
 مجلة الطفولة  ( 2222 سبتمبرواالربعون ) عدد  الثانيالعدد 

 

93 

 

 عند األطفال الذاتويين السلوك االندفاعي وعالقته باضطرابات األكل

 دعاء محمد محمد الشعراوي /  الباحثة

 المقدمة:

سققبحا   واعققالن ان وققا  و عققذ لقق  الهققماء الققمي  ققص م ققدا لل ا ققة وم ققدا لبقققاء  خلققا اللقق 
و ما التهير كا  لق   ،و د شهدت العقصد األخيرة ا صاًا واهيرًا كبيرًا ل ريقة غماء ان وا  ،ان وا 

 ،يضاف إلن ذلك المضادات الحيصية ،أثر سيئ وخاصة علن البكتريا النافعة المص صدة فن  وم 
 وغير ا من األدوية التن لها اأثير سلبن علن صحة ان وا .الحمذ  وسائذ منع
و ططه هططلم الةسططشاد  ط ططش    م ططد  ،السطط ا الططيالألم لء اططشر المتطط بد  ةسططي ةي  ططد    طط  أن 

سةكيد  ن الكشئنشت اليقيقيد والةم ي ألق عأل هش المكة بش النشفاد أو ال  وب وتك ولهلم المكة بش دو  هشم 
إال عطن وإف از  اض الف ةش  نشت الةم اليةكن إنةش هش  ، ثه الةسشعي  فم هضم ال اشم فم أ سش نش

إذ أنهطططش تسطططشعي عألطططم الةطططوازن ال  ياطططم دالطططه  ،ط بطططق تألطططك المكة بطططش وتمألطططيل المسطططم  طططن السطططةوم
  ةش أنهش تاة   الياعم ال ئيسم لمهشز الةنشعد.  ،وت وم  ةحش بد الكشئنشت الضش   األل ي  ،األ اشر

كةططش أن األطفططشذ الططلاتوب ن ياططشنون  ططن  تططكمت فططم هضططم وا ةمططشص ال اططشم ولططي هم ن ططل 
فططم الانش طط  الطلائيططد الةططم يحةش ونهططش نةيمططد لو ططود لألططه فططم األ اططشر والةهططش   طط  ن فططم المهططشز 
الهضطةم  ةطش  نططةه عنط  سططور هضطم لأل اططشم وال ةمش ط  دالطه المسططم وفطم عةأليططد الةةث طه الطططلائم 

 . تكه عشم

لطططلا نمطططي أن الاي طططي  طططن األطفطططشذ الطططلاتوبون ياطططشنون  طططن ن طططل فطططم  اطططيالت الف ةش  نطططشت     
) ياةه عألم اةشيد  ن األكسي ، ون م   ؤدي إلم أنيةيش(،  ، الس ألن وم5، 9، 2، 1األتيد: أ، 

ال نطططك) ةوف  فطططم الةطططحكوالت المح بطططد وفططط  الك طططي، ال طططيض، الح طططو (، الةش نسططط وم) وبةطططوف  فطططم  طططه 
 د الط    اشلمد، والةكس ات  نيد     كث  ، الفش وليش، المسألد، الألوبيش(.األطاة

 Gut and  شامد  سةم "Natasha Cambpell" ال   مد المشاثد وقي ت نت المشاثد آ ار

Psychology Syndrome  والةمططش هشGAPS  ا ططت تطط ي  ،أي  ةمز ططد األ اططشر وعألططم الططنف
ال   مطططد أن الةتطططكمت الة تطططيد الةطططم تحطططيع فطططم عشلةنطططش الةاش ططط  أسشسطططهش ن طططل وتطططي    طم طططد 

وتظهط   ،والةطم  شتطت تنةتط  انةتطش ائ هطشئمئ فطم السطنوات األل ط   ،الكشئنشت اليقي د النشفاد فم األ اشر
 ،ADHD ش ون ططل االنةمططشم وفطط   النتطط ،تألططك الحططشالت الة تططيد تحططت عططي   سططةيشت  ثططه اللاتوبططد

 وعي  ات  ا شت سألو يد وا ةةشعيد  مةألفد.  ،والم ع ،و اوبشت ال  ار  ،و اوبشت الةاألم
ا طت تط ي أن اللاتوبطد  شلمطشئ  ،ت بط ال   مد نةششش ةط ن اطيوع اللاتوبطد ون طل المكة بطش النشفاطد

ةططش أنطط  فشل فططه  م ططم  م طط  وبنةططو طشل ،ةطط ن السططند والسططنة ن األولةطط ن  ططن عةطط  ال فططه تحططيع  ططش  ططش
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وبططللك يحمططه عألططم  ضططشدات ط يميططد  ططي األ طط   ،يحمططه عألططم ال تططشعد ال  يميططد  كةيططشت وف طط  
فمسطة   ،ثم ت يأ الةتشكه  شلحيوع  شلمشئ عني ش   يأ ال فه فم االعةةطشد عألطم الططلار المطش  م ،األم

وهنططش يحططيع اططيوع لألططه فططم  ،لططي   سططةايائ  اططي لهضططم هططلا الطططلار  سطط   ن ططل المكة  بططش النشفاططد
 .وبيله المسم فم اشلد  ا ي   ن الةتشكه ،المهشز الةنشعم

 مشكلة البحث:
تن ثططق  تطططكألد هطططلا المحطططت  طططن شطططاو  المشاثطططد  حهةيطططد النطططوم وهطططه اتططط  ا  النطططوم لططط  عمقطططد 

وب بطي وب طه الة   ط  واالنةمطشم   شلسألوك اإلنيفشعم أم ال وهه  ؤث  ذلك عألم سألوك األطفطشذ الطلاتوب ن
وقططي الاظططت المشاثططد ذلططك  ططن لططمذ   اكطط  ذوي االاةيش ططشت  ، ططن السططألوك االنططيفشعم لططي هم أم ال

 وأن األطفشذ ياشنون  ن ات  ا شت فم النوم وأن السألوك االنيفشعم لي هم  ث  .  المش د
تن ثططق  تططكألد هططلا المحططت  ططن أهةيططد األكططه ودو م فططم أدار وهططشئل المسططم لةهش هططش والة   طط  

  االنةمططشم وتططحث   السططألوك االنططيفشعم عألططم اتطط  ا  األكططه ولش ططد لططيي األطفططشذ الططلاتوب ن   وزبططشد
ا ت أن السألوك االنيفشعم ل  تحث   سأل م عألم األطفشذ  ةش أن ل  تحث   سأل م عألم ال فه الطلاتوي 
وبمططما ال فططه لييطط  اتطط  ا  فططم األكططه وبشلةططشلم يمططما لييطط   ططاوبد فططم األكططه وبططؤدي ذلططك إلططم 

 ات  ا  ليي  فم األكه. ايوع
( والةطم اسطةمي ت Gabrielle, Wan- Chi Chou, Hua Feng, 2017كةطش فطم د اسطد )

ة نططش ه سططألو م قططشئم عألططم الفططن لألةطألطط  عألططم السططألو يشت الةضطط  بد  وتططم الةيططش  األطفططشذ الططلاتوب ن 
الل ن ياشنون  طن نوبطشت انفاشليطد وسطألو يد  ةكط    و ضط  بد وعطيم و طود تفشعطه  نشسط  لطي هم  طي 

سشعي عألطم تسطه ه الةا  ط  اآلل بن فم السيشقشت اال ةةشعيد   وأشش ت النةشئه إلم أن هلا ال  نش ه 
عطططن  تطططشع هم فضطططمئ عطططن تحسطططن الةفطططشعمت اال ةةشعيطططد فطططم الةي سطططد والةنططط ذ    واشولطططت د اسطططد 

( إلطم الاةطه عألطم وعطم آ طشر 2415 حةي عة    حةي أةو  اسط ن   أاةطي ت ط ا     طشلا السطوا   )
اشلطد فطم تحسط ن اطشذ وأ هشت األطفطشذ ذوي اتط  ا  اللاتوبطد  ةن  طد  طشزان  شلحةيطشت الطلائيطد الف

أةنطططشئهم ذوي اتططط  ا  الةواطططي   وتو طططألت النةطططشئه إلطططم فاشليطططد الحةيطططشت الطلائيطططد فطططم تحسططط ن اطططشذ 
 األطفشذ اللاتوب ن.

وتؤ ططي د اسططد )إلططم لفططض السططألو يشت الةضطط  بد لططيي نمططل عططيد األطفططشذ ذوي اتطط  ا  
 ,Rivard)سططألو م.  اللاتوبططد الةتططش   ن فططم المحططت و ططشن ذلططك نةيمططد الةططيله  ططن لططمذ ة نططش ه

Forget, Giroux, Mello, Kerr, Regli, 2016)  
إلططم الةح ططق  ططن ة نططش ه  (Johnson, DeMand. & Mori. B. 2015)وتؤ ططي د اسططد 

الةي ب  السألو م لألوالطي ن لألةاش طه  طي  تطكمت األكطه ةط ن األطفطشذ ذوي اتط  ا  طيطة اللاتوبطد  
لططي ن لألةاش ططه  ططي  تططكمت األكططه ةطط ن األطفططشذ ذوي وأوتططحت النةططشئه فاشليططد الةططي ب  السططألو م لألوا
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اتطططط  ا  طيططططة اللاتوبططططد   شإلتططططشفد إلططططم ال تططططش الة تفططططي لألوالططططي ن  ا تفططططشع نسططططمد تنططططشوذ األطفططططشذ 
 لألو مشت   شإلتشفد إلم انمفشض وقت الو مد. 

عألم أن  تكمت السألوك أثنشر  (Curtin, Anderson & Mick,2015) كةش أكيت د اسد
وت  األسط ي تنةتط  ةط ن أسط  األطفطشذ ذوي اتط  ا  طيطة اللاتوبطد وأوتطحت النةطشئه الو مشت والة

أن الةططيلمت الةططم ت ألططه  ططن انة شئيططد ال اططشم يةكططن أن تططؤدي إلططم انمفططشض  تططكمت السططألوك أثنططشر 
ط ب د الة شةألد والةماظطد  (Eikeseth, Gale, Rudrud 2011)الو مشت   وقي اسةمي ت د اسد 

لسطططألوك ثطططمع أطفطططشذ ذاتطططوب ن وقطططت تنطططشوذ ال اطططشم  ةضطططةند ت  طططه ال اطططشم ونظشفطططد الفطططم   الة شطاطططد 
والططط فض   قطططي تطططم الحمطططوذ عأل هطططش  طططن ق طططه  تطططش   ن  مةألفططط ن وأث ةطططت النةطططشئه فاشليطططد فطططم الاطططم  

 الام   ن لمذ الةةش اطد  وانمفشض السألو يشت الةمشامد لةنشوذ ال اشم   وتم الةحشفظد عألم أث 
وقي اتضطا أن اإل ط ارات السطألو يد تمفطل  طن  تطكمت األكطه لطيي  اطض األطفطشذ ذوي اتط  ا  

 .طية اللاتوبد لش د فم الي اسشت المط    الةم تضم الةمةيةشت الةم ب يد أاشديد الةفحوص
 ومن  نا اتبلصا مشكلة البحث فن الوؤال التالن :

 وك االنيفشعم وات  ا  األكه ليي األطفشذ اللاتوب ن؟هه تو ي عمقد ة ن السأل -
 هه يةكن الةن ؤ  شلسألوك االنيفشعم  ن لمذ ات  ا شت االكه؟ -

 أ داف البحث :
  هيف المحت الحشلم إلم :

  ا فد عمقد السألوك االنيفشعم  شت  ا  األكه ليي األطفشذ اللاتوب ن.  -
 األكه.الةن ؤ  شلسألوك االنيفشعم  ن لمذ ات  ا شت  -

 .والةتكمت السألو يد األكث  ش وعشئ ليي األطفشذ اللاتوب ن األكهالةا ف عألم ات  ا شت  -

 أ مية البحث:

 األ مية النظرية :] أ [ 
واتططط  ا   ت طططييم تح ططط مئ نظ بطططشئ  وتطططا تا بفطططشت السطططألوك االنطططيفشعم واتططط  ا شت األكطططه -1

سألو يشت األكطه عنطي  تنظيم وتمطاللاتوبد  ا ت  ألا  السألوك االنيفشعم دو ائ  حو بشئ فم 
 األطفشذ اللاتوب ن. 

كةطططش تكةطططن أهةيطططد المحطططت أيضطططشئ فطططم تنشولططط  لفلطططد  هةطططد وهطططم فلطططد األطفطططشذ ذوي اتططط  ا   -2
والططل ن يةثألططون شطط بحد  ططن الةمةةططي اليسططةهشن ةهططش   وهططم أشططي الحش ططد إلططم الططيعم  اللاتوبططد

 النفسم واال ةةشعم 
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 األ مية الت بيقية:]ب[ 
 السألوك االنيفشعم ليي األطفشذ اللاتوب ن فم   األد  شق ه الةي سد. د اسد  فهوم -1
إ كشنيططد وتططي ةطط ا ه لءطفططشذ الططلاتوب ن  سططة  مئ وذلططك  ططن لططمذ االسططةفشد   ططن نةططشئه هططلا  -2

 المحت وأللهش  ا ن االعةمش .
الططلي تططم  لألمحططت شقططي تسططف  عنطط  المحططت  ططن نةططشئه يةكططن تاةيةهططش عألططم الةمةةططي األ ططألم  -9

 لا ند  ن . الةيش  ا

 ان رائية: م  لحات البحث

 (:Impulsive Behavior) أواًل : الولصك ان دفاعن
السطألوك االنططيفشعم هطو عططيم تططمط الطنف  والططةحكم ةهطش وعططيم السططي    عألطم الةمطط فشت   ألنطط  
  ططيفي ال فططه لاططيم االلةطط ام   واعططي الألاطط  وعططيم ااةطط ام لاطط  األدوا  وال االهةةططشم   واعططي الألاطط     ةططش
 طططؤدي إلطططم تطططال عمقشتططط  اال ةةشعيطططد نةيمطططد لاطططيم االلةططط ام  شل واعطططي اال ةةشعيطططد السطططأليةد وااةططط ام 

 اآلل بن وأدوا هم الةمةألفد سوار فم الألا  أو الحيش  اال ةةشعيد  مفد عش د.
 التعريف ان رائن لألبعاد الفرعية للمقياس:

كه  ططحيا  نشسط   ططي السططيش  تطال الةثططشة   : عطيم ال ططي   عألططم ت طي ه األفكططش  ون ألهطش  تطط -
 اال ةةشعم 

تطططال الةططط وي : عطططيم ال طططي   عألطططم تنظطططيم األفكطططش  وت ت  هطططش والسططط عد فطططم  د الفاطططه وعطططيم  -
  نشس ةهش  ي السيش  اال ةةشعم؟

السألو يشت الةنيفاد : وهطم السطألو يشت الةطم تكطون دون تفك ط  فطم الاواقط  السطأل يد الةطم قطي  -
الةسطططةوي التممططططم أو تمططططشم اآللطططط بن   دون أن هططططلم السطططألو يشت سططططوار عألططططم  تنطططةه عنهططططش

  . ةةكنوا  ن  ني سألو هم

 (: Eating disordersثا يًا: اض رابات األكذ )
وتا ف  المشاثد أن ات  ا شت األكه هم  تكمت فم سألوك األكه ة ن ال غمد الةألحد لةنشوذ 

لاي ططي  ططن الةتططكمت كةيططشت    طط    ططن ال اططشم   أو الاطط وف عططن تنططشوذ ال اططشم   وبة تطط  عأل هططش ا
  .واأل  اض واالت  ا شت

 
 التعريف ان رائن لألبعاد الفرعية للمقياس:

 فططض ال اططشم : وتا فطط  المشاثططد  ططحن ال فططه  طط فض تنططشوذ  اططض األطاةططد وبةنططشوذ أطاةططد  -
 ذات  ألة  وألوان  ة     شلنسمد ل .



