثانًيا : أساليب السعاممة الػالجية 

تعخف أساليب السعاممة الػالجية بأنيا عبارة عغ بعس األساليب االجتساعية التي      
اآلباء ويحرل عغ شخيقيا األبشاء عمى السعمػمات والقيع واالتجاىات االجتساعية يسارسيا 

(؛ 2001(؛ قشاوى )2000الستعمقة بسجتسعيع. ويتفق الباحث مع إسساعيل )
( أنو يسكغ التعبيخ عغ ىحه األساليب مغ 2011(؛ دمحم)2010كفافى) (؛2002رياض)

   خالل عجة أبعاد عمى الشحػ التالي:
 الصفل عغ نيابة القيام بيا يقرج   Over Protection:الدائجة الحساية -

 عمييا؛ مثل: اختيار يجب تجريبو والتى بيا يقػم أن يسكغ التى بالسدئػليات
 نيابة يتحسل الػالجان  الشفذ،.. الخ. بل عغ األصجقاء، أو شخائق الجفاع السالبذ،
التجخالت وىحا ما  االمػر، و الصفل يكػن غيخ راضًيا عغ مثل تمظ ىح كل عشو
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 يفخق بيغ الحساية الدائجة وغيخىا مغ السفاهيع األخخى؛ مثل: التدمط ، أو التبعية
  واإلعتسادية.

: يقرج بيا تخك اإلبغ بجون تذجيع لسسارسة الدمػك السخغػب Neglectاإلىسال  -
 فيو، كحلظ دون محاسبتو عمى الدمػك غيخ السخغػب فيو.

 الصفل عمى آلرائيع أوالػالجة الػالج فخض وىػ Authoritarianismالتدمط  -
 معيغ.  بدمػك القيام مغ أومشعو التمقائية رغبات الصفل أمام الػقػف ذلظ ويتزسغ

: يقرج بيا استخجام أساليب العقاب البجني والتيجيج بو وإتباع كل Crueltyالقدػة  -
 ما يؤدي إلى إثارة األلع الجدسي.

استقخار الػالج أو الػالجة في استخجامو : يقرج بو عجم Oscillationالتحبحب  -
 ألسمػب الثػاب والعقاب.

: يقرج بيا عجم السداواة بيغ األبشاء والتفزيل بيشيع Discriminationالتفخقة  -
 بشاء عمى السخكد أو الدغ أو الجشذ

الدائجة،  وييتع البحث الحالي بجراسة أساليب السعاممة الػالجية التالية:الحساية   
لتدمط، القدػة، التحبحب، التفخقة. وتعخف اجخائًيا بأنيا الجرجة التي تحجدىا اإلىسال، ا

استجابة أميات األشفال في مخحمة الصفػلة السبكخة عمى مقياس أساليب السعاممة 
 الػالجية والسعج ليحا الغخض بالبحث الحالي. 

 Self Confidenceثالًثا: الثقة بالشفذ 
الدػية التي تبجأ بالشسػ مشح الدشيغ  الذخرية معاييخ يعخفيا الباحث بأنيا إحجى   

 الترخف مغ الفخد وتتصػر خالل مخاحل العسخ بسا يس كغ األولى في حياة الفخد و تكتدب
االجتساعي. ويدتجل  وتكيفو صحتو الشفدية في يؤثخ مسا السختمفة، السػاقف في بكفاءة

اآلخخيغ،  مع في تعاممو عمييا مغ خالل عجة مطاىخ:  الثقة في كفاءتو الذخرية
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بالخػف  السبادرة في إقامة التفاعالت االجتساعية، االعتساد عمى الحات، عجم الذعػر
 واالرتباك، القجرة عمى إبجاء الخأي واالختيار.

وتعخف إجخائًيا بأنيا الجرجة التي تحجدىا استجابة أميات األشفال في مخحمة    
 لمثقة الصفػلة السبكخة عمى بعس العبارات التي تذيخ إلى تستع الصفل بسدتػى مختفع

 .بالشفذ والسعجة ليحا الغخض بالبحث الحالي الثقة أو انخفاض مدتػى  بالشفذ،

  EfficiencySocialرابًعا: الكفاءة االجتساعية 
يعخفيا الباحث عمى أنيا مجسػعة مغ السيارات االجتساعية التي تعبخ عغ قجرة    

الصفل عمى التػاصل االجتساعي اإليجابي بسا ييدخ لو تحقيق التػافق مع البيئة و 
مقاومة القمق الشاجع عغ أحجاث الحياة اليػمية، والتي يعبخ عشيا مغ خالل: قجرة الصفل 

ذاتو، االستقاللية االعتساد عمى الحات، ميارات التػاصل ومذاركة عمى اإلفراح عغ 
 اآلخخيغ في نذاشات اجتساعية.

وتعخف إجخائًيا بأنيا الجرجة التي تحجدىا استجابة أميات األشفال في مخحمة    
 الصفػلة السبكخة عمى مقياس الكفاءة االجتساعية والسعج ليحا الغخض بالبحث الحالي. 

 والجراسات الدابقة اإلشار الشطخي 
 أوال: الدمػك االندحابي

 ت التدي وردت بدالتخاث الددابق أمكدغغ خالل اشالع الباحث عمى عجيدج مدغ التعخيفدام     
 ترشيفيع إلى فئتيغ عمى الشحػ التالي : 

الدمػك يتزسغ ابتعداد  مغ تعخيفات نطخت لمدمػك االندحابي عمى أنو نسط الفئة األولى :
  بو؛ والسحيصيغ عائمتو االجتساعي مع الجدسية والشفدية عغ التفاعل الصفل مغ الشاحيتيغ
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الذددخقي   العدداني، كدداضع، ؛(2011العخبددي) (؛2010) عبددجالعديد ،كػافحددة مثددل تعخيفددات:
شدددعيب،  ؛(Benson,2013) (؛2013عبجالذدددافي) (؛2011عبجالػاحدددج)(؛ 2011)

؛ Ding,Rober,2015))  (؛ ديددددشد وروبددددخ2014غخيددددب) صددددالس، (؛ 2014دمحم)
(؛ 2016خمددف)؛ (2016(؛ عسددارة)2016سددعج )(؛ 2016)أبددػ شددعبان(؛ 2015حدددغ)
 (.2019دمحم )(؛ 2018ىالل )(؛ 2018(؛ سالع)201عمي)

تعخيفدات نطدخت لمددمػك االنددحابي مدغ حيدث مطداىخه مسدا يدؤدي إلدى  الفئة الثانية :     
ضيددددػر بعددددس السذددددكالت االجتساعيددددة فيسددددا بعددددج؛ مثددددل تعخيفددددات: كددددػبالن و ويكددددذ 

(Coplan&weeks 2010)(؛ 2010(؛ بكددار)2010(؛ خيددخ  )2010الشردخ) ؛أبدػ
(؛ 2013(؛ عبددج الذددافي )2012(؛ عمددي)2012(؛ حدددشيغ)2010سددسعان وأبددػ فخددخ )

(؛ 2016(؛ أحسدددج)2016(؛ عسدددارة )2015(؛ بصدددخس)2015عبيدددج) (؛2015لعخبدددي)ا
 (.2019(؛ غشيع)2018وشاحي )

 وبعج االشالع أمكغ لمباحث استخالص التالي :

 يتسيد الدمػك مػجو نحػ الجاخل أو نحػ الحات، مغ الدمػك االندحابي ىػ نسط -
 إلى ادية، و السيلالع الحياة بسيسات القيام وعغ نفدو، عغ الفخد عادة بإبعاد

 مشاسب واالفتقار بذكل االجتساعية السػاقف في واإلخفاق االجتساعي التفاعل تجشب
ويفزل التقػقع واإلنغالق عمى ذاتو، ويشتيى بو االجتساعي  التػاصل أساليب إلي

إلى الُعدلة والتسخكد حػل الحات، ويتخاوح ىحا الدمػك بيغ عجم إقامة عالقات 
 االنعدال عغ الشاس.اجتساعية أو 

تطيخ ندعة عجم الخغبة في التفاعل االجتساعي لجى األشفال مغ خالل عجة  -
مؤشخات يسكغ أن تتسثل في مؤشخات وججانية" عاشهية"؛ مثل: الذعػر بالعجد 
والشقز، والحداسية، فقجان التقبل والػد والحب،الذعػر بالعدلة، القمق، الجسػد، 
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ل الحات، االستغخاق في أحالم اليقطة، ادعاء السخض، االنفرالية، اليمع، التػقع حػ
 الخػف مغ العقاب، عجم الػعي بالحات، التقمب السداجى.

وىشاك عجد مغ السؤشخات الدمػكية؛ مثل : االبتعاد عغ الجخػل في العالقات  -
االجتساعية، عجم السبادرة االجتساعية، تجشب الخبخات والسيارات االجتساعية عمى 

ػلة االنقياد، الخػف مغ الكبار، انخفاض الثقة بكفاءتو االجتساعية، نحػ دائع، سي
والقمق االجتساعي الدائج، وعجم الذعػر بالسدئػلية، عجم التعمع مغ قيع اآلخخيغ، 
االعتساد عمى االخح فقط وليذ العصاء مع أقخانو، الفذل فى المعب. وأن تمظ 

 ة.السطاىخ والسؤشخات تختمف شبًقا حدب الفئة العسخي

 كسا يمي: االندحابي يتسثل في ثالثة أنساط ووفقا لسا سبق يسكغ القػل بأن الدمػك

: وىػ يعج مغ أىع مالمس الدمػك االندحابي ويقرج بو بأنو Shynessالخجل ( أ
ميل الصفل لتجشب التفاعل االجتساعي والسذاركة في السػاقف االجتساعية 

واالرتباك التى يذعخ بيا برػرة غيخ مالئسة. وىػ درجة عالية مغ الخػف 
الصفل حيغ يقابل أفخاد مغ خارج محيصو فيسيل إلي العدلة واالنذغال بالحات 

 وتأمل ما فييا مغ نقز والسيل لمرست.
: وىػ انذغال الصفل الدائج بسذاعخه وخياالتو وأفكاره Introvertionاالنصػاء   ( ب

س وأشياء، حيث الخاصة أكثخ مغ انذغالو بالعالع الخارجي وما يحػيو مغ نا
ُيبجي السشصػى مياًل إلى العدلة عغ التفاعالت االجتساعية، التقػقع داخل الحات، 
حدبسا أشار"يػند"، فالذخز االنصػائي يفزل اليخوب مغ الشاس، وال 
يدتصيع السػاجية والتعبيخ عغ رأيو، ويذعخ بقمق حيغ يتعامل مع الشاس، 

 مع اآلخخيغ ويعاني مغ صعػبات فى الكالم أثشاء الحجيث
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: وتعشي عجم قجرة الصفل عمى تشسية  Social isolationالعدلة االجتساعية  ( ت
االستجابات السشاسبة لمسػاقف السختمفة مع ميل الصفل إلى الكدل، وعجم رغبتو 
في القيام باألنذصة الحخكية. وكحلظ عجم قجرة الصفل عمى السبادرة، واالشتخاك 

إحجى أشكال العالقات السذػشة بيغ األشفال، مع أقخانو بالمعب، وُتعج العدلة 
وسببيا ىػ عجم تػاصل األشفال مع اآلخخيغ، فيؤالء األشفال يشقريع التعمع 

 االجتساعي والقجرة عمى إقامة عالقات اجتساعيو مع اآلخخيغ.
 االتجاىات الشطخية السفدخة لمدمػك االندحابي:

الباحثيغ بيجف فيع كيهية ضيػر حطي مفيػم الدمػك االندحابي باىتسام عجيج مغ    
وانتذار ىحا الدمػك بيغ األشفال، وشخائق الترجي لو ومعالجتو، وقام الباحث بترشيفيا 

 في مشحييغ رئيدييغ، يحتػى كل مشحى عمى عجد مغ الشطخيات كالتالي:

 اواًل: السشحى الشفدي: 

االندحابي مغ خالل يتسثل ىحا السشحى في عجد مغ الشطخيات التي تشاولت الدمػك 
االىتسام بالستغيخات الشفدية؛ مثل: الحخمان في السخاحل األولى مغ حياة الصفل، قمة الثقة 

 بالشفذ, وفقجان الذعػر باألمغ الشفدي، ويسكغ أن تتسثل تمظ الشطخيات كالتالي:

 نطخية التحميل الشفدي
( أن 2013خحسغ ) (؛ عبج ال2011(؛ كاضع، و العاني، و الذخقي)2008يحكخ دمحم)   

الدمػك االندحابي مغ وجية نطخ مجرسة التحميل الشفدي إنسا يخجع إلى فذل الصفل 
خالل مخحمة الصفػلة السبكخة ال سيسا الخسذ سشػات األولى في الحرػل عمى الجفء مغ 
اآلخخيغ وفي إقامة العالقات الحسيسية معيع. فاضصخاب عالقات الصفل مع اآلخخيغ قج 

ب والعصف واألمغ والخعاية والعالقات السذبعة معيع وىػ األمخ الحي قج يحخمو مغ الح
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يجعمو يذعخ بالشقز. كسا قج يؤدي نفذ األمخ إلى غياب التفاعل والجيشامية مغ جانبو 
وىػ ما يسكغ أن يؤدي بو فيسا بعج إلى السذكالت السترمة بالعالقات االجتساعية مسا 

 ًجا عغ اآلخخيغ.يؤدي حتًسا الى سمبيتو واندحابو بعي

 الشطخية الدمػكية 
كسا يتع تعمع أي الصفل يخى االتجاه الدمػكي أن سمػك االندحاب االجتساعى يتعمسو    

( أن الفخد يصػر ىحا الدمػك فى ضػء (Corey,2009سمػك اجتساعى آخخ،ويحكخ كػري 
 مفاهيع الجافعية، التعديد، السثيخ، االستجابة.

