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  استخجام استخاتيجية التعمػ باآلقخان لتحديؼ التفاعل االجتماعي
 لجى األطفال الحاتؽييؼ مختفعي اآلداء الؽظيفي

 
 إعجاد                                                                     

 1رتاج دمحم سيف الدعيج الباحثة                                                                            
 مقجمة:
 الصفل سمػك عمى تأثيخها حيث مغ صعػبة الشسائية االضصخابات أشج مغ الحاتػيةصخاب اض يعج    

 حيئث بئه  السرئاييغ األشفئا  حيئاة جئػدة عمئى تئأثيخ  ثئع ومئغ االجتساعيئة  وتشذئتته الشفدية وصحته

 اجتساعيئة وعتقئات تفئاعتت فئى األشفئا  هئالال  خئخا ان دون  يحئػ  عائًقئا االضئصخاب هئحا يرئح 

  .فعالة إيجايية
وُيعج التفاعل االجتساعي مغ السفاليع السخكدية في عمع التشذتة االجتساعية  فهػ    

يتزسغ التأثيخ الستحاد  لدمػك األفخاد والجساعات الحي يتع عغ شخيق التػاصل  فعشجما 
يمتقي شخران أو أكثخ يالثخ أحجهسا في سمػك اآلخخ ويتأثخ به  ومع تكخار تمظ العسمية 

 عي.      يحجث التفاعل االجتسا
ويعاني األشفا  الحاتػييغ مغ القرػر في التفاعل االجتساعي مع اآلخخيغ والتي     

تطهخ محكًخا في عسخ الصفل  حيث يفتقج التػاصل مع السحيصيغ  مسا يدبب العدلة 
االجتساعية وعجم الخغحة في تكػيغ عتقات اجتساعية مع اآلقخان  كسا يججون صعػبات 

  7413)الخوسان   ساعي وقرػًرا في العجيج مغ السهارات السختمفة.في فهع العالع االجت
25) 

كسا تعج مذكمة القرػر في التفاعل االجتساعي مع اآلخخيغ مغ السذكتت األساسية التي يعاني 
مشها األشفا  الحاتػييغ  والتي تطهخ محكًخا في حياة الصفل مع األسخة  حيث يفتقج إلى التػاصل 
مع الػالجيغ والعدلة االجتساعية وعجم الخغحة في تكػيغ عتقات اجتساعية مع اآلخخيغ. 

(Warren & Christine, 2014, 80) 
 فى األشفا  يتعمع حيث التعاوني  التعمع أنسا  أحج األقخان بسداعجة التعمع تيجيةااستخ  وتعتبخ   

 تعميع فى السعمسة  بسداعجة األشفا  يقػم تيجيةتخااالس هح  وفى  السحتػى  مغ التسكغ يهجف ثشائيات

 العسخ  ويفيج فى يعمػهع وقج عسخ الصفل نفذ مغ القخيغ السعمع يكػن الصفل وقج بعًزا  بعزهع

                                                           

 المبكرة بجامعة القاهرةباحثة دكتوراه بكلية التربية للطفولة 
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 فىقخان األ تعميع يرم  كسا   بأنفدهع يثقػن  ال الحيغ األشفا  الستعمسيغقخان األ بسداعجة التعمع

 لجيهع. االجتساعية السهارات وتشسية الثقة لبشا  األشفا  الحاتػييغ تعمع تحديغ
ة األقخان يتي  فخصًا أفزل لمتعمع وفقًا لدخعة وتػجيه االهتسام الفخدى أثشا  التعمع بسداعج   

الصفل الحاتػي في التعمع وفى جػ مغ الرححة والتفهع والتعاشف أن التعمع مغ األقخان و التعمع 
ع بسداعجة األقخان هػ شخيقة تتي  لألشفا  تجريب بعزهع الحعس عمى التعمع عغ شخيق قيامه

  مع تػفيخ أنػاع مختمفة مغ أساليب التغحية الخاجعة كل ذلظ فى بعسمية التعمع وفق أهجاف محجدة
يتجريب بعزهع الحعس بحيث يقػم الصفل القخيغ  األشفا قالب محدط  و فى هحا األسمػب يقػم 

  7411 كات )ير والستقغ لمسهارة يتعميع وتجريب الصفل الستعمع ومداعجته فى إتقان نفذ السهارة.
0) 
يخنئام  يدئتهجف تحدئيغ  لبشا  وترئسيع ضخورية حاجة هشاك نتكا سبق ما خت  ومغ   

 بالدئمب تئالثخ ال حتئى  التفاعل االجتساعي لجى األشفا  الئحاتػييغ مختفعئي اآلدا  الئػضيفي
لتحدئيغ  محاولئة فئي الحئالي الححئث فكئخة جئا ت هشئا االجتساعية لجيهع  ومئغ الشػاحي عمى

 خئت  يخنئام  مغ مختفعي اآلدا  الػضيفي وذلظالتفاعل االجتساعي لجى األشفا  الحاتػييغ 
 قائع عمى استخجام استخاتيجية التعمع باآلقخان. 

 مذكمة البحث:
األشفئئا  الئئحاتػييغ ب حئئجى السخاكئئد مئئع  ةالحئئالي مئئغ خئئت  عسئئل الحاحثئئ الححئئثمذئئكمة  نحعئئت   

عمئى العجيئج مئغ الستخررة يتأهيل وتجريب األشفا  الحاتػييغ  وكحلظ مغ خت  إشئتع الحاحثئة 
باضئئصخاب الحاتػيئئة والتئئي أشئئارت إلئئى إنئئه يعئئاني األجشبيئئة الخاصئئة العخبيئئة و الححئئػث والجراسئئات 

 الحاتػييغ مغ القرػر والعجد في عسمية التفاعل االجتساعي.األشفا  
  الئئحاتػي عئئانى مشهئئا الصفئئل يالتفاعئئل االجتسئئاعي أحئئج أوجئئه القرئئػر التئئى  القرئئػر فئئيعئئج وي   

أداؤهئئع وردود أفعئئالهع فئئى مختمئئف  يرئئح غ لئئجيهع قرئئػر فئئي التفاعئئل االجتسئئاعي يحفاألشفئئا  الئئ
فئئى مثئئل هئئح  السػاقئئف  العئئادييغ ة أقئئل مئئغ مدئئتػى ردود أفعئئا  أقئئخانهع يئئأنئئػاع األنذئئصة االجتساع

خ وعجم الست مة واالفتقار إلى الشز  االنفعالى  وفهئع السشئاخ يث تعكذ استجاباتهع سػ  التقجيح
ة السختمفئئة  كسئئا أنهئئع أقئئل قئئجرة عمئئى يئئالدئئائج الئئحى تعكدئئه السػاقئئف االجتساع يجتسئئاعاال يالشفدئئ
ام يئئعئئػقهع عئئغ الكيغ األمئئخ الئئحى يخئئخ آلقئئة مقبػلئئة مئئغ ايخ عئئغ مئئػافقتهع أو إيئئجا  أرائهئئع بصخ يئئالتعب
ج مغ السذئكتت يػلج لجيهع العجية وإقامة عتقات تفاعل اجتساعى و يػمياة اليج مغ مهام الحيبالعج
  (Gerald, & Perales, 2015, 35) .ةيلدمػكا

يعئئاني مئغ كثيئئخ مئئغ  الئئحاتػي  الصفئلأن إلئئى ( 7411عبئج العديئئد ) وهئحا مئئا أشئارت إليئئه دراسئئة   
السذئئئكتت االجتساعيئئئة تتسثئئئل فئئئيم الخجئئئل  وعئئئجم تػكيئئئج الئئئحات  والعجئئئد  وفقئئئخ فئئئي السهئئئارات 
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االجتساعية  واالهتسئام بالدئمػك ريئخ السشئت   االكتتئاب  واالححئا   والفذئل  والغزئب  والعئجوان  
عئجم التكيئ  و   ومذاعخ سمبية عغ الحات  وعجم التػاصل الجيج مع اآلخخيغ  الحاتوسمػك إيحا  

 .التي تشذأ عغ القرػر في مهارات التفاعل االجتساعي صجقا   والعدلة االجتساعيةألمع ا
ومئئغ خئئت  مئئا سئئبق وفئئي حئئجود عمئئع الحاحثئئة واشتعهئئا  وجئئجت نئئجرة فئئي األبحئئاث والجراسئئات    

 ةمسا دفئع الحاحثئالحاتػييغ   األشفا  التي ربصت ييغ اضصخاب الحاتػية والتفاعل االجتساعي لفتة 
 اسئتخجام اسئتخاتيجية الئتعمعيخنام  قئائع عمئى عغ فعالية  في محاولة لمكذف الححث اإلى إجخا  هح

 . باآلقخان لتحديغ التفاعل االجتساعي لجى األشفا  الحاتػييغ مختفعي اآلدا  الػضيفي
 في التداؤ  الخئيذ التاليم ححثوعميه يسكغ تحجيج مذكمة ال

اسااتخجام اسااتخاتيجية الااتعمػ باااآلقخان لتحداايؼ التفاعاال مااا عاعميااة مخ ااام  قااا ػ عماا  
 ؟اآلداء الؽظيفياالجتماعي لجى األطفال الحاتؽييؼ مختفعي 

 أهجاف البحث:
 يحاول البحث الحالي تحقيق األهجاف التالية:

 .تحديغ التفاعل االجتساعي لجى األشفا  الحاتػييغ مختفعي اآلدا  الػضيفي -1
استخجام استخاتيجية التعمع باآلقخان لتحدئيغ يخنام  قائع عمى  فعاليةاستسخارية التحقق مغ  -7

 .الحاتػييغ مختفعي اآلدا  الػضيفيالتفاعل االجتساعي لجى األشفا  
 أهمية البحث:
 عمى والجانب التصبيقي الشطخي  الجانب وهسا أساسيغ جانبيغ في الحالي الححث أهسية تتسثل

  التاليم الشحػ
 األهمية النعخية:] أ [  

التفاعئئئئل مفهئئئئػم الجانئئئئب السعخفئئئئي فئئئئي مجئئئئالي التخبيئئئئة وعمئئئئع الئئئئشفذ عئئئئغ  الححئئئئثثئئئئخي ي -
 .األشفا  الحاتػييغ مختفعي اآلدا  الػضيفياالجتساعي لجى 