 مجلة الطفولة  ( 2222 سبتمبرواالربعون ) عدد  الثانيالعدد 

 

 09  

والسط باد وبكةيطشت قأل ألطد انة شئيد ال اشم :وتا فط  المشاثطد  طحن ال فطه يحكطه الو مطشت الم يفطد  -
 وب فض تنشوذ األطاةد المي ي .

سطألو يشت ال اطشم: وتا فط  المشاثطد  حنهطش سطألو يشت يفاألهطش ال فطه عنطي ت طييم ال اطشم لط   ثطه   -
 . ألق فة    وبمق ال اشم

 ( :Autisticثالثًا: المااصيين )
لططثمع السططنوات وتا فطط  المشاثططد  حنطط  أاططي االتطط  ا شت النةشئيططد الامطط يد والططلي يظهطط  فططم ا -

األولم  ن ايش  ال فه وبؤث  عألم  شفطد  وانط  النةطو لطيي ال فطه وبطؤدي ذلطك إلطم اطيوع 
ات  ا شت ليي ال فه و نهش ات  ا  النوم اللي  طؤث  عألطم سطألوك ال فطه وبمطما ال فطه 
 نيفاشئ   وهو الي  د  الةم يحمطه عأل هطش ال فطه عألطم  قيطشي   أليطشم )إعطياد عطشدذ ع يالألط  

 ( الةسةميم فم المحت الحشلم.2424الةمي: وع    أةو

 إطاا  ظري ودااسات سابقة : 

 ( : Behavior Impulsiveالولصك اال دفاعن )
السألوك االنيفشعم  (Gray, Weidacker & Snowden, 2019)تا بفهش : يا ف  مئ  ن 

 حنط  ةنطشر  ةاطيد الاوا طه  هططيف إلطم شط   السطألو يشت الةطم ت ططيو تطميفد   أو  طةم الةا  ط  عنهطش ق ططه 
اآلوان   أو  حفوفططد  شلةمططشط   تططكه  فطط     أو  طط   نشسططمد لألةوقططل   أو  نططةه عنهططش  شلمططش عواقطط  

 .       و  ف هش
السطألو يشت االنيفشعيطد ط ب طد لتط   الفط و   (Salvo & Castro, 2013)كةطش  ي  طمئ  طن 

ةططط ن السطططألوك الاطططشدي والسطططألو يشت الة تطططيد   و طططللك فطططم الامقطططد ة نهةطططش و طططللك الطططل ن ياطططشنون  طططن 
 .ات  ا شت ع أليد  مةألفد   وت تمط هلم النةورات إلم الح وذ الم نيد وال  ولو يد الام يد

 أن االنطيفشع (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013)كةش  شر فطم 
 يحةه  كشند     بد فم النظ بد النفسيد والمحت والةةش سد.

وااططي   ططن  تظهطط  الاي ططي  ططن الحططشالت السطط ب بد  ططي االنططيفشع  انمطط  أسشسططم فططم الةتططميل
 أكث  السألو يشت الةم  ةم االسةتهشد ةهش فم اليل ه الةتميمم واإلامشئم لإلت  ا شت الا أليد.

تا  ط   وتططوعم  ،( أن االنططيفشعNieto - Pérez & Corbí 2011,) كةطش  ط ي  ططمئ  طن
ش فطم يةكطن  ،نةطو ال تطيو و طي ذلطك لألمحد لألا أليد، يةكن تحأل ألهطش  وااطي  طن أكثط  الاوا طه وتطوائ

ططش اعةمططش م دون إ فططشذ ط ياةهططشوهم أنهططش ثنشئيططد  أ ططه السططألو يشت الةم ب يططد فططم ال فولططد والة اه ططد أيضئ
و ططن  ،تاةططه  اش ططه سططألو م  طط تمط  ططشلةمألل  ططن الةث ططيط واأل   الح  ططم  ططن نشايططد أنهططششد: األ اطط

 كاش ه  ا فم  ن وي عأل  ن ل فم المم    وتم يط السألوك.  فهو يميم ،نشايد أل ى 
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، وباة طط  االنططيفشع  كونئططش  ث طط ئا لألاي ططي  ططن االتطط  ا شت النفسططيد واإلكأل نيكيططد إلهةةططشم المططشاث ن
تاة ط  تكي يطد  يةكطن أن تكطون هطلم السطألو يشت ،والةطية .  طن نشايطد ألط ى تضطةن ال أل طه  طن الةمطشدأ  

اقة    ،واسةمش د س باد. لهلا الس   و ف ي  فم الاي ي  ن الةواقل الةا ي   س   الض و   الةفش لد
 ،والةمطشط   ، ةضةن  اطض الممطشئل اإليمشةيطد  ثطه المحطت عطن اإلاسطشي المشاثون أن االنيفشع

األفطط اد  أل  ططون  اقةطط   المططشاثون أن ،و ططي ذلططك ةكشفططح  والةطططش    والنتططش  الةفطط  .والسططام لأل واإلثططش  
  إههش  تم فشت انيفشعيد فم هه  اض الظ وف. 

لةمنط  شطمر  قي يكسط  األفط اد فمطح  وبطي  ون سطيش   أثنطشر القيطشد   شلة ت ط  ،عأل  س  ه الةثشذ
تم الةحك ي عأل  أن السألو يشت االنيفشعيد  عأل  ال  بق. تاة   هلم األفاشذ  ةثش د سألو يشت انيفشعيد

 ،قألطططد االهةةطططشم ،قألطططد الةو ططط  الةسطططة  ألم ،الةم طططيط تظهططط  ةنطططشرئ عألططط  سطططةشت  ا نطططد عألططط  أنهطططش ن طططل
 ,Farmer and Golden)وانمفططشض ال ألططق وانمفططشض تططمط الططنف . اليططحي  ،التطططل ،الةهططو 

2009, 12-13). 
 : اشخيص الولصك اال دفاعن

 . الة    الم مشال  وعيم  -

 . عيم االنمشت لموا   الةو هد ل  -

 . النسيشن الةف   -

 . الةتةت عن الةهةد الةم يفاألهش -

 . ال  نم  الةهةشت الةم تة أل  الة     -

 . يمما  تشغمش و ث   الح  د -

 . كث   الكمم -

 (. 22: 2413 ةس ع فم  دود األفاشذ ) زبن   ا  م   -
فمةطي أن تظهط  عأليط  سطةد  ظطشه  عألطم األقطه اةم يمنل ال شل  عألم أن سألو   انيفشعم 

 ططن الةظططشه  الططوا د   حدنططشم وتسططةة  لةططي  سططةد أشططه   ةوا ططألد وهططلم الةظططشه  تةمألططم فططم ) فشطةططد 
 (:2411، النمش 

اإل ش د ق ه أن يكةه الةاألم السؤاذ داله ام   الي اسد فميحلل ال شل  الوقت الكطشفم  -1
 فم الةفك  .

 طوبمئ .الةهو  وعيم االنةظش   -2
 ي شطي اآلل بن للا تفته عمقشت  اال ةةشعيد  ي اآلل بن. -9
 عيم انةظش  ال شل  الةنيفي دو م فم الألا . -0
 سهولد إثش م ال شل  وبةسم انفاشل   شلتيم. -5
  شلمشئ  شيكون االنيفشعم   ا يشئ وبةسم  شلم مشال  وعيم االكة اع  ةش  يو  اول . -6
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    . عيم ال ي   عألم تمط النف  أو الم  -2

 خ ائص األشخاص المين يعا ص  من الولصك اال دفاعن: 
  :أنهم  ةسةون ةماض الممشئل وهم(De young, 2011)ايد 

 النظ  إل  اآلل بن ةو فهم   ي ن او س ل ن. -

 تال ال ي   عأل  الةم يط. -

 . ال غمد فم اإل تشر ال وي واإلشمشع -

  حشولد تمن  الةتشع . -

 واأل يقشر.عيوان  و   نحو األس    -

 عيم تحةه الن ي. -

 . عيم ال ااد وال ألق -

 (:Eating Disorderثا يًا : اض راب األكذ)

 اعريف اض راب األكذ:
يا ف ات  ا  األكه  حن   تكمت فم سألوك األكه  نةتط  ةط ن األطفطشذ والةط اه  ن وبةكطن 

الحيطش  وأايشنطشئ  طؤدي إلطم أن  ؤدي إلم الاي ي  ن االت  ا شت النفسيد والمسةيد وبؤث  عألم  طود  
 ,Galmiche, Lambert, & Tavolacci) الوفطش  وبمش طد فطم اشلطد ف طيان التطهيد الامطشةم

2019: 1) . 
كةش يا ف  حن  ات  ا  نفسم  ةسم  ةتكمت فم األكه تؤدي إلم إعشقد شي ي  فم المحد 

 ,Bachner, Lev- Ari, Zohar, & Lev)المسطةيد والنفسطيد وبو طي  طاوبد فطم تكهطن ايوثط 

2018: 2) . 

 أ صاع اض رابات األكذ:
 :وبن سم إلم

 : Anorexia Nervosa Disorderاض راب فقدا  الشهية الع بن  -1
 فقدا  الشهية العضصي : -أ

وهو ف يان   ئم أو  ألم لألتهيد   وبكون نةيمد ألسطمش  عضطوبد  سطةيد فطم الة طشم األوذ   
وقي يمشام  الاي ي  ن األ  اض   ياي ات  ا  ف يان التطهيد الاضطوي ع تطشئ شطشئاشئ  تطة  شئ فطم 

سط طشن  –أ  اض المهشز الهضةم ) اض األ  اض الاضوبد   والنفسيد   وبةةثه ذلك فم اشالت 
 –أو ام الةطططط   – ططط ض السطططك ي  –الةهش طططشت الك ططططي الوبطططشئم الةاييطططد  –سططط طشن ال ولطططون  –الةاطططي  
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اتططططط  ا شت الططططططيد المطططططةشر  ثطططططه إفططططط از الططططططي  الي قيطططططد   أو انمفطططططشض وهطططططشئل الططططططي  النمش يطططططد   
 .ات  ا شت األ اشر  ثه   ض   ون   أو ز ألد اال ةمشص     الم ي

 :Bulimia Nervosa Disorderاض راب النهم أو الشره الع بن  -ب
ع ف  اليل ه الةتميمم ال ا ي  حن  أكطه  ةيطد    ط    طن ال اطشم   تفطو   كث ط   طش اعةطشد الفط د 
تنشول  فم ه وف  تشةه    وذلك فم فة   ز نيد  حيد    تكون عشد  أقطه  طن سطشعة ن  وبن سطم إلطم 

 نوع ن:
الة  طؤ   أو يفط   فطم  : ا ت    م التمل الةض    نفس  عألم (نةط ال  ئ)النوع الت م  -

 إسشر  اسةميام الةأل نشت.
نةط ةيون قئ( : ا طت  مطشلا التطمل فطم السطألوك الةاوبضطم  طن لطمذ )النوع     الت م  -

أو يم   نفس  عألم  ةش سد  ،الميشم()الألمور إلم اال ةنشع عن تنشوذ ال اشم لفة ات طوبألد 
-01: 2410،  حةي  شنم)  بشتد عنيفد ةهيف اسة  شع  و    سة   ةش  شنت  ن ق ه

51.) 
ثطططططم  طططططشرت النسطططططمد المش سطططططد لألطططططيل ه الةتميمطططططم واإلامطططططشئم الةطططططم اسطططططةة ت فطططططم وتطططططي 

 ات  ا شت األكه  فلد  نفمألد تحت  سةم ات  ا شت الةطليد واألكه   و نفةهش  ةش  ألم :
 (.picaشهو  ال  ن ) -
 (.Rumination Disorderات  ا  اال ة ا  ) -
 intake disorder (Restrictive food ططم ا الة  ططي اتطط  ا  تنططشوذ ال اططشم الةمن -

/Avoidant .) 
 .Anorexia nervosa ال ةد الام م()ف يان التهيد الام م  -
 (.Bulimia nervosaالنهم الام م ) -
 (.Binge-eating disorderلأل اشم ) الت اهدات  ا   -
 Other specified feeding or eatingاتط  ا  الةطليطد أو األكطه الةحطيد اآللط   -

disorder. 
 Unspecified feeding or eatingاتططط  ا  الةطليطططد أو األكطططه   ططط  الةحطططيد ) -

disorder) .(DSM IIV, 2013: 129-134) 
إلطم الةح طق  طن فاشليطد ة نطش ه تطي ب م  ؤلطل  طن  (2424، هشلطد اسطشن ن)كةش هطيفت د اسطد 

ات  ا  طيطة اللاتوبطد.   ألسد تي ب يد فم تم ية  اض  تكمت األكه ليى األطفشذ ذوي ( 94)
 .تضةنت أدوات المحت  قيشي  تكمت األكه )إعياد المشاثطد،( وال  نطش ه الةطي ب م )إعطياد المشاثطد(

أطفطططشذ ذوى اتططط  ا  طيطططة الةواطططي ةي  طططد  ةوسططط د، ةألطططا  ةوسطططط ( 5)تحلفطططت ع نطططد المحطططت  طططن 
 مةوعطد  المحطت إلط لةسد أعوام وأ باد أشطه ،  شسطةميام الةطنهه شطمد الةم ب طم، تو طألت  أعةش هم
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الةمةوعطد الةم ب يطد   ن النةشئه، وهم: و ود ف و  دالد إامشئيش ة ن  ةوس شت  ت  د  طشت أفط اد
ات  ا  الةواي، وذلك  فم القيشس ن ال  ألم والمايي عأل   قيشي  تكمت األكه ليى األطفشذ ذوي 

  ططططشت أفطططط اد  تطططط  د لمططططشلا القيططططشي الماططططيي، وعططططيم و ططططود فطططط و  دالططططد إامططططشئيش ةطططط ن  ةوسطططط شت
األكطه لطيى األطفطشذ ذوي  الةمةوعد الةم ب يطد فطم القيشسط ن الماطيي والةةماطم عألط   قيطشي  تطكمت

 ات  ا  طية اللاتوبد.
( إلططم إعططياد ة نططش ه إ شططشدي لةاططي ه سططألو يشت األكططه 2413، أفنططشن الططي   ي )وهططيفت د اسططد 

( أطفطشذ 6 ب يطد تةكطون  طن )وتكونطت ع نطد المحطت  طن  مةوعطد تم ،الةض  بد لءطفطشذ الطلاتوب ن 
 ،وقططي اشطةةألت أدوات المحططت عألططم  قيططشي   أليطشم لة ططي   اتطط  ا  اللاتوبططد ، طن األطفططشذ الططلاتوب ن 

وب نش ه إ ششدي لةاي ه سألو يشت األكطه الةضط  بد  ،و قيشي ات  ا شت األكه لءطفشذ اللاتوب ن 
تو ي ف و  ذات داللد إامشئيد ة ن  ةوس م  -1وقي تو ألت النةشئه إلم أن :  ،لءطفشذ اللاتوب ن

 تطططط  أطفططططشذ الةمةوعططططد الةم ب يططططد ع نططططد المحططططت فططططم القيشسطططط ن ال  ألططططم والماططططيي لة   ططططق ال  نططططش ه 
 اإل ششدي  ن ا ت تاي ه سألو يشت األكه الةض  بد فم اتمشم القيشي المايي.