  نطخية إريكدػن 
دػن أن التػتخ الشفدي يكػن في ضعف األنا وعجم قجرة الصفل عمى القيام يخى إريك   

بػضائفو، ما يؤدى إلى قمة الثقة بالشفذ, فقجان الذعػر باألمغ الشفدي مسا ُيديب بعس 
 &Li(.  وأشار لي وون ) 2013؛ دمحم، 2003 االضصخابات الػججانية كالعدلة )الصائي،

Wong, 2017 الذخرية االنصػائية وتجفعو باتجاه الدمبية ( ان ذلظ يؤدي إلى ضيػر
 والعدلة التامة عشج تعاممو مع اآلخخيغ.

 الشطخية السعخفية البشائية
تخكد الشطخية السعخفية البشائية عمى تصػر الصفل اجتساعًيا، فالصفل ال يدتصيع مػائسة    

 أفكاره لحلظ يفزل العدلة، ويبحل جيًجا في نقل أفكاره إلى اآلخخيغ.
  .Kelly, Gكيمي  نطخية جػرج

 فيع قادر عمى غيخ الصفل يكػن  عشجما يشذأ بأنو االندحاب كيمي جػرج يفدخ   
 الصفل بيئتو. وليحا يخى كيمي أن في تػاجيو التي وتحميل السػاقف االجتساعية الخبخات



 

 بني سويفجامعت  -كليت التربيت للطفولت المبكرة
     

626 

 2019 ديدسبخ (،2)1مجمة بحػث ودراسات الصفػلة،    

عمى  وقائع أو أحجاث مغ عميو يشصػي  وما العالع ليحا تفديًخا يجج بشيتو الخاصة خالل مغ
 (Samule, 1981 , 102) البيئة في يججه الحي التفديخ أساس

 ثانًيا: السشحى االجتساعي

يتسثل ىحا السشحى في عجد مغ الشطخيات التي تشاولت الدمػك االندحابي مغ خالل    
اإلشارة إلى أىسية الجانب االجتساعى فى تحقيق مصالب الشسػ خالل السخاحل الشسائية 

 السختمفة، مثل:

 الشطخية الػاقعية:
أشار )جالسخ( أن اإلندان يدعى لتحقيق الحاجات الخئيدية التي تعج مغ أىسيا 
حاجة الصفل لمحب، والدمػك االندحابى قج يطيخ نتيجة عجم إشباع تمظ الحاجات أو 
الفذل في تحقيقيا وبالتالي قج يمجأ الصفل إلى حالة مغ العدلة االجتساعية والػحجة 

 (.     Sharf, 2012الشفدية)
 نطخية كارل روجخز

يؤكج روجخز عمى أىسية الحاجة إلى االنتساء، الرجاقة، وإلى حب اآلخخيغ وتعاشفيع    
وتقجيخىع واحتخاميع، فدػء التػافق الشفدي قج يطيخ نتيجة التشافخ بيغ الحات والخبخة التي 

غيخ دقيق مسا يكتدبيا الصفل مغ خالل التفاعالت االجتساعية وذلظ يؤدي الى تخميد 
يشتد عشو سػء تكيف نفدي، فالتصابق بيغ الحات والخبخة يؤديان إلى تخميد سميع لمخبخات 

(Sharf, 2012) . 
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 ثانًيا: أساليب السعاممة الػالجية

شالع عمى عجيج مغ التعخيفات التي وردت بالتخاث الدابق وجج أن جسيعيا المغ خالل ا   
الػالجية بػصغيا تعبيًخا عغ أشكال التعامل السختمفة الستبعة تتحجث عغ أساليب السعاممة  

 (؛2005مغ الػالجيغ مع أبشائيع أثشاء عسمية التشذئة؛ مثل تعخيفات: الجمشيػري)
 (؛2011دمحم) (؛2010(كفافى (؛2007؛ شحاتة ) (Josephon,2005) (2005زيجان)

 لي :وبعج االشالع أمكغ لمباحث استخالص التا  (2019عبج الفتاح)
األساليب أو األسذ التخبػية التي يعامل بيا الػالجان األبشاء خالل السخاحل العسخية  -

 فى معاممة األشفال فى أساليب مغ بو ويتسدكػن  اآلباء يخاه ما السختمفة وىي
 ذلظ. عغ المفطى تقجيخىع فى يطيخ السختمفو، كسا حياتيع مػاقف

لمسثيخات االجتساعية كالزغػط العسمية التي يكتدب الصفل بسػجبيا الحداسية  -
الشاتجة في حياة الجساعة والتداماتيا وتعمع الصفل كيهية التعامل والتفاىع مع 

 اآلخخيغ وتتزسغ تعميع العادات االجتساعية واالستجابات لمسثيخات الخمدية.
عسمية تعمع وتعميع وتخبية وأنيا تقػم عمى التفاعل االجتساعي، حيث إن اليجف  -

بشاء يكتدبػن أساليب سمػكية ودوافع وقيًسا واتجاىات يخضي عشيا مشيا جعل األ
السجتسع، مغ خالل الجساعة األولى في حياتو وىى األسخة وتشقميا الثقافة الفخعية 
التي يشتسػن إلييا؛ مثل: االستقاللية والقيع والقجرة عمى االنجاز وضبط الدمػك. 

ًخا سمػًكا ومعاييخ وأدوار مشاسبة أي إكداب الفخد شفاًل، فسخاىًقا، فخاشًجا، فذي
ألدوار اجتساعية معيشة تسكشو مغ مدايخة جساعتو والتػافق االجتساعي معيا، حيث 

 يقػم الػالجان بتعميع الصفل كيهية مػاجية السػاقف السختمفة.
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تختمف األساليب الػالجية وأىجافيا ومعاييخىا بيغ السجتسعات وداخل الجساعات  -
جتسع مغ وقت آلخخ كسا تختمف ىحه األساليب مغ أسخة إلى الثانػية في نفذ الس

 أسخة ومغ األب إلى األم بل مغ وقت إلى أخخ وفق الػقت والثقافة الدائجة.
ليذ ىشاك حجود فاصمة بيغ األساليب الػالجية، فقج يدتخجم مع اإلبغ أكثخ مغ  -

ات أسمػب في نفذ السػقف، ىحا إلى جانب أن ىشاك ما ىػ مذتخك في الدمػكي
التي تحػييا بعس األساليب الػالجية، ولكغ يسكغ أن نسيد بيغ أسمػب وآخخ لتػافخ 

 عجد مغ الدمػكيات السعيشة التي تسيده عغ غيخه مغ األساليب.
 ثالًثا: الثقة بالشفذ   

 لتؤكج جاءت قج جسيعيا كانت وإن التعخيفات الستشاولة لسفيػم الثقة بالشفذ، تعجدت   
 مغ غيخه عغ نفدو مغ الػاثق تسيد الذخز التي الشفدية بالرحة فذبالش ارتباط الثقة

الشاس. ومغ خالل اشالع الباحث عمى عجيج مغ التعخيفات؛ مثل تعخيفات: 
 ( أمكغ استخالص التالي :2010(؛ يػنذ) 2008(؛ السفخجي)2005الدميسان)

 نذأة مشح بالشفذ إحجى سسات الذخرية األساسية التي يبجأ تكػيشيا الثقة تعج -
الفخد وتبجأ بالشسػ مشح الدشيغ األولى في حياة الفخد عغ شخيق عالقة الفخد بػالجيو، 

 حػلو. وخاصة األم التي قج تسشس الفخد الخعاية، واالىتسام واإلحداس باألمان مغ

وفي  األفخاد، حياة دوًرا في تؤدي التي السيسة االنفعالية تعج إحجى الخرائز -
 اإليجابية. اليػية تحقيق في األثخ أكبخ لو يكػن  تحقيق تػافقيع الشفدي مسا

يجج  ال الحي فالذخز اإلندان، مع تػلج وال وتتصػر، تكتدب بالشفذ الثقة -
صعػبات في التعامل مع اآلخخيغ ىػ شخز اكتدب ثقتو بشفدو مغ خالل تشسية 
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مى الحات وىشا ال يعشي أن نتجاىل دور األسخة في تشسية الثقة بالشفذ، وإنسا نؤكج ع
 قجرة الفخد عمى اكتداب الثقة بالشفذ.

 مختفع مدتػى  فاألول اآلخخ، نقيس أحجىسا مدتػييغ عمى بالشفذ الثقة تطيخ -
 في السختمفة السػاقف أثشاء الترخف في الفخد كفاءة مغ خالل يتزس بالشفذ لمثقة
 مغ الفخد تسكغ عجم عمى يجل بالشفذ الثقة انخفاض مدتػى  ىػ واآلخخ الحياة،
 وتكيفو صحتو الشفدية، في يؤثخ ما السختمفة، السػاقف في بكفاءة الترخف

 االجتساعي.

 بالعجد التخاجع، اإلحداس التخدد، إلى السيل :بالشفذ في الثقة وتتسثل مطاىخ عجم -
 السػاقف في باالرتباك الغيخ، الذعػر عمى االعتساد السذكالت، مػاجية عغ

 الججيجة، التسخكد السػاقف في الخجل اإليجابية، السذاركة عغ اإلحجام االجتساعية،
 الحات. حػل

 رابًعا: الكفاءة االجتساعية

اتفقت  جسيعيا كانت وإن التعخيفات الستشاولة لسفيػم الكفاءة االجتساعية، تعجدت     
القجرة عمى التفاعل بشجاح وفاعمية مع اآلخخيغ، بالذكل الحي ييدخ تحقيق  عمى أنيا
البيئة، ويداعج في إنجاز األىجاف الذخرية. ومغ خالل اشالع الباحث عمى التػافق مع 

 (kazdin 2000) عجيج مغ التعخيفات التي وردت بالتخاث الدابق؛ مثل تعخيفات: كازديغ
(؛ رانتانغ و إريكدػن و نيسيشغ 2007(؛ التختػري)2003(؛ حبيب)2003؛ الغخيب)

(Rantanen, Eriksson,& Nieminen, 2012)(، وأمكغ 2014عبان)؛ ش
 استخالص التالي: 



 

 بني سويفجامعت  -كليت التربيت للطفولت المبكرة
     

633 

 2019 ديدسبخ (،2)1مجمة بحػث ودراسات الصفػلة،    

ىي ندق مغ السيارات السعخفية والػججانية والدمػكية، التي تيدخ صجور سمػكيات  -
اجتساعية تتفق مع السعاييخ االجتساعية أو الذخرية أو كمييسا مًعا، وتديع في 
تحقيق قجر مغ الفعالية في مػاقف التفاعل االجتساعي مع اآلخخيغ وذلظ مغ خالل 

 ػيغ عالقات إيجابية ليا شابع االستسخار، تسكغ الفخد مغ التأثيخ في اآلخخيغ.تك

تذسل القجرة عمى إيجاد مكان مشاسب لمفخد في السػاقف االجتساعية، وتحجيج  -
الدسات الذخرية والحاالت االنفعالية لالخخيغ بشجاح، وانتقاء الػسائل السشاسبة 

اعل. وتتصػر الكفاءة االجتساعية في لسعاممتيع وتحقيق ىحه الػسائل أثشاء التف
 الػقت الحي يتعمع فيو الفخد كيف يترل بالشذاط السذتخك مع االخخيغ ويذارك فيو.

تعج الكفاءة االجتساعية مطمة لجسيع السيارات االجتساعية التي يحتاجيا الفخد لكي  -
 يشجس في حياتو وعالقاتو االجتساعية فالذخز ذو الكفاءة االجتساعية يشجس في
 اختيار السيارات السشاسبة لكل مػقف، ويدتخجميا بصخق تؤدي إلى نػاتد إيجابية. 

تشعكذ مطاىخ الكفاءة في مجسػعة ميارات ىي: القجرة عمى  اإلفراح عغ الحات،  -
االستقاللية واالعتساد عمى الحات، ضبط الشفذ، ميارات السػاجية وحل السذكالت، 

 فاق، السذاركة االجتساعية البشاءة.ميارات التػاصل والتكيف مع مجتسع الخ 

إن األفخاد الحيغ يعانػن الذعػر بالشقز وعجم الكفاءة يقممػن مغ شأن أنفديع وال  -
يدتصيعػن مقاومة القمق الشاجع عغ أحجاث الحياة اليػمية وضغػشيا، ويبحثػن 

 باستسخار عغ السداعجات الشفدية.
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 (؛2005)؛ مثل:دراسة الذسخي والجراساتع عمى عجيج مغ البحػث ومغ خالل االشال     
؛ (Gresham,Scudder,2007)(؛ 2007أبػالعيشيغ)( 2007عبج الحافع، الخصيب)

؛  (Cao,Ting, 2009)كاو وتيشيش  ؛ (Huang,Kubota, 2007)ىػان  و كػبػتا 
 (،2014حدغ) ؛(2013)سالع ، ىػساوي ؛ (2012(؛ سميسان، دمحم)2010وأبػ فخخ)
، (2017(؛ بخكات)2017(؛ كخم)2016العسخات، يػسف، الشجار) (؛2015عبجالعديد)

 أمكغ استخالص : 

أغمب البحػث والجراسات الدابقة تشاولت الدمػك االندحابي مغ الشاحية التصبيقية   -
مغ خالل بخامد تجريبية لخفس حجة ذلظ الدمػك، ونجرة الجراسات التي اىتست 

 بالتشبؤ بالدمػك االندحابي مغ خالل متغيخات أخخى.
أكثخ الستغيخات الشفدية تشاوال بالبحث والجراسة في عالقتيا بالدمػك االندحابي:  -

أساليب السعاممة الػالجية الخاشئة، القمق، االكتئاب، اضصخابات الشصق والمغة، 
السيارات االجتساعية، وأضيخت الشتائد أن شجة االندحاب االجتساعي تدداد مع 

أسمػب الحساية ت أكثخ األساليب اىتساًما زيادة أساليب السعاممة الخاشئة، وكان
 ، الديصخة. الدائجة

أكثخ الستغيخات االجتساعية تشاوال بالبحث والجراسة في عالقتيا بالدمػك االندحابي:  -
العسخ الدمشي، الشػع، السددتػى االجتساعي االقترادي لمػالجيغ، وأشارت الشتائد 

حابي يختبط عكدًيا مع العسخ إلى عجم وجػد فخوق في الشػع، وأن الدمػك االند
 الدمشي. 