اسئئتخجام اسئئتخاتيجية الئئئتعمع أهسيئئة اسئئتخجام البئئئخام  التئئي تدئئتشج عمئئئى لقئئا  الزئئػ  عمئئئى إ -
 .باآلقخان لتحديغ التفاعل االجتساعي لجى األشفا  الحاتػييغ مختفعي اآلدا  الػضيفي

 األهمية التطبيكية:]ب[ 
ام اسئئئتخاتيجية الئئئتعمع بئئئاآلقخان لتحدئئئيغ التفاعئئئل اسئئئتخجعمئئئى يخنئئئام  قئئئائع وترئئئسيع إعئئئجاد  -

 .االجتساعي لجى األشفا  الحاتػييغ مختفعي اآلدا  الػضيفي
التقجم مغ خت  نتئائ  الجراسئة بالتػصئيات والسقتخحئات التزمئة نحئػ تػجيئه الستخررئيغ  -

  يتئئئػفيخ الخئئئجمات والخعايئئئة األشفئئئا  الئئئحاتػييغ مختفعئئئي اآلدا  الئئئػضيفي فئئئي التعامئئئل مئئئع 
األشفئئا  الئئحاتػييغ مختفعئئي اآلدا  ووضئئع البئئخام  التئئي تتشاسئئب مئئع شبيعئئة هئئح  الفتئئة مئئغ 

 .الػضيفي
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 اإلجخا ية لمبحث المفاليػ
 : المختفع ذوي األداء الؽظيفي الطفل الحاتؽي  -1

اا به ا :  ذوي األداء الاؽظيفي تعخف الباحثة الطفل الاحاتؽي         الصفئل الئحي تئع المختفاع إجخا يا
تذخيرئئئئئئه بأنئئئئئئه مرئئئئئئاب باضئئئئئئصخاب الحاتػيئئئئئئة وفئئئئئئق معئئئئئئاييخ الئئئئئئجليل التذخيرئئئئئئي وا حرئئئئئئائي 

( وال يعئئئاني مئئئغ أي إعاقئئئة أو 174-114ولجيئئئه معئئئج  ذكئئئا  مئئئغ ) (DSM-5V) لتضئئئصخابات
نػن مئغ قرئػر ويعئا قرػر في المغة  ولجية كع كبيئخ مئغ السفئخدات المغػيئة وقئجرة لفطيئة مختفعئة 

 . سشػات (2 -0) ما ييغ تخاوحت أعسارهعفي مهارات التفاعل االجتساعي  و 
 :Social Interactionالتفاعل االجتماعي  -2

ذوي األدا   الصفئئئل الئئئحاتػي متحئئئاد  يئئئيغ  م عسميئئئة تئئئأثيخجخا يااااا ب  ااا إتعخعااا  الباحثاااة 
واآلخئئئخيغ إزا  مػقئئئف مئئئا عمئئئى السدئئئتػى العقمئئئى السعخفئئئى أو االنفعئئئالى   السختفئئئع الئئئػضيفي

ا  والتعئاون معهئع وتئجعيع عتقاتئه خخيغ وجئجانيً آلعمى تكػيغ الرجاقات  ومذاركة ا تهقجر و 
عمئى  السختفئع ذوي األدا  الئػضيفي الصفئل الئحاتػي قاس بالجرجة التئي يحرئل عميهئا كسا ييهع  

 .ححث الحاليالسدتخجم في المكياس التفاعل االجتساعي 
  Peer Learning Strategyاستخاتيجية تعماػ األقخان -3

أحج أساليب التعمع التعاونى يقػم فيه األشفا  بالتعمع مغ  تعخعها الباحثة إجخا ياا ب  ها:           
)الصفل / الستعمع ع والستقغ لمسهارة يتعميع القخيغبعزهع الحعس بحيث يقػم الصفل القخيغ/ السعم

الحاتػي ذوي األدا  الػضيفي السختفع( ومداعجته فى إتقان نفذ السهارة  ويتع فى ثشائيات ييغ 
  والصفل اآلخخ الحاتػي ريخ متسكغ لسهارة السحجدة يقػم يجور السعمعشفميغ أحجهسا متسكغ مغ ا

 مغ تمظ السهارة  ويتع تجريب )القخيغ السعمع ( عمى الكيام يتمظ السهسة.

 البحثمحجدات 
  :منهجية محجدات -1
 التجخيبي. شحه يعتسج الححث الخاهغ عمى السشه  منه  البحث :)أ( 

  تكؽ ت عينة البحث مؼ مجمؽعتيؼ مؼ األطفال عينة البحث:)ب( 

األشفا  فتة مغ  مغ الححثعيشة تكػنت مجسػعة األشفا  الحاتػييغ  المجمؽعة األول : -
  سشػات (2-0 ما ييغ ) أعسارهع وتخاوحت  أشفا ( 4قػامها )الحاتػييغ مختفعي اآلدا  الػضيفي 

 -شجة الحاتػية  -الحكا  مدتػى  -الدمشي متغيخات )العسخ في السجسػعة التجخيبية ييغ التكافال وتع
 أي مغ يعانػن الحيغ  األشفا  استحعاد العيشة اختيار عشج الحاحثة تراع (  وقجالتفاعل االجتساعي

 .االستحعاد لسحظ وفقا وذلظ الحاتػيةريخ اضصخاب  أخخى  إعاقات
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 مجسػعة األشفا  العادييغ )األقخان( المجمؽعة الثا ية: -

( 2 – 0عسئئئارهع الدمشيئئئة يئئئيغ )أ تتئئئخاوح مئئئغ األشفئئئا  العئئئادييغ  ( ثسانيئئئة أشفئئئا 4تئئئع اختيئئئار )     
اختيئئئارهع عئئئغ شخيئئئق حيئئئث تئئئع مختفعئئئي اآلدا  الئئئػضيفي الئئئحاتػييغ والسرئئئاحبيغ لألشفئئئا   سئئئشػات

الستحطة والستابعة مغ السعمسيغ والسعمسات نطئًخا الرتفئاع أدائهئع التعميسئي وتسيئدهع وتفئاعمهع داخئل 
 .  وشحقا لسحظ تقييع األدا  التعميسي لصفل الخوضةالبيتة التعميسية

 األدوات التاليةم الحاحثة تاستخجم أدوات الجراسة:)ج(  
 الرػرة الخامدة.مكياس استانفػرد ييشيه لمحكا   -1

 (7410) أميغ هجيم إعجاد (C.A.R.S) الصفػلة مخحمة فى الحاتػية تقجيخ مكياس -7
  (ةالحاحث )إعجاد. األشفا  الحاتػييغ ىلجالتفاعل االجتساعي مكياس  -1
اسئئتخجام اسئئتخاتيجية الئئتعمع بئئاآلقخان لتحدئئيغ التفاعئئل االجتسئئاعي لئئجى قئئائع عمئئى يخنئئام   -4

 (ةالحاحث )إعجاد. اآلدا  الػضيفياألشفا  الحاتػييغ مختفعي 
مخكئئد  فئئيتئئع تصبيئئق البخنامئئئئئ  التئئجريبي السدئئتخجم فئئئئئئي الححئئث الحئئالي  محااجدات مكا يااة:

 )الكػيت لمتػحج( في مجيشة الكػيت العاصسة يجولة الكػيت.

  (0/5/7471) ى( حت0/3/7471مغ )تع تصبيق البخنام  خت  الفتخة  :زمنية داتحجم -1
واسئتغخ   (.15تخئاذ كافئة ا جئخا ات االحتخازيئة لمحسايئة مئغ فيئخوس )كػفيئج امع مخاعئاة 

 ( جمدة. 17( أساييع يػاقع )4فتخة شهخيغ يػاقع )

 اإلطار النظزي ودراسات ساتقة:

 :الذاتىيةاضطزاب أوالً: 

وذلئئئئظ بدئئئئبب  التػحئئئئجي بالصفئئئئلمذئئئئكمة مالرقئئئئة لكئئئئل مئئئئغ يحئئئئيط  الحاتػيئئئئةيعئئئئج اضئئئئصخاب 
مغ ضغػ  شجيجة نفدئية واجتساعيئة  الصفلأسخة  يترجر عشه  وتعان يالدمػكيات السزصخبة الت

ن تػجئئه إليئئه وخاصئئة مئئغ أبأسئئاليب تعميسئئه واعتسئئاد  عمئئى نفدئئه وشئئخ  العسئئل التئئي يسكئئغ  تتعمئئق
 األسخة.
 الحاتؽيةاضطخاب مفهؽم 

 بأنه الحاتػيةاضصخاب  العقميةضصخابات لت الخامذ وا حرائي التذخيري الجليل عخف
 االجتسئاعي التػاصئل مهئارات فئي قرئػر هسئا  أساسئييغ ُبعئجيغ فئي بعجئد اضئصخاب يتسيئد"

 عمئى واالهتسامئات  الشذئاشات ومحجوديئة تكخاريئة  سمػكيات نسصية ووجػد االجتساعي  والتفاعل
دا  االجتسئاعي فئي األأن تبجأ هح  األعخاض في الطهػر في فتئخة نسئػ محكئخة مدئبحة ضئعًفا شئجيًجا 

 والسهشي.
 (Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders, 2013,31 ) 
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اضئئئئئئئصخاب مئئئئئئئغ "م هئئئئئئئػاضئئئئئئئصخاب الحاتػيئئئئئئئة أن إلئئئئئئئى ( 10  7413) الدريقئئئئئئئات وأشئئئئئئئار
االضصخابات الشسائية الذاممة والسعقجة  التي تطهخ عمى الصفل خت  الدشػات الثتثة األولئى مئغ 

مسئئا يئئالدي إلئئى قرئئػر فئئي بعئئس العسميئئات   وتشئئت  عئئغ اضئئصخابات فئئي الجهئئاز العرئئبيعسئئخ  
كسئئئا   ه المفطئئئي وريئئئخ المفطئئئيتيالعقميئئئة  مهئئئارات التفاعئئئل االجتساعيئئئة  مهئئئارات التػاصئئئل بذئئئعب

بسحجوديئئئئة شئئئئجيجة فئئئئي األنذئئئئصة واالهتسامئئئئات وعئئئئجم اضئئئئصخاب الحاتػيئئئئة يترئئئئف ذوي اضئئئئصخاب 
اعخ  با ضئئئافة إلئئئى بعئئئس الدئئئمػكيات التتػافكيئئئة مثئئئل الدئئئمػك االهتسئئئام بئئئاآلخخيغ وتبمئئئج السذئئئ