 مضاعفات اض رابات األكذ:
و ألةطش  ، شت األكطه  مةوعطد    ط    طن الةضطشعفشت  اضطهش قطي  هطيد ايطش  الفط دتس   اتط  ا

 ازدادت ااةةشليد ههو  أع اض ل      ثه:،زادت شي  ات  ا  األكه أو زادت  يت  
  تكمت  حيد ل    . -1
 االكةلش  وال ألق. -2

 .األفكش  والسألو يشت االنةحش بد -9

  تكمت فم النةو والة و . -0

 اال ةةشعيد. تكمت فم الامقشت  -5

 ات  ا  إسشر  اسةميام الا شق  . -6

  تكمت الاةه والةي سد. -2

 (. 122: 2448، ع ي الفةش     )الوفش  -8

 (:Autistic Childrenثالثًا: األطفال المااصيين )
سطنوات  ظطشه   6وبا ف األطفشذ الطلاتوب ن  طحنهم األطفطشذ الطلي تظهط  لطي هم ق طه ةألطو  سطن 

الةططم تةسطم  ا ططو  فطم الةفططشعمت اال ةةشعيطد والةوا ططه اال ةةططشعم  االتط  ا شت الامطط يد النةشئيطد
 .(Manfredi, Cohn, Mello, Fernandez, & Boggio, 2020: 21) .والسألو يشت النة يد

كةش يا ف األطفشذ اللاتوب ن  حنهم األطفشذ اللي ياشنون  ن ات  ا  يط م  مةوعطد    ط   
 الةم تة او  فم شيتهش  شة ن ع و  تحي ن األع اض والةهش ات و سةوبشت اإلعشقد و 
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 .أو تاططو  الحيططش  الاشديططد لءفطط اد إلططم إعشقططد شططي ي  تة ألطط   عشيططد تش ططد فططم  ؤسسططد عم يططد
(Satterstrom, Kosmicki, Wang, Breen, De Rubeis, &Klei, 2020: 1). 

 شت وباططط ف األطفطططشذ الطططلاتوب ن أيضطططشئ  طططحنهم األطفطططشذ الطططلي ياطططشنون  طططن اشلطططد  طططن االتططط  ا
الام يد النةشئيد الةا ي  الةم تةسم  حنةش   ن السألوك الةك ا ي و طاوبشت فطم الةفشعطه اال ةةطشعم 

 .(McCoy, Liu, Lutz, & Sisti, 2020: 13) والةوا ه

 :اشخيص  واقييم أض راب المااصية 

  :(Identification of Severity Levels) األعراض شدة موتصي  احديد[ 1]

 الةسطةوي  تحي طي ةهطيف األعط اض شطي   سةوي  تحي ي الةتمم ن عألم المي ي  الةاش    تتة  

 واالسطة مليد , والةطحه ألم , المطي م الطيعم د  طشت أقمطم لةح  طق ت ي ط  عألطم الاةطه يم  اللي والنوع

 كةميطش  لألكطه التطي  لهطلم  سطةوبشت ثطمع المي طي  الةاطش    وتوهطل , ال و يطد الحيطش  فطم الوهي يطد

  .تتميمم

 :(Age of Onset) العمري  المدي[ 2]

تضطططةنت الةاطططش    المي طططي  توسطططياشئ لألةطططيي الاةططط ي الطططلي تظهططط   يططط  األعططط اض لةتطططةه عةططط  
سططنوات ) ةططيالئ  ططن الةططيي الاةطط ي الةسططةميم  ططن ق ططه فططم  8ال فولططد الةمكطط     والةةةططي اةططم عةطط  

 (. 86:  2424، ( سنوات ) اسن أةو اتيش9الةاش    ال ييةد وهو) 
  :(Single Diagnosis) مصحدة اشخي ية اومية استخدام[ 3]

 فطم المي طي  الةاطش    أن إلطم (American Psychiatric Association,2013) أشطش 

 طيطة اتط  ا  " وهطو  واطي لةسطةم توهيفطشئ  تضطةنت (DSM V) المطش   اإلامطشئم الطيل ه

  ةمز طد , اللاتوبطد اتط  ا  ) الةسطةم هطلا  ةضطةن ا طت (Autism Spectrum)  "اللاتوبطد

 كشنطت والةطم , (ال فطولم الةفكطك اتط  ا  , الةحطيود    ط  التطش ألد النةشئيطد االتط  ا شت , أسط    

 ال ا اطد ال ماطد فطم الطماض  اضطهش عطن  نفمطألد اتط  ا شت (DSM) فطم تمةا هطش  طةم ا طت فلطشت

 ةمز طد ال بطت  طن فلطد الةاطش    المي طي  إسط ش   وتضطةنت ,ة نهطش الفمطه دون  وااطي  فلطد  طن الةايلطد
 ،ولاه الةاأل ه اللي تم ت يية   طن ق طه لمنطد إعطياد هطلم الةاطش    المي طي   ،ات  ا  طية اللاتوبد

يكةن فم أن هلم الفلشت أو االت  ا شت التمةألل عن  اضهش الماض  ن ا ت  اش    تتميمهش 
ود  ططد الططل شر لططيي  ،د و سططةوي الألططط ،وإنةططش الةمفهططش يكةططن فططم د  ططد شططي  األعطط اض السططألو يد  ،

 ةططش أن  ،لططلا فططإن الططيل ه قططي عةططي إلططم  ةاهططش فططم فلططد وااططي  التمةألططل فططم آليططد تتميمططهش  ،أف ادهططش
 ةطش أن  ،الألمند ت    إس ش   ةمز د  بت لكونهش  ةمز د   نيد قي تم اكةتطشف المط ن الةسط   لهطش 

لاةططه عألططم ت ييةطط  لةح  ططق والططلي يمطط  ا ،الططيل ه قططي فطط ض عألططم الةتممطط ن تحي ططي  سططةوي التططي  
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 ،أقمططم د  ططشت الططيعم المططي م والةططحه ألم واالسططة مليد الوهي يططد فططم الحيططش  ال و يططد )سوسططن المأل ططم
2445 :12 .) 

  : ثالثة من بدالً  اثنين معيااين علن استناداً  التشخيص[ 4]

 فشألسطألو  , الةتطميل أهةيد عن الت ه أهةيد ل  لألوالي ن الةتميل هلا تو  ه كي يد أن كةش

 وزبطشد  ال فطه  ةسطة  ه وتفطشللهم , الوالي ن وتاشون  اةشي  يي يحيد لألوالي ن الةتميل    ي وم اللي

  :  ن كه يضم واللي اإلكأل نكم الف بق  ي تاشونهم

 ال     النفسم. -
 ط    الألطد والةمشط . -
 أطمشر السةي. -
 ط    األعمش  وط    الو اثد.  -
 األلمشئم النفسم.  -

وإذا اسططة انش تو ططط ه الةتطططميل المططحيا لألوالطططي ن سنمطططه إلطططم  تططش  د فاشلطططد وواعيطططد  طططن 
 ،وتنف طططل ال  نططش ه الام طططم المططشص  طط  ةنمطططش  ) أاةططي عكششطططد  ،الوالططي ن فططم عةأليطططد ت  ططيم ال فططه 

 (. 228:  2415 ،وطش   عكششد

 فروض البحث: 
االنطيفشعم واتط  ا شت األكطه لطيي تو ي عمقد ا تمشطيد  و مد دالطد اامطشئيشئ ةط ن السطألوك  -

 األطفشذ اللاتوب ن.

تو ططططي عمقططططد ذات دالططططد إامططططشئيد ةطططط ن االنحططططيا  الةةاططططيد التطططط  ا شت األكططططه فططططم الةن ططططؤ  -
 . شلسألوك االنيفشعم

 اال راءات المنهجية للبحث:

 أواًل: منهج البحث
 ةط ططط ات المحطططت إسطططةاشنت المشاثطططد  طططشلةنهه الو طططفم اال تمطططشطم لألةاططط ف عألطططم الامقطططد ةططط ن 

  شعةمش م  ن أكث  الةنشهه  مئةد ل  ياد المحت الحشلم.
 

 عينة البحث
 ان سةت ع ند المحت إل :

 
 ] أ [ عينة البحث االست العية:
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هيفت المحت االسة معيد إل  الوقوف عأل   يى  نشسطمد األدوات الةسطةمي د لةسطةوى أفط اد 
والةحكطي  طن وتطو  ال نطود الةةضطةند فطم أدوات المحطت الا ند والةحكطي  طن وتطو  تاأليةطشت األدوات، 

والةاطط ف عألطط  المططاوبشت الةططم قططي تظهطط  أثنططشر الة   ططق والاةططه عألطط  تمشطط هش والةطألطط  عأل هططش، إلطط  
 شن  الةح ق  ن  ي  وثمشت أدوات المحت. ولةح  ق هطلم األهطياف قش طت المشاثطد ةة   طق أدوات 

 هش أن  ةواف  ف هش  اظطم لمطشئل الا نطد األسشسطيد المحت عأل  ع ند اسة معيد  وعم عني الةيش
 ن األطفشذ اللاتوب ن  ةن ت اوات أعةش هم ة ن  94تكونت ع ند المحت االسة معيد  ن  لألي اسد.

، وقططي تططم ت   ططق المحططت 95 2شططه ا  ططشنح اف  ميططش ي قططي م  68.29( وبألططا  ةوسططط أعةططش هم 6- 5)
اضطشند  ،     الةنمو   للوي االاةيش طشت المش طد ،االسة معيد فم       عشيد وتنةيد ال فولد

اضططشند  ،   طط  ا ططم اتاألططم ل عشيططد ذوي االاةيش ططشت المش ططد ،التطط و  لططلوي االاةيش ططشت المش ططد
دا  الف قططشن لططلوي االاةيش ططشت المش ططد، اضططشند دا  األطفططشذ لططلوي االاةيش ططشت المش ططد،    طط  

الةحه ه التش ه لألةاشق ن  شلةنمو   وقي الةش ت      ،الفألم   يز ل عشيد ذوي االاةيش شت المش د
المشاثد هلا الة    لةاطشون ال طشئة ن عألطم الاةطه  طشلة    وتفهةهطم ل  ياطد المحطت وتط ا  هم ةة   طق 

 المحت داله الة   . 

 عينة البحث األساسية:]ب[ 
 ن  طن األطفطشذ الطلاتوب ن  ةطن ت اواطت أعةطش هم ةط 54تكونت ع ند المحت االسطة معيد  طن 

، وقططي تططم ت   ططق المحططت 12 2شططه ا  ططشنح اف  ميططش ي قططي م  62.52( وبألططا  ةوسططط أعةططش هم 6- 5)
اضطشند  ،     الةنمو   للوي االاةيش طشت المش طد ،االسة معيد فم       عشيد وتنةيد ال فولد

اضططشند  ،   طط  ا ططم اتاألططم ل عشيططد ذوي االاةيش ططشت المش ططد ،التطط و  لططلوي االاةيش ططشت المش ططد
دا  الف قططشن لططلوي االاةيش ططشت المش ططد، اضططشند دا  األطفططشذ لططلوي االاةيش ططشت المش ططد،    طط  

   طططط  الةحه طططه التطططش ه لألةاطططشق ن  شلةنمطططو   وقططططي  ،الفألطططم   طططيز ل عشيطططد ذوي االاةيش طططشت المش طططد
تط ا  هم الةش ت المشاثد هلا الة    لةاشون ال طشئة ن عألطم الاةطه  طشلة    وتفهةهطم ل  ياطد المحطت و 

( توزبطي الا نطد األسشسطيد عألطم الة اكط  الةطم تنةةطم 1)وباط ض  طيوذ ةة   طق المحطت دالطه الة  ط .
 إل هش.

  



 مجلة الطفولة  ( 2222 سبتمبرواالربعون ) عدد  الثانيالعدد 

 

 51  

  (1)  دول
 يبين اصزيع أفراد عينة البحث األساسية على المتهيرات الديمص رافية للدااسة

 عدد االطفال المركز

 5       عشيد وتنةيد ال فولد

 5 المش د     الةنمو   للوي االاةيش شت 

 6 اضشند الت و  للوي االاةيش شت المش د

 6      ا م اتاألم ل عشيد ذوي االاةيش شت المش د

 6 اضشند دا  الف قشن للوي االاةيش شت المش د

 5 اضشند دا  األطفشذ للوي االاةيش شت المش د

 6      الفألم   يز ل عشيد ذوي االاةيش شت المش د

 5 لألةاشق ن  شلةنمو       الةحه ه التش ه 

 6       عشيد وتنةيد ال فولد

 ثالثًا: أدوات البحث
 وتتةه أدوات المحت عأل   ش ألم: 

اإل ططيا  الثشلططت - قيططشي   أليططشم الة ططي  ي لةتططميل أعطط اض وشططي  اتطط  ا  طيططة الةواططي -1
GARS-3 ( 2424تا ب  عشدذ ع يالأل  وع    أةو الةمي) 

 المشاثد.عياد إ  قيشي السألوك االنيفشعم  -2
 عياد المشاثداألكه إ  قيشي ات  ا شت  -9

 و يةش  ألم ع ض تفم ألم لكه  نهةش: 

انصققداا الثالققث -[ مقيققاس  يليققام التقققديري لتشققخيص أعققراض وشققدة اضقق راب طيققف التصحققد1]
GARS-3 ( 2222اعريب عادل عبدالل  وعبير أبص المجد) 

 قيططشي   أليططشم لةتططميل اللاتوبططد عمططش   عططن قشئةططد سططألو يد تسططشعي عألطط  تحي ططي األشططمشص  
 James)الل ن ياشنون  ن ات  ا  طية اللاتوبد. قشم  إعياد الةقيشي وتمطةية   طية    أليطشم 

E.Gilliam,1995)  وذلطططك ع ططط  إ طططيا  الطططيل ه الةتميمطططم ال ا طططي ثطططم أدلطططه عأليططط  تاطططي مت فطططم
( ههط  اإل طيا  2419، و ي ههو  اليل ه الةتميمطم المطش   عطشم )2446اإل يا  الثشنم عشم 

ل واك  الةاي مت الةم تضةنهش اإل يا  المطش  . تطم تا بط   GARS-3الثشلت  ن  قيشي  أليشم 
( وقطططشم 2440الةقيطططشي  ةمططط  وتطططم اسطططةم ا   اطططش مت ثمطططشت و طططي  لططط  ونتططط  فطططم  مططط  عطططشم )

 ن  لأليفد عألم اسن  مش اد ال قشزبق. تم إعشد  تا بمط   إعيادم  مئ  ن  حةي الس ي ع ي ال اةن و 
وقيططشي  اش ططه المططي  والثمططشت واسططةم ا   اططش   م عألطط  ال  لططد الةمطط بد  ططن لططمذ عططشدذ ع ططي الألطط  

(. ونظ ئا ألهةيد الةقيشي عأل   سةوى الاشلم ف ي قطشم عطشدذ ع يالألط  وع  ط  أةطو الةمطي 2445 حةي )
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ططش و نشسططمئش لمسططةميام فططم ال  لططد 2424عططشم ) اإلقططيام عألطط  تا بطط  اإل ططيا  الثشلططت (  ططم يكططون  ةشائ
 الا بيد.

 وصف المقياس
سططند  ةططن  وا هططون  22-9تططم إعططياد الةقيططشي لألةاطط ف وتتططميل األفطط اد فططم الةططيى الاةطط ي 

  تكمت سألو يد قي تكون  ؤش ا لإل ش د  شت  ا  طية اللاتوبد.
  ف عيططد تةثططه  كونططشت هططلا الةقيططشي عمططش    وزعططد عألطط  سططةد   ططش ي 58 ةططحلل الةقيططشي  ططن 

وتاةه عأل  و ل سألو يشت  حيد  يةكن  ماظةهش وقيشسهش، وبو ي أ شم  ه  نهش أ باد الةيش ات 
(  شلة ت طط ، وبشلةططشلم تةطط او  9-2-1-ال( وتحمططه عألطط  الططي  شت ) ططف -نططشد ا-أايشنططش -هططم )ناططم

 د  د. 120 –د  شت الةقيشي ة ن  ف  
 ف عيد  ةش  ألم: تضم الة ش ي  سةد   ش ي 

عمططش   تقططي  السططألو يشت النة يططد، واالهةةش ططشت  19السططألو يشت الة  ططي  أو الةك ا بططد: وتضططم  -
 الة  ي ، وال وت ن، وال  وي.