أن بعس اآلباء يمجأون إلى استخجام األساليب غيخ الدػية فى تشذئة األشفال،  -
الحيغ يشتسػن إلى الصبقة الجنيا؛ أما األشفال الحيغ يشتسػن إلى الصبقة العميا والحيغ 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%8C+%D8%B3%D8%B1%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
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لتشافذ فى تمقػا رعاية اقترادية كافية خالل مخاحل تشذئتيع فقج اتدسػا بالصاعة وا
 بعس السيام التى كمفػا بيا ىحا إلى جانب اىتساميع بسذاعخ اآلخخيغ

أغمب الجراسات والبحػث الدابقة اعتسجت في عيشاتيا عمى أشفال غيخ عادييغ؛  -
األشفال والستػسصة،  مثل: أشفال التػحج، األشفال مغ ذوي اإلعاقة الفكخية البديصة

األشفال السعاقيغ "فكخًيا, سسعًيا, برخًيا ,  ،ذوى اإلعاقة الفكخية القابميغ لمتعمع
متالزمة داون. وفيسا يتعمق ، أشفال حخكًيا"  والسمتحقيغ بسخاكد التخبية الخاصة

 ( سشة14-4بالسجى العسخي لعيشة البحػث فقج تخاوح السجى العسخي ما بيغ )
 بعس الجراسات والبحػث اعتسجت في دراسة الدمػك االندحابي لألشفال مغ خالل -

 التصبيق عمى السعمسيغ أو الػالجيغ واالعتساد عمى مالحطاتيع
لع يمحع الباحث اتفاًقا بيغ الجراسات والبحػث الدابقة في أدوات البحث، فقج تبايشت  -

األدوات السدتخجمة في قياس الدمػك االندحابي، فسشيع مغ تشاول الدمػك 
ة عيشة بحثو، ومشيع االندحابي كجرجة كمية وقام بترسيع أداة لتتشاسب مع شبيع

مغ تشاولو كستغيخ لو أبعاد فخعية وقام بترسيع أداة، و في العسػم لع يمحع اتفاًقا 
في حجود اشالع  -بيشيع في كيهية قياس الدمػك االندحابي. ىحا إضافة لمشجرة 

 في السقاييذ السدتخجمة لجى األسػياء. -الباحث
اده عمى السشيد الػصفي في وما يختمف فيو البحث الحالي عغ سابقيو ىػ اعتس -

محاولة إلثخاء التخاث الشفدي بسديج مغ االتجاىات الشطخية حػل الدمػك االندحابي 
تشاولو ضسغ إجخاءاتو لعيشة أشفال أسػياء. وكحلظ تحجيج وعالقتو بستغيخات أخخى. و 

القيسة االسيامية لبعس الستغيخات في تذكيل الستغيخ التابع )الدمػك االندحابي( 
الل االعتساد عمى بعس األساليب االحرائية التي تتشاسب مع شبيعة ىجف مغ خ

 وتداؤالت البحث.
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وقج استفاد الباحث مغ تمظ الشتائد مغ خالل دراسة بعس الستغيخات الجيسػجخافية  -
لسعخفة مجى وجػد فخوق في درجات متغيخ الدمػك االندحابي يسكغ أن تعدي إلى 

 رادي لألسخة.مدتػى تعميع األم، السدتػى االقت
 تعميق عمى اإلشار الشطخي والجراسات الدابقة

مغ خالل العخض الدابق نجرك مجى أىسيدة دراسدة ىدحا الددمػك، نطدًخا لسدا يسثمدو مدغ      
خصدػرة بالغددة مدددتقبال عمددى الفددخد والسجتسددع عمددى حددجٍّ سددػاء، والبددج أن ندددمع بددأن أًيددا مددغ 

ػك االندحابي،  ومغ ثع ال يسكدغ تفدديخىا االتجاىات الدابقة ال يكفي بسفخده لتفديخ الدم
بعامل واحج أو اتجاه واحج فقط، ميسا اختمفت مدسيات تمظ االتجاىات أو السشاحي، وال بدج 
مغ حجوث تكاًمال بيغ جسيدع السشداحي الددابقة أثشداء دراسدة ىدحا الددمػك، وىدحا مدا يحداول 

 البحث الخاىغ القيام بو.

التدي تتبشدى أسداليب رعايدة والجيدة يسكدغ أن نػسدسيا  و يقع الجور األكبخ عمدى األسدخ     
الدائجة، اإلىسال، التدمط، القدػة، التحبحب، التفخقة. ومدا  باألساليب الدمبية؛ مثل: الحساية

قج يشجع عشيا مغ تأثيخات عمدى سدمػكيات األشفدال، فتدشخفس ثقدتيع بأنفدديع مدع الذدعػر 
لإلنجدداز والذددعػر بعددجم القددجرة عمددى بددالشقز والحداسددية لمشقددج واالنقيدداد، نقددز الددجافع 

تحقيددق الشجدداح، وبددجون الثقددة بددالشفذ يسكددغ أن يفقددج الصفددل الكثيددخ مددغ الفددخص بدددبب 
الخدػف مددغ السخدداشخ أو الخدػف مددغ العػاقددب التدي قددج تحددجث. األمدخ الددحي يجعددل األشفددال 
عػن دائًسا ما يعانػن الذعػر بالشقز وعجم الكفاءة، ويقممػن مغ شدأن أنفدديع وال يددتصي

مقاومددة القمددق الشدداجع عدددغ أحددجاث الحيدداة اليػميددة وضدددغػشيا، ويبحثددػن باسددتسخار عدددغ 
السداعجات الشفدية. نتيجة افتقاره لمسيارات االجتساعية بسا ييددخ لدو تحقيدق التػافدق مدع 

العاديددة، مسدا يدشعكذ عمدى سددمػكو  الحيداة بسيسدات القيدام البيئدة، فيذدعخ بدالعجد عدغ
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عمى ذاتو، ويشتيى بو إلى الُعدلة والتسخكد حػل الحات، وىػ مدا  الطاىخي؛ فيفزل االنغالق
 يسكغ أن ندسيو سمػًكا اندحابًيا. 

 فخوض البحث 
 بشاًء عمى ما سبق أمكغ صياغة فخوض البحث كسا يمي: 
تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ مجسػعة األشفال غيخ السشدحبيغ اجتساعًيا،  -

ي متغيخات البحث )أساليب السعاممة الػالجية الدمبية، واألشفال السشدحبيغ اجتساعًيا ف
 الثقة بالشفذ، الكفاءة االجتساعية(.

تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في درجات متغيخ الدمػك االندحابي يسكغ أن تعدى  -
 إلى مدتػى تعميع األم، السدتػى االقترادي لألسخة.

االندددحابي والستغيددخات محددل ىشدداك عالقددة ارتباشيددة ذات داللددة إحرددائية بدديغ الدددمػك  -
االىتسام )أساليب السعاممة الػالجية الدمبية ، الثقة بدالشفذ، الكفداءة االجتساعيدة(، لدجى  

 مجسػعة األشفال السشدحبيغ اجتساعًيا.

تعدددج متغيدددخات البحدددث )أسددداليب السعاممدددة الػالجيدددة الددددمبية، الثقدددة بدددالشفذ، الكفددداءة  -
االندددحابي لددجى مجسػعددة األشفددال السشدددحبيغ  االجتساعيددة( ذات قددجرة تشبؤيددة بالدددمػك

 اجتساعًيا
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 مشيد البحث وإجخاءاتو 
 أواًل: الترسيع البحثي: 

تع استخجام الترسيع الفارقي لمتحقق مغ صحة الفخوض األول والثاني. وتع استخجام      
 الترسيع االرتباشي لمتحقق مغ صحة الفخضيغ الثالث والخابع.

 ثانًيا: عيشة البحث:

( مغ أميات األشفال في مخحمة الصفػلة السبكخة الحيغ 245عيشة البحث مغ ) تكػنت     
( سشػات بسحافطة بشي سػيف. واعتسج الباحث عمى أفخاد 6: 4تخاوحت أعسارىع مغ )

العيشة الحيغ يديل عميو االترال بيع، أو الحيغ يقعػن في متشاول يجه وىي ما تعخف 
(. غيخ أنو تع 113،  2001)القخشي،  Convenient Sampleباسع"العيشة الستاحة" 

تالفي العيػب التي يسكغ أن تطيخ مغ خالل استخجام تمظ الصخيقة، فتع استبعاد أية 
احتساالت لتأثيخ الباحث في استجابات أفخاد العيشة مغ خالل اختيار أفخاد ليدػا عمى صمة 

قية في االعتبار والتي تشز بالباحث مغ قخيب أو بعيج، كسا تع وضع االعتبارات األخال
عمى احتخام حق األفخاد في حخية السذاركة؛ حيث كانت تتخك كامل الحخية ألفخاد العيشة في 

 السذاركة واالستجابة عمى أدوات البحث. 

كسا تع تقديع أفخاد العيشة إلى أميات األشفال غيخ السشدحبيغ اجتساعًيا وبم  عجدىع  -
%، في حيغ تسثمت عيشة أميات األشفال 51.4( بشدبة مئػية تسثمت في 126)

 %48.6( بشدبة مئػية تسثمت في 119السشدحبيغ اجتساعًيا وبم  عجدىع )

ولع تكغ ىشاك فخوق دالة بيغ السجسػعتيغ في متغيخ العسخ، مغ خالل إجخاء  -
( 1.233اختبار)ت( لجاللة الفخوق بيغ الستػسصات؛ حيث إن قيسة )ت( بمغت )
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( مسا يذيخ إلى عجم داللة الفخوق بيغ 243( بجرجات حخية )0.219بسدتػى داللة )
 السجسػعتيغ في العسخ

تسثمت خرائز عيشة األشفال السشدحبيغ اجتساعًيا وفًقا لمحالة االقترادية لألسخة  -
 ومدتػى تعميع األم، كسا يمي: 

 ( 1ججول )

 خرائز عيشة األشفال السشدحبيغ اجتساعًيا.

الستغيخات 
 الجيسهجخافية

 (>44األطفال السشدحبين اجتساعًيا ) ن =  السجسهعات الفخعية

 الشدبة السئهية % التكخار

 :.45 64 مدتهى اقترادي مشخفض الحالة االقترادية

 55.7 88 مدتهى اقترادي متهسط

 46.8 66 مدتهى اقترادي مختفع

 9.;7 >44 السجسهع

 48.8 ;6 مشخفضمدتهى تعميم  مدتهى تعميم األم

 4.:4 75 مدتهى تعميم متهسط

 >.48 >6 مدتهى تعميم مختفع

 9.;7 >44 السجسهع
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 ثالثًا : أدوات البحث: 

قام الباحث باالشالع عمى عجد مغ األدوات الستػافخة بالتخاث الشفدي سػاء أكانت في  -
البيئة العخبية أم األجشبية، التي يسكغ استخجاميا لتحقيق أىجاف البحث الحالي، ووجج 

 الباحث عجة مالحطات يسكغ أن نػجدىا في الشقاط التالية: 

أغمب األدوات الستػافخة ال تتػافق مع شبيعة عيشة البحث الحالي مغ حيث إن التصبيق   -
سيكػن عمى أميات األشفال، وليذ األشفال بعيشيع. حتى وإن تػافخت فكانت عمى 

 أشفال مغ ذوي اإلعاقات السختمفة.

في حجود اشالع  -قمة األدوات التي تتالءم مع العيشة مغ حيث السجى العسخي  -
 وخاصة مقاييذ الثقة بالشفذ، والكفاءة االجتساعية. -حثالبا

عجم التػافق فيسا يتعمق بالتعخيف اإلجخائي لمستغيخات محل البحث مع التعخيفات  -
 اإلجخائية التي وردت باألدوات الستػافخة بالتخاث الشفدي. 

لحا وجج مغ األججى الذخوع في إعجاد أدوات ججيجة بسا يحقق أىجاف البحث الحالي       
وبسا يتػافق مع شبيعة التعخيفات اإلجخائية لتمظ الستغيخات، ويسكغ أن تكػن إضافة لمتخاث 

 الشفدي. وتسثمت أدوات البحث في التالي:

 صػرة األميات)إعجاد: الباحث(: –مقياس الدمػك االندحابي   -1

( عبارة، تع استبعاد بعس العبارات بشاء 78تكػنت الرػرة األولية لمسقياس مغ )     
( 18عمى آراء السحكسيغ، وكحلظ التحميالت اإلحرائية الستعمقة برجق السقياس وعجدىع )

( عبارة مػزعة عمى ثالثة أبعاد 60عبارة،  ليتكػن السقياس في صػرتو الشيائية مغ )
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( عبارة تتع 20، العدلة االجتساعية، ويتسثل كل بعج في )رئيدة؛ ىي: الخجل، االنصػاء
   االستجابة عمييا مغ خالل اختيار أميات األشفال مغ بيغ عجيج مغ بجائل االستجابات 

     ال تشصبق ( وتقجر الجرجات بالتختيب –تشصبق بجرجة متػسصة -) تشصبق بجرجة كبيخة
 10، 5، 3العبارات التي تحسل أرقام ﴿(، بيشسا ترحس عكذ ىحا االتجاه في 1، 2، 3)
جات ﴾ وتتخاوح الجر 59، 55، 50، 45، 43، 39، 35، 30، 25، 23، 19، 15، 

درجة( وىي تسثل أقل درجة يسكغ أن يحرل عمييا الصفل  60) عمى السقياس ما بيغ
درجة(  وىي تسثل أعمى درجة 180والتي تذيخ إلى عجم مسارستو لمدمػك االندحابي، و )

ن يحرل عمييا الصفل. والجرجة الكمية ىي حاصل جسع درجات األبعاد الفخعية يسكغ أ
)الخجل، االنصػاء، العدلة االجتساعية(، وتذيخ الجرجة السختفعة إلى أن الصفل يتدع 

 بدمػك اندحابي مختفع، في حيغ الجرجة السشخفزة تذيخ إلى عكذ ذلظ.