ا فئئئي التكامئئئل الشسصئئئي والشذئئئا  الدائئئئج وسئئئمػك إيئئئحا  الئئئحات  تمئئئظ الدئئئمػكيات التئئئي تعكئئئذ قرئئئػرً 
 ."الحدي

 :الحاتؽيةالنعخيات المفدخة الضطخاب 
اضئئصخاب هتسئئت يتفدئئيخ ا هشئئاك مئئجاخل معخفيئئة معاصئئخة ُتعئئجا مئئغ أكثئئخ السئئجاخل انتذئئاًرا 

عمئى أخئح مشطئػر  الصفئلوهئي قئجرة   Mental Prossing تزئسغ أولهئا نطخيئة العقئلي  الحاتػية 
اآلخئئئئخيغ  أو القئئئئجرة عمئئئئى قئئئئخا ة عقئئئئل اآلخئئئئخيغ فيسئئئئا يتعمئئئئق بأشئئئئيا  معيشئئئئة كالشػايئئئئا والسذئئئئاعخ 

  تػلي)م.Central Coherenceوالسعتقجات والخغحات  ثاني هح  السجاخل هػ التساسظ السخكدي 
7414  14) 

   عخية العقل أو المعخعة:[ 1]
تختمئئف نطخيئئة العقئئل أو السعخفئئة عئئغ الشطخيئئئات والفخضئئيات الدئئابقة فئئي كػنهئئا ال تتبشئئئى 

يل إن نطخية العقل تتبشى الجانب الشفدي السعخفي الستعمق بعجم اكتسا  نسػ   يجالجانب الفديػلػ 
التئي تشسئػ بذئكل شبيعئي   ا دراكية والسعخفيةاألفكار بذكل يػاكب الشسػ الصبيعي لسختمف الشطع 

نسئئػ األفكئئار هئئحا يئئالدي يئئجور  إلئئى عئئجم القئئجرة  اكتسئئا إن عئئجم   جشًحئئا إلئئى جشئئب مئئع هئئح  األفكئئار
وعميئه ف نئه ال   فئي حياتئه االجتساعيئة والسػاقئف اليػميئةالصفئل عمى حل السذكتت التي يػاجههئا 

يسكئئئغ قخا تهئئئا مئئئغ خئئئت  ا شئئئارات وا يسئئئا ات يدئئئتصيع فهئئئع أن لئئئجى اآلخئئئخيغ أفكئئئاًرا ومذئئئاعخ 
 (55  7413وأوضاع الجدع.)الرسادي  

 [  عخية التخابط أو التماسغ المخكدي:2] 
    لئجيهع تئخابط أو تساسئظ مخكئدي ضئ ي اضصخاب الحاتػية  ذوي  شفا األعادة ما يكػن 
ُيعئئجا التئئخابط السخكئئدي هئئػ السيئئل الصبيعئئي لسعطئئع األفئئخاد  ضئئفا  الشطئئام أو   وشحًقئئا لهئئح  الشطخيئئة

التختيئب والسعشئئى عمئئى تمئظ السعمػمئئات التئئي تػجئئج فئي ييتئئتهع  وذلئئظ عئغ شخيئئق إدراكهئئا ككئئل ذي 
ون مئئغ ناحيئئة  اضئئصخاب الحاتػيئئة ذوي إال أن األفئئخاد   معشئئى يئئجاًل مئئغ إدراكهئئا كئئأجدا  متحايشئئة ُيعئئجا

تفاصئيل بصخيقئة كتسئيكية  وال يدئتصيعػن رؤيئة الالعكذ مغ ذلظ  فهئع يئجخمػن فئي أخخى  عمى 
 (Eberhardt, & Nadig, 2018, 58)  الغابة كأشجار.
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 :مختفعي اآلداء الؽظيفي الحاتؽييؼخرا ص وسمات األطفال 
االهتسئام بقميئل مئغ االهتسئام  فمئع يبئجأ الحئاحثػن  مختفعاي اآلداء الاؽظيفي لئحاتػييغحطى األشفئا  

يهح  الفتة مغ األشفا  سػى في نهاية فتخة الثسانيشات  حيئث اكتذئف الحئاحثػن أن هئالال  األشفئا  
األشفئا  ذوي األدا  الستػسئط  ظلجيهع خرائز ونػاحي قػى  وكحلظ احتياجات مختمفة عئغ أولتئ

مختفعئي الئحاتػييغ السعاييخ التذخيرية لألشفئا   Tazi (1992)والسشخفس  وفي هحا ا شار قجم
 . وذلظ عمى الشحػ التاليماآلدا  الػضيفي

هالال  األشفا  يعانػن مغ الحاتػية ولكغ ليذ لجيهع إعاقة عقميئة أو تئأخخ لغئػي  كسئا يػجئج لئجيهع 
 ( درجة أو فيسا فػ  عمى مكياس الحكا .34ذكا  بسعج  )

 لجيهع قجر مغ المغة التعبيخية.  و لجيهع قجرة عمى الفهع المفطي -1

 واض  في السهارات االجتساعية. لجيهع قرػر -7

ألنهئئع يئئخون  لئئجيهع قئئجرات عاديئئة أو فائقئئة  ورالًحئئا مئئا يهتسئئػن بالسعالجئئة اليجويئئة لألشئئيا   -1
 قجرات معخفية عالية.   والعالع برػرة مختمفة

  صئعػبات عشئج التحئػ  داخئل السحادثئةال يدتصيعػن متابعة السحادثة السجخدة  ويعانػن  -0
 الرجقات مع االقخان واالحتفاظ يها.لجيهع صعػبة في تكػيغ 

 Social Interactionالتفاعل االجتماعي ثا ياا: 

السعاصئخ   االجتسئاعي الئشفذ عمئع واسئتخاتيجي فئي جئػهخي  االجتسئاعي التفاعئل مفهئػم يعئج
 مئع الستجاخمئة عتقتهئا فئي االجتساعيئة الذخرئية جئػهخ يذئكل الئحي هئػ األمئخ حكيقئة فئي ألنئه

تخاكه إش بدبب ولكغ البيػلػجية لصبيعته ليذ إجتساعي كائغ أنه ا ندان عمي ُيصمق اآلخخيغ  فعشجما
 .الجساعات تكػيغ محجدات أهع الحعس يعتبخ  االجتساعية  كسا الحياة ضل في اآلخخيغ مع وتفاعمه

كئئل مئئغ األشفئئا  لئئجى  فئئي عسميئئة الشسئئػ االجتسئئاعي مهسئئاً  دوراً يمعئئب التفاعئئل االجتسئئاعي 
يئدود الصفئل بخبئخات تعميسيئة عجيئجة تدئاعج  عمئى تعمئع    فهئحا التفاعئلالحاتػييغالعادييغ واألشفا  

السهارات المغػية والحخكية  وشئخ  التعبيئخ عئغ السذئاعخ والعػاشئف   السهارات االجتساعية  وتعمع
مئغ إضهئار سئمػكهع فئئي  يسكئشهعأن تئػفيخ فئخا المقئئا  يئيغ األقئخان   كسئا بئالكيع األختقيئة وتعخفئه

تصئئئػر الدئئئمػك االجتسئئئاعي وإلئئئى سئئئخعة إشئئئار تفئئئاعمي يئئئالدي إلئئئى التئئئأثيخ الستحئئئاد  فيسئئئا ييئئئشهع  
عتحار أن التفاعل االجتساعي مع األقخان ا عمى  إلى تأكيج بعس الححػث ىعشجهع  األمخ الحي أد

  (۳۲۲  7412  قشصار)ا.ضخورة لتصػر الصفل تصػرا سػيً 
وهي إيجايية في  تمظ التفاعتت التي تحجث ييغ الخفا  ػا يجايي هجتساعي والتفاعل اال

التفئئاعتت مئئع الخفئئا  عمئئى درجئئة وتعئئج هئئح  شبيعتهئئا وناجحئئة بالشدئئحة لألشفئئا  السذئئاركيغ فيئئه  
   كسئالئجى األشفئا  يياالجتسئاعي واالنفعئالي ا يجئاالشسئػ  كبيخة مغ األهسية حيث إنها تالدي إلئى
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أكثئئئئخ شئئئئعبية ويتستعئئئئػن برئئئئجاقات قػيئئئئة   غ يتفئئئئاعمػن يشجئئئئاح مئئئئع رفئئئئاقهع  هئئئئعأن األشفئئئئا  الئئئئحي
 االريفية مقارنئة باألشفئا  الئحيغ يفتقئجون إلئى هئح  السهئارات  ورالًحئ األنذصة ا فيويشخخشػن كثيخً 

 ا مئئغ االسئئتخاتيجيات التئي يدئئتخجمػنها لمتفاعئئل مئع بعزئئهع الئئحعس  وقئئجاألشفئئا  عئجدً ظ أمئا يستمئئ
 & Bovey)يكئئػن بعئئس هئئح  االسئئتخاتيجيات مشاسئئب والئئحعس اآلخئئخ يكئئػن ريئئخ مشاسئئب. 