 عمش   تقي  السألو يشت اال ةةشعيد. 10الةفشعه اال ةةشعم: وبضم  -
والسطططططيشقشت عمطططططش ات تقطططططي  اسطططططةمش شت الفططططط د لألةواقطططططل،  3الةوا طططططه اال ةةطططططشعم: وبضطططططم  -

 اال ةةشعيد، وفهة  لفحوى الةفشعه اال ةةشعم والةوا ه.
عمش ات تقطي  االسطةمش شت االنفاشليطد الةة  فطد  طن  شنط   3االسةمش شت االنفاشليد: وتضم  -

 األف اد لألةواقل اال ةةشعيد ال و يد.
والممطشئل عمش ات تقي  االهةةش شت الط بمد الثشةةد لءفط اد،  2األسألو  الةا فم: وبضم  -

 وال ي ات الةا  يد.
عمطش ات تمطل أو ط  ال مطو  فطم اطي ت ال فطه، والط ا طد أو  2الكمم     الةمئم: وبضم  -

 التلوذ فم الةوا ه الألفظم  ن  شنم .

 ا بيا المقياس وا حيح :
 ة ألطططط  ت   ططططق هططططلا الةقيططططشي أن يكططططون التططططمل الةؤهططططه ال ططططشئم ةة   ططططق الةقيططططشي وإع ططططشر 

ا والممشئل الةم  ةسم ةهش، وأن يكطون عألط  الي  شت وتفس  هش  ؤ  همئ لللك، وأن يا ف ال فه   يئ
د ايططد   ططي   شتطط  ا  اللاتوبططد اةطط   ططةةكن  ططن إنهططشر ت  ي طط   شلتططكه الة ألططو  و شلمئططش  ططش  ةططول  
األلمطططشئم أو الةاألطططم ت   طططق الةقيطططشي ا طططت يكطططون عألططط  د ايطططد    ططط    شل فطططه وتةكنططط   طططن الةيطططش  

 عألي ، أو  شألا ى يمةش  الممش ات األكث  ان مش  عألي .  الممش ات الةم تن  ق
وإذا لم يكن ال فه  ةن  ةحيثون فاأل  ال شئم ةة   ق الةقيشي أن  ةوقل  اي الةقيشي الف عم 
ال ا طططي، وال يكةطططه الة   طططق، وبكةفطططم ةةألطططك الة طططش ي  الف عيطططد األ باطططد ف طططط نظططط ئا لو طططود عمطططش ات فطططم 
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تة ألط  و طود نطوع  طش  51، 02، 05و  الةا فطم(  شلممطش ات أ قطشم الةقيشي الف عطم المطش   )األسطأل
 ططن الةوا ططه  ططن  شنطط  ال فططه فضططمئ عططن الةقيططشي الف عططم السططشدي  ططش مئ )الكططمم   طط  الةمئططم( 
والططلي  ة ألطط  أن  ةحططيع ال فططه اةطط  نةاطط ف عألطط  األنةططش    طط  الةمئةططد فططم اي ثطط . أ ططش إذا  ططشن 

  شئم  شلة   ق آنلاك أن يسةكةه ت   ق الةقيشي  ش مئ عألي .ةوسي ال فه أن  ةحيع يكون عأل  ال
وعنططي تمططحيا الةقيططشي  ططةم اسططش  الططي  شت المططشم الةططم يحمططه عأل هططش الفطط د وذلططك فططم  ططه 

 الةيش   شلنسمد لكه  قيشي ف عم عأل  اي ، ثم  ةم  ةاهش  ي  د  أليد عأل   ه الةمش  ف عم. 
  تسططم ه االسططةمش شت والةططم تةضططةن لةسططد وبططةم  اططي ذلططك تسططم ه تألططك الططي  شت فططم اسططةةش  

 أقسشم: 
ال سم األوذ والمشص  شل يشنشت التمميد لألحشلطد، وال طشئم  طشلة   ق، والة  طيم، و طيى  ا فةط   -

  شل فه. 
طططش ألدار ال فطططه عألططط  الة طططش ي  الف عيطططد الةةضطططةند  ح طططت  طططةم  - ال سطططم الثطططشنم ف ةنطططشوذ  ألممئ

فطططه عأل هطططش فطططم  طططه  قيطططشي ف عطططم، ثطططم ي طططوم تسطططم ه الي  طططد المطططشم الكأليطططد الةطططم يحمطططه ال 
ةةسم ه الي  طد الةوزونطد، وال تمطد الة ل نيطد الةوازبطد لألي  طد المطشم الكأليطد لكطه  قيطشي ف عطم 
وذلطططك  طططشل  وع إلططط  المطططيوذ المطططشص ةةحوبطططه الطططي  شت المطططشم إلططط   تططط    ل نيطططد ود  طططشت 

  وزوند. 
 ح ططططت  ططططةم تسططططم ه الي  ططططد ال سططططم الثشلططططت  ةضططططةن األدار الة  طططط  لألحشلططططد عألطططط  الةقيططططشي  -

الةوزوند الةم يح  هطش فطم  طه  قيطشي ف عطم سطوار اقةمط ت االسطةمش د عألط  أ باطد   طش ي  
ف عيد أو شةألت الة ش ي  الف عيد السةد، وبةم  ةي الي  شت الةوزوند فم المشند الةشليد، ثم 

ي طي ال تمطد  ةم ال  وع إل  المطيوذ المطشص ةةحوبطه الطي  شت الةوزونطد إلط   تط    ل نيطد لةح
الة ل نيطططد الة شةألطططد لةألطططك الي  طططد الةوزونطططد  طططي  ماظطططد  طططش إذا  شنطططت تألطططك الي  طططد الةوزونطططد 
أل باد أو سةد   ش ي  ف عيد، وتسطم ه د  طد  ؤشط  اتط  ا  اللاتوبطد الة شةألطد لهطش. وبنطشر 
عألططط  ذلطططك وبةسطططشعي   طططش  ةضطططةن  ال سطططم ال ا ططططي  طططن االسطططةةش    طططةم تحي طططي ااةةطططشذ و ططططود 

 طية اللاتوبد، و سةوى التي  وذلك فم آل  لشنة ن. ات  ا  
ال سططم ال ا ططي ياطط ض  ططيل ه إ شططشدي لةفسطط   الططي  شت لةؤشطط  اتطط  ا  اللاتوبططد وتحي ططيم،  -

و ايذ ااةةشذ و ود ات  ا  طية اللاتوبد ليى الف د، و سةوى شي  االتط  ا ، وأل ط ئا 
ني   ططش ةطط ن الحش ططد إلطط  الحططي تو ططيف  لألحشلططد  يةططش  ةاألططق  ةططيى اش ةهططش إلطط  الططيعم والةسططش

األدن   ن اليعم، أو قي        ن اليعم، أو قي     ط  لألطشيطد فضطمئ عطن عطيم الحش طد لط  
 نظ ا لايم و ود االت  ا .
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عمطش    وزعطد عألط   58ال سم المش   ف ةضطةن الة طش ي  الف عيطد لألةقيطشي وهطو عمطش   عطن  -
عألط  و طل سطألو يشت  حطيد  يةكطن  سةد   ش ي  ف عيد تةثه  كونشت هلا الةقيشي وتاةه

 ال(.-نشد ا-أايشنش - ماظةهش وقيشسهش، وبو ي أ شم  ه  نهش أ باد الةيش ات هم )نام

 افوير دا ة مؤشر اض راب المااصية:
 ةم  اي ذلك تحي ي  يى ااةةشذ أن يكون الف د  ن ذوي ات  ا  طيطة اللاتوبطد وذلطك وفطق 

 ططيل ه إ شططشدي لةفسطط   الططي  شت. وباططي  ؤشطط  اتطط  ا    ططش يا تطط  المططيوذ الةو ططود  شل سططم ال ا ططي
اللاتوبد هو أفضه ت طي    ألطم لألسطألو يشت اللاتوبطد الةطم تمطي  عطن الفط د،  ةطش ت طشي ةهطلا الةقيطشي 
ا طت تحلططل هططلم الي  ططد الةميش بططد فططم االعةمططش   طه السططألو يشت الةططم تاططي  ةثش ططد أعطط اض التطط  ا  

التطط  ا ، وبمطط  االعةططياد ةهططش عنططي اتمططشذ قطط ا ات تةاألططق الةواططي، ولططللك فإنهططش تاططي أفضططه  ن ططئ  ش
  شلةتميل.

و ألةش ا تفي  ؤش  اتط  ا  طيطة اللاتوبطد  طشن  طن األكثط  ااةةطشالئ  شلنسطمد لألفط د أن ياطشنم 
طش لي  طد  ؤشط  االتط  ا  ) ( فطإن  طه 141 ≥-55 ن ، و شنت سألو يشت  الةواييد أكثط  شطي ، ووف ئ

فطحكث   55  الةطم تاكط  سطألو يشت  واسطةمشةة  عألط  الةقيطشي  ن تمطه د  طد  ؤشط  االتط  ا  لييط
ياطططي  طططن ذوي اتططط  ا  طيطططة اللاتوبطططد وتةطططوزع ااةةشليطططد الةاططط ض لمتططط  ا  وف طططش لي  طططد  ؤشططط  

(، و طن 24 -55(، و طن الةحةةطه )05 ≤)االت  ا  عأل  ثمثد  سةوبشت هم  ن     الةحةةه 
ض الفط د لمتط  ا ، وبؤ طي الثطشنم والثشلطت (  ح طت  نفطم األوذ تاط  141 ≥ -21األكث  ااةةشال )

أنط   ططن ذوي اتطط  ا  طيططة اللاتوبططد،  ةططش ياط ض لثمثططد  سططةوبشت لتططي  االتطط  ا  تططوازي ثمثططد 
 سةوبشت لة ييم اليعم والةسشني  لألف د ياك  أولهش  سةوى  سيط  ن التي ، واش د الفط د إلط  د  طد 

 ةوسطط ئش  طططن التططي  ود  طططد    طط    طططن الطططيعم (، وباكططط  الثططشنم  سطططةوى 24 -55) قأل ألططد  طططن الططيعم
(، ة نةش ياك  الثشلت الةسةوى التي ي لألحي ، والحش د إل  د  د       لألطشيد  ن الطيعم 144 -21)
(≤ 141.)  

 الخ ائص الويكصمترية للمقياس واقنين :
فططط دأ  طططن ذوي اتططط  ا  طيطططة  1853ةألططططت ع نطططد الة نططط ن فطططم المطططو   األ ن يطططد لألةقيطططشي 

واليطد  شلواليططشت الةةحطي  األ  بكيططد،  08سطند  ططن  22 -9 طن المنسطط ن تةط او  أعةططش هم ةط ن  اللاتوبطد
فططط دأ. ولحسطططش  الثمطططشت تطططم  152 -95وبةططط او  عطططيدهم فطططم  طططه سطططند  طططن هطططلا الةطططيى الاةططط ي ةططط ن 

وب  ب ططططد إعططططشد   4730- 4723( وت اواططططت قيةةطططط  ةطططط ن 80اسططططةميام  اش ططططه ألفططططش عألطططط  ع نططططد )ن  
( ت اواطططت قطططيم ) ( اليالطططد عألططط  122ع ن  طططن الة   طططق األوذ عألططط  ع نطططد )ن  الة   طططق  اطططي أسططط و 
أ ش    ب د ثمشت الةمحح ن عأل  نف  ع ند إعشد  الة   ق  طن  4736 - 4722 اش ه الثمشت ة ن 

ططططش تططططةت أوليططططشر أ ططططو ،  116 ططططوزع ن عألطططط   292لططططمذ  مةوعططططشت  ططططن الةمططططحح ن )ن   زو ئ
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تمشططططط ، وألمططططشئ  ن آلطططط بن، و سططططشعيي  األةطططط ن(  و األةطططط ن، وألمططططشئ  ن نفسطططط  ن، وألمططططشئ  ن
 .4741وهم قيم دالد عني  4785 -4721ت اوات  ةوس شت قيم ) ( ة ن الةمحح ن ة ن 

ولحسش  المي  تطم اسطةميام  طي  الةحةطوى ا طت أكطي تحأل طه الممطش ات عألط   نشسط ة  ا طت 
 -4752لألممش ات ة ن  وبألطت قيةد ال و  الةة   بد DSM - Vتم اشة شق   ن  مشلم االت  ا  فم 

 ططططي  قيططططشي  4763 ططططي قشئةططططد السططططألوك الةواططططيي،  4786ة نةططططش ةألطططططت قيةططططد  ططططي  الةحططططك  4786
 طططي  قيطططشي نش ول نطططش لة طططي   اتططط  ا  الةواطططي،  4768الةماظطططد الةتميمطططيد التططط  ا  الةواطططي، 

 طططططي  قيطططططشي   أليطططططشم لة طططططي   اتططططط  ا  اسططططط    ، وت اواطططططت ال طططططي   الةة   بطططططد لألةقيطططططشي ةططططط ن  4763
أ ططش المططي  الاططش ألم لألةقيططشي ف ططي أكططي عألطط   4782 -4754لةمةوعططشت الةتميمططيد الةمةألفططد ةطط ن ا

و ود سةد عوا طه تؤلطل الة طش ي  الف عيطد السطةد الةةضطةند ا طت ت اواطت قطيم تتطمي الممطش ات عألط  
 . 4735 -4793الاوا ه 

لألط    ع  ط  ولألةح ق  ن  ي  وثمشت الةقيشي فطم ال  لطد الةمط بد قطشم  طمئ  طن )عطشدذ ع يا
( ةة  ةطططد الةقيططشي وإعطططيادم  شلألططططد الا بيططد ثطططم ع تططط  عألطط  عتططط    طططن األسطططشتل  2424أةططو الةمطططي، 

الةحكةط ن فطم  مطشذ الة بيططد المش طد، وتطم األلططل  طج ائهم، وإ ط ار الةاطي مت الةططم أشطش وا إل هطش  ألةططش 
شئد طفه  طن األطفطشذ كشن ذلك ت و بئش، ثم قشم المشاثشن  اي ذلك ةة   ق الةقيشي عأل  ع ند  ن  

ذوي اتطط  ا  طيططة اللاتوبططد لحسططش  الممططشئل السططيكو ة بد لألةقيططشي، وت ن نطط  لألمطط و   ةاططش    
 حططيد ، وتحي ططي نسطط  و سططةوبشت ااةةططشذ اططيوع اتطط  ا  طيططة اللاتوبططد ةطط ن األطفططشذ، و سططةوى 

وذلططك  وقططي قططشم المشاططت فططم المحططت الحططشلم  حسططش  الممططشئل السططيكو ة بد لةقيططشي   أليططشم شططيت .
 عأل  النحو الةشلم:

 أواًل: صدق المحك الخاا ن:
وذلك  حسش   اش ه اال تمش  ة ن أدار الا ند االسة معيد عأل   قيشي   أليشم وب ن  قيطشي 
ال فططه الةواططيي اعططياد عططشدذ ع ططي الألطط  و شنططت قيةططد  اش ططه اال تمططش   ةططش هططم  وتططحد فططم  ططيوذ 

(2.) 