 ألميات   )إعجاد: الباحث(:صػرة ا –مقياس أساليب السعاممة الػالجية الدمبية  -2

( عبارة، تع استبعاد بعس العبارات بشاء عمى 90تكػنت الرػرة األولية لمسقياس مغ )     
( 30آراء السحكسيغ، وكحلظ التحميالت اإلحرائية الستعمقة برجق السقياس وعجدىع )

رئيدة؛ ( عبارة مػزعة عمى ستة أبعاد 60عبارة، ليتكػن السقياس في صػرتو الشيائية مغ)
الدائجة، اإلىسال، التدمط، القدػة، التحبحب، التفخقة، ويتسثل كل أسمػب في  ىي: الحساية

( عبارات تتع االستجابة عمييع مغ خالل اختيار أميات األشفال مغ بيغ عجيج مغ 10)
ال تشصبق ( وتقجر  –تشصبق بجرجة متػسصة  -بجائل االستجابات ) تشصبق بجرجة كبيخة

درجة( وىي  60(، وتتخاوح الجرجات عمى السقياس ما بيغ )1، 2، 3يب )الجرجات بالتخت
درجة( وىي تسثل أعمى درجة يسكغ 180تسثل أقل درجة يسكغ أن يحرل عمييا الصفل، و )
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أن يحرل عمييا الصفل. حيث تجل الجرجة السختفعة عمى اتباع أساليب السعاممة الػالجية 
 الجرجة السشخفزة إلى عكذ ذلظ. الدمبية في تخبية األشفال، بيشسا تسثل 

 صػرة األميات )إعجاد: الباحث(: –مقياس الثقة بالشفذ  -3

( عبارة، تع استبعاد بعس العبارات بشاء عمى 40تكػنت الرػرة األولية لمسقياس مغ )     
( 8آراء السحكسيغ، وكحلظ التحميالت اإلحرائية الستعمقة برجق السقياس وعجدىع )

( عبارة تتع االستجابة عمييا مغ 32السقياس في صػرتو الشيائية مغ )عبارات،  ليتكػن 
خالل اختيار أميات األشفال مغ بيغ عجيج مغ بجائل االستجابات التي تػضس أن الصفل 
      يدمظ ىحا الدمػك ) كثيًخا جًجا، كثيًخا، أحياًنا، نادًرا، إشالًقا( وتقجر الجرجات بالتختيب

ترحس عكذ ىحا االتجاه في العبارات العذخة التي تحسل أرقام                     (، بيشسا 1، 2، 3، 4، 5)
     ﴾، وتتخاوح الجرجات عمى السقياس ما بيغ1،2،3،12،13،21،23،28،29،31﴿
درجة(  وىي  160درجة( وىي تسثل أقل درجة يسكغ أن يحرل عمييا الصفل، و ) 32)

. حيث تجل الجرجة السختفعة عمى تستع الصفل تسثل أعمى درجة يسكغ أن يحرل عمييا الصفل
 بالشفذ، بيشسا تسثل الجرجة السشخفزة إلى عكذ ذلظ.  لمثقة بسدتػى مختفع

 صػرة األميات)إعجاد: الباحث(: –مقياس الكفاءة االجتساعية -4

( عبارة، تع استبعاد بعس العبارات بشاء 30تكػنت الرػرة األولية لمسقياس مغ )      
( 5عمى آراء السحكسيغ، وكحلظ التحميالت اإلحرائية الستعمقة برجق السقياس وعجدىع )

( عبارة تتع االستجابة عمييا مغ 25عبارات،  ليتكػن السقياس في صػرتو الشيائية مغ )
مغ بيغ عجيج مغ بجائل االستجابات التي تػضس مجى انصباق خالل اختيار أميات األشفال 

الدمػك عمى الصفل ) تشصبق تساًما، تشصبق، ال تشصبق، ال تشصبق أبًجا( وتقجر الجرجات 
(، بيشسا ترحس عكذ ىحا االتجاه في العبارات التي تحسل أرقام 1، 2، 4،3بالتختيب )
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درجة( وىي  25س ما بيغ )﴾ وتتخاوح الجرجات عمى السقيا4،7،9،12،15،17،19﴿
درجة(  وىي تسثل أعمى درجة  100تسثل أقل درجة يسكغ أن يحرل عمييا الصفل، و )

يسكغ أن يحرل عمييا الصفل. حيث تجل الجرجة السختفعة عمى تستع الصفل بسدتػى 
 مختفعسغ الكفاءة االجتساعية، بيشسا تسثل الجرجة السشخفزة إلى عكذ ذلظ. 

 لألدوات:  الكفاءة الديكػمتخية

( مغ أميات 50تع تقييع الرالحية القياسية لألدوات باستخجام مجسػعة مكػنة مغ )     
األشفال في مخحمة الصفػلة السبكخة، مسغ تتػافخ فييا خرائز عيشة البحث األساسية 

 أواًل: الرجق: تع اتباع الصخائق التالية لتقييع صجق األدوات: 

 "صجق التكػيغ "السجسػعات الستزادة -3  الرجق العاممي -2 سحتػى   صجق ال -1

 وفيسا يمي نعخض لشتائد تمظ اإلجخاءات

:تع إجخاء صجق السحتػى ألدوات البحث عغ Content Validityصجق السحتػى (1)
 شخيق القيام باإلجخاءات التالية

قياسيا، وتحجيج تع االشالع عمى التخاث الشطخي الدابق الخاص بالسفاهيع وشخائق  -
التعخيفات اإلجخائية، وصياغة عجد مغ العبارات التي تتفق مع شبيعة السفيػم السقاس 
مع مخاعاة شخوط صياغة البشػد الجيجة مغ حيث مالئستيا لمعيشة، قابميتيا لمفيع، 
سيػلة القخاءة، البعج عغ التعبيخات الخادعة، الرياغات التي تتزسغ نهًيا مددوًجا 

 ى أن تع التػصل لمسقاييذ الخاىشة برػرتيا الحالية.....الخ .إل

تع شخح تمظ البشػد السقتخحة عمى مجسػعة مغ السحكسيغ الستخرريغ في عمع  -
( محكسيغ، مع تػضيس اليجف مغ السقياس، وكحلظ التعخيف 10الشفذ، بم  عجدىع )

ع اإلجخائي لمسفيػم، وُشمب مغ السحكسيغ بيان مجى صحة العبارات، وتشاسبيا م
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اليجف الحي وضعت مغ أجمو، مع إدراج التعجيالت الالزمة لأللفاظ والعبارات التي 
 تحتاج إلى تعجيل.

تقييع نتائد تجخبة العخض عمى السحكسيغ، وتع وضع معياًرا لإلبقاء عمى العبارة داخل  -
%( فأكثخ، بغخض اعتساد صجق 80السقياس، وىػ حرػل البشج عمى ندبة اتفاق )

:  80تخاوحت ندب اتفاق السحكسيغ عمى عبارات السقياس ما بيغ ) بشػد السقياس، و 
%(، وقج أشار بعس السحكسيغ إلى إعادة صياغة بعس العبارات، وححف  100

 عبارات أخخى. وبالتالي تع اإلبقاء عمى جسيع عبارات السقياس.

عغ  تع إجخاء تجخبة الرياغة "فيع األلفاظ" لتحجيج مدتػى فيع عيشة البحث لمعبارات، -
شخيق تصبيق السقياس عمى عيشة تتػافخ فييا خرائز عيشة البحث األساسية، 
وأوضحت نتائد التجخبة أن ىشاك اتفاًقا مغ أفخاد العيشة عمى فيسيع لمبشػد، ولع تػاجو 
العيشة االستصالعية أية صعػبات في فيع بشػد السقياس، أو بعس العبارات الغامزة 

 أوغيخ السفيػمة.

الرجق العاممي: تع استخجام الرجق العاممي لسقياسي )الدمػك االندحابي، وأساليب (2)
 السعاممة الػالجية( كسا يمي: 

تع إجخاء التحميل العاممي لبشػد السقياس وذلظ بصخيقة السكػنات األساسية  -
Principal Components "لد" ىػتيممشدHottelling  وىي مغ أكثخ شخق التحميل

ويدتخمز كل عامل فييا أقرى تبايغ مسكغ، وتع وضع واحج صحيس العاممي دقة ، 
في الخاليا القصخية، كسا تع تجويخ السحاور تجويًخا مائاًل بصخيقة الكػارتيساكذ 

Quartimax "لد"كايدرKaiser وسعًيا نحػ مديج مغ الشقاء والػضػح في السعشى .



 

 بني سويفجامعت  -كليت التربيت للطفولت المبكرة
     

645 

 2019 ديدسبخ (،2)1مجمة بحػث ودراسات الصفػلة،    

ذبع السالئع ىػ الحي يبم  الديكػلػجي لتذبعات البشػد عمى العػامل تقخر اعتبار الت
(، وتع استبعاد 210 -151، 1980( فأكثخ وفقا لسحظ جيمفػرد ) فخج، 0.3)

العػامل التي يقل جحرىا الكامغ عغ الػاحج الرحيس ألنو يذيخ إلى قجر ضئيل مغ 
 التبايغ في الستغيخات، لحا فسغ األججر استبعاده لعجم داللتو. 

ابي أسفخت نتائد التحميل العاممي لعبارات وفيسا يتعمق بسقايذ الدمػك االندح -
( عػامل جحرىا الكامغ أكبخ مغ الػاحج الرحيس فدخت 3السقياس عغ وجػد )

%( مغ التبايغ الكمي، ما يعشى أنَّ ىحه األبعاد التى تكػن ىحا العامل تعبخ 61.01)
خمف تعبيًخا جيًجا عغ عامل واحج ىػ الدمػك االندحابي ويذيخ إلى وجػد بشاء نطخي 

 السقياس مسا يؤكج تستع السقياس بجرجة صجق مختفعة.

وعغ مقياس أساليب السعاممة الػالجية الدمبية فقج أسفخت نتائد التحميل العاممي  -
( عػامل جحرىا الكامغ أكبخ مغ الػاحج الرحيس فدخت 6لعبارات السقياس عغ وجػد )

لسقياس مسا يؤكج %( مغ التبايغ الكمي، ما يعشي وجػد بشاء نطخي خمف ا66.67)
 تستع السقياس بجرجة صجق مختفعة.

صجق التكػيغ "السجسػعات الستزادة": تع استخجام صجق التكػيغ لسقياسي )الثقة  (1)
 بالشفذ، الكفاءة االجتساعية( عمى الشحػ التالي: 

وقج تع االعتساد عمى شخيقة مقارنة األشخاف في االختبار فقط، وىحا أسمػب يعتسج  -
%) الخبيع األدنى(، بجرجات  25ت الجسػعة األولى وتسثل أقل عمى مقارنة درجا

% )الخبيع األعمى(، فهيسا يتعمق بسقياس  25السجسػعة الثانية وىي تسثل أعمى 
الثقة بالشفذ فالججول التالي يػضس داللة الفخوق بيغ السجسػعتيغ كسا تع تحجيجىع 

 : كسا يمييغ الستػسصات جيج داللة الفخوق بمغ خالل الجرجة الكمية لمسقياس، لتح
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 (  2ججول )

 قيسة ت وداللة الفخوق بيغ الستػسصات لسشخفزي ومختفعي الثقة بالشفذ
 الجاللة قيسة ت مختفعه الثقة بالشفذ مشخفزه الثقة بالشفذ البشهد

 5ع 5م 4ع 4م
 .999 49.88 6.6 7;.4; 7>.49 ;6.;7 الجرجة الكمية

الفخوق بيغ متػسصات كال السجسػعتيغ مغ ويتزس مغ الججول الدابق داللة 
مشخفزي الثقة بالشفذ، ومختفعي الثقة بالشفذ في الجرجة الكمية عمى السقياس ذاتو، 
وقج سبق اإلشارة إلى أنو إذا كانت ىشاك داللة إحرائية واضحة لمفخق بيغ الستػسصات، 

 ق.يسكغ القػل بأن االختبار صادق، وىػ ما يتزس جمًيا مغ الججول الداب

 أما عغ مقياس الكفاءة االجتساعية فكانت الشتائد كسا يمي:  -

 ( 3ججول )

 قيسة ت وداللة الفخوق بيغ الستػسصات لسشخفزي ومختفعي الكفاءة االجتساعية 
 الجاللة قيسة ت مختفعه الكفاءة االجتساعية مشخفزه الكفاءة االجتساعية البشهد

 5ع 5م 4ع 4م
 .999 ;:.45 7;5.9 546.;5 74>.4 49.794 الجرجة الكمية

ويتزس مغ الججول الدابق داللة الفخوق بيغ متػسصات كال السجسػعتيغ مغ ذوي 
القجر السشخفس مغ الكفاءة االجتساعية، وذوي القجر السختفع في الجرجة الكمية عمى 

ىشاك السقياس ذاتو، حيث كانت قيسة "ت" دالة ، وقج تع اإلشارة سابًقا إلى أنو إذا كانت 
داللة إحرائية واضحة لمفخق بيغ الستػسصات، يسكغ القػل بأن االختبار يتستع بجرجة 

 مغ الرجق.
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ثانًيا: الثبات: قام الباحث بتقجيخ الثبات مغ خالل عيشة تتػافخ فييع صفات العيشة  
األساسية باستخجام معامل ألفا كخونباخ، وشخيقة القدسة الشرهية بصخيقة)الفخدي، 

بخاون" في حال تداوي نرفي االختبار أو معادلة -واستخجام معادلة "سبيخمانالدوجي(، 
"جػتسان" في حال عجم تداوي نرفي االختبار لترحيس أثخ الصػل، وذلظ لكل بعج مغ 

 أبعاد السقياس مشفخًدا.
 ( 4ججول)

 نتائد معامالت الثبات ألدوات البحث 

 القدسة الشرفية كخونباخ -معامل ألفا  أبعاد السكياس أدوات البحث م

الدمهك  4
 االندحابي

 58>.9 6;;.9 الخجل
 :9>.9 99;.9 االنظهاء

 75>.9 68;.9 العدلة االجتساعية

أساليب  5
 السعاممة

 الهالجية الدمبية

 85;.9 84>.9 الدائجة الحساية

 44;.9 4:;.9 اإلهسال

 >>:.9 55;.9 التدمط

 94:.9 9.986 القدهة

 :6;.9 5:;.9 التحبحب

 67:.9 85:.9 التفخقة

 5>:.9 94;.9 الثقة بالشفذ 6

 7;;.9 95>.9 الكفاءة االجتساعية 7
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ويتبيغ مغ الججول الدابق أن جسيع معامالت الثبات مقبػلة، وُيالحع أنيا متقاربة      
معامل الثبات، كخونباخ، والقدسة الشرهية. وىػ ما يذيخ إلى ارتفاع  -في شخيقتي ألفا

 ويػضس أن السقاييذ تتستع بجرجة كبيخة مغ الثبات.