Strian,2016,785) 

 االجتماعي:التفاعل تعزيف 

( أن التفاعئئئل االجتسئئئاعي يذئئئيخ إلئئئى تمئئئظ العسميئئئات 13  7411يمكئئئيذ )  مخعئئئي عئئئخف
 (صغيخة أو كبيئخةجساعتيغ صغيختيغ  أو فخد وجساعة  الستحادلة ييغ شخفيغ اجتساعييغ )فخديغ أو

معيغ  بحيث يكػن سئمػك أي مشهسئا مشبهئا أو مثيئخا لدئمػك الصئخف  في مػقف أو وسط اجتساعي
(  ويئئتع خئئت  ذلئئظ نذئئصة  تئئجريحاتهئئحا التفاعئئل عئئادة عبئئخ وسئئيط معئئيغ )لغئئة  أ األخئئخ. ويجئئخي 

تسئئاعي والتفاعئئل االج ولتشفيئئح عسميئئات التفاعئئل  رسئئائل معيشئئة تئئختحط بغايئئة أو هئئجف محئئجد تحئئاد 
 مختمفة تالدي إلى عتقات اجتساعية معيشة. أشكا  ومطاهخ

( التفاعئئئل االجتسئئئاعي بأنئئئه عتقئئئة متحادلئئئة يئئئيغ فئئئخديغ أو 14  ۳۲74وعئئئخف الخصيئئئب )
خئئخ  يتػقئف سئئمػك كئل مشهسئئا عمئى سئئمػك اآل أكثئخ يتػقئئف سئمػك أحئئجهسا عمئى سئئمػك اآلخئئخ  أو

فهي تحئجث فئي كئل مكئان فئي البيئت  وفئي  ومتػاصمة  وعسمية التفاعل االجتساعي عسمية مدتسخة
كئئئل مكئئئان يجتسئئئع فيئئئه األفئئئخاد  وتحئئئجث مئئئغ جخائئئئه عسميئئئة احتكئئئاك  السجرسئئئة  وفئئئي الذئئئارع  وفئئئي

 وتفاعل.
 :االجتماعي التفاعلأسس 

 تدتشج عسمية التفاعل االجتساعي إلى عجة أسذ ال تدتكيع وال تدتسخ يجونها وهيم
 :Communicationالتؽاصل  [1]

 ييشهسئا تػاصئلأو الجساعئات دون أن يكئػن هشئاك  شفا التفاعل االجتساعي ييغ األال يتع 
فئي أدا  السهئام  مغ األمئػر الهامئة فئي قيئام السجسػعئة ونجاحهئا التػاصليػسيمة أو بأخخى  ويعج 

بفاعمية مغ خت  مذاركة أفخاد  إلى إنجاز السهام شفا األ التػاصلالسكمفة يها  وبالتالي يقػد هحا 
 (137  7417 ياسيغ ) سػعة وتحاد  السعمػمات فيسا ييشهع. السج
 :Expectationالتؽقع  [2] 

 الستفئئاعميغ هئئئػ األمئئئخ الئئحي يػجئئئه سئئئمػك األشفئئئا حيئئث إن وجئئئػد تػقعئئئات مذئئتخكة يئئئيغ 
فئي  حيغ يمعبػن يتػقع كل مشهع مغ اآلخئخ سئمػكا معيشئا ألشفا لكل مشهعم فاالتفاعل االجتساعي 
جث التفاعئل االجتسئاعي فئي حئويدتعج ذهشيا وبجنيا عميه  وبهئحا تشئتطع السحئاراة ويالتعامل مع الكخة 

ونجئئج أن سئئمػكشا يرئئا  شئئكمه شحقئئا لسئئا نتػقعئئه مئئغ اآلخئئخيغ  فأنئئا ألقئئي   صئئػرة محئئاراة رياضئئية
األفخاد ألنهع يتػقعػن مشي ذلظ وأتػقع مشهع الئخد السشاسئب  ورايئة هئح  الفكئخة عسميئا  عمى الدتم 
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 د معخفئة أعزئا  الجساعئة لحعزئهع الئحعس مسئا يئالدي لمئتحكع فئي سئمػكهع تجئا  بعزئهعزدياإ هػ
 (55  7417غ  ياس)يشحقا لسا يتػقعه كل مشهع مغ اآلخخ.

 :Adjustmentالتؽاعق  [3]
يقرج بالتػافق أال يكػن هشاك صخاع أو نئداع يئل يكئػن إنه  (704  ۳۲17  زهخانذكخ )و 

وجهات الشطئخ يئيغ األفئخاد وبئيغ الجساعئات والعسئل عمئى  يعبخ عغ تقخيب هشاك تػازن وحل وسط
التػافئق يئيغ األشئخاف الستشازعئة  ويتزئسغ مثئل هئحا التفاعئل االجتسئاعي نػعئا مئئغ  إيجئاد نئػع مئغ

  نها  الرخاع أو الشداع ويتجخل فيه أشخاف لمػساشة وتقخيب وجهات الشطخ. التزحية
  Peer Learning  تعماػ األقخانثالثاا: 

استخاتيجية التعمع بسداعجة األقخان أحج أنسا  التعمع التعاونيئة   حيئث يئتعمع األشفئا  فئى تعتبخ 
ثشائيئئئئات يهئئئئجف الئئئئتسكغ مئئئئغ السحتئئئئػى  ثئئئئع يتذئئئئاور األشفئئئئا  بعئئئئج ذلئئئئظ مئئئئع مختمئئئئف الخفئئئئا  فئئئئى 
السجسػعات األخخى  وحيشتح يذئاركػن ويدئاهسػن بسئا لئجيهع مئغ معئارف  ومئا لئجيهع مئغ فهئع مئع 

هكئئحا يكئئػن اكتدئئاب السعئئارف والخبئئخات والئئتسكغ مشهئئا مئئغ خئئت  التفاعئئل الحئئادث رفئئا  رخئئخيغ  و 
 ( .731  7411ييغ الخفا  )الدحاعى  

  أهمية تعمػ األقخان -

تطهئئخ أهسيئئة وفعاليئئة اسئئتخاتيجية تعمئئع األقئئخان فئئى تعمئئيع األشفئئا  وذلئئظ مئئغ خئئت  اتقئئان السهئئارات 
جيئج مئغ السهئارات ومػاجهئة كافئة الرئعػبات التئي السعجة لحلظ  وكحلظ يدهع فى التئجريب عمئى الع

تعيئئق عسميئئة التعمئئيع والتئئجريب ومحئئاولتهع التغمئئب عمئئى هئئح  الرئئعػبات مئئغ خئئت  مشاقذئئة اقئئخانهع 
مختفعئئى االدا  فيسئئا تعمسئئػ    وتكئئخار هئئحا الئئتعمع مئئخات متعئئجدة حتئئى يرئئمػا الئئى اتقئئان السهئئارات 

 (  (Fuchs , 2017,159السصمػبة مشهع 

ويفيئئج الئئتعمع بسدئئاعجة األقئئخان الستعمسئئيغ الئئحيغ ال يثقئئػن بأنفدئئهع   حيئئث أنئئه إذا كئئان الصفئئل 
قئادرًا عمئى الئتعمع ف نئئه مئغ الدئهل عمئيهع الئئتعمع أيزئًا   كسئا يرئم  تعمئئع األقئخان فئى تحدئيغ تعمئئع 

الفئخدى أثشئا   السزصخبيغ إنفعاليًا لبشا  الثقة وتشسية السهارات االجتساعية لئجيهع  وتػجيئه االهتسئام
التعمع بسداعجة األقخان يتي  فخا أفزل لمتعمع وفقًا لدخعته الحاتيئة فئى جئػ مئغ الرئححة والئتفهع 

 (   744   7411والتعاشف. )مشدى   

و أسئمػب تعمئع األقئئخان يقزئى عمئى السمئئل   ويجعئل السئئادة التعميسيئة مثيئخة لمئئتعمع  ويئحكخ أن هئئح  
 حدئاس بالجساعئة   وتعمئع الستعمسئيغ التعئاون والسذئاركة فئى الصخيقة تذئجع تقئجيخ الئحات وتػلئج ا

 ( .11  7410صشع القخار  مسا يداهع فى الشسػ االجتساعى لجيهع )سي   

 مالجػانب التاليةأهسية تعمع األقخان فى إلى  Goodlad&Hirst (2016) كسا أشارت دراسة 



 (0202العدد التاسع والثالثون ) عدد سبتمبر                                                      مجلة الطفولة                           
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  .يداعج السعمسة عمى تحقيق أهجاف التعمع -  

األشفئئا  واالهتسئئام  عئئغ السعمسئئات ويدئئاعجهع عمئئى تػجيئئه نذئئاشهع لمتفاعئئل مئئع يخفئئف العئئب  -
  يهع.

السعمسيغ بحيث يرح   يجعل أنذصة التعمع متسخكدة حػ  الستعمسيغ يجاًل مغ تخكيدها حػ  -
الستعمسيغ أكثخ إيجايية في السذاركة الفعالة في عسمية التعمع وجعل السادة التعميسية مثيخة لمتعمع 

 .   وهحا يػض  أن مدتػلية التعميع ليدت مشػشة بالسعمسيغ فحدبومذػقة

لقجرته وسخعته  ويفيج كحلظ في تػجيه االهتسام الفخدي لمقخيغ ب تاحة فخصًا أفزل له لمتعمع وفقاً  -
متشاسحًا مع مدتػا  التحريمي    في أدا  السهام التي يقػم يها  ورالحًا ما يكػن شخح القخيغ لقخيشه

مجهػدات القخنا     لترحي  السدتسخة Feed back صخيقة تتاح فخصة التغحية السختجةوفي هح  ال
 . والسعمسيغ دورًا مهسًا في تحقيق أهجاف التعمع  وتمعب العتقات الذخرية القػية ييغ األقخان

األقخان في تعمع  وقج أثبتت الجراسات الستعجدة  فاعمية وكفا ة أسمػب التعمع عغ شخيق -
 االجتساعية . السهارات

ثقتهع بأنفدهع ألن  ويفيج بذكل خاا مع األشفا  ذوى مدتػيات األدا  السشخفزة والحيغ تقل
عمى التعمع ف نه مغ الدهل  هح  الصخيقة تشسى لجيهع قشاعة بأنه إذا كان قخيغ كل مشهع قادر

   (7411  114)مشدى   . عميهع أن يتعمسػا أيزًا ويثقػا أكثخ في قجرتهع عمى التعمع

وشخيقة تعمع األقخان شخيقة فعالة لديادة الجاف ية لمتعمع لئجى األشفئا  مئغ خئت  تذئجيع األقئخان  -
عمئى مدئئاعجة بعزئئهع الئئحعس فئى إتقئئان مػضئئػع الئئتعمع  حيئئث يبئح  القئئخيغ السعمئئع الجهئئج  تقئئان 

السدتػى الحى السادة التى سيجرسها ألقخانه الستعمسيغ  كسا يبح  القخيغ الستعمع الجهج لمتػصل الى 
 عميه القخيغ السعمع ليتحاد  الجور معه فى تجريذ السادة التعميسية.