  (2)  دول
 االست العية على مقياس  يليام مقياس ال فذ التصحديمعامذ االااباط بين أداء أفراد العينة 

 مقياس ال فذ التصحدي المتهيرات

 47284  قيشي   أليشم

قطشم المشاطت فطم المحطت الحطشلم  حسطش  ثمطشت إعطشد  الة   طق ا طت تطم اسطش   اش طه  ثا ًيا: الثبات:
(  ةش تم اسش   اشدلد 94اال تمش  ة ن الة   ق األوذ والثشنم لألةقيشي  فش ه ز نم أس وع ن)ن  

 ( 9ألفش   ونمشخ و شنت النةشئه  ةش هم  ا وتد فم  يوذ )
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  (3)  دول
 معامالت الثبات لمقياس  يليام لتشخيص المااصية

 ثبات اعادة الت بيا معامذ الثبات ألفا ألبعاد ا

 4720 4789 السألو يشت الة  ي  أو الةك ا بد

 4728 4786 الةوا ه اال ةةشعم

 4729 4785 اال ةةشع الةفشعه 

 4723 4723 االسةمش شت االنفاشليد

 4725 4780 األسألو  الةا فم

 4720 4723 الكمم     الةمئم

 28,1 28,0 الدا ة الكلية

 
(  ةضطططا تةةطططي  قيطططشي   أليطططشم  ممطططشئل سطططيكو ة بد ط مطططد تماطططه 9) وبطططشلنظ  إلططط   طططيوذ

 االعةةشد عألي  فم المحت الحشلم  حه ث د.

 الولصك اال دفاعن : اعداد الباحثة.[ مقياس 2]
هنشك الاي ي  ن األسمش  الةم دعطت إلطم تمطةيم الةقيطشي  نهطش  مبراات ا ميم المقياس: -1

قألططد و ططود الة ططش ي  الةسططةمي د لقيططشي السططألوك االنططيفشعم لططيي الططلاتوب ن وتفضطط ه المشاثططد 
 تمةيم  قيشي لشص    لمسةميام ف  المحت الحشليد.

تةكون عةأليطد إعطياد وتمطةيم الةقيطشي الةمطةم لألي اسطد  يم المقياس:ا راءات إعداد وا م -2
( ل وات  ه ل و   ن هلم الم وات تتةق  ن الم و  الةم تسم هش وتةهي 5الحشليد  ن )

لألم طططو  الةطططم تأل هطططش، اةطططم تةططط ا ط  ةيطططي الم طططوات وبمطططما الاةطططه  ةكش طططه وفطططم  طططو ت  
 الم وات:النهشئيد، وبةكن  ن لمذ التكه الةشلم توتيا تألك 

 الخ صة األولى : االطالع علن المقاييس المشابهة
اطألاططت المشاثططد عألطط   ططش أتططيا لهططش  ططن إطططش  نظطط ى ود اسططشت سططش  د وبحططوع و  ا ططي ع بيططد 
وأ ن يططططد واآل ار والنظ بططططشت الةةاأل ططططد  ةوتططططوع المحططططت و  ططططش ي  والةمططططش ات الةطططط  تنشولططططت السططططألوك 

الةسةمي د ف  قيشي السألوك االنطيفشعم واالسطةفشد    ن أ ه الةا ف عأل  ط   واألدوات االنيفشعم
 ططن الة ططش ي  الاش ططد فططم  ططيش د الممططش ات الةططم تنشسطط   ططه  اططي  ططن األ اططشد وذلططك وف ططشئ لألم ططوات 

 الةشليد:
اإلطمع عأل  الي اسشت السش  د ذات المألد  ةوتطوع المحطت والةطم تطم ع تطهش فطم الفمطه  -

 .الثشنم  ن هلم المحت
  .والةا بفشت الةم تنشولت  هش ات السألوك االنيفشعمتحأل ه النظ بشت  -



 مجلة الطفولة  ( 2222 سبتمبرواالربعون ) عدد  الثانيالعدد 

 

 52  

 كةش قش ت المشاثد  شالسةفشد   ن الي اسشت والمحوع السش  د الا بيطد واأل ن يطد والة تم طد ةهطش.
و ططلا االسططةفشد   ططن الةاألو ططشت الةو ططود  عألطط  شططمكد اإلنة نططت عططن السططألوك االنططيفشعم  ةططش قش ططت 

ات والة ططش ي  الا بيطد واأل ن يطد الةطم أتيحطت لألمشاثطد وتنشولططت المشاثطد  شالسطةفشد   طن  اطض االلةمطش  
السطططألوك االنطططيفشعم، أو الةطططم تضطططةنت ةنطططود أو عمطططش ات قطططي تسطططهم فطططم ةنطططشر  قيطططشي المحطططت الحشليطططد 

 و نهش:
 ( 2440،قشئةد تتميل ذوي الة وذ االنيفشعيد الايوانيد ) نشذ ع ي المشلق  ش  الأل  -
 ( Haden Shiva 2448 قيشي ) -
  (Billieux, et al   2412السألوك االنيفشعم )  قيشي -
 (2410قشئةد السألوك االنيفشعم )ةيشن اش   النميةشت    -
 ( 2410،و قيشي السألوك االنيفشعم )سش   عينشن ع ي الهشدي، وأ مي أاةي أةو  يي -
  طططش ي  السطططألوك االنطططيفشعم ل فطططه ال وتطططد )سطططة   ع طططي الحسططط ن  طططشهم   وإ ثطططش   نةمططط   -

 ( 2410 ،شامن
 ، قيطططشي ت ططططي    سططططةوي االنيفشعيطططد لططططلوي  ططططاوبشت الططططةاألم النةشئيطططد )أ ططططشنم أاةططططي  ططططشة  -

2415 ) 
اسططةةش   ت ططي   أعطط اض اتطط  ا  السططألوك االنططيفشعم لططيي األطفططشذ الةواططي  ن )أنططو  عةطط ان  -

 ( 2415،المشدي وعة   م فم الناشي
 (. 2416، قيشي االنيفشعيد )آالر عألم  حةي -

 فلوفية والنفوية لت ميم المقاييس:الخ صة الثا ية: األسس ال
 اعت المشاثد ط ياد ع ند المحت و ش توا ه   ن  اوبشت و لا ال شئة ن عألم  عش ةهم،  ةطش 
اشولت أن يكون الةقيشي  سيط ف   حةوام وبا   عن اال كشنيشت الحقي د لهلم الفلد.  ةش  اعطت أن 

اثطد فطم  طيش د الممطش ات فطم  طو تهش يكون عيد الممش ات وططوذ الةقيطشي ودقطد عمش اتط  سطات المش
األوليد أن تكون سهألد، وواتحد، وقم   ، وال تحةه أكث   ن  ان  وأن تقي   طش وتطات لقيشسط  

 دون  ةوض وأن تا   عن و هشت النظ  الةمةألفد، وأن تكون االسةمش د  ف ي  وقم   .

 الخ صة الثالثة: صياغة أبعاد وبنصد المقياس:
الة ش ي  السش  د واإلطش  النظ ي والأل شرات والة طشةمت الةط  ع طيتهش   اي إطمع المشاثد عأل 
قش ططت المشاثططد ةةحي ططي أ اططشد الةقيططشي و ططيش د ةنططود الةقيططشي: وف ططش  ،المشاثططد  ططي األطفططشذ و األةطط هم

لةكونطططشت السطططألوك االنطططيفشعم. وقش طططت المشاثطططد ة نطططشر المطططو   الة يئيطططد لةقيطططشي السطططألوك االنطططيفشعم 
 أ اشد  عمش    وزعد عألم ثمثد 94 ن وبةحلل الةقيشي 

 التعريف ان رائن لألبعاد الفرعية للمقياس :
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تطال الةثططشة   : عطيم ال ططي   عألططم ت طي ه األفكططش  ون ألهطش  تططكه  ططحيا  نشسط   ططي السططيش   -
 اال ةةشعم 

تطططال الةططط وي : عطططيم ال طططي   عألطططم تنظطططيم األفكطططش  وت ت  هطططش والسططط عد فطططم  د الفاطططه وعطططيم  -
 سيش  اال ةةشعم؟ نشس ةهش  ي ال

السألو يشت الةنيفاد : وهطم السطألو يشت الةطم تكطون دون تفك ط  فطم الاواقط  السطأل يد الةطم قطي  -
هططططلم السطططألو يشت سططططوار عألططططم الةسطططةوي التممططططم أو تمططططشم اآللطططط بن   دون أن  تنطططةه عنهططططش

  . ةةكنوا  ن  ني سألو هم

  (4)  دول
 أبعاد مقياس الولصك اال دفاعن

 عدد العبااات األبعاد األساسية

 12 تال الةثشة  

 8 تال الة وي 

 14 السألو يشت الةنيفاد

 32 الدا ة الكلية

 الخ صة الرابعة: حواب الخ ائص الويكصمترية للمقياس:

اسةمي ت المشاثد عي  ط   لألةحكي  ن  ي   قيشي السطألوك االنطيفشعم  نهطش. وذلطك  أواًل: ال دق:
 عأل  النحو الةشلم:

 :ال دق المن قن 
 هطططيف المطططي  الةن  طططم ) طططي  الةكطططوبن الف تطططم( إلططط  الحكطططم عألططط   طططيى تةث طططه الةقيطططشي 
لألة يان اللي يقيس . أي أن فكط   المطي  الةن  طم ت طوم فطم  وه هطش عألط  الةيطش   فط دات الةقيطشي 
 شل  ب د ال مقيد الاتوائيد الةم تةثه   يان القيشي تةث م  حيحشئ، وقي قش ت المشاثد ة نشر  قيشي 

وك االنططيفشعم  ح اططشدم ووتططي  فطط دات  نشسططمد لقيططشي  ططه  كططون عألطط  اططيم  ططن لططمذ اسططش  السططأل
الةةوسط والوزن النس م لكه  كون، وبني   تحت هلا النوع  ن المي   ش يسةم  ي  الةحكة ن، 
تطططات  وذلطططك لةدحكطططي  طططن  طططيى وتطططو  الةفططط دات واسطططن  طططيش ةهش، و طططيى   ش  ةهطططش لألماطططي الطططلي و 

يشي فم  و ت  األوليد عأل   مةوعد  طن األسطشتل  الةةمممط ن فطم  مطشذ لقيشس ، تم ع ض الةق
المططحد النفسططيد وعألططم الططنف  والة بيططد المش ططد و بططشض األطفططشذ، ا ططت تططم ت ططييم الةقيططشي  سطط وقشئ 
ةةاأليةشت توتا لهم  شهيد السألوك االنيفشعم وسط   اسطةميام الةقيطشي، ط ياطد الا نطد، وط ألط   طن 

  كه  نهم توتيا  ش  ألم:
  يى انةةشر  ه  ف د  لألماي اللي تنةةم إلي   -
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 تحي ي اتمشم قيشي  ه  ف د  لألماي اللي وتات أسفأل .  -
  يى اتفش  ةنود الةقيشي  ي الهيف اللي وتات  ن أ أل .  -
 إ تمش  الةف دات  شأل اشد الة  و قيشسهش ف  تور الةا بة اإل  ائ  لكه  اي. -
  يى  نشسمد الممش   ل  ياد الا ند.  -
 م عأل   يى دقد  يش د الممش ات و يى  مر ةهش أل اشد الةقيشي.الحك -
 إةيار  ش ي ة اون   ن  ماظشت اوذ تاي ه أو إتشفد أو الف  ش  أل م. -

وتططم اسططش  النسططمد الةلوبططد الةططم توتططا نسططمد اتفططش  الةحكةطط ن عألطط   ططه  فطط د   ططن  فطط دات 
( نسط  االتفطش  5) طيوذ  قطم   قيشي السطألوك االنطيفشعم وبةضطا ذلطك  طن المطيوذ الةطشلم: وباط ض

 ة ن الةحكة ن عألم ةنود  قيشي السألوك االنيفشعم.

  (5)  دول
 (12النوب المئصية للتحكيم على مقياس الولصك اال دفاعن ) =

 مصافا م
اعديذ 
 صياغة

 مصافا م حمف
اعديذ 
 صياغة

 مصافا م حمف
اعديذ 
 صياغة

 حمف

1 144% - - 11 34% 14% - 21 144% - - 

2 34% 14% - 12 144% - - 22 144% - - 

9 34% 14% - 19 144% - - 29 144% - - 

0 144% - - 10 144% - - 20 144% - - 

5 144% - - 15 144% - - 25 34% 14% - 

6 34% 14% - 16 144% - - 26 144% - - 

2 34% 14% - 12 144% - - 22 34% 14% - 

8 144% - - 18 144% - - 28 144% - - 

3 144% - - 13 34% 14% - 23 144% - - 

14 34% 14% - 24 144% - - 94 144% - - 

(  ةضططا أنطط  تططم اإل  ططشر عألطط   اظططم الةفطط دات الةططم ةألطططت نسطط  اتفشقهططش 5)وبشسططة  ار  ططيوذ 
 ةططش هططم دون إ طط ار أي تاططي ه، وتططم تاططي ه  ططيش د  ططشقم الةفطط دات ةنططشرئ عألطط  آ ار السططشد   144%

 الةحكة ن.
 السشد  الةحكة ن قش ت المشاثد  ةش  ألم:وفم تور تو  هشت 

 إعشد   يش د  اض الممش ات فم  و    مس د. -
 تاي ه الممش ات  ح ت تةضةن  وقفشئ واتحشئ. -
 فك الممش ات الة  مد. -

 قش ت المشاثد الحشليد  حسش  الممشئل السيكو ة بد لألةقيشي عأل  النحو الةشل :



 مجلة الطفولة  ( 2222 سبتمبرواالربعون ) عدد  الثانيالعدد 

 

 64  

 أواًل :االاواق الداخلن
وتم ت   ق الةقيشي عأل  ع ند المحت االسة معيد وذلك لحسش   اش ه اال تمش  ة ن د  طد 

(  اطش مت اال تمطش  ةط ن الةفط د  6)كه  ف د ، والماي اللي تنةةم إلي  تألك الةفط د ، وبوتطا  طيوذ 
 والماي اللي تنةةم إلي :

  (6)  دول
 (32 =)انتمن إلي  معامالت االااباط بين دا ات كذ مفردة والدا ة الكلية للبعد المي

 الولصكيات المندفعة ضعف التروي  ضعف المثابرة

 معامذ االااباط م معامذ االااباط م معامذ االااباط م

1 4.559** 1 4.039** 1 4.551** 

2 4.615** 2 4.609** 2 4.648** 

9 4.626** 9 4.684** 9 4.606** 

0 4.354** 0 4.205** 0 4.249** 

5 4.533** 5 4.638** 5 4.533** 

6 4.616** 6 4.585** 6 4.664** 

2 4.665** 2 4.530** 2 4.609** 

8 4.529** 8 4.625** 8 4.565** 

3 4.620**   3 4.593** 

14 4.699**   14 4.632** 

11 4.529**     

12 4.614**     

(، وأن هططلم 4.205، 4.022أن قطيم  اططش مت اال تمطش  ت اواطت ةط ن ) (6) ةضطا  طن  طيوذ 
 .4.41القيم دالد اامشئيش عني  سةوي 

 االاواق الداخلن لألبعاد:ثا يًا: 
 اش مت اال تمش  ة ن األ اشد والي  د الكأليد لألةقيشي، تم ت   ق الةقيشي عألط  ع نطد المحطت 

 ة ن األ اشد والي  د الكأليد لألةقيشي: (  اش مت اال تمش 2)االسة معيد وبوتا  يوذ 
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  (0)  دول
 معامالت االااباط بين األبعاد والدا ة الكلية لمقياس الولصك اال دفاعن 

 الدا ة الكلية األبعاد م

 **4.861 تال الةثشة   1

 **4.259 تال الة وي  2

 **4.594 السألو يشت الةنيفاد 9

(، وبطططللك تطططم 4.860، 4.528ةططط ن )( أن  اطططش مت اال تمطططش  ت اواطططت 2 ةضطططا  طططن  طططيوذ )
 الةح ق  ن االتسش  اليالألم لألةقيشي.