 رابًعا : إجخاءات البحث: 

 تسثمت إجخاءات البحث في عجد مغ الخصػات كسا يمي: 

تع التصبيق في جمدات جساعية بذكل مجسػعات صغيخة بالتشديق مع مجيخي  -
الججية في ( أميات لفخض 10الخوضات، بحيث ال يديج العجد في السجسػعة عغ)

التصبيق، بجانب التصبيق بذكل مشفخد مع بعس األميات الحيغ يديل عمى الباحث 
 التػاصل معيع. وعاون الباحث فخيق مغ الدمالء.

دقيقة، في حيغ استغخق التصبيق عمى  60إلى  45استغخقت جمدة التصبيق ما بيغ  -
( استسارة 59العيشة الكمية فتخة تتخاوح مغ شيخ ونرف إلى شيخيغ. وتع استبعاد عجد)

لعجم استكسال االختبارات لمشياية. وكانت الجمدات تبجأ في البجاية بإلقاء التعميسات 
عاون والتأكيج عمى سخية البيانات، وكان يتع التأكج عمى السذاركيغ، وحثيع عمى الت

مغ ملء البيانات عمى كخاسة االجابة ومخاجعة البشػد لمتأكج مغ عجم تخك أي بشج دون 
 إجابة، وكان ىشاك تعاون جيج مغ قبل األميات. 

تع تقديع أفخاد عيشة البحث إلى مجسػعتيغ: "أميات األشفال غيخ السشدحبيغ  -
(، أميات األشفال 126( وبم  عجدىع )60حاصميغ عمى درجة كمية )اجتساعًيا وىع ال

( مغ خالل 60السشدحبيغ اجتساعًيا وىع الحاصميغ عمى درجة كمية أعمى مغ )
(،وتع إجخاء التحميالت اإلحرائية 119مقياس الدمػك االندحابي وبم  عجدىع)

 الالزمة مثمسا يتزس بالفخض األول.
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السشدحبيغ اجتساعًيا واالكتفاء أميات األشفال  تع استبعاد أميات األشفال غيخ -
السشدحبيغ اجتساعًيا  وتع إجخاء التحميالت اإلحرائية الالزمة مثمسا يتزس بالفخض 

 الثاني والثالث والخابع
 خامًدا: األساليب اإلحرائية:  

 الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية 
  مغ اعتجالية التػزيع عمى اختبارات البحث.  التأكجو تع حداب معاممي االلتػاء والتفمصس 

  اختبار)ت( لجاللة الفخوق بيغ الستػسصات الحدابية لمسقارنة بيغ السجسػعات لعيشة
 البحث في الستغيخات محل االىتسام.

  اختبار تحميل التبايغ أحادي االتجاه(One-way Anova)  لمسقارنة بيغ السجسػعات
 ت محل االىتسام.الفخعية لعيشة البحث في الستغيخا

  معامل االرتباط السدتقيع لد"بيخسػن"، لمكذف عغ العالقة بيغ الدمػك االندحابي وباقي
 متغيخات البحث كسا تجركيا األميات.

  معامل االنحجار التجريجيStepwise Regression وذلظ لسعخفة حجع اإلسيام ،
االندحابي لجى أفخاد العيشة الشدبي لكلٍّ مغ الستغيخات محل البحث في التشبؤ بالدمػك 

 مغ السشدحبيغ اجتساعًيا.

 عخض نتائد البحث
تتزسغ الدصػر التالية الشتائد التي كذفت عشيا التحميالت اإلحرائية وذلظ لإلجابة      

 عغ تداؤالت البحث الحالية كسا يمي:
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  عخض نتائد الفخض األول:

بيغ مجسػعة األشفال غيخ يشز الفخض عمى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية      
السشدحبيغ اجتساعًيا، واألشفال السشدحبيغ اجتساعًيا في متغيخات البحث )أساليب السعاممة 
الػالجية الدمبية، الثقة بالشفذ، الكفاءة االجتساعية(. ولإلجابة عمى الفخض، تع استخجام 

ث وتشاسبو مع اختبار)ت( لجاللة الفخوق بيغ الستػسصات الحدابية لسالئستو لفخض البح
 اعتجالية التػزيع مغ حيث استخجام اإلحراءات السعمسية، وكانت الشتائد كسا يمي:

 (5ججول )

 األشفال غيخ السشدحبيغ اجتساعًيا واألشفال السشدحبػن اجتساعًيا في متغيخات البحث أمياتالسقارنة بيغ 

األبعاد  الستغيخات
 الفخعية

أميات األشفال غيخ 
 االسشدحبيغ اجتساعيً 

 (126)ن= 

أميات األشفال 
 السشدحبيغ اجتساعًيا

 (119)ن=

 الجاللة قيسة ت

 2ع 2م 1ع 1م

أساليب  1
السعاممة الػالجية 

 الدمبية

 الحساية
 الدائجة

2.912 1.374 7.184 1.604 -22.420 0.000 

 0.000 17.970- 1.637 6.882 1.155 3.642 اإلىسال

 0.000 19.908- 1.868 7.134 1.281 3.079 التدمط

 0.000 22.860- 1.758 7.260 0.0938 3.174 القدػة

 0.681 0.411 0.970 3.0840 0.966 3.134 التحبحب

 0.871 0.162- 0.987 3.084 0.993 3.063 التفخقة

 0.000 47.083 8.164 49.193 18.130 134.61 الثقة بالشفذ 2

 0.000 55.218 7.852 33.109 8.111 89.484 الكفاءة االجتساعية 3
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 مغ الججول الدابق يتزس :

وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ مجسػعتي البحث في متغيخات: أساليب السعاممة  -
الدائجة، اإلىسال، التدمط، القدػة"، في اتجاه عيشة األشفال  الػالجية الدمبية " الحساية

 0.001داللة أقل مغ  السدشحبيغ اجتساعًيا، وجسيع قيع ت دالة عشج مدتػى 

وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ مجسػعتي البحث في متغيخات: الثقة بالشفذ،  -
الكفاءة االجتساعية، في اتجاه عيشة األشفال غيخ السدشحبيغ اجتساعًيا، وكانت جسيع 

  0.001قيع)ت( دالة عشج مدتػى داللة أقل مغ 

البحث في متغيخات: التحبحب عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ مجسػعتي  -
التفخقة كإحجى األساليب الػالجية الدمبية الستبعة في التشذئة، وتخاوحت مدتػيات 

 مسا يذيخ إلى تحقق فخض البحث جدئًيا.0.8،   0.6الجاللة ما بيغ 

  عخض نتائد الفخض الثاني:

يشز الفخض عمى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في درجات متغيخ الدمػك     
)مشخفس، متػسط، مختفع(، والسدتػى   االندحابي يسكغ أن تعدي إلى مدتػى تعميع األم

االقترادي لألسخة  )مشخفس، متػسط، مختفع(. ولمتحقق مغ صحة الفخض.تع استخجام 
 تحميل التبايغ أحادي االتجاه مغ أجل السقارنة بيغ مجسػعات البحث الستعجدة، كسا يمي:
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 (6ججول )

 ءات الػصهيةنتئاج اإلحرا

الستهسط  العجد مدتهى التعميم
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 49.:4 487.67 ;6 مدتهى تعميم مشخفض
 87.>4 456.75 75 مدتهى تعميم متهسط
 94.> 499.79 >6 مدتهى تعميم مختفع

 >58.59 6:.:45 >44 السجسهع

 فيسا يتعمق بسدتػى تعميع األم : ( أ)

 (7ججول )

 األحادي لمفخوق في الدمػك االندحابي وفًقا لسدتػى تعميع األم.تحميل التبايغ 
 P.Value قيسة)ف( متهسط السخبعات درجات الحخية مجسهع السخبعات مرجر التباين
 9.999 *;97.;; >55998.4 5 7>78669.6 بين السجسهعات
 ::588.9 449 864.;98>5 داخل السجسهعات

  ;44 57>.;;>7: اإلجسالي

 دالة 

وىي أقل مغ  0.001بمغت  P.Valueيالحع مغ ججول تحميل التبايغ الدابق أن قيسة 
وىحا يذيخ إلى أن ىشاك اثشيغ عمى األقل مغ الستػسصات غيخ  0.05مدتػى السعشػية 

              متداوية. ولتحجيج مرجر الفخوق بيغ السجسػعات تع عسل السقارنات البعجية
( Post Hoc Tests) بار شيهيوبحداب اختScheff      كسا يمي ، 
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 (8ججول)

 نتائد السقارنات الستعجدة

 P.Value متهسط الفخق  السقارنات الثشائية )مدتهيات التعميم لألم (

 9.999 *46>.69 مدتهى تعميم مشخفض / مدتهى تعميم متهسط

 9.999 *9;;.:7 مدتهى تعميم مشخفض / مدتهى تعميم مختفع

 9.999 *:9>.49 مدتهى تعميم مختفعمدتهى تعميم متهسط / 

 دالة 

يتزس أن ىشاك اختالًفا بيغ السجسػعة األولى"مدتػى تعميع األم السشخفس"، والسجسػعة  -
وىي أقل مغ مدتػى  P.Value 0.001الثانية "مدتػى تعميع األم الستػسط"، حيث قيسة 

، وكانت الفخوق في اتجاه السجسػعة األولى؛ حيث بم  الستػسط الحدابي  0.05السعشػية 
 . 123.42في حيغ متػسط السجسػعة الثانية  154.34ليا 

بيغ السجسػعة األولى"مدتػى تعميع األم السشخفس"،  سا أن ىشاك اختالًفا ك -
 P.Value 0.001ألم السختفع"، حيث كانت قيسة والسجسػعة الثالثة "مدتػى تعميع ا
، وكانت الفخوق في اتجاه السجسػعة األولى؛ حيث  0.05وىي أقل مغ مدتػى السعشػية 
 . 106.46في حيغ متػسط السجسػعة الثانية  154.34بم  الستػسط الحدابي ليا 

كسا يتزس أيًزا أن ىشاك اختالًفا معشػيًّا بيغ السجسػعة الثانية"مدتػى تعميع األم  -
 P.Valueالستػسط"، والسجسػعة الثالثة "مدتػى تعميع األم السختفع"، حيث كانت قيسة 

، وكانت الفخوق في اتجاه السجسػعة  0.05وىي أقل مغ مدتػى السعشػية  0.001
في حيغ متػسط السجسػعة الثالثة  123.42حدابي ليا الثانية؛ حيث بم  الستػسط ال

106.46 . 
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ويسكغ القػل بأن الدمػك االندحابي لألشفال إنسا يختبط بذكل كبيخ بالسدتػيات  -
السشخفزة مغ التعميع لألميات عكذ السدتػيات السختفعة مغ التعميع. مسا يذيخ إلى 

 تحقق صحة فخض البحث.

 ترادي لألسخة )ب( وفيسا يتعمق بالسدتػى االق
 (9ججول )

 نتئاج اإلحراءات الػصهية

 االنحخاف السعياري  الستهسط الحدابي العجد السدتهى االقترادي لألسخة
 :;>.49 487.849 64 مدتهى اقترادي مشخفض
 45;.55 4;:.457 88 مدتهى اقترادي متهسط
 86>.: 848.:49 66 مدتهى اقترادي مختفع

 >58.59 >6:.:45 >44 السجسهع
 (10ججول )

 تحميل التبايغ األحادي لمفخوق في الدمػك االندحابي وفًقا لمسدتػى االقترادي لألسخة 

 P.Value قيسة)ف( متهسط السخبعات درجات الحخية مجسهع السخبعات مرجر التباين
 *87.478 >::.495;4 5 ;69598.88 بين السجسهعات

 
9.999 

 >667.66 449 6.669;:;6 داخل السجسهعات
  ;44 57>.;;>7: اإلجسالي

 * دالة

وىي أقل  0.001بمغت  P.Valueيالحع مغ ججول تحميل التبايغ الدابق أن قيسة  -
وىحا يذيخ إلى أن ىشاك اثشيغ عمى األقل مغ الستػسصات  0.05مغ مدتػى السعشػية 

غيخ متداوية. ولتحجيج مرجر الفخوق بيغ السجسػعات تع عسل السقارنات البعجية بحداب 
 اختبار شيهيو كسا يمي:     
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 (11ججول)
 نتائد السقارنات الستعجدة

 P.Value متهسط الفخق  )السدتهيات االقترادية لألسخة(السقارنات الثشائية 
 9.999 *67:.>5 مدتهى اقترادي مشخفض / مدتهى اقترادي متهسط
 9.999 *999.:7 مدتهى اقترادي مشخفض / مدتهى اقترادي مختفع
 9.999 *599.:4 مدتهى اقترادي متهسط / مدتهى اقترادي مختفع

 دالة 

يتزس مغ الججول الدابق أن ىشاك اختالًفا معشػيًّا بيغ السجسػعة األولى"السدتػى  -
االقترادي السشخفس لألسخة"، والسجسػعة الثانية " السدتػى االقترادي الستػسط 

 0.05وىي أقل مغ مدتػى السعشػية  P.Value 0.001لألسخة "، حيث كانت قيسة 
ى؛ حيث بم  الستػسط الحدابي ليا ، وكانت الفخوق في اتجاه السجسػعة األول

 . 124.78في حيغ متػسط السجسػعة الثانية  154.51

ىشاك اختالًفا بيغ السجسػعة األولى"السدتػى االقترادي السشخفس"، والسجسػعة  -
وىي أقل  P.Value 0.001الثالثة " السدتػى االقترادي السختفع"، حيث كانت قيسة 

فخوق في اتجاه السجسػعة األولى؛ حيث بم  ، وكانت ال 0.05مغ مدتػى السعشػية 
 . 107.51في حيغ متػسط السجسػعة الثالثة  154.51الستػسط الحدابي ليا 

كسا يتزس أيًزا أن ىشاك اختالًفا معشػيًّا بيغ السجسػعة الثانية "السدتػى االقترادي  -
الستػسط"، والسجسػعة الثالثة"السدتػى االقترادي السختفع"، حيث كانت قيسة 

P.Value 0.001  وكانت الفخوق في اتجاه  0.05وىي أقل مغ مدتػى السعشػية ،
في حيغ متػسط  124.78السجسػعة الثانية؛ حيث بم  الستػسط الحدابي ليا 

 . 107.51السجسػعة الثالثة 
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ويسكغ القػل بأن الدمػك االندحابي لألشفال إنسا يختبط بذكل كبيخ بالسدتػيات      
السشخفزة عمى عكذ السدتػيات االقترادية السختفعة. مسا يذيخ إلى تحقق االقترادية 

 صحة فخض البحث.