 فزوض انبحث -

األشفا  الحاتػييغ مختفعي األدا  ػجج فخو  ذات داللة إحرائية ييغ متػسصي رتب درجات ت -1
فئى  االجتسئاعيالتفاعئل عمئى مكيئاس في الكياسيغ القبمي والحعجي )السجسػعة التجخيبية( الػضيفي 

 . ياتجا  الكياس الحعج

األشفئئا  الئئحاتػييغ مختفعئئي ال تػجئئج فئئخو  ذات داللئئة إحرئئائية يئئيغ متػسئئصي رتئئب درجئئات  -7
الكياسئئئيغ الحعئئئجي  يفئئئالتفاعئئئل االجتسئئئاعي عمئئئى مكيئئئاس األدا  الئئئػضيفي )السجسػعئئئة التجخيبيئئئة( 

 والتتحعي.
 اإلجزاءات انًُهجُة نهبحث
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  الثحثمنهج أوالً: 

ذو السجسػعئئئة الػاحئئئجة  Experimentalيعتسئئئج الححئئئث الحئئئالي عمئئئى السئئئشه  شئئئحه التجخيبئئئي     
القائع عمى ترسيع السعالجات "القبمية والحعجية" لستغيخات الححث  وذلظ لكػنه مشاسحًا لحجئع العيشئة 

 كالتاليم  ححثالػصػ  إليها ويسكغ تػضي  الستغيخات األساسية لم ةالحاحث تالتي استصاع
 .قائع عمى استخجام استخاتيجية تعمع األقخانيخنام  ويتسثل فيم  المتغيخ المدتقل -1
 .التفاعل االجتساعيويتسثل فيم  المتغيخ التابع -7
ال تتئئجاخل فئئئي  ىبزئئحصها حتئئ ةالحاحثئئئ توهئئئيم الستغيئئخات التئئي قامئئ المتغيااخات الجخيمااة -1

 الشتائ  وهي العسخ والحكا . 

ييغ أفخاد السجسػعة في متغيخات العسخ والحكا  ثع يتع إدخا  الستغيخ  التكافالويتع ذلظ بعج تحقيق 
عمئى السجسػعئة التجخيبيئة   - قائع عمى استخجام استخاتيجية تعمئع األقئخانيخنام   –السدتقل وحج  

ثع يئتع الكيئاس عمئى السجسػعئة قبئل وبعئج تشفيئح البخنئام   ومئغ ثئع يكئػن فئخ  الكياسئيغ راجعئًا إلئى 
 (. بخنام الالسدتقل) تأثيخ الستغيخ

 ثانيًا: عينة الثحث

 عينة البحث: تكؽ ت عينة البحث مؼ مجمؽعتيؼ مؼ األطفال 

األشفا  فتة مغ  مغ مجسػعة األشفا  الحاتػييغ تكػنت عيشة الححث المجمؽعة األول : -
سشػات  ( 2-0 ما ييغ ) أعسارهع وتخاوحت أشفا  ( 4قػامها )الحاتػييغ مختفعي اآلدا  الػضيفي 

 -جة الحاتػيةش  -الحكا  مدتػى  -الدمشي متغيخات )العسخ في السجسػعة التجخيبية ييغ التكافال وتع
 .التفاعل االجتساعي(

 مجسػعة األشفا  العادييغ )األقخان( المجمؽعة الثا ية: -

( 2 – 0عسئئئارهع الدمشيئئئة يئئئيغ )أ تتئئئخاوح مئئئغ األشفئئئا  العئئئادييغ  ( ثسانيئئئة أشفئئئا 4تئئئع اختيئئئار )     
حيئئئث تئئئع اختيئئئارهع عئئئغ شخيئئئق مختفعئئئي اآلدا  الئئئػضيفي الئئئحاتػييغ والسرئئئاحبيغ لألشفئئئا   سئئئشػات

الستحطة والستابعة مغ السعمسيغ والسعمسات نطئًخا الرتفئاع أدائهئع التعميسئي وتسيئدهع وتفئاعمهع داخئل 
 .  وشحقا لسحظ تقييع األدا  التعميسي لصفل الخوضةالبيتة التعميسية

  



 (0202العدد التاسع والثالثون ) عدد سبتمبر                                                      مجلة الطفولة                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1417 

 

 إجخاءات التجا ذ ميؼ أعخاد العينة:  [3] 
 8ن =  دالنة انفزوق بٍُ أفزاد انعُُة يٍ حُث انعًز انزيٍُ وانذكاء

 

 مدتؽى الجاللة 2كا المتغيخات
 ةريخ دال 4514 العسخ الدمشي
 ةريخ دال 50,4 ندحة الحكا 
 ال تػجئئج فئئخو  دالئئة إحرئئائًيا يئئيغ أفئئخد العيشئئة مئئغالدئئايق أنئئه جئئجو  اليتزئئ  مئئغ 
( 054والحكا   مسا يج  عمى تجانذ أفخاد العيشة  وذلئظ بستػسئط قئجر  ) حيث العسخ الدمشي
(  وانحئئئئخاف 11452( بالشدئئئئحة لمعسئئئئخ الدمشئئئئي  ومتػسئئئئط قئئئئجر  )1517وانحئئئئخاف م يئئئئاري )

 ( بالشدحة لمحكا .750م ياري )
التفاعئئئئل مهئئئئارات حيئئئئث الحاحئئئئث ب يجئئئئاد الفئئئئخو  يئئئئيغ أفئئئئخاد العيشئئئئة مئئئئغ  تقامئئئئ -
 .التاليكسا يتز  في ججو   وأبعاد ساعي االجت
 العينة مؼ حيث أبعاد مكياس التفاعل االجتماعي: كاعؤت

يئيغ متػسئصات درجئات األشفئا  عمئي مكيئاس التفاعئل  كئافالقامت الحاحثئة ب يجئاد الت
كسا يتز  في  7باستخجام اختحار كا الحاتػييغ مختفعي األدا  الػضيفياالجتساعي لألشفا  

 (.1ججو  )
 (8ٌ ) دالنة انفزوق بٍُ يتىسطات درجات األطفال عهٍ يقُاس انتفاعم االجتًاعٍ

اال حخاف  المتؽسط المتغيخات
مدتؽى  2كا المعياري 

 الجاللة
درجة 
 حخية

 حجود الجاللة
,0,1 ,0,5 

 115434 115442 1 ريخ دالة 75444 1514 12514 التعاون 
 55044 115733 0 دالة ريخ 7544 4550 13534 التػاصل االجتساعي

 55044 115733 0 ريخ دالة 45744 4541 14544 التعاشف
 55044 115733 0 ريخ دالة 7544 4550 14534 االنتسا  لمجساعة
 55044 115733 0 ريخ دالة 1544 7510 34514 الجرجة الكمية

مئئئغ حيئئئث أبعئئئاد يتزئئ  مئئئغ الجئئئجو  الدئئئايق عئئئجم وجئئئػد فئئئخو  دالئئة إحرئئئائًيا يئئئيغ متػسئئئصات األشفئئئا  
ريئئخ دالئئة  7هئئالال  األشفئئا  حيئئث كانئئت قئئيع كئئا كئئافالمكيئئاس التفاعئئل االجتسئئاعي والجرجئئة الكميئئة مسئئا يذئئيخ إلئئى ت

 احرائيًا. 
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 دوات الثحثثالثاً: أ

 ةتدئاعج الحاحثئ يفهئ يبحئث عمسئ يأ يمغ الخصػات السهسئة فئ الححثتعتبخ عسمية اختيار أدوات 
 الححئئثوعمئئى ذلئئظ تئئع اسئئتخجام مجسػعئئة مئئغ األدوات فئئي   والتأكئئج مشهئئا اتحقيئئق أهئئجاف بحثهئئ يفئئ

 مىوهي مقدسة إل
 التجخيبية: بحثأدوات ال

 (7411صفػت فخج ) .الرػرة الخامدة مكياس ستانفػرد ييشيه لمحكا  -1
 (7410إعجادم هجي أميغ ) (C.A.R.Sمكياس تقجيخ الحاتػية فى مخحمة الصفػلة ) -7

 (ة)إعجادم الحاحث. االجتساعيالتفاعل مكياس  -1

اسئئئتخاتيجية الئئئتعمع بئئئاآلقخان لتحدئئئيغ التفاعئئئل االجتسئئئاعي لئئئجى األشفئئئا   ىقئئئائع عمئئئيخنئئئام    -0
 (ة)إعجادم الحاحث الحاتػييغ مختفعي اآلدا  الػضيفي

 وسػف نتشاو  األدوات بالتفريل فيسا يميم
 (عجاد الباحثة)إ: مقياس التفاعل االجتماعي[ 1] 

 ترميػ المكياس:الهجف مؼ 
 الححثالهجف مغ ترسيع السكياس هػ تحجيج مدتػى التفاعل االجتساعي لجى عيشة 

ويطهئئئخ فئئئي صئئئػرة مالشئئئخات ممسػسئئئة أو سئئئمػك يرئئئجر  الصفئئئل يطهئئئخ قجرتئئئه فئئئي التفاعئئئل 
 .األربعةاالجتساعي بأبعاد  

 التفاعئل االجتسئاعيقامت الحاحثة الحالية بحدئاب الخرئائز الدئيكػمتخية لسكيئاس 
 الحالي وذلظ عمى الشحػ التاليم ححثليشاسب عيشة ال
 أوالا: الرجق:

 صجق المحغ الخارجي:
ومكيئئئاس  التفاعئئئل االجتسئئئاعيقامئئئت الحاحثئئئة بحدئئئاب معامئئئل االرتحئئئا  يئئئيغ مكيئئئاس 

 45337رتحئئا   وقئئج يمئئا معئئامتت ا(  7414)سئئمػي زايئئج عئئجاد إ مئئغ  التفاعئئل االجتسئئاعي
 الحالي. الححثوهػ ما يالكج عمي صج  السكياس وصتحيته لتستخجام فى 

باساتخجام معادلاة  التفاعل االجتمااعيالثبات: قامت الباحثة بحداب ثبات مكياس 
( مغ السفحػصيغ  وذلظ ألن السكياس عمى متجرج 14وذلظ عمى عيشة يمغت) ألفا كخو باخ

ثتثئئي ومئئغ ثئئع يرئئم  هئئحا الشئئػع مئئغ أنئئػاع معئئادالت حدئئاب الثحئئات كسئئا تئئع حدئئاب الثحئئات 
 .بصخيقة اعادة التصبيق بفاصل زمشي أسبػعيغ وكانت الشتائ  كسا هي ممخرة فى

  



 (0202العدد التاسع والثالثون ) عدد سبتمبر                                                      مجلة الطفولة                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1410 

 

 (,3ن= ) ُةيعايالت انثبات بطزَقتٍ أنفا وانتجزئة انُصف
 التجد ة النرفية ألفا كخو باخ األبعاد
 45307 45341 التعاون 

 45317 45357 التػاصل االجتساعي
 45251 45314 التعاشف

 45315 45341 االنتسا  لمجساعة
 0814, ,081, الجرجة الكمية

 
 الرؽرة النها ية لممكياس وطخيقة الترحيح:

بعئئج اجئئخا  الحاحثئئة لمخرئئائز الدئئيكػمتخية لمسكيئئاس أصئئح  السكيئئاس فئئى صئئػرته الشهائيئئة مكئئػن 
( عحارة مػزعة عمئي األبعئاد الثتثئة لمسكيئاس واعتسئجت عمئي مفتئاح ترئحي  ثتثئي بحيئث تتئخاوح 24مغ )

عئئئئل ( وتذئئئئيخ الجرجئئئئة السختفعئئئئة إلئئئئى ارتفئئئئاع مدئئئئتػي التفا144( إلئئئئى )24الجرجئئئئة الكميئئئئة لمسكيئئئئاس مئئئئغ )
 نخفاض مدتػي التفاعل االجتساعي.إاالجتساعي ييشسا تذيخ الجرجة السشخفزة إلى 

قااائى عهااً اسااتزاتُجُة انااتعهى باااِقزاٌ نتحسااٍُ انتفاعاام االجتًاااعٍ نااذي األطفااال انااذاتىٍَُ بزَاااي   [4]

 إعذاد )انباحثة(. يزتفعٍ اِداء انىظُفٍ

يدتشج البخنام  إلى استخاتيجية تعمع األقخان  أو التعمع بسداعجة األقخان  بحيئث يزئع مدئتػلية الئتعمع       
سئمبييغ  وتعمئع  له أثخ بالشدحة لألشفا  الحيغ كثيخًا ما يكػنػن متعمسئيغ عمي عاتق الصفل  وهحا تغييخ قػي 

االعتئئخاف بقرئئػر فئئي الفهئئع دون اهتسئئام يتػجيئئه  األقئئخان يئئػفخ تعميسئئًا فخديئئًا   وهئئػ يذئئجع األشفئئا  عمئئي
تغحيئة راجعئه محاشئخة   فالصفئل فئى ضئل أسئمػب تعمئع األقئخان يقئػم  الخاشئجيغ  والعسئل مئع شفئل رخئخ يئػفخ

يجور فعا  ونذط ضسغ ضخوف اجتساعية مختمفة تسامًا عغ السػاقف الخوتيشية التئى تسئارس فئى الطئخوف 
د متمق لمسعمػمات والسفاليع  وعميه حفطها واستجعاؤها حيشسئا يصمئب الرفية العادية   فمع يعج الصفل مجخ 

 مشه ذلظ   يل أصح  له دور بارز فى إنجاز السهام السػكمة له ولدمتئه .
 أهجاف البخ ام  :

م يهئجف البخنئام  إلئى تشسيئة التفاعئل االجتسئاعي لئجى األشفئا  الئحاتػييغ  الهجف العام مؼ البخ اام     
أسمػب تعمع األقخان التكسيمى الثشئائى التحئادلى ومئغ نفئذ الفتئة العسخيئة  ملػضيفي باستخجامختفعي األدا  ا

 و تع ذلظ مغ خت  مجسػعة مغ األهجاف الفخعية وهى م
 تعخف األشفا  عمى استخاتيجية تعمع األقخان و كيفية تشفيحها   ومخاحل وخصػات تصبيقها 

  االقخان .قيام األشفا  يتشفيح خصػات استخاتيجية تعمع 

 .قيام كل شفل يجور  أثشا  البخنام  سػاً  كان يقػم يجور القخيغ السعمع أو دور القخيغ الستعمع 

 . إكتذاف األفكار والسذاعخ الدمبية الهجامة 

 . تشسية الػعى بأهسية األفكارالدعيجة  وتحػيمها إلى مذاعخ إيجايية سعيجة 
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 تتخجع إلى مذاعخ سمبية . زيادة التػعية بخصخ األفكار ريخ الدعيجة ألنها 

 . تشسية وتحديغ التفاعل االجتساعي بذكل إيجايى فى السػاقف السختمفة 

 األسالية اإلحصائية المستخذمةاً: خامس

 ا حرئئئائي البخنئئئام  الحاحثئئئة اسئئئتخجمت SPSS يهئئئجف 7411 لمعئئئام والعذئئئخون  الثئئئاني ا صئئئجار 
 م  التالية ا حرائية االختحارات احتداب

 كخونحاخ ألفا معامل α-chronbach coefficient. 
 االرتحا  معامتت. 
 الس يارية واالنحخافات الستػسصات. 
 ويمكػكدئئئئئػن  إختحئئئئئار Wilcoxon لمسجسػعئئئئئات الختئئئئئب متػسئئئئئصات يئئئئئيغ الفئئئئئخو   لحدئئئئئاب وذلئئئئئظ 

 (.  والتتحعي والحعجي القبمي الكياس في التجخيبية السجسػعة) السختحصة
 األثخ حجع. 

 ومناقشتها:نتائج الفزض األول 

رتا  درجاات أطفاال المجمؽعاة التجخيبياة عما   يتؽجج عخوق ذات داللة إحراا ية مايؼ متؽساط
   مكياس التفاعل االجتماعي ع  الكياسيؼ القبم  والبعجى ع  اتجاه الكياس البعجى".

 (Wilcoxon Test)ولمتحقئئق مئئغ صئئحة هئئحا الفئئخض اسئئتخجمت الحاحثئئة اختحئئار ويمكػكدئئػن 
لمكذئئئف عئئئئغ داللئئئة واتجئئئئا  الفئئئئخو  يئئئيغ متػسئئئئصات رتئئئب درجئئئئات الكياسئئئئيغ القبمئئئي والحعئئئئجي لمسجسػعئئئئة 

الكياسئئيغ القبمئئي  ( لسعخفئئة الفئئخو  يئئيغZالتجخيبيئئة عمئئي مكيئئاس التفاعئئل االجتسئئاعي  وتئئع حدئئاب قيسئئة )
خيبيئئة والحعئئجي لألبعئئاد وذلئئظ يتصبيئئق مكيئئاس التفاعئئل االجتسئئاعي والتئئي تئئع تئئجريب السجسػعئئة التج

 التالي يػض  نتائ  ذلظ. والججو  عميها داخل جمدات البخنام .
 ( نًعزفة انفزوق بٍُ انقُاسٍُ انقبهٍ وانبعذٌ ألبعاد يقُاس انتفاعم االجتًاعٍ وانذرجة انكهُة باستخذاو يعادنة وَهكىكسىZٌقًُة )

 العجد الخت  األبعاد
 متؽسط
 الخت 

 مدتؽي الجاللة Zقيمة  مجمؽع الخت 

 التعاون 
 

 11544 1514 4 الختب السػجحة

-75474 

دالة عشج 
 مدتػى 

 4541 
 

 4544 4544 4 الختب الدالحة 

   4 التداوي 

   4 السجسػع

 11544 1514 4 الختب السػجحة التػاصل االجتساعي

-75473 

دالة عشج 
 مدتػى 

 4541 
 

 4544 4544 4 الختب الدالحة 

   4 التداوي 

   4 السجسػع

 التعاشف
 

 11544 1514 4 الختب السػجحة

- 75411 

دالة عشج 
 مدتػى 

 4541 
 

 4544 4544 4 الختب الدالحة 

   4 التداوي 

   4 السجسػع

 11544 1514 4 الختب السػجحة االنتسا  لمجساعة

-75411 

دالة عشج 
 مدتػى 

 4541 
 

 4544 4544 4 الختب الدالحة 

   4 التداوي 

   4 السجسػع

 ,,550 ,505 8 الختب السػجحة الجرجة الكمية

-20812 

دالة عنج 
 مدتؽى 

 ,0,1 
 

 ,,0, ,,0, , الختب الدالحة 

   , التداوي 

   8 السجسػع

 ,206= 0,1,( دالة عنج مدتؽي Zقيمة ) ، ,,20=  0,5,دالة عنج مدتؽى  Zقيمة 



 (0202العدد التاسع والثالثون ) عدد سبتمبر                                                      مجلة الطفولة                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( لسعخفئئة الفئئخو  يئئيغ الكياسئئيغ القبمئئي والحعئئجي  Zيتزئئ  مئئغ الجئئجو  الدئئايق أن قئئيع ) 
( وهئي قئيع دالئة 75417 - 75411  75411-  75473-  75474-)  لألبعاد هي عمي التػالي

(  مسئئا يذئئيخ إلئئي وجئئػد فئئخو  يئئيغ الكياسئئيغ القبمئئي والحعئئجي لرئئال  الكيئئاس 4541عشئئج مدئئتػي )
ا عمئي متػسط الختب السػجحة أكبخ مغ متػسط الختب الدئالحة  وهئحا يعئج مالشئخً الحعجي  حيث كان 

الئحاتػييغ مختفعئي األدا  التفاعئل االجتسئاعي لئجى األشفئا   تحدئيغفاعمية البخنام  السدئتخجم فئي 
 في العيشة التجخيبية.  الػضيفي

سئئئئط ولسعخفئئئئة مقئئئئجار التحدئئئئغ فئئئئي أبعئئئئاد مهئئئئارات التفاعئئئئل االجتسئئئئاعي  تئئئئع حدئئئئاب الستػ 
نحخاف الس ياري  لمكياسيغ القبمي والحعجي لمسجسػعة التجخيبية  كسا تع حدئاب حجئع  الحدايي وا

( والئئحي يئئتع حدئئاب حجئئع األثئئخ مئئغ Field,2018,520األثئئخ باسئئتخجام السعادلئئة التئئي أوردهئئا )
 السعادلة التاليةم

 
 ( تعني حجػ العينةN( المحدؽبة و)Z( قيمة )Zحيث )

 وعقا لممحكات التالية:ويفدخ حجػ األثخ 
 ( يكػن حجع األثخ ض ي .450اذا كان حجع األثخ أقل مغ ) -
 يكػن حجع األثخ متػسط. (453اذا كان حجع األثخ أقل مغ ) -
 يكػن حجع األثخ كبيخ. (455اذا كان حجع األثخ أقل مغ ) -
 ( يكػن حجع األثخ كبيخ ججًا.455اذا كان حجع األثخ أكبخ مغ ) -

 ذلظ. والججو  التالي يػض 
 انًتىسط انحسابٍ واالَحزاف انًعُارٌ ألبعاد انتفاعم االجتًاعٍ