 صدق المحك الخاا ن:
قش طططططت المشاثطططططد  حسطططططش   اطططططش مت اال تمطططططش  ةططططط ن أدار الا نطططططد  صقققققدق المحقققققك الخقققققاا ن:

( لألي اسد الحشليد عألم  قيشي السألوك االنيفشعم و قيطشي السطألوك االنطيفشعم 94االسة معيد )ن  
( وأشططش ت النةططشئه عططن و ططود  اش ططه 2415 ،ان المططشدي وعةطط   مطط فم الناططشياعططياد )أنططو  عةطط  

 4.41( وهو داذ اامشئيشئ عني  سةوي 4.612ا تمش  )
 قش ت المشاثد  حسش  ثمشت  قيشي السألوك االنيفشعم  شسةميام ال    الةشليد: الثبات:
 : (  ططن الةفحو طط ن، وذلططك ألن الةقيططشي 94وذلططك عألطط  ع نططد ةألطططت) معادلققة ألفققا كرو بققا

عألططط   ةطططي   ثمثطططم و طططن ثطططم يمطططألا هطططلا النطططوع  طططن أنطططواع  اطططشدالت اسطططش  الثمطططشت و شنطططت 
 (8) النةشئه  ةش هم  ألممد ف   يوذ

  (,)  دول
 32معامالت الثبات ب ريقة ألفا كرو با   = 

 ألفا كرو با   األبعاد 

 4.268 تال الةثشة  

 4.211 الة وي تال 

 4.236 السألو يشت الةنيفاد

 21,12 الدا ة الكلية

ط ب ططد اعططشد  الة   ططق: قش ططت المشاثططد  حسططش   اططش مت ا تمططش  القيشسطط ن الألططلان تةططش  فش ططه 
ز نم قي م أس وع ن عأل  ع ند المحت االسة معيد و شنت  اش مت اال تمش   ةش هم  وتحد ف  

 (3)  يوذ
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  (9)  دول
 32ب ريقة اعادة الت بيا  = معامالت الثبات 

 اعادة الت بيا األبعاد

 4.202 تال الةثشة  

 4.259 تال الة وي 

 4.296 السألو يشت الةنيفاد

 21043 الدا ة الكلية

( أن  ةيططي  اططش مت ا تمططش  الةقيططشي ةطط ن الة  ي طط ن  ططشرت 3)  ةضططا  ططن المططيوذ السططشةق
   تفاد و  ةلند لمسةميام فم المحت الحشليد.

 
 الخ صة الخاموة: التعليمات وطريقة الت حيح:

 التعليمات: -1
 أع  ت الةاأليةشت الةشليد لةن ي وم ةة   ق الةقيشي: 
  ألئ ال يشنشت المش د  شلةسةم  . -
 .ق ار  الةقيشي أوال ق ه ت  ي   -
 ال تو ي ا ش د  حيحد وأل ي لشطلد. -
 ال تة ك عمش ات ةيون ا ش د. -
ت ططي  الي  ططد عألططم الةقيططشي وف ططش لة طط ان الةمططحيا الثمثططم وف ططش لألمططيوذ  طريقققة الت ققحيح: -2

 الةشلم: 

  (12)  دول
 أبعاد وأا ام عبااات المقياس

 الدا ة العظمن الدا ة ال هري  عدد العبااات األبعاد األساسية

 96 12 12 تال الةثشة  

 20 8 8 تال الة وي 

 94 14 14 السألو يشت الةنيفاد

 92 32 32 الدا ة الكلية

تفس  الي  د الةنمفضد  شنمفشض  سطةوي السطألوك االنطيفشعم لطيي ال فطه  افوير الدا ات: -9
 ة نةش تانم الي  د الة تفاد ا تفشع  سةوي السألوك االنيفشعم ليي ال فه.
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 [ مقياس اض رابات االكذ : اعداد الباحثة.3]
هنطشك الاي طي  طن األسطمش  الةطم دعطت إلطم تمطةيم الةقيطشي  ] أ [ مبراات ا قميم المقيقاس:

ليي اللاتوب ن وتفض ه المشاثد تمةيم   نهش قألد و ود الة ش ي  الةسةمي د لقيشي ات  ا شت االكه
  قيشي لشص    لمسةميام ف  المحت الحشليد.

تةكططون عةأليططد إعططياد وتمططةيم الةقيططشي الةمططةم  ]ب[ ا ققراءات إعققداد وا ققميم المقيققاس :
( ل وات  ه ل و   ن هلم الم وات تتةق  ن الم و  الةطم تسطم هش وتةهطي 5لألي اسد الحشليد  ن )

لألم طططو  الةطططم تأل هطططش، اةطططم تةططط ا ط  ةيطططي الم طططوات وبمطططما الاةطططه  ةكش طططه وفطططم  طططو ت  النهشئيطططد، 
 وبةكن  ن لمذ التكه الةشلم توتيا تألك الم وات:
 الخ صة األولى : االطالع علن المقاييس المشابهة

اطألاططت المشاثططد عألطط   ططش أتططيا لهططش  ططن إطططش  نظطط ى ود اسططشت سططش  د وبحططوع و  ا ططي ع بيططد 
وأ ن يططد واآل ار والنظ بططشت الةةاأل ططد  ةوتططوع المحططت و  ططش ي  والةمططش ات الةطط  تنشولططت اتطط  ا شت 

ف  قيطشي اتط  ا شت االكطه واالسطةفشد   طن  ن أ ه الةا ف عأل  ط   واألدوات الةسةمي د  االكه
 الة ش ي  الاش د فم  يش د الممش ات الةم تنشس   ه  اي  ن األ اشد وذلك وف شئ لألم وات الةشليد:

اإلطمع عأل  الي اسشت السش  د ذات المألد  ةوتطوع المحطت والةطم تطم ع تطهش فطم الفمطه  -
 الثشنم  ن هلم المحت.

  .تنشولت  هش ات ات  ا شت االكهتحأل ه النظ بشت والةا بفشت الةم  -
 كةش قش ت المشاثد  شالسةفشد   ن الي اسشت والمحوع السش  د الا بيطد واأل ن يطد والة تم طد ةهطش.
و طططلا االسطططةفشد   طططن الةاألو طططشت الةو طططود  عألططط  شطططمكد اإلنة نطططت عطططن اتططط  ا شت االكطططه  ةطططش قش طططت 

واأل ن يطد الةطم أتيحطت لألمشاثطد وتنشولططت  المشاثطد  شالسطةفشد   طن  اطض االلةمطش ات والة ططش ي  الا بيطد
 ات  ا شت االكه، أو الةم تضةنت ةنود أو عمش ات قي تسهم فم ةنشر  قيشي المحت الحشليد و نهش:

( والةططم تنشولططت  تططكمت األكططه لططيي األطفططشذ الططلاتوب ن و ططللك 2424،د اسططد )هشلططد اسططن ن 
أفنططططشن الططططي   ي )و ططططللك د اسططططد  ، قش ططططت  اةططططه  قيططططشي لةتططططكمت األكططططه لططططيي األطفططططشذ الططططلاتوب ن

( والةطططم تنشولطططت  تطططكمت األكطططه لءطفطططشذ الطططلاتوب ن و طططللك قش طططت  اةطططه  قيطططشي  تطططكمت 2413،
 اططض هططلم الي اسططشت تنشولططت فلططشت  ططن األطفططشذ ذوي االاةيش ططشت المش ططد  ثططه فلططد  ،األكططه لططي هم 

ق ن  مطط بشئ  ةططش فططم د اسططد وفلططد الةاططش،( 2448الةاططشق ن سططةميشئ  ةططش فططم د اسططد ع ططي الفةططش    طط  )
 ،ولكن  اظم هلم الي اسشت أ فألت فلد األطفشذ ذوي اتط  ا  اللاتوبطد  ، (2442)إ هش  ال  موي 

 اظططم الي اسططشت الةططم تنشولططت اتطط  ا شت األكططه تنشولةهططش  ططن ا ططت  ونهططش اتطط  ا  نفسططم يمطط   
 ططت  ونطط  اتطط  ا  ولكنهططش أ فألططت د اسططد اتطط  ا  األكططه  ططن ا ،الاي ططي  ططن األشططمشص ال  ياطط ن 

سألو م ياشنم  ن  الاي طي  طن األطفطشذ ذوي الفلطشت المش طد  مطفد عش طد واألطفطشذ الطلاتوب ن  مطفد 
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د اسطد  مطيي اليسطوقم  ،( 2442د اسطد زبنط  شط    ) ،( 2444لش د  ثه د اسد عطشدذ ع يالألط  )
 ( الةم أشش ت إلم األطفشذ اللاتوب ن. Hove,2004,2007د اسد ) ،( 2446)

 الثا ية: األسس الفلوفية والنفوية لت ميم المقاييس:الخ صة 
 اعططت المشاثططد ط ياططد ع نططد المحططت و ططش توا هطط   ططن  ططاوبشت و ططلا ال ططشئة ن عألططم  عططش ةهم،  

كةططش اشولططت أن يكططون الةقيططشي  سططيط فطط   حةططوام وبا طط  عططن اال كشنيططشت الحقي ططد لهططلم الفلططد.  ةططش 
د عمش اتط  سطات المشاثطد فطم  طيش د الممطش ات فطم  اعت أن يكون عيد الممش ات وطوذ الةقيشي ودق

 طططو تهش األوليطططد أن تكطططون سطططهألد، وواتطططحد، وقمططط   ، وال تحةطططه أكثططط   طططن  انططط  وأن تقطططي   طططش 
وتططات لقيشسطط  دون  ةططوض وأن تا طط  عططن و هططشت النظطط  الةمةألفططد، وأن تكططون االسططةمش د  ف ططي  

 وقم   .
 الخ صة الثالثة: صياغة أبعاد وبنصد المقياس:

ي إطمع المشاثد عأل  الة ش ي  السش  د واإلطش  النظ ي والأل شرات والة شةمت الة  ع يتهش  ا 
قش ططت المشاثططد ةةحي ططي أ اططشد الةقيططشي و ططيش د ةنططود الةقيططشي: وف ططش  ،المشاثططد  ططي األطفططشذ و األةطط هم

وبةحلل لةكونشت ات  ا شت االكه. وقش ت المشاثد ة نشر المو   الة يئيد لةقيشي ات  ا شت االكه 
 :أ اشد  عمش    وزعد عألم ثمثد 94الةقيشي  ن 

 التعريف ان رائن لألبعاد الفرعية للمقياس :
 فططض ال اططشم : وتا فطط  المشاثططد  ططحن ال فططه  طط فض تنططشوذ  اططض األطاةططد وبةنططشوذ أطاةططد  -

 ذات  ألة  وألوان  ة     شلنسمد ل .
الو مطشت الم يفطد والسط باد وبكةيطشت قأل ألطد انة شئيد ال اشم :وتا فط  المشاثطد  طحن ال فطه يحكطه  -

 وب فض تنشوذ األطاةد المي ي .
سطألو يشت ال اطشم: وتا فط  المشاثطد  حنهطش سطألو يشت يفاألهطش ال فطه عنطي ت طييم ال اطشم لط   ثطه   -

 .وبمق ال اشم ، ألق فة 

  (11)  دول
 األكذأبعاد مقياس اض رابات 

 عدد العبااات األبعاد األساسية

 3  فض ال اشم

 6 ال اشمانة شئيد 

 15 سألو يشت ال اشم

 32 الدا ة الكلية
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 الخ صة الرابعة: حواب الخ ائص الويكصمترية للمقياس:
اسةمي ت المشاثد عي  ط   لألةحكي  ن  ي   قيشي اتط  ا شت االكطه  نهطش.  أواًل: ال دق:

 وذلك عأل  النحو الةشلم:
 ال دق المن قن:

إلططط  الحكطططم عألططط   طططيى تةث طططه الةقيطططشي  هطططيف المطططي  الةن  طططم ) طططي  الةكطططوبن الف تطططم( 
لألة يان اللي يقيس . أي أن فكط   المطي  الةن  طم ت طوم فطم  وه هطش عألط  الةيطش   فط دات الةقيطشي 
 شل  ب د ال مقيد الاتوائيد الةم تةثه   يان القيشي تةث م  حيحشئ، وقي قش ت المشاثد ة نشر  قيشي 

يططشي  ططه  كططون عألطط  اططيم  ططن لططمذ اسططش  اتطط  ا شت االكططه  ح اططشدم ووتططي  فطط دات  نشسططمد لق
الةةوسط والوزن النس م لكه  كون، وبني   تحت هلا النوع  ن المي   ش يسةم  ي  الةحكة ن، 
تطططات  وذلطططك لةدحكطططي  طططن  طططيى وتطططو  الةفططط دات واسطططن  طططيش ةهش، و طططيى   ش  ةهطططش لألماطططي الطططلي و 

  الةةمممط ن فطم  مطشذ لقيشس ، تم ع ض الةقيشي فم  و ت  األوليد عأل   مةوعد  طن األسطشتل
المططحد النفسططيد وعألططم الططنف  والة بيططد المش ططد و بططشض األطفططشذ، ا ططت تططم ت ططييم الةقيططشي  سطط وقشئ 
ةةاأليةشت توتا لهم  شهيد اتط  ا شت االكطه وسط   اسطةميام الةقيطشي، ط ياطد الا نطد، وط ألط   طن 

  كه  نهم توتيا  ش  ألم:
  يى انةةشر  ه  ف د  لألماي اللي تنةةم إلي   -
 تحي ي اتمشم قيشي  ه  ف د  لألماي اللي وتات أسفأل .  -
  يى اتفش  ةنود الةقيشي  ي الهيف اللي وتات  ن أ أل .  -
 إ تمش  الةف دات  شأل اشد الة  و قيشسهش ف  تور الةا بة اإل  ائ  لكه  اي. -
  يى  نشسمد الممش   ل  ياد الا ند.  -
 أل اشد الةقيشي.الحكم عأل   يى دقد  يش د الممش ات و يى  مر ةهش  -
 إةيار  ش ي ة اون   ن  ماظشت اوذ تاي ه أو إتشفد أو الف  ش  أل م. -

وتططم اسططش  النسططمد الةلوبططد الةططم توتططا نسططمد اتفططش  الةحكةطط ن عألطط   ططه  فطط د   ططن  فطط دات 
( نسط  االتفطش  12) قيشي ات  ا شت االكه وبةضا ذلك  ن المطيوذ الةطشلم: وباط ض  طيوذ  قطم 

 ةنود  قيشي ات  ا شت االكه.ة ن الةحكة ن عألم 
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  (12)  دول
 (12النوب المئصية للتحكيم على مقياس اض رابات االكذ ) =

 مصافا م
اعديذ 
 صياغة

 مصافا م حمف
اعديذ 
 صياغة

 مصافا م حمف
اعديذ 
 صياغة

 حمف

1 144% - - 11 34% 14% - 21 144% - - 

2 34% 14% - 12 144% - - 22 144% - - 

9 34% 14% - 19 144% - - 29 144% - - 

0 144% - - 10 144% - - 20 144% - - 

5 144% - - 15 144% - - 25 84% 24% - 

6 34% 14% - 16 144% - - 26 144% - - 

2 34% 14% - 12 144% - - 22 34% 14% - 

8 144% - - 18 144% - - 28 144% - - 

3 144% - - 13 34% 14% - 23 144% - - 

14 34% 14% - 24 144% - - 94 144% - - 

(  ةضططا أنطط  تططم اإل  ططشر عألطط   اظططم الةفطط دات الةططم ةألطططت نسطط  اتفشقهططش 12)وبشسططة  ار  ططيوذ 
 ةططش هططم دون إ طط ار أي تاططي ه، وتططم تاططي ه  ططيش د  ططشقم الةفطط دات ةنططشرئ عألطط  آ ار السططشد   144%