  عخض نتائد الفخض الثالث :

يشز الفخض عمى وجػد عالقة ارتباشية ذات داللة إحرائية بيغ الدمػك االندحابي      
، الكفاءة والستغيخات محل االىتسام )أساليب السعاممة الػالجية الدمبية، الثقة بالشفذ

االجتساعية( لجى مجسػعة األشفال السشدحبيغ اجتساعًيا. وفي سبيل التحقق مغ ذلظ تع 
 استخجام معامل االرتباط السدتقيع، كسا يمي: 
 (12ججول )

 (119معامالت االرتباط بيغ الدمػك االندحابي ومتغيخات البحث )ن= 
معامل االرتباط مع الدمهك  متغيخات البحث

 االندحابي
معامل االرتباط مع  متغيخات البحث

 الدمهك االندحابي
 :9.98 التحبحب **9.8:8 الدائجة الحساية

 9.959- التفخقة **9.758 اإلهسال
 >9.45- الثقة بالشفذ **>>9.7 التدمط
 **:9.75- الكفاءة االجتساعية **9.846 القدهة

 (  0.01** االرتباط دال عشج مدتػى داللة ) 

 الدابق إلى :ذيخ الججول وي

ىشاك عالقة شخدية متػسصة ذات داللة إحرائية بيغ الدمػك االندحابي وأساليب  -
 السعاممة الػالجية الدمبية "الحساية الدائجة، اإلىسال، التدمط، القدػة".
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ىشاك عالقة عكدية متػسصة ذات داللة إحرائية بيغ الدمػك االندحابي والكفاءة  -
 االجتساعية.

الدمػك االندحابي و التحبحب، التفخقة، الثقة بالشفذ.وىحا  عجم وجػد عالقة بيغ -
يذيخ إلى احتسالية أن تدداد معجالت الدمػك االندحابي كمسا تػافخت أساليب معاممة 
والجية سمبية، وأن معجالت الدمػك تشخفس كمسا ارتفعت معجالت الكفاءة االجتساعية. 

 ما يذيخ إلى تحقق صحة فخض البحث جدئًيا

 :د الفخض الخابععخض نتائ

يشز الفخض عمى أن متغيخات البحث تعج ذات قجرة تشبؤية بالدمػك االندحابي لجى      
عيشة البحث. وتع استخجام تحميل االنحجار التجريجي، لمتحكع فى عجد الستغيخات التى تجخل 
كثخ في معادلة االنحجار، بيجف إيجاد عالقة بيغ الستغيخ التابع والستغيخات السدتقمة األ 

ارتباًشا بو عغ شخيق الكذف عغ حجع اإلسيام الشدبي لتمظ الستغيخات في تذكيل الدمػك 
االندحابي. وىحه الصخيقة تشتيي بأقل مجسػعة مغ الستغيخات التي تديع في الشسػذج 

 ( كسا يمي:133، 2004)أبػسخيع،
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(13ججول )  

 لجى أفخاد عيشة البحثنتائد تحميل االنحجار التجريجي لمستغيخات محل البحث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتزس مغ الججول الدابق ما يمى:

القدػة( ليا قجرة ة، الكفاءة االجتساعية، متغيخات البحث السدتقمة)الحساية الدائج -
، وأن جسيع مغ األشفال السشدحبيغ اجتساعًيا تشبؤية بالدمػك االندحابي لجى عيشة البحث

الثالثة ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة تخاوح ما بيغ معامالت االنحجار لمستغيخات 
(0.001  ،0.05 . ) 

( في جسيع خصػات تحميل 0.001قيسة "ف" لمستغيخات الثالثة دالة عشج مدتػى ) -
االنحجار التجريجي، مسا يذيخ إلى داللة تأثيخ الستغيخات السدتقمة في الستغيخ التابع، 

 عادلة التشبؤية.ومسا يذيخ أيًزا إلى داللة الس
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نات الخاصة بالستغيخ التابع. حيث ا% مغ البي42.6أن معادلة االنحجار تسثل  -
% في تبايغ متغيخ الدمػك  44.1أسيست الستغيخات الثالثة )السدتقمة( بشدبة 
حيث  ،خات تأثيًخا في الدمػك االندحابياالندحابي، وُيعج متغيخ الحساية الدائجة أكثخ الستغي

: في تبايغ درجات الدمػك االندحابي، وقج تال ىحا الستغيخ في التأثيخ 33أسيع بشدبة 
%، ثع متغيخ القدػة والحى ساىع بشدبة 8.2الكفاءة االجتساعية الحى ساىع بشدبة 

 بايغ متغيخ الدمػك االندحابي. %  في ت2.9
بي، جاءت بقية الستغيخات السدتقمة بالشسػذج غيخ دالة في التشبؤ بالدمػك االندحا -

 والتي استبعجت مغ الشسػذج لزعف تأثيخىا في الستغيخ التابع، كسا بالججول التالي:
 ( 14ججول)

 نتائد تحميالت االنحجار لمستغيخات غيخ الجالة بالشسػذج االنحجاري 

 مدتهى الجاللة ت بيتا الستغيخات
 5>9.4 4.646 9.449 اإلهسال

 9.969 9.7:7 >9.99 التدمط
 8:>.9 9.965 9.995 التحبحب
 9>;.9 9.464- >9.99- التفخقة

 4>9.5 4.98 9.9:9 الثقة بالشفذ

وتؤكج نتائد تحميل االنحجار التجريجي الددابقة صدحة الفدخض السصدخوح. ومدغ خدالل  -
 الججول الدابق ندتصيع أن ندتخخج معادلة االنحجار التي تشز عمى التالي:

االنحدددددجار األول( الستغيدددددخ األول  )معامدددددل الستغيدددددخ التابع=القيسدددددة الثابتدددددة )معامل 
 االنحجار الثاني( الستغيخ الثاني ) معامل االنحجار الثالث( الستغيخ الثالث وىكحا ،،،

 : ويسكغ التعػيس في السعادلة لشحرل عمى السعادلة التالية 
الكفدداءة × 0.811-)  الحسايددة الدائدجة ( × 6.161 )88.472الددمػك االنددحابي=

 القدػة(.× 3.012االجتساعية( )
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 مشاقذة الشتائد
أساليب تذيخ الشتائد الخاىشة لمبحث إلى أن الدمػك االندحابي لألشفال يختبط ب     
التي يتمقاىا األشفال مغ قبل الػالجيغ، وكحلظ السدتػيات  الػالجية الدمبية السعاممة

ىحا الدمػك قج يشجع عغ السشخفزة مغ تعميع األم والسدتػى االقترادي لألسخة. وأن 
احداس الصفل بانخفاض كفاءتو االجتساعية. كسا أضيخت الشتائد أن بعس تمظ العػامل 

مظ الستغيخات "الحساية الدائجة، تؤدي دوًرا بارزًا في التشبؤ بالدمػك االندحابي، وجاء أىع ت
ية، وىػ ما يتفق متغيخ الكفاءة االجتساعدمبية، القدػة"  كأحج أساليب السعاممة الػالجية ال

جدئًيا مع ما قج أوضحو التخاث الدابق والشسػذج التي اقتخحو الباحث. حيث جاءت الجرجة 
 السختفعة بيغ أفخاد العيشة مشبًئا بالدمػك االندحابي لجييع. 

ساليب السعاممة الػالجية الدمبية وما االرتباط بيغ الدمػك االندحابي وأفهيسا يتعمق ب   
        الحالي مغ نتائد تتفق في مجسميا مع نتائد دراساتتػصل اليو البحث 

(Morgan,Walters,1998) ؛ (2007)أبػ العيشيغ(، 2005)الذسخي  ؛Gresham, 
Scudder, 2007)) ؛(Cao, Ting, 2009)  (؛ 2010و أبػ فخخ) ، سسعان

أن إلى شارت والتي أ (.2017) كخم(؛ 2017)بخكات( 2017أحسج)(؛ 2013)عبجالذافي
شجة االندحاب االجتساعي تدداد مع زيادة أساليب السعاممة الخاشئة وكانت أكثخ األساليب 

رتباط بيغ ضيػر الدمػك ال ا كسا أشارت الى  والديصخة.، اسمػب الحساية الدائجةاىتساًما 
انخفاض الكفاءة ، االكتئاب، مثل القمق ؛االندحابي وبعس السذكالت الدمػكية لألشفال

 ضيػر اضصخابات الشصق والكالم. ،االجتساعية

ليو البحث إوعغ االرتباط بيغ الدمػك االندحابي والكفاءة االجتساعية وما تػصل    
    ؛ (Lillian,Negron 1986) دراساتالحالي مغ نتائد تتفق في مجسميا مع نتائد 
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 عيةبعس العػامل األسخية عمى الكفاءة االجتسا( التي أكجت عمى تأثيخ 2007التختػري)و 
لألسخة مغ شأنيا  االقترادي واالجتساعي والسدتػى مدتػى الثقة بالشفذ،  أن لمصفل و
كسا أشارت تمظ الجراسات في  .عمى تصػر الكفاءة االجتساعية عشج األشفال أن تؤثخ

داللة لمبيئة األسخية في تشسية سمػك االستقاللية وسمػك ميارات الكفاءة نتائجيا إلى 
 .مفيػم الحات عشج األشفالاالجتساعية وتكػيغ 

أما عغ العالقة بيغ ضيػر الدمػك االندحابي لجى األشفال وانخفاض مدتػى تعميع    
الرباح  :دراسات. فتمظ الشتيجة تتفق مع نتائد ألم أو السدتػى االقترادي لألسخةا

؛ ىػساوي،        (2012) سميسان، ودمحم، (2010)و أبػ فخخ سسعان، (1993)والخصيب
إلى استخجام األساليب غيخ قج يمجأون بعس اآلباء . والتي أشارت أن (2013)سالع و
االنعدالية وضعف فتطيخ لجييع دػية فى تشذئة األشفال الحيغ يشتسػن إلى الصبقة الجنيا ال

التخكيد واالنتباه ، أما األشفال الحيغ يشتسػن إلى الصبقة العميا والحيغ تمقػا رعاية اقترادية 
بالصاعة والتشافذ فى بعس السيام التى كمفػا بيا  اتدسػال مخاحل تشذئتيع فقج كافية خال 

 .    ىحا إلى جانب اىتساميع بسذاعخ اآلخخيغ

 إن شخيقة التشذئة األسخية، وجساعة الخفاق( (Kaplan,Brain,1987وقج أشار    
فطخوف البيت الحي يعير فيو الصفل ، في عسمية الشزد االجتساعي  اميسً  ادورً  يؤديان

أن فالدتأثيخ الكبيخ لألسخة في حياة الفخد  مغ خغعوعمى الليا آثار عمى سمػكو وشخريتو؛ 
ىشاك بعس أساليب التشذئة األسخية يسكشيا أن تؤدي إلى عخقمة الشسػ الدػي لمصفل، 

خية الخاشئة التي وىشا تبخز الشقصة األكثخ خصػرة والستسثمة بتحػل أساليب التشذئة االس
يتمقاىا الصفل في كشف األسخة إلى أساليب تكيف يتعمع الصفل مغ خالليا كيف يدتجيب 

ا سيشقل ىحه لمسػاقف الحياتية عمى اختالف أشكاليا والحقا عشجما يغجو ىحا الصفل راشجً 
ساليب معو إلى أسختو التي سيبشييا، فإذا كانت ىحه األساليب سػية فيي ستداعجه ألا
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أن يتػافق مع محيصو وبيئتو, أما إذا كانت غيخ سػية فيي ربسا تكػن أحج العػامل عمى 
ا في التسييج لطيػر السذكالت واالضصخابات الشفدية في مخحمة ما مغ األكثخ اسيامً 

 (. 2013لتشسية الصفػلة السبكخة،  السخكد اإلقميسي)حياتو

ىػ أسمػب الحساية واحج آن في  أا وخصولعل مغ أكثخ أساليب التشذئة األسخية شيػعً 
وىي التي تؤثخ عمى األشفال بالدمب، فبعس األسخ إنسا تعتشي بالصفل عشاية  ،الدائجة

مفخشة، وتغالي في حسايتو ، ويتسثل ذلظ في االستجابة لكافة رغباتو مسا يجعل الصفل 
قيام يعشي بيا الفي كافة اإلشباعات. وقج  بذكل أو بأخخ يعتسج عمى الػالجيغ مدتقبالً 
 حيث إنأحج الػالجيغ نيابة عغ الصفل؛  بيا بالػاجبات والسدؤوليات التي يسكغ أن يقػم 

حخمان الصفل مغ الترخف في أمػره الخاصة يؤدي إلى عجده وعجم تحسمو لسدؤوليتو 
التي مغ السفتخض أن  كفخد في السدتقبل، وكحلظ مػاجية الرعاب والسػاقف االجتساعية

لكي تتكػن لجيو شخرية ناضجة ومدتقمة عغ شخرية الػالجيغ,  يقػم الصفل بيا بشفدو
 وتمظ .شخرية قادرة عمى االعتساد عمى الشفذ ومػاجية كافة السػاقف في الحياة الحقا

عمى سمػك الصفل حيث إنيا تؤدي بجانب العجد إلى دمبية الحساية السفخشة ليا نتائجيا ال
عية لجى الصفل، كسا تؤدي إلى انعدالو عجم الثقة بالشفذ والفذل في السػاقف االجتسا

 حتى داخل األسخة.