 وانذرجة انكهُة نهًجًىعة انتجزَبُة فٍ انقُاسٍُ انقبهٍ وانبعذٌ

 البعج
حجػ  بعجي قبمي

 اال حخاف المعياري  المتؽسط اال حخاف المعياري  المتؽسط األثخ

 4554 1515 70554 1514 12514 التعاون 

 4554 1515 71554 4550 13534 االجتساعيالتػاصل 

 4554 4547 72514 4541 14544 التعاشف

 4554 4531 72554 4550 14534 االنتسا  لمجساعة

 ,09, ,209 ,,1,40 2054 ,7,05 الجرجة الكمية



 استخذاو استزاتُجُة انتعهى باِقزاٌ نتحسٍُ انتفاعم االجتًاعٍ نذي األطفال انذاتىٍَُ يزتفعٍ اِداء انىظُفٍ
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يتزئئئ  مئئئغ الجئئئجو  الدئئئايق أن الستػسئئئط الحدئئئايي لمكيئئئاس الحعئئئجي أعمئئئي مئئئغ الستػسئئئط 
التفاعئل االجتسئاعي لئجى أفئئخاد  تحدئئيغالحدئايي لمكيئاس القبمئي فئي األبعئئاد الثتثئة مسئا يذئيخ إلئي 

قئائع عمئى اسئتخجام اسئتخاتيجية  يخنئام  اسئتخجامالسجسػعة التجخيبية  وهحا يعج مالشخًا عمي فاعميئة 
 .قخانتعمع األ

 مناقذة وتفديخ  تا   الفخض األول
رتئئب درجئئات  يعمئئى وجئئػد فئئخو  ذات داللئئة إحرئئائية يئئيغ متػسئئص الححئئثتذئئيخ نتئئائ  

  فئي التصبيئق القبمئي والحعئجي )التجخيبيئة( الححئثعيشئة األشفا  الئحاتػييغ مختفعئي األدا  الئػضيفي 
لرئئئئال  التصبيئئئئق الحعئئئئجي  الحئئئئالي  الححئئئئث السدئئئئتخجم فئئئئي )التفاعئئئئل االجتسئئئئاعي(  مكيئئئئاسعمئئئئى 

  وبالتالي يتز  ثبػت صحة الفخض األو .
( لجاللئة الفئخو  يئيغ متػسئصي zويتز  مسا سبق تحقق الفخض األو  حيث كانت قيسة )

األشفا  ذوي ا صابة الجماغية )العيشة التجخيبية( فئي التصبيئق القبمئي والحعئجي عمئى  رتب درجات
لكيئئاس الحعئئجي مسئئا يذئئيخ إلئئى فعاليئئة يخنئئام  قئئائع عمئئى مكيئئاس التفاعئئل االجتسئئاعي  فئئي اتجئئا  ا

اسئئتخجام اسئئتخاتيجية تعمئئع األقئئخان السدئئتخجم فئئي الححئئث الحئئالي  والئئحي أدى إلئئى ارتفئئاع متػسئئصي 
رتب درجات األشفا  الحاتػييغ مختفعي األدا  الػضيفي عمى مكيئاس التفاعئل االجتسئاعي  وأبعئاد  

 وكحلظ الجرجة الكمية لمسكياس.
الحاحثئئئة هئئئح  الشتيجئئئة إلئئئى شبيعئئئة ونػعيئئئة البخنئئئام   حيئئئث أنئئئه تئئئع ترئئئسيسه مئئئغ  وتخجئئئع

األسئئئئاس عمئئئئى اسئئئئتخجام اسئئئئتخاتيجية تعمئئئئع األقئئئئخان  ويتزئئئئسغ البخنئئئئام  مجسػعئئئئة مئئئئغ التئئئئجريحات 
واألنذئئئصة واأللعئئئاب التخفيهيئئئة السستعئئئة والسفيئئئجة والسػجهئئئة لفتئئئة األشفئئئا  الئئئحاتػييغ مختفعئئئي األدا  

حاحثة أن هح  الشتائ  تجعع فاعمية البخنام  القاائع عمى استخجام استخاتيجية تعمع الػضيفي. وتخي ال
األقئئخان فئئى تحقيئئق أهئئجاف الححئئث وتحدئئيغ التفاعئئل االجتسئئاعي لئئجى األشفئئا  الئئحاتػييغ مختفعئئي 
األدا  الئئػضيفي  إذ تذئئيخ الشتئئائ  إلئئي تحدئئيغ مدئئتػى مهئئارات التفاعئئل االجتسئئاعي لئئجى األشفئئا  

مختفعئئي األدا  الئئػضيفي فئئى الكيئئاس الحعئئجي بالسقارنئئة بالكيئئاس القبمئئي فئئى جسيئئع أبعئئاد الئئحاتػييغ 
السكياس. ويسكغ تفديخ هح  الشتائ  بسا تزسشه البخنئام  مئغ مجسػعئة مئغ الفشيئات وهئػ مئا أسئهع 

 فى فاعمية البخنام  فى تحقيق أهجافه.
 نتائج الفزض الثاني ومناقشتها

رتا   يال تؽجج عاخوق ذات داللاة إحراا ية مايؼ متؽساط" يشز الفخض الثانى عمى أنه 
درجااات أطفااال المجمؽعااة التجخيبيااة عماا  مكياااس التفاعاال االجتماااعي عاا  الكياساايؼ البعااجى 

 . والتتبع "
  Wilcoxonولمتحقق مغ صحة هحا الفخض  قامت الحاحثئة باسئتخجام اختحئار ولكػكدئغ 

فى السجسػعة التجخيبية  درجات أشفا  (  يجاد الفخو  ييغ متػسصات رتبZوتع حداب قيسة )



 (0202العدد التاسع والثالثون ) عدد سبتمبر                                                      مجلة الطفولة                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الكياسئئيغ الحعئئجي والتتحعئئئي لألبعئئاد وذلئئئظ يتصبيئئق مكيئئاس مهئئئارات التفاعئئل االجتسئئئاعي والتئئي تئئئع 
 ج شهخ  والججو  التالي يػض  ذلظ.تجريب السجسػعة التجخيبية عميها داخل جمدات البخنام  بع

 ( نًعزفة انفزوق بٍُ انقُاسٍُ انبعذٌ وانتتبعٍ Zقًُة )

 ألبعاد يهارات انتفاعم االجتًاعٍ وانذرجة انكهُة باستخذاو يعادنة وَهكىكسىٌ

 العجد الخت  األبعاد
 متؽسط
 الخت 

 مدتؽي الجاللة Zقيمة  مجمؽع الخت 

 التعاون 
 

 1544 1544 1 الختب السػجحة

 ريخ دالة 15444-
 4544 4544 4 الختب الدالحة 

   3 التداوي 

   4 السجسػع

 1544 1544 1 الختب السػجحة التػاصل االجتساعي

 ريخ دالة 15444-
 4544 4544 4 الختب الدالحة 

   3 التداوي 

   4 السجسػع

 التعاشف
 

 1544 1544 1 الختب السػجحة

 ريخ دالة 15444 -
 4544 4544 4 الختب الدالحة 

   3 التداوي 

   4 السجسػع

 1544 1544 1 الختب السػجحة االنتسا  لمجساعة

 ريخ دالة 15444-
 4544 4544 4 الختب الدالحة 

   3 التداوي 

   4 السجسػع

 7514 7514 7 الختب السػجحة الجرجة الكمية

 غيخ دالة ,,,10-
 4544 4544 4 الختب الدالحة 

   2 التداوي 

   4 السجسػع

( لسعخفئئة الفئئخو  يئئيغ الكياسئئيغ الحعئئجي والتتحعئئي  Zيتزئئ  مئئغ الجئئجو  الدئئايق أن قئئيع ) 
لألبعئئئاد هئئئي قئئئيع ريئئئخ دالئئئة إحرئئئائيًا مسئئئا يذئئئيخ إلئئئي عئئئجم وجئئئػد فئئئخو  يئئئيغ الكياسئئئيغ الحعئئئجي 
والتتحعئي  حيئئث كئان متػسئئط الختئئب السػجحئة يتقئئارب مئئع متػسئط الختئئب الدئئالحة  وهئحا يعئئج مالشئئخًا 

اعي لئجى أشفئا  العيشئة ة مهئارات التفاعئل االجتسئعمي بقا  أثخ التعمع لمبخنام  السدئتخجم فئي تشسيئ
ولسعخفئئئة مقئئئجار الفئئئار  فئئئي أبعئئئاد مهئئئارات التفاعئئئل االجتسئئئاعي  تئئئع حدئئئاب الستػسئئئط  التجخيبيئئئة.

الحدئئايي واالنحئئخاف الس يئئاري  لمكياسئئيغ الحعئئجي والتتحعئئي لمسجسػعئئة التجخيبيئئة  والجئئجو  التئئالي 
 يػض  ذلظ.

 انًتىسط انحسابٍ واالَحزاف انًعُارٌ ألبعاد يهارات انتفاعم االجتًاعٍ 

 وانذرجة انكهُة نهًجًىعة انتجزَبُة فٍ انقُاسٍُ انبعذٌ وانتتبعٍ

 البعج
 تتبعي بعجي

 اال حخاف المعياري  المتؽسط اال حخاف المعياري  المتؽسط

 1541 71544 1515 70554 التعاون 

 1541 72544 1515 71554 التػاصل االجتساعي

 4525 72504 4547 72514 التعاشف

 4522 73544 4531 72554 االنتسا  لمجساعة

 2063 ,1,404 ,209 ,,1,40 الجرجة الكمية



 استخذاو استزاتُجُة انتعهى باِقزاٌ نتحسٍُ انتفاعم االجتًاعٍ نذي األطفال انذاتىٍَُ يزتفعٍ اِداء انىظُفٍ
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يتزئئئئ  مئئئئغ الجئئئئجو  الدئئئئايق أن الستػسئئئئط الحدئئئئايي لمكيئئئئاس الحعئئئئجي يتقئئئئارب مئئئئغ 
 عمى تحدئيغالستػسط الحدايي لمكياس التتحعي في األبعاد مسا يذيخ إلي بقا  أثخ التجريب 

مهارات التفاعل االجتساعي لجى السجسػعة التجخيبية  وهحا يعج مالشخًا عمي فاعمية التجريب 
مهئئئارات التفاعئئئل االجتسئئئاعي لئئئجى أفئئئخاد السجسػعئئئئة  دئئئيغتحداخئئئل جمدئئئات البخنئئئام  فئئئي 

التجخيبيئئة. والذئئكل التئئالي يػضئئ  الفئئخو  فئئي أبعئئاد مهئئارات التفاعئئل االجتسئئاعي لمسجسػعئئة 
 التجخيبية في الكياسيغ الحعجي والتتحعي.
 مناقذة وتفديخ  تا   الفخض الثا ي: 