 الةحكة ن.
 وفن ضصء اص يهات الوادة المحكمين  امت الباحثة بما يلن:

  اض الممش ات فم  و    مس د.إعشد   يش د  -
 تاي ه الممش ات  ح ت تةضةن  وقفشئ واتحشئ. -
 فك الممش ات الة  مد. -

  امت الباحثة الحالية بحواب الخ ائص الويكصمترية للمقياس على النحص التالى:
 أواًل :االاواق الداخلن

ة ن د  طد  وتم ت   ق الةقيشي عأل  ع ند المحت االسة معيد وذلك لحسش   اش ه اال تمش 
(  اش مت اال تمش  ة ن الةف د  19)كه  ف د ، والماي اللي تنةةم إلي  تألك الةف د ، وبوتا  يوذ 

 والماي اللي تنةةم إلي :
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  (13)  دول
 (32معامالت االااباط بين دا ات كذ مفردة والدا ة الكلية للبعد المي انتمن إلي ) =

 ال عام سلصكيات ال عام ا تقائية ال عام افض

 معامذ االااباط م معامذ االااباط م معامذ االااباط م

1 47536** 1 47518** 1 47581** 

2 47620** 2 4.602** 2 47529** 

9 47695** 9 47035** 9 47246** 

0 47602** 0 47622** 0 47638** 

5 47290** 5 47502** 5 47689** 

6 47606** 6 47602** 6 47002** 

2 47682**   2 47661** 

8 47568**   8 4.699** 

3 47001**   3 47581** 

    14 47529** 

    11 47293** 

    12 47669** 

    19 47689** 

    10 47502** 

    15 4.690** 

(، وأن هطلم 4.295، 4.035( أن قيم  اش مت اال تمش  ت اوات ة ن )19) ةضا  ن  يوذ 
 .4.41 القيم دالد اامشئيش عني  سةوي 

 االاواق الداخلن لألبعاد:
 اش مت اال تمش  ة ن األ اشد والي  د الكأليد لألةقيشي، تم ت   ق الةقيشي عألط  ع نطد المحطت 

 (  اش مت اال تمش  ة ن األ اشد والي  د الكأليد لألةقيشي:10)االسة معيد وبوتا  يوذ 

  (14)  دول
 بات االكذمعامالت االااباط بين األبعاد والدا ة الكلية لمقياس اض را 

 الدا ة الكلية األبعاد م

 **4.295  فض ال اشم 1

 **4.596 انة شئيد ال اشم  2

 **4.213 سألو يشت ال اشم 9

(، وبططللك تططم 4.860، 4.596( أن  اططش مت اال تمططش  ت اواططت ةطط ن )10 ةضططا  ططن  ططيوذ )
 الةح ق  ن االتسش  اليالألم لألةقيشي.
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 مقياس اض رابات االكذ باستخدام ال رق التالية:الثبات:  امت الباحثة بحواب ثبات 
(  ن الةفحو  ن، وذلك ألن الةقيشي عألط  94وذلك عأل  ع ند ةألطت) معادلة ألفا كرو با :

 ةططي   ثمثططم و ططن ثططم يمططألا هططلا النططوع  ططن أنططواع  اططشدالت اسططش  الثمططشت و شنططت النةططشئه  ةططش هططم 
 (15)  ألممد ف   يوذ

  (15)  دول
 32رو با   = معامالت الثبات ب ريقة ألفا ك

 ألفا كرو با   األبعاد 

 4.259 ال اشم  فض

 4.229 ال اشم انة شئيد

 4.259 ال اشم سألو يشت

 21,21 الدا ة الكلية

قش طت المشاثطد  حسطش   اطش مت ا تمطش  القيشسط ن الألطلان تةطش  فش طه  طريقة اعقادة الت بيقا:
ز نم قي م أس وع ن عأل  ع ند المحت االسة معيد و شنت  اش مت اال تمش   ةش هم  وتحد ف  

 (16 يوذ)

  (16)  دول
 32معامالت الثبات ب ريقة اعادة الت بيا  = 

 ألفا كرو با   األبعاد 

 4.296 ال اشم  فض

 4.206 ال اشم انة شئيد

 4.228 ال اشم سألو يشت

 210,9 الدا ة الكلية

( أن  ةيططي  اططش مت ا تمططش  الةقيططشي ةطط ن الة  ي طط ن  ططشرت 16) ةضططا  ططن المططيوذ السططشةق
   تفاد و  ةلند لمسةميام فم المحت الحشليد.
 الخ صة الخاموة: التعليمات وطريقة الت حيح:

 [ التعليمات:1]
 ي وم ةة   ق الةقيشي:أع  ت الةاأليةشت الةشليد لةن 

  ألئ ال يشنشت المش د  شلةسةم  . -
 .ق ار  الةقيشي أوال ق ه ت  ي   -
 ال تو ي ا ش د  حيحد وأل ي لشطلد. -
 ال تة ك عمش ات ةيون ا ش د. -
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ت ي  الي  د عألم الةقيشي وف ش لة  ان الةمحيا الثمثم وف طش لألمطيوذ  [ طريقة الت حيح:2]
 الةشلم: 

  (10)  دول
 المقياسأبعاد وأا ام عبااات 

 الدا ة العظمن الدا ة ال هري  عدد العبااات األبعاد األساسية

 22 3 3  فض ال اشم 

 18 6 6 انة شئيد ال اشم 

 05 15 15 سألو يشت ال اشم 

 92 32 32 الدا ة الكلية

تفسططط  الي  طططد الةنمفضطططد  شنمفطططشض  سطططةوي اتططط  ا شت االكطططه لطططيي  [ افوقققير القققدا ات:3]
 ال فه ة نةش تانم الي  د الة تفاد ا تفشع  سةوي ات  ا شت االكه ليي ال فه.

 اابعًا: خ قصات البحث
 تم ا  ار المحت وف شئ لألم وات الةشليد:

    ةططي   ا اططد االطططش  النظطط ي والي اسططشت السططش  د وتحي ططي الفطط وض األسشسططيد لألمحططت وططط -
 ال يشنشت الةنشسمد لهلم الف وض.

إعططططياد وتمه طططط  أدوات المحططططت وقش ططططت المشاثططططد  ة ا اططططد األدوات والي اسططططشت السططططش  د عألططططم  -
المططا ي الا بططم واأل ن ططم اططوذ قيططشي  قيططشي السططألوك االنططيفشعم لططيى األطفططشذ وبنططشر عألططم 

و قيططشي اتطط  ا  األكططه  هططلم الة ا اططد قش ططت  شلةيططش   قيططشي  قيططشي السططألوك االنططيفشعم
  شعةمش هةش  ن أكث  األدوات انةتش ا فم ال  لد الا بيد. 

تطططططم اسطططططش  الممطططططشئل السطططططيكو ة بد لطططططءدوات  طططططن  طططططي  وثمطططططشت عألطططططم ع نطططططد المحطططططت  -
 االسة معيد الةم تةشثه ع ند المحت األسشسيد.

تطططططم الة   طططططق عألططططط  الةمةوعطططططد  ، اطططططي االطةلنطططططشن عألطططططم الممطططططشئل السطططططيكو ة بد لطططططءدوات -
 سشسيد.األ

 تم اسةميام األسشل   اإلامشئيد الةنشسمد اللةمش  ف وض المحت. -
تططم عطط ض النةططشئه وف ططشئ لفطط وض المحططت، وتططم تفسطط  هش فططم تططور اإلطططش  النظطط ي والي اسططشت  -

 السش  د.
 تم ت ييم  مةوعد  ن الةو يشت والة ة اشت لي اسشت الا د. -
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 خاموًا: األساليب انح ائية الموتخدمة
اسةمي ت المشاثد األسشل   اإلامشئيد لحسش  الممشئل السيكو ة بد وإعياد أدوات المحت 
عمو  عأل  اسةميا هش إلثمشت  حد أو عيم  حد ف وض المحت، وإيمشد ثمشت و ي  الة طش ي ، 

الةسةمي د فطم الاألطوم اال ةةشعيطد، و طن  SPSSونةشئه المحت  شالسةاشند ة  ا ه الح م اإلامشئيد 
 األسشل   اإلامشئيد الةسةمي د: أهم هلم
 الةةوس شت واالنح افشت الةميش بد. -
  اش مت اال تمش . -
  اش ه ثمشت ألفش   ونمشخ -

  تائج البحث

  تائج الفرض األول ومنا شتها:
" اص ققد عال ققة ذات داللققة اح ققائية بققين متصسقق ات دا ققات  ططنل الفطط ض األوذ عألططم أنطط  
ولصك اال دفاعن والدا قة الكليقة وأبعقاد مقيقاس اضق رابات األطفال المااصيين علن أبعاد مقياس ال

ولألةح ق  ن  حد هلا الف ض اسةمي ت المشاثد  اش مت اال تمطش  ة  سطون  األكذ والدا ة الكلية"
لألةا ف عألم الامقطد ةط ن أ اطشد السطألوك االنطيفشعم وأ اطشد اتط  ا شت األكطه لطيي األطفطشذ الطلاتوب ن 

 ( نةشئه الف ض18)اس  ت  ب  األ هشت. وبا ض  يوذ
  (,1)  دول

 لكلية واألبعاد( معامالت االااباط بين مقياس الولصك اال دفاعن )الدا ة ا
 وأبعاد اض رابات األكذ والدا ة الكلية

 ا تقائية ال عام افض األبعاد
 ال عام

 سلصكيات
 ال عام

 الدا ة الكلية

 **4.690 **4.591 **4.058 **4.692 تال الةثشة  

 **4.629 **4.518 **4.028 **4.562 تال الة وي 

 **4.621 **4.583 **4.692 **4.063 السألو يشت الةنيفاد

 **21466 **21522 **21591 **21633 الدا ة الكلية

 و مطد ةط ن أ اطشد  قيطشي السطألوك االنطيفشعم   ةضا  طن المطيوذ السطشةق  طش  ألم:و طود عمقطد
 وأ اشد  قيشي ات  ا شت األكه ليي األطفشذ اللاتوب ن.

 افوير النتائج ومنا شتها : 
( أن قطططيم  اطططش مت اال تمطططش  ةططط ن  ةط ططط ات المحطططت لطططيى  ةيطططي أفططط اد 18) ةضطططا  طططن  طططيوذ 

( وبشالتمططشم الةةوقططي،  ةططش  ططيذ عألطط  و ططود 4.41الا نططد  شنططت دالططد إامططشئيش عنططي  سططةوى أقططه  ططن )
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عمقطططد ا تمطططش  دالطططد  و مطططد ةططط ن السطططألوك االنطططيفشعم واتططط  ا شت األكطططه لطططيى ع نطططد المحطططت )أ هطططشت 
 أطفشذ ات  ا  طية اللاتوبد(.

 فوير النتائج ومنا شتها:ا
 األكططهأتضططا  ططن لططمذ القيططشي أن هنططشك ا تمططش  ةطط ن السططألوك االنططيفشعم وو ططود اتطط  ا شت 

 Gabrielle T. Lee, Wan- Chi)ليي األطفشذ ذوي ات  ا  اللاتوبد   وأتفطق ذلطك  طي د اسطد 

Chou, Hua Feng 2017)  والةططم اسطططةمي ت ة نططش ه سطططألو م قططشئم عألطططم الفططن لألةطألططط  عألطططم
  وتططم الةيططش  APAالسططألو يشت الةضطط  بد  ططن لططمذ االسططةفشد   ططن نهططه تحأل ططه السططألوك الة  ي ططم 

األطفشذ اللاتوب ن الل ن ياطشنون  طن نوبطشت انفاشليطد وسطألو يد  ةكط    و ضط  بد وعطيم و طود تفشعطه 
ت اال ةةشعيططد   وأشططش ت النةططشئه إلططم أن هططلا ال  نططش ه سططشعي  نشسطط  لططي هم  ططي اآللطط بن فططم السططيشقش

عألم تسه ه الةا    عن  تشع هم فضمئ عن تحسن الةفشعمت اال ةةشعيطد فطم الةي سطد والةنط ذ    
( إلططم الاةططه عألططم وعططم آ ططشر وأ هططشت األطفططشذ ذوي 2412 حةططي عةطط  وآلطط ون   )واشولططت د اسططد 

 شلحةيطشت الطلائيطد الفاشلطد فطم تحسط ن اطشذ أةنطشئهم ذوي اتط  ا  ات  ا  اللاتوبد  ةن  د  طشزان 
 الةواي   وتو ألت النةشئه إلم فاشليد الحةيشت الطلائيد فم تحس ن اشذ أطفشذ الةواي 

 Rivard Melina, Forget Jacgues, Giroux Normand, Mello)وتؤ طي د اسطد 

Catherine , Kerr Kelly, Regli Gisela, 2016) لسطألو يشت الةضط  بد لطيي إلطم لفطض ا
( طفطططمئ   19نمطططل عطططيد األطفطططشذ ذوي اتططط  ا  اللاتوبطططد الةتطططش   ن فطططم المحطططت والمطططشلا عطططيدهم )

 ;Johnson1.C.R)وتؤ طططططي د اسطططططد ، و طططططشن ذلطططططك نةيمطططططد الةطططططيله  طططططن لطططططمذ ة نطططططش ه سطططططألو م

DeMand.A & Mori.M. B, 2015)  إلططم الةح ططق  ططن ة نططش ه الةططي ب  السططألو م لألوالططي ن
 طي  تطكمت األكطه ةط ن األطفططشذ ذوي اتط  ا  طيطة اللاتوبطد   وأوتطحت النةطشئه فاشليططد  لألةاش طه

الةي ب  السطألو م لألوالطي ن لألةاش طه  طي  تطكمت األكطه ةط ن األطفطشذ ذوي اتط  ا  طيطة الةواطي   
 شإلتطططشفد إلطططم ال تططططش الة تفطططي لألوالطططي ن   ا تفططططشع نسطططمد تنطططشوذ األطفططططشذ لألو مطططشت    شإلتطططشفد إلططططم 

   Curtin,C; Hubbard, K;Anderson;Sوقططططت الو مططططد    ةططططش أكططططيت د اسططططد انمفططططشض 
Mick,E,2015  عألطططم أن  تططططكمت السططططألوك أثنطططشر الو مططططشت والةططططوت  األسططط ي تنةتطططط  ةطططط ن أسطططط ))

األطفشذ ذوي ات  ا  طية اللاتوبد وأوتحت النةشئه أن الةيلمت الةم ت أله  ن انة شئيطد ال اطشم 
 ,.Gale, C) ت السألوك أثنشر الو مشت   وقطي اسطةمي ت د اسطديةكن أن تؤدي إلم انمفشض  تكم

Eikeseth, S    .Rudrud, E,2011 ط ب د الة شةألد والةماظد لسألوك ثمع أطفشذ تواي  ن ).
وقت تنشوذ ال اطشم  ةضطةند ت  طه ال اطشم ونظشفطد الفطم   الة شطاطد والط فض   قطي تطم الحمطوذ عأل هطش 

لنةشئه فاشليد فم الام  وانمفطشض السطألو يشت الةمطشامد لةنطشوذ  ن ق ه  تش   ن  مةألف ن وأث ةت ا
وقططي اتضططا أن اإل طط ارات السططألو يد  ال اططشم   وتططم الةحشفظططد عألططم أثطط  الاططم   ططن لططمذ الةةش اططد 