فتمظ األسخ ال صحيس،  ليذ ذلظ عميو، لكغ تحافع تعتقج أنيا األسمػب بحلظ األسخو   
تدصيع التفخقة بيغ كسية الخعاية والحساية السصمػبة لمصفل، لحا فقج يسشحػنو مغ الػقت 

جيج مغ السذكالت عإلى   ديسا يؤ موالجيج والسال ما ال يصيقو وليذ في حاجة إليو 
والرعػبات التي تقيجه، بجاًل مغ إشالق حخيتو، أو اإلسخاع في دفعو نحػ االستقالل، 
والثقة، واالعتساد عمى الشفذ؛ مسا يؤد ِّي في بعس األحيان بالصفل إلى األنانية والعشاد 
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 فى كثيخة أسخ طوتفخ . فلالدائج الحي يكػن مغ اآلثار السباشخة لمعصف والذفقة عمى الص
 القيام عمى قادريغ غيخ مشيا بأنيع والحشان، أو أعتقاد الذفقة بجافع ماإأبشائيا،  حساية
 كل فى عشو وصية صارمة، وتشرب نفديا مخاقبة ترخفاتيع وضائفيع، فتخاقب مغ بكثيخ

 عجم درجة الػصػل إلى مغ الصفل حخمان عشو يشتد بل الصفل يخجم ال شىء، وذلظ
 .( 30، 2011، دمحمالشفدى ) لمتػافق لعجم تؤىمو التى واإلنفعالى اإلجتساعى الشزد

تتسثل في  والتي يسكغ أن القدػة الذجيجة مغ جانب اآلباء ويسكغ القػل بأن استخجام  
استخجام أساليب التيجيج والحخمان، أو استخجام العقاب البجني كأساس في عسمية التشذئة 
االجتساعية ُتشس ِّي لجى األشفال صفة الكحب تجشًبا ألي عقاب، وكحلظ التخدد في اتخاذ 

 البجنى العقاب أساليب اآلباء يدتخجمفعشجما  قخارات في السػاقف التي يتعخض ليا الصفل.
 ىحا، والقدػة بالذجة أبشائيع مع ويتعامل األباء اإلجتساعية التشذئو عسمية أثشاء شفدىوال

 شخرية يخمق قج كسا اإلنجاز عمى القجره وعجم الخػف إلى تسيل شخرية إلى يؤدى
(، مسا يتختب عميو خمق 55، 2002، رياضوالتجميخ ) التخخيب إلى تسيل متسخدة

الخخوج عمى قػاعج الدمػك الستعارف عميو كػسيمة شخرية عجوانية متسخدة تشدع إلى 
كحلظ  (.47، 2001)قشاوى،  لمتشهيذ والتعػيس عسا تعخضت لو مغ ضخوب القدػة

لػسػاس ، اعجوانية، الذعػر بالجونية واحتقار الحاتال، سخد وعريان األوامخيًزا التأ
فل سمػك غيخ ، تعمع الصالقيخي والخىاب اإلجتساعي، نقز الحكاء ومحجودية التفكيخ

تحل مذاكمو إال بالزخب فإذا أخح شفل مشو لعبتو ضخبو ومغ ىشا  مخغػب ويعتقج أنو ال
 .ا عشج األشفال فيتحاشػن المعب معويكػن ىحا الصفل مكخوىً 

عغ الستغيخات التي لع تدتصع التشبؤ بالدمػك االندحابي في عيشة البحث الخاىغ و    
التي استصاعت التشبؤ بالدمػك رتباًشا داخمًيا مع الستغيخات فخبسا يعدى ذلظ لكػنيا مختبصة ا
 تسارس دوًرا معجاًل لتمظ العالقة. االندحابي في البحث، وربسا أنيا 
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وفي ضػء ما سبق يسكششا أن نقػم بإعادة بشاء الشسػذج الدابق اإلشارة إليو وفًقا لحجع 
التابع، وىػ بسثابة نسػذج مقتخح اإلسيام الشدبي لمستغيخات السدتقمة في التشبؤ بالستغيخ 

يػضس العالقة بيغ الستغيخات محل االىتسام والدمػك االندحابي، وباختبار صحة ذلظ 
الشسػذج مغ خالل العالقات التشبؤية بالستغيخ التابع )الدمػك االندحابي( مغ خالل 

لشفذ، مجسػعة مغ الستغيخات السدتقمة )أساليب السعاممة الػالجية الدمبية، الثقة با
الكفاءة االجتساعية(. ومغ خالل نتائد تحميل االنحجار اتزس أن ىشاك متغيخات ذات قجرة 

، فيسا تع ، القدػة "تشبؤية بالدمػك االندحابي وىي " الحساية الدائجة، الكفاءة االجتساعية
 استبعاد بعس الستغيخات عمى أساس ضعف تأثيخىا في الستغيخ التابع.  

تمظ الشتائد يسكغ أن نػضس أن الشسػذج السقرػد يسكغ استخجامو عشج  ومغ خالل   
محاولة الترجي لطاىخة الدمػك االندحابي، فقج أشارت الشتائد إلى أن ىشاك ثالثة 
متغيخات كانت صاحبة القجرة التشبؤية العالية ألفخاد عيشة البحث، وفي ضػء ذلظ سػف 

غيخات مغ حيث مجى إسيام كلٍّ مشيا في نقػم بإعادة وضع الشسػذج متزسًشا تمظ الست
 تبايغ درجات بالدمػك االندحابي لألفخاد، وىحا ما يػضحو الذكل التالي:

 

 

 

 

 
 

 .بالدمػك االندحابيالقجرة التشبؤية  الستغيخات ذات (1شكل )

%( 33) مغ قبل الػالجيغالحساية الدائجة   

الدمػك االندحابيضيػر   

%( 8.2)انخفاض الكفاءة االجتساعية لمصفل %(2.9)مغ قبل الػالجيغ القدػة   

% 44.1الستغيخات الثالثة أسيست بشدبة   
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ويسكغ أن ندتشتد مغ الذكل الدابق أن استخجام أساليب السعاممة الػالجية الدمبية      
إحداسو بعجم تقجيخه لحاتو، جونية، الػالجيغ ربسا تؤدي إلى شعػر األشفال بالمغ قبل 

فيعجد عغ إشباع حاجاتو وربسا تؤدي النخفاض الكفاءة االجتساعية لجييع وأن مقجار 
التفاعل بيغ كل ما سبق ذكخه ال يجج الصفل أمامو مفًخا سػى االندحاب مغ كافة السػاقف 

داؤل الحي يصخح نفدو اآلن: ما ىي الكيهية التي ندتصيع والت. والتفاعالت االجتساعية
 ؟ناضد و قادر عمى تحسل السدؤولية  شفل تقجيعمغ خالليا 

في ضل نتائد البحث الحالي، ونتائد الجراسات والبحػث الدابقة، عميشا أن نجرك جيًجا    
            شاراممة الػالجية لمصفل وحدبسا أأثشاء السعىشاك عجة أمػر يجب مخاعاتيا  أن
 ((stigler, 1985أن ذلظ 2013سي لتشسية الصفػلة السبكخة، والسخكد اإلقمي ؛ ) مغ

في بشاء شخرية اجتساعية مشيا تػفيخ األمغ واالستقخار داخل الصفل  داعجيشأنو أن 
التعاون داخل األسخة وخارجيا، تػفيخ الخبخة ة، وتذجيع السذاركة االجتساعية، األسخ 

اآلخخيغ، تػفيخ العير مغ أجل تحقيق أىجاف  ات والتقاليج واالجتساعية الجيجة والعاد
مداعجتو لكافي لمعب والػاجبات السجرسية، مشس الصفل الػقت افخص التصػر السعخفي، 

في تصػر  مسا يديععمى تكػيغ مفيػم إيجابي عغ ذاتو وعغ الصبيعة السحيصة بو، 
خحمة إلى مدتػى مغ الصفل يرل في كل م حيث إنالكفاءة االجتساعية عشج الصفل 

الكفاءة االجتساعية تتشاسب مع السخحمة العسخية التي يسخ بيا كأن يقػم ببعس الدمػكيات 
الستػقعة في كل مخحمة فتتصػر ىحه الدمػكيات وتشسػ تبعًا لمبيئة ولحاجات الصفل الشفدية 

عمى االشالق  وال بج مغ االشارة إلى أن االبتعاد عغ الحساية الدائجة ال يعشي. واالجتساعية
التديب واالنفالت وغياب الحجود وإنسا يعشي وضع حجود وقػانيغ تحكع سمػك الصفل دون 

 ،كسا تعشي األسمػب الػدي والحازم في آن معًا أثشاء التعامل مع الصفل ،االكثار مشيا
وتذجيع ودعع كافة أشكال الدمػكيات السدؤولة والشاضجة التي يبجييا الصفل بجون تجخل 
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فإتاحة الفخصة لمصفل ليشسػ في جػ يذجع محاوالتو  .دائع ومتدمط مغ قبل الػالجيغ
وندعتو نحػ االستقاللية وتأكيج الحات وتذجيعو ودعسو عمى اتخاذ القخار مغ شأنيا 

اشج ناضد و قادر عمى تحسل السدؤولية و اقامة عالقات مجتسعة أن تديع في تقجيع ر 
كسا يديع أيزًا في خمق جػ ايجابي مذبع بالسحبة والجفء  ،سػية وناجحة مع اآلخخيغ

وفي ضل ىحه البيئة االسخية الدػية يذعخ جسيع أشخاف األسخة بحاجتيع بعزيع  ،األسخي 
 .لبعسا
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 المراجعقائمة 

(. دراسة الدمػك االندحابي لجى األشفال مغ حيث عالقتو 2007أبػ العيشيغ، حشان عثسان دمحم)
 ، كمية التخبية، جامعة عيغ شسذ رسالة ماجدتيخبأساليب السعاممة الػالجية. 

 .القاىخة والشذخ، لمتجريب العخبية السجسػعة .الحات ىشجسة إعادة (.2010حت)الشرخ، مج أبػ
 الدسعيةالسذكالت الدمػكية لجى األشفال ذوى اإلعاقة  (.2016(رضػان دمحم ، أسساءنشعبا أبػ

 .. غدة جامعة التخبية، كمية ماجدتيخ رسالة غدة، قصاع في والعادييغ
 اإلعاقة ذوي  األشفال لجى الشصق اضصخابات عالج فى تجريبى بخنامد (. فعالية2016أحسج، ميا صبخى)
 103 -64(، 12)3, مؤسدة التخبية الخاصة والتأىيل، والتأىيلمجمة التخبية الخاصة العقمية. 

 . الكػيت: دار القمع.مغ الحسل إلى الخشج –الصفل (. 2000إسساعيل، دمحم عساد الجيغ)
(. فاعمية بخنامد تجريبي لتشسية السيارات االجتساعية لخفس العدلة 2017بخكات، فاشسة سعيج أحسج)

، السجمة الجولية لمعمػم التخبػية والشفديةاالجتساعية لجى السخاىقيغ ذوى اإلعاقو الفكخية البديصة. 
 178 -152(، 3السؤسدة العخبية لمبحث العمسي والتشسية البذخية ،)

. األردن: دار السديخة لمشذخ والتػزيع السذكالت الشفديو وعالجيا(. 2015بصخس، بصخس حافع)
 والصباعة.

وعالج ألىع عذخ مذكالت". القاىخة: دار الدالم (. مذكالت االشفال"تذخيز 2010بكار، عبج الكخيع )
 لمصباعة والشذخ والتخجسة.

. ويسكغ االستخجاع مغ خالل الكفاءة االجتساعية (.2007، دمحم عػض)التختػري 
https://www.diwanalarab.com 

 2لقاىخة دار الشيزة السرخية ط . ااالجتساعيةاختبار الكفاءة (. 2003)ي عبج الكخيعحبيب، مجج
( فعالية بخنامد تجريبي لتخهيف اضصخابات الشصق وأثخه في خفس 2014حدغ، أسامة عبج السشعع عيج)

، معيج رسالة ماجدتيخالدمػك االندحابي  لجى عيشة مغ األفصال السعاقيغ عقميا القابميغ لمتعمع. 
 شسذ.الجراسات العميا لمصفػلة. جامعةعيغ 

(. الفخوق بيغ الفرامييغ واألسػياء فى بعس الػضائف التشفيحية. 2015حدغ، نجالء عبج الشبي دمحم)
 ، كميو اآلداب, جامعة بشى سػيف.رسالة ماجدتيخ

https://0810gezi0-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1763&page=1&from=
https://www.diwanalarab.com/
https://www.diwanalarab.com/
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(. أثخ بخنامد لمتعمع الشذط فى خفس حجة الدمػك اإلندحابى لجى 2012حدشيغ، مذيخة سالع)
 التخبية، جامعة القاىخة. ، كميةرسالة ماجدتيخالسعاقات عقمًيا. 
 . الخياض: مكتبة الكعيبان. الحػار وبشاء شخرية الصفل(. 1998خمف  ، سمسان)
(. فعالية العالج بالمعب السػجو في تخهيف االندحاب لجى الصفل التػحجي. 2016خمف، دمحم محجػب)

 591 – 553(، 1)24، جامعة القاىخة: كمية الجراسات العميا لمتخبية,مجمة العمػم التخبػية
(. فعالية بخنامد إرشادى لخفس الدمػك االندحابي لجى األشفال 2010الخػالجة، صالس سالع الدػيمع)

 القابميغ لمتعمع مغ السعاقيغ عقمًيا. معيج الجراسات التخبػية: جامعة القاىخة.
لجى السعاق  (. فاعمية بخنامد إرشادى لخفع الكفاءة االجتساعية2010خيخ  ، سحخ عبج الفتاح )
 , كمية التخبية، جامعو بشيا.رسالو دكتػراهعقمًيا القابل لمتعمع. 