تػسئصي رتئب درجئات ( عجم وجئػد فئخو  ذات داللئة إحرئائية يئيغ م5يتز  مغ ججو  )
عيشة الححث التجخيبية في التصبيق الحعجي والتتحعي بعج  الحاتػييغ مختفعي األدا  الػضيفياألشفا  

مخور )شهخ( مغ تصبيئق البخنئام  عمئى مكيئاس التفاعئل االجتسئاعي لتحدئيغ التفاعئل االجتسئاعي 
 لجى األشفا   وهػ ما جا  متفًقا ومحقًقا لرحة هحا الفخض

ولئع يكئغ وقتئي  القائع مدتسخأن تأثيخ البخنام  الثاني عمى  نتائ  هحا الفخضلحا فقج تالكج 
وإنسئئا اسئئتسخت فعاليتئئه حتئئي بعئئج مئئخور فتئئخة زمشيئئة مئئغ تصبيئئق البخنئئام  ويسكئئغ إرجئئاع ذلئئظ لسئئا 

مئئئغ تقئئئجم داخئئئل جمدئئئات البخنئئئام  وأن األشفئئئا  الئئئحاتػييغ مختفعئئئي األدا  الئئئػضيفي حرئئئل عميئئئه 
ج كبيخ فاستسخت أثخها لسا بعج التصبيق حالتي قجمت لهع في الجمدات كانت مشاسحة إلى األنذصة 

إتقئان السهئارات عمئى  الئحاتػييغكسا يخجع ذلظ إلى استخجام استخاتيجية التكخار التئي تدئاعج الصفئل 
 أو الخبخات التي هئػ برئجد تعمسهئا كئحلظ اسئتخجام أسئاليب التعديئد السختمفئة وهئحا مئا أكجتئه نتئائ 

 Knott, et al., (2020)دراسئة(  و 7415(  إسئساعيل )7415( محسئػد )7413عمئى ) دراسئة
لسجى  حكيقيمالشخ  والتى أكجت عمى اكتداب مهارات التػاصل والتفاعل االجتساعي والتى تعتبخ

مكتدئحة وتحتئاج إلئى مسارسئة حتئى يرئل الصفئل إلئى الئتسكغ  التفاعئلمهئارة و   ي المغئػ تشسيه الشسػ 
خكة  وأسفخت نتائ  تة مذيإلى حالة جساع إنصػائيةوعغ شخيقها يشتقل الصفل مغ حالة مغ أدائها  
الئئئحاتػييغ عئئئجم وجئئئػد فئئئخو  ذات داللئئئة إحرئئئائية يئئئيغ متػسئئئصي رتئئئب درجئئئات األشفئئئا   الححئئئث

 عيشة الححث التجخيبية في التصبيق الحعجي والتتحعي بعج مخور )شهخ(.مختفعي األدا  الػضيفي 
 البحثمقتخحات ثا ياا: تؽصيات و 

لمتحقئق مئغ  ا عاقئة ذوي  األشفئا مع فتات أخئخى مئغ  استخاتيجية تعمع األقخاناستخجام  -
 .األشفا وزيادة عجد البخام  السقجمة لهالال  عمى فتات مختمفة  اإمكانية تعسيسه

إلئئئى االسئئئتعانة  الحاتػيئئئةدعئئئػة القئئئائسيغ عمئئئى السالسدئئئات التخبػيئئئة والتعميسيئئئة فئئئي مجئئئا   -
األشفئئا  لئئجى  لتحقيئئق الرئئحة الشفدئئية التفاعئئل االجتسئئاعيتشسيئئة بالبخنئئام  السقتئئخح فئئي 

 .الحاتػييغ مختفعي األدا  الػضيفي
األشفئئا  الئئحاتػييغ مختفعئئي األدا  مئئع  اسئئتخجام اسئئتخاتيجية تعمئئع األقئئخانتصبيئئق وتفعيئئل  -

 ذات فعالية وأثخ تعميسي إيجايي. االستخاتيجيةكػن هح  الػضيفي 
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 قا مة المخاجع 
 أوالا: المخاجع العخبية 

 -وعتقته بسخكد الزحط الجاخمي التفاعل االجتساعي  .(7413أيػ سكخان  عبج هللا ) -
رسالة ماجدتيخ  قدع عمع الشفذ بكمية التخبية في الجامعة ا ستمية  .لمحاتػييغالخارجي 
 بغدة.

ئئ7412أيئئػ يػسئئف  حدئئام.) -  تاختحئئاراجي )خرائرئئه الدئئمػكية والتخبػيئئة( (. الصفئئل التػحا
 في السجتسع. القاهخةم إيتخاك لمشذخ والتػزيع. هدمج  تكيذ قجراته

 (. الرحة الشفدية والتػازن الشفدي. مكتحة األنجمػ السرخية  7410سهيخ )  أحسج -
 القاهخة.

وعتقته بالحالة  الحاتػييغاألشفا  لجى  التفاعل االجتساعي( 7414يخكات  أسيا ) -
 الدعػدية جامعة أم القخى. مجمةاالجتساعية والسدتػى االقترادي   

في تحدئيغ التػافئق الشفدئي لألشفئا   تعمع األقخان(. أهسية 7411  فاشسة الدهخا  )يػارس -
   مجمة عمسية متخررة لححػث التخبية الخياضية  االسكشجرية.التػحجييغ

وعتقتئئئئه بئئئئالتػافق  األشفئئئئا اضئئئئصخاب شيئئئئ  التػحئئئئج لئئئئجى  .(7413يػشاشئئئئي  سئئئئامية ) -
 رسالة ماجدتيخ   جامعة تيدي وزو  الجدائخ. .جتساعيالشفدي اال

والتفاعل الشفدي  ازن الكيع االجتساعية وعتقتها بالتػ  .(7411الجسػعي  مالمغ ) -
 "  رسالة ماجدتيخ   جامعة دمحم خيزخ  بدكخة  الجدائخ.التػحجييغاالجتساعي لجى 

. مرخم الجار العالسية التفاعل االجتساعي(. 7412ست  حديغ  والبهي  حديغ )حذ -
 لمشذخ.

دار الخاصة  (.  أسذ يشا  يخام  التخبية 7413  أميغ   والحسامري  دمحم )الخػلى -
 الفكخ العخبى .

(. إلى أيغ نتجه مع األوتيدم؟ رما  وتػقعات استخاتيجيات لتحصيع 7410هذام )  الخػلي -
 .75-1  54( 71الرست. مجمة كمية التخبية  جامعة يشها  )ججار 

لححث التخبػي رؤيئة تصبيكيئة ومشاه  ا التعمع بسداعجة األقخان(. 7415الخشيجى  صال  ) -
   دار الكتاب الحجيث.محدصة

(. اضئئصخاب الحاتػيئئةم الخرئئائز والعئئتج. عسئئانم دار وائئئل 7413الدريقئئات  إيئئخاليع ) -
 لمشذخ والتػزيع. 

(. الصفئئئئئئئئل الئئئئئئئئحاتػي يئئئئئئئئيغ السعمئئئئئئئئػم والسجهئئئئئئئئػ م دليئئئئئئئئل اآلبئئئئئئئئا  7412)  هئئئئئئئئت الدئئئئئئئئعيج -
 والستخرريغ. القاهخة  مكتحة األنجمػ السرخية.
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إيتخاك لمشذخ . ( "السخترخ في الذخرية وا رشاد الشفدي7410سفيان  نبيل ) -
 والتػزيع  القاهخة.

 السجسئع ةمكتح عسانم والتصبيق. ةالشطخي التػحجييغ سمػك تعجيل (.7412) أحسج   سميسان -

 العخبي.
الرحة الشفدية وسيكػلػجية و  التفاعل االجتساعي.(7411)الحسيج   عبجيلذشا -

 الجام ية  ا سكشجرية.  الذخرية"  السكتحة
األشفئئئا  ذوو االحتياجئئئات الخاصئئئة وأسئئئاليب رعئئئايتهع  (.7414) الذئئئخز  عبئئئج العديئئئد -

 .القاهخة –مكتحة الصبخي 
لستحجي ا عاقة  مكتحة الشهزة  التفاعل االجتساعيمكياس . (7414) شبيشقيخ  ز  -

 القاهخة. السرخية 
(. مجخل إلى اضصخاب التػحج السفاليع األساسية وشخ  التئجخل. 7413  دمحم )الرسادي -

 عسان  األردن  دار الفكخ لمصحاعة والشذخ والتػزيع.
 مع  ديي.(. محادئ الرحة الشفدية  دار الع7413شحان  دمحم خالج ) -
 والتػزيع. لمشذخ يافا دار عسانم التؽحج. طيف اضطخاب (.7412) جسا  الصػخي  -

لتشسيئة الئػعي  باسئتخجام تعمئع األقئخان(. فعاليئة يخنئام  مقتئخح 7411عامخ  عبئج الحسيئج ) -
 الحذ حخكي ألشفا  التػحج   رسالة دكتػرا   كمية التخبية   جامعة حمػان.

لحوي االحتياجات الخاصة  االسئكشجرية  دار  تعمع األقخان(. 7412عبج الخالق  عرام ) -
 الكتاب الحجيث.

 الكتئاب دار القئاهخةم السعخفئي. الئشفذ عمئع مشطئػر مئغ التػحئج (.7413) زيشئب   العميع عبج -

 .الحجيث
(. البئئئخام  التخبػيئئئة التئئئي تقئئئجمها وزارة التخبيئئئة والتعمئئئيع لألشفئئئا  7410العثسئئئان  إيئئئخاليع ) -

 ة عسل مقجمة لشجوة الصفػلة السحكخة الخياضي.الحاتػييغ  ورق

(. اضصخابات الحاتػية "األسحاب  التذخيز  العئتج  دراسئات 7413القسر  مرصفى ) -
 عخبية". عسان  األردن  دار السديخة.

استخجام استخاتيجيات التعمع بسداعجة األقخان مع األشفا  (. 7411السذخفي  إنذخاح ) -
 كمية التخبية  جامعة أم القخى  السسمكة العخبية الدعػدية.. مجمة ذوي القجرات الخاصة

(. اسئئتخجام الستحطئئة فئئئي التذئئخيز الفئئار  يئئيغ حئئاالت التػحئئئج 7412الشجئئار  خالئئج ) -
وحاالت ا سبخجخ دراسة تذخيرئية. مجمئة عمئع الئشفذ السعاصئخ  جامعئة السشيئا  السجمئج 

 .743-711الدابع عذخ  
 

 ثانيًا: المزاجع األجنثية
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