 . القاىخة: دار السعخفة الجامعية.التشذئة االجتساعية والتأخخ الجراسي(. 2005الجمشيػري، رشاد)
(. أساليب السعاممة الػالجية وعالقتيا بالدمػك االنتسائى لجى االشفال 2002رياض، أنػر إبخاهيع أحسج)

 ، معيج الجراسات العميا لمصفػلة، جامعة عيغ شسذ.رسالة ماجدتيخالشػبييغ. 
 . القاىخة: دار الذخوق.الشسػ الشفدي لمصفل والسخاىق(. 2005زيجان، دمحم)

(. بخنامد لػفاز لتشسية التػاصل المفطي وخفس الدمػك االندحابي 2018ى)سالع، أميسة فاروق مرصف
 ، كمية التخبية لمصفػلة السبكخة، جامعة القاىخة.رسالة دكتػراهلجى أشفال الخوضة الحاتػييغ. 

. االندحاب االجتساعي وسسات الذخرية لألشفال والسخاىقيغ بالعذػائيات(.2016سعج، نػر عمي)
 ػفاء لجنيا الصباعة والشذخ.اإلسكشجرية: دار ال

التقييع والتذخيز في (. 2010؛  عبج الحسيج، اشخف؛  الببالوي،  إيياب)سميسان، عبج الخحسغ سيج
 . القاىخة: دار الدىخاء. التخبية الخاصة

(. السذكالت الدمػكية لجى األشفال  2012سميسان، عبج الخحسغ سيج؛ و دمحم، أحسج دمحم جاد السػلى)
العقمية البديصة والستػسصة وعالقتيا بكل مغ متغيخ الجشذ والعسخ الدمشي ومعامل  ذوى اإلعاقة
 289 -245، جامعة عيغ شسذ، مخكد اإلرشاد الشفديالحكاء. 
 .والتػزيع لمشذخ اإلسخاء دارن: عسا .بالشفذ الثقة (.2005)إبخاهيع ىاني الدميسان،
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 ذوى  لجى الحياة جػدة تحديغ في انتقائي إرشادى بخنامد فاعمية (.2014)عسخ صالح سميسان، يحيى
 . أسيػط جامعة التخبية، كمية ،ماجدتيخ رسالة الدسعية. اإلعاقة

ي لجى األشفال الستخمفيغ (. االندحاب االجتساع2010)أبػ فخخ، غدان عبجالحيسسعان، مخيع؛ 
وعالقتو ببعس الستغيخات: دراسة ميجانية في مخاكد رعاية و تأىيل السعػقيغ ذىشًيا في محافطة 

 .818- 765(، 4)26، مجمة جامعة دمذقدمذق. 
رسالة (. تصػر ميارات القخاءة الجيخية في مخاحل التعميع العام في مرخ. 2007شحاتة، حدغ)
 ، كمية التخبية، جامعة عيغ شسذ. دكتػراه

(.قرػر الكفاءة االجتساعية والسذكالت الدمػكية لجى عيشة مغ أشفال 2014شعبان، عخفات صالح)
  288 –242(، 4)1،مجمة العمػم التخبػيةمخحمة ما قبل السجرسة. 

 القاىخة، ،"الشطخية والتصبيق " التعمع صعػبات في معاصخة قزايا( 2014)عبج  ودمحم، ؛عمي شعيب،
 .والتػزيع لمشذخ جػانا دار

(. الحساية الدائجة لمػالجيغ وعالقتو بالدمػك االندحابي لجى شمبة السخحمة 2005الذسخي، نجاة صادق)
 كمية اآلداب، الجامعة السدتشرخية. العخاق. رسالة ماجدتيخ، الستػسصة.

اإلخراب حتى السخاىقة(. الكػيت: (. سيكػلػجية الشسػ)تصػر الشسػ مغ 2003الذيباني، بجر إبخاهيع)
 دار الػراقيغ لمشذخ والتػزيع.

 لتعجيل عالجي تخويحي بخنامد (. فاعمية2014دمحم) سميسان دمحم غخيب،؛ مرصفى مرصفى دمحم صالس،
، الخياضة عمػم لتكشػلػجيا األوربية السجمةاألوتيدم.  أشفال مغ عيشة االندحابي لجى الدمػك

  129 -117(،1)3الخياضة، لتكشػلػجيا الجولية األكاديسية
(. االندحاب االجتساعي لجى األشفال السعػقيغ. 1993الرباح، سييخ سميسان؛ و الخصيب، جسال)

 ، الجامعة األردنية: كمية الجراسات العميا.رسالة ماجدتيخ
لخاصة (.التػافق الشفدي واالجتساعي لجى األشفال ذوي االحتياجات ا2003الصائي، ذكخى يػسف جسيل)
  17 –1(، 4)2. جامعة السػصل. مجمة أبحاث كمية التخبيةواألشفال العادييغ. 

إلى المعب عمى االندحاب االجتساعي مدتشج ثخ بخنامد أ(. 2007)؛ الخصيب، جسال، فيج عبج الحافع
لألشفال ذوى اإلعاقة العقمية البديصة. رسالة ماجدتيخ، الجامعة األردنية: كمية الجراسات 

 العميا,األردن.

https://0810gezgo-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%8C+%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A
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 . الخياض: دار الدىخاء.نطخيات الذخرية(. 2013عبج الخحسغ، دمحم الديج)
(. فاعمية بخنامد تجريبي لعالج اضصخابات الشصق وأثخه في 2013عبج الذافي، كخيسة عبج السجيج)

كمية ، جامعة األزىخ: التخبية مجمةالدمػك االندحابي لجى األشفال ذوى اإلعاقة العقمية البديصة. 
 389 - 331(، 156)4التخبية،

(. فاعمية القرز السرػرة, ولعب الجور في خفس الدمػك 2015عبج العديد، عفاف حدغ)
، كمية رسالة دكتػراهاالندحابي لجى األشفال ذوى التخمف العقمي البديط ) الستخمفيغ عقمًيا(. 

 تخبية, جامعة بشيا.
سعاممة الػالجية وعالقتيا بتصػر التشطيع االنفعالي لجى أساليب ال(.2019، إكخام روبي أحسج)عبج الفتاح

 . كمية التخبية لمصفػلة السبكخة، جامعة بشي سػيف. . رسالة ماجدتيخأشفال الخوضة
 والتػزيع. لمشذخ صفاء دار ،الدمػكية باتااإلضصخ (. 2015)الديج ماججةعبيج، 

 القاىخة: دار الفكخ العخبى.. مقجمة فى صعػبات التعمع(. 2015العخبي، حسيجة الديج)
 . القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية.عمع نفذ الشسػ(. 1996عد الجيغ، عادل)

(.فعالية بخنامد إرشادي في خفس الدمػك االندحابي لجى األشفال 2016عسارة، وليج وىجان حسيج)
  902 - 868(،  21، جامعة بػرسعيج،)مجمة كمية التخبيةذوي صعػبات التعمع. 

 (.2016خات، دمحم غازي رجا؛ يػسف، سػزان عبجالفتاح؛ الشجار، سسيخة أبػ الحدغ عبجالدالم )العس
 العقمية أشفال اإلعاقة لجى االندحابي الدمػك حجة خفس في سمػكي معخفي بخنامد فاعمية
 203 -165(، 173،)والسعخفة القخاءة مجمةلمتعمع.  القابميغ

(. بعس مطاىخ اضصخاب ميارات الكفاءة اإلجتساعية لجى ذوي التعاشي 2003الغخيب، أسامة دمحم سيج)
 ، جامعة السشيا .رسالة دكتػاهالستعجد والكحػلييغ. 

في    ABAالتصبيقي الدمػك تحميل عمى قائع عالجي بخنامد فعالية (.2019)دمحم ماىخ وائل غشيع،
 كمية مجمة .التػحج شيف ذوي إضصخاب األشفال مغ عيشة لجى اإلندحابي الدمػك درجة خفس
 31 -1(، 2)35،أسيػط ، جامعةالتخبية
 (.التحميل العاممي في العمػم الدمػكية. القاىخة: دار الفكخ العخبي.1980فخج، صفػت)

 :ط السرخية.القاهخة: مكتبة األنجمه  .القياس الشفدي. (5945)دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 (. ترسيع البحػث في العمػم الدمػكية. الكػيت: دار القمع لمشذخ والتػزيع2001القخشي، عبج الفتاح)
 . القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية .الصفل تشذئتو وحاجاتو(. 2001قشاوى، ىجى)

(. الدمػك عشج أشفال 2011كاضع، سسيخة عبج السحدغ؛ العاني،  ضحى عادل؛ الذخقي، أريد دمحم)
 .261-225(، 49، )مجمة البحػث التخبػية والشفديةالتػحج بعسخ الخوضة: دراسة تذخيرية. 

(. فاعمية بخنامد ارشادي معخفي سمػكي في الخفس مغ حجة الدمػك 2017كخم، زىخاء عبج  بجر)
 ، جامعة الكػيت.كمية الجراسات العميااالندحابي. 
 . القاىخة: دار ىجخ لمشذخ.التشذئة الػالجية واألمخاض الشفدية(. 2010كفافي، عالء الجيغ)

 السديخة عسان: دار الخاصة، التخبية في مقجمة(. 2003مفمس؛ و عبج العديد،عسخ) تيدخ كػافحة،
 .والتػزيع لمشذخ
 . عسان: دار الجشان لمشذخ والتػزيع.دراسات فى سيكػلػجية العدلة الػججانية(. 2013دمحم، إيسان)

المغػية العربية  البخمجة أساليب بعس عمي قائع تجريبي بخنامد فعالية( 2019)ىسام دمحم داليا دمحم،
 -والتخبية الصفػلة في دراسات مجمة الدسع. ضعاف األشفال لجى اإلندحابي الدمػك حجة لخفس
  232 – 180(،8يشايخ)

 . القاىخة: دار الخشاد.اإلعاقات العقمية(. 2004دمحم، عادل عبج   )
 القاىخة: دار الخشاد.: أسذ وتصبيقات. العالج السعخفي الدمػكي(. 2000دمحم، عادل عبج  )
)األشفال العاديػن وذوو االحتياجات  مقياس الدمػك االندحابي لألشفال(. 2008دمحم،عادل عبج  )

 4الخاصة(. القاىخة: دار الخشاد. ط
(. فاعمية بخنامد تجريبي لتشسية ميارات التػاصل عمى بعس السطاىخ الدمػكية 2011دمحم،عادل عبج )

 .109 - 74(، 6، )مجمة كمية اآلداب لألشفال التػحجييغ.
. وتذجيع محاوالت الصفل. الحساية الدائجة خصأ شائع(. 2013السخكد اإلقميسي لتشسية الصفػلة السبكخة)

. قزايا نفدية . تع االستخجاع مغ مػقع مفرل ىام في تكػيغ الذخرية الدػية
http://ecdr.gov.sy/ 

 شالبالثقة بالشفذ وحب االستصالع ودافعية االبتكار لجى عيشة مغ  (.2008)دمحم سالع السفخجي،
مكة ، التخبية كمية .مشذػرة غيخ دكتػراه رسالةالسكخمة.  مكة بسشصقة الثانػية السخحمة وشالبات
 .القخى  أم جامعة:ة:السكخم
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 السعاقيغاألشفال  لجى اإلندحابي الدمػك لتعجيل إرشادي بخنامد فاعمية (2018)فتحي سسيحة ىالل،
  46 -15(،36)10،والتخبية الصفػلة مجمةالسرػر.  الشذاط ججاول باستخجام فكخًيا

 التالميح لجى االندحابي الدمػك ىخ( مطا2013) رشجي دمحم سخي  سالع،؛ بكخ دمحم بغ ىػساوي، عمي
كسا يجركيا معمسػىع في ضػء بعس الستغيخات: دراسة  اإلعاقة العقمية وذوي  الدسعية اإلعاقة ذوي 

 268 -209، (1)7،والشفدية التخبػية العمػم مجمةمقارنة. 
تحديغ  في الحاسػب باستخجام السبكخ لمتجخل بخنامد فاعمية(. 2015دمحم) نػر سساح وشاحي،

، التخبية كمية مجمةاألشفال التػحجييغ.  لجى االندحابي الدمػك درجة وخفس االجتساعية السيارات
 355 -299(،2)34، أسيػط جامعة

 ر الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع: دا.عساناالضصخابات الدمػكية واالنفعالية(. 2000يحي، خػلة أحسج)
رسالة (. فاعمية بخنامد لتشسية الثقة بالشفذ لجى شفل الخوضة. 2010يػنذ، أمل عبجالكخيع قاسع)

 العميا لمصفػلة، جامعة عيغ شسذ. . معيج الجراساتدكتػراه
 Amato, P. R. (2001). Children of divorce in the 1990s: An update of the 

Amato and Keith (1991) meta-analysis. Journal of Family Psychology, 

15(3),PP. 355-370. 

Baptista J. & Belsky, J. (2013). Social withdrawal behavior in Behaviors 

disorders, The C. V mosby company, U. S.  

Bellack, A. S., Mueser, K. T., Gingerich, S., & Agresta J. (2004). Social skills 

training for schizophrenia: A step-by-step guide (2nd ed.). New York: 

Guilford Press. 

Cao, Ting Ting.(2009). The correlation study between parental psychological 

control and pre-school children social withdrawal. South China Normal 

University. 

Caplan, R., Bowker,J. (2014). The Handbook of Solitude : psychological 

perspectives on social Isolation , Social Withdrawal , And Being Alone. 

london: Wiley - Black well. 

Carter, A. S., Briggs-Gowan, M. J., Jones, S. M., & Little, T. D. (2003). The 

infant-toddler social and emotional assessment (ITSEA): Factor structure, 

reliability and validity. Journal of Abnormal Child Psychology, 31(5), 

PP.495-514. 

https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=0811jc7vj/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Cao,+Ting+Ting/$N?accountid=178282
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