تمفطل  طن  تطكمت األكطه لطيي  اطض األطفططشذ ذوي اتط  ا  طيطة الةواطي لش طد فطم الي اسططشت 
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 ,Seiverling, L. J., Williamsأاشديطد الةفحطوص ) المطط    الةطم تضطم الةمطةيةشت الةم ب يطد

K. E., Ward-Horner, J., Sturmey, P., Matson, J. L    .Sturmey, P,2011   )
 ,Sharp, W. G., Berry)ألهةيد د اسد  تكمت تنشوذ ال اشم  ن  نشام  ث   ، اهةةطت د اسطد 

R. C., McCracken, C., et al. (2013) ، الة ننطد  لوقطت و مطد األكطه لأل فطه ذوي  شلةماظطد 
األطفططشذ ذوى  وذلططك  شسططةميام  قيططشي تنططشوذ ال اططشم الةفضططألد، و قيططشي سططألوك اتطط  ا  اللاتوبططد،

أثنططططشر وقططططت تنططططشوذ و مططططد ال اططططشم، وقططططي ههطططط  ةطططط ن أفطططط اد الةمةوعططططد األل طططط   أن  اللاتوبططططد اتططط  ا 
ذ الةماظططد السطألو يد، وهططو  ططش  سطةة  و ةكطط   لطم المضط وات أكثطط  أنطواع ال اططشم  فضطش، وبتططكه

أههطططط ت المحططططت أن زبططططشد  انة شئيططططد ال اططططشم تطططط تمط إيمش ططططش  أكيتطططط  أيضططططشئ ت ططططش ب  الوالططططي ن لألا نططططد وقططططي
  شلةتكمت السألو يد لمذ الةماظد، 

 (Sharp, W. G., Berry, R. C., McCracken, C., et al., 2013) واشولطت د اسطد
د اسطططد   تم طططد  ةتطططكمت األكطططه ( 12)المش طططد، وعطططيد  ااسطططةا اض شطططش ه وتحأل طططه عة طططق ال حطططشع

اتطط  ا شت طيططة الةواططي. أوتططحت النةططشئه أن هططؤالر األطفططشذ  والوتططي الطططلائم ةطط ن األطفططشذ ذوي 
الاطططشد  ن، وبمططط  أن تةنطططشوذ األ حطططشع الةسطططة  أليد الةسطططشئه الهش طططد  لطططي هم  تطططكمت طاطططشم أكثططط   طططن

ي  الةططيى، و ي يططد الةطألطط  عأل هططش فططم هططلم الفلططد  ططن الطلائيططد  ا طط الةةاأل ططد  حسططمش  وآثططش  الةتططكمت
والةطوت   عأل  أن  تكمت السطألوك أثنطشر الو مطشت Curtin et al., 2015)وأكيت د اسد )، األطفشذ

انة شئيطد ال اطشم  األس ى تنةت  ة ن أس  األطفشذ ذوي ات  ا  طية الةواي. تم ت  يم اال تمش  ة ن
( 59)األسطط   ةطط ن  الو مططشت وتططوت  الطط و  ن والةططحث   عألطط  أعضططشرالة تفاططد و تططكمت السططألوك أثنططشر 

 شلة ش نطد  شألطفطشذ ذوي ، عش طش11و 9طفطم ط يميطش،  ةطن تةط او  أعةطش هم ةط ن ( 58)طفم ذاتوبيش و
طيططة اللاتوبططد، و ططللك  النةططو ال  ياططم،  شنططت انة شئيططد ال اططشم أعألطط  ةطط ن األطفططشذ ذوي اتطط  ا شت

مشت والةطوت  ةط ن الوالطي ن، والةطحث   عألط   طش يحكألط  أفط اد األسط   اآللط بن،  تكمت السألوك أثنشر الو 
كطططم الةمةطططوعة ن،  ةطططش  وا تم طططت انة شئيطططد ال اطططشم الة تفاطططد  ةتطططكمت السطططألوك أثنطططشر الو مطططشت لطططيى

انمفطشض  تطكمت السطألوك  اتضا أن الةطيلمت الةطم ت ألطه  طن انة شئيطد ال اطشم يةكطن أن تطؤدى إلط 
الاةه عأل  زبشد  وعم أ شر وأ هشت األطفشذ ( 2415)واشولت د اسد عة  وآل بن أثنشر الو مشت   

 اتططط  ا  اللاتوبطططد  ةن  طططد  طططشزان  شلحةيطططشت الطلائيطططد الفاشلطططد فطططم تحسططط ن اشلطططد أةنطططشئهم ذوي  ذوي 
اتططط  ا  اللاتوبطططد، واسطططةميم المطططشاثون فطططم هطططلم المحطططت  قيشسطططش لألطططوعم الوالطططيي  شلحةيطططشت الطلائيطططد 

  ألسططد إ شططشديد تططم ت  ي هططش عألطط  ع نططد تكونططت  ططن( 11) ا  اللاتوبططد، وتططم إعططياد الفاشلططد فططم اتطط 
الةواططي   ططن أ ططشر وأ هططشت األطفططشذ ذوي اتطط  ا (، 15) مةططوعة ن، األولطط  تم ب يططد وعططيد أف ادهططش 

المحططت إلطط   وبططإ  ار الةاشلمططشت اإلامططشئيد، تو ططألت نةططشئه(، 15)والثشنيططد تططش  د وعططيد أف ادهططش 
والمايي لةسطةوى  داللد إامشئيد ة ن أف اد الةمةوعد الةم ب يد فم القيشس ن ال  ألمو ود ف و  ذات 

واشولططت ، الماططيي الططوعم  شلحةيططشت الطلائيططد الفاشلططد فططم تحسطط ن اشلططد أطفططشذ الةواططي لمططشلا القيططشي
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والةطوت  الوالطيي و تطشكه  د اسطد  طود  الوالييطد الةتطة  د (Thullen,& Bonsall, 2017)د اسطد 
الةواطططي، وأوتطططحت النةطططشئه أن   طططن أوليطططشر أ طططو  األطفطططشذ ذوي طيطططة اتططط  ا ( 11)ى األكطططه لطططي

سططألوك األكططه  -أيضططش-كشنطت  انة شئيطد ال اططشم هططم النطوع األكثطط  انةتططش ا  ططن  تطكمت األكططه، ولكنهططش
السطططأل م الوا طططي   ططط  الةططط تمط  طططشلةوت  والضططططط الوالطططيي. وا تطططمط الةطططوت  الوالطططيي الة تفطططي  شنمفطططشض 

الو مططشت  مططود  الوالييططد الةتططة  د،  لةتططة  د والةسططشني ، وا تططمط سططألوك ال فططه الانيططة أثنططشرالوالييططد ا
األكطه،  شإلتطشفد إلط  انة شئيطد ال اطشم،   ةش نم  إل  تط و   الاةطه عألط  أهةيطد الةاش طه  طي تحطييشت

  ثه السألو يشت الانيفد أثنشر الو مشت، والقيشم ةللك داله إطش  األس   وال  لد الةن ليد.

  تائج الفرض الثا ن ومنا شتها:
 ،يمكقققن التنبقققؤ بالوقققلصك اال قققدفاعن مقققن خقققالل اضققق رابات األكقققذ طططنل الفططط ض عألططط  أنططط  

ولألةح طططق  طططن  طططحد هطططلا الفططط ض، قش طططت المشاثطططد  شسطططةميام تحأل طططه االنحطططيا  المسطططيط لقيطططشي  طططيى 
 ا كشنيد الةن ؤ  شلسألوك االنيفشعم  ن لمذ ات  ا شت األكه.

 شسططةميام الةمططش  ت ططي   دالططد االنحططيا  و ططي أن أنسطط  نةططوذ  لألامقططد ةطط ن السططألوك االنططيفشعم 
( وهطططم قيةطططد  ةوسططط د وتانططط  4722) R2هطططو النةطططوذ  الم طططم وبألططططت قيةطططد    األكطططهواتططط  ا شت 

 ةطططش يانططط  قطططي   النةطططوذ  عألطططم تفسططط    %22إ كشنيطططد تفسططط   الةط ططط  فطططم السطططألوك االنطططيفشعم ةي  طططد 
( 4741( وهطططم قيةطططد دالطططد عنطططي  سطططةوي  انوبطططد )19.281الي  طططد  وبألططططت قيةطططد ف )الامقططد ةطططنف  

 وهم دالد اامشئيشئ. 02.82وبألطت قيةد الثشةت 

  (19)  دول
 فن التنبؤ بالولصك اال دفاعن األكذاحليذ اال حداا المتعدد الض رابات 

 
 االااباط

R 

 معامذ
 التحديد

 قيمة ف
 المتهير
 الموتقذ

 قيمة
 اال حداا

B 

 اال حداا
 المتعدد
Beta 

 قيمة
 ت

 الداللة
 انح ائية

السألوك 
 االنيفشعم

ات  ا شت  19.281 4722 47066
 النوم

4.966 4.066 9.600 4.41 

  ( أن ات  ا شت األكه  ن لد  شلسألوك االنيفشعم13)وتت   النةشئه ف   يوذ 
 و يةش  ألم  اشدلد االنحيا :

 (األكذاض رابات × 21366+ )421,2الولصك اال دفاعن= 

 اصصيات البحث:
 تي ب  ال فه ذوي ات  ا  اللاتوبد عألم أنت د  ةنوعد تمشط  اواس . -
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توهية  ش  ةاألة  ال فه اللاتوي  ن  هش ات فم ايشت  ال و يد  نوع  ن الة ا اد و   بق  -
 لألي ه.

 اتمشذ األنتط د  ةطيله لةنةيطد  ةيطي  وانط  الةهطش ات  طن  هطش ات اسطيد و ا  يطد وا  يطد -
 د لءطفشذ ذوي ات  ا  طية اللاتوبد.واةةكش ب

 البحصث المقترحة:
االنيفشعم عألط  اتط  ا شت األكطه ألطفطشذ ذوي اتط  ا  طيطة  د اسد أث  تحس ن السألوك -

 اللاتوبد.
د اسططططد أثططططط  الةططططيله الةمكططططط  لمفططططض السطططططألوك االنططططيفشعم لءطفطططططشذ ذوي اتطططط  ا  طيطططططة  -

 اللاتوبد.
 .د اسد فشعأليد ة نش ه لةحس ن السألوك االنيفشعم ليى األطفشذ اللاتوب ن  -
 .د اسد فشعأليد ة نش ه لةحس ن ات  ا شت األكه ليى األطفشذ اللاتوب ن -
 د اسد أث  الةيله الةمك  لمفض ات  ا شت األكه لءطفشذ ذوي ات  ا  طية اللاتوبد. -

 المرا ع:
النفسططططم الةاش طططط  . ال ططططشه   :  كةمططططد األنمألططططو (: ال طططط  2415طططططش   عكششططططد ) ،أاةططططي عكششططططد  -

 الةم بد.
(: فشعأليططد ة نططش ه إ شططشدي فططم تاططي ه سططألو يشت األكططه الةضطط  بد 2413أفنططشن  مطط فم الططي   ي ) -

 لءطفشذ اللاتوب ن،  سشلد  ش سة  ،  أليد الة بيد لأل فولد الةمك  . ال شه  .
لألاططم  المططيلم السططألو م فططم لفططض  ( : فشعأليططد اإل شططشد المةاططم الةسططةني2416آالر عألططم  حةططي ) -

االنيفشعيد والسألوك الةم ب م ليي طشلمشت المل الاششط ،  سطشلد  ش سطة  ،  أليطد الي اسطشت الاأليطش، 
 المش اد الهش تيد، األ دن. 

( : فشعأليطططد ة نطططش ه  شسطططةميام اسطططة اتيميد الطططةاألم الةاطططشونم فطططم تنةيطططد 2415أ طططشنم أاةطططي  طططشة  ) -
ألطم لفططض سططألوك االنيفشعيطد لططيي األطفططشذ ذوي  طاوبشت الططةاألم النةشئيططد، االنةمطشم اإلنة ططشئم وأثطط م ع

 (.  02 مألد اإل ششد النفسم عيد )
( : فشعأليطد ة نطش ه تطي ب م قطشئم عألطم فنيطشت 2415أنو  عة ان المشدي، وعة   مط فم الناطشي ) -

تاططي ه السططألوك فططم لفططض اتطط  ا  السططألوك االنططيفشعم لططيي ع نططد  ططن أطفططشذ الةواططي،  مألططد  أليططد 
 (.  0اآلدا ،  ش اد  م اتد، ل  يش، عيد )

( : اتط  ا شت النطوم وعمقةهطش  شلسطألوك ال طو م لطيي ع نطد  طن تم  طل 2413إيةشن سطش م  وسطل ) -
 الة األد االةةيائيد الةمشة ن   ية الةواي،  سشلد  ش سة  ،  ش اد األوان.
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( : نةل د الامقشت الس  يد ة ن الةةط  ات الة تم طد  شتط  ا شت 2442إ هش  ع ي الا ب ال  موي ) -
األكططه لططيي الة اه ططشت الك يفططشت،  مألططد  اهططي الي اسططشت الاأليططش لأل فولططد  ش اططد عطط ن شططة ، الةمألططي 

 (.  12المش  ، الايد )
ر اال ةةططططشعم لططططيي طألمططططد ( : السططططألوك االنططططيفشعم وعمقةطططط   شلططططل ش2410ةيططططشن اططططش   النميةططططشت ) -

الة األطططد األسشسطططيد الاأليطططش فطططم  ي  بطططد ت بيطططد وتاألطططيم لطططوار الةططط ا  المنطططوبم،  سطططشلد  ش سطططة  ،  أليطططد 
 الي اسشت الاأليش،  ش اد  ؤتد، األ دن. 

(: تحسطططط ن االنةمططططشم الةتططططة ك فططططم لفططططض  اططططض االتطططط  ا شت 2424اسططططن إةطططط اهيم أةواتططططيش ) -
ةسططةوبشت الةمةألفططد  ططن الططوهيفم .  سططشلد د ةططو ا     أليططد السططألو يد لططيي أطفططشذ طيططة الةواططي ذوي ال

 الة بيد . ش اد األزه .
( : ااطططل  اتططط  ا شت األكطططه ف طططيان التطططهيد الامططط يد )األ ثو  سطططيش(، 2442زبنططط   حةطططود شططط    ) -

 الت م الام م )ال وليةيش(، السةند )األوبسةم(، ال شه   :  كةمد األنمألو الةم بد. 
 .ةم وعمقةهش  شلسألوك االنيفشعم"اللات األكشدي :(2413) زبن   ا  م -
( : اإلنيفشعيطططد لطططيي ع نطططد  طططن طألمطططد 2410سطططش   عطططينشن ع طططي الهطططشدي وأ مطططي أاةطططي أةطططو  طططيي ) -

المش اططد الا بيططد الةفةواططد وعمقةهططش ةةو  ططي الططلات فططم تططور  ةط طط ات الةممططل والنططوع والةسططةوي 
 (.  1(، عيد )15الي اسم،  مألد الاألوم الة بوبد والنفسيد،  مألي )

 ( : ال فه الةوايي. أس ا  ال فه الةوايي و ية نةاش ه  ا .2448ساي  بشض ) -
( : السططططألوك االنططططيفشعم لططططيي أطفططططشذ 2410سططططة    ع ططططي الحسطططط ن  ططططشهم وإ ثططططش   نةمطططط  شططططامن ) -

ال بططشض وعمقةطط  ةططماض الةةط طط ات،  مألططد المحططوع الة بوبططد والنفسططيد،  مألططد  أليططد الة بيططد  ش اططد 
 (.09)  طياد عيد

(: الةواطططي ال فطططولم أسطططمش   لمشئمططط  تتميمططط  عم ططط    ؤسسطططد 2445سوسطططن شطططشك  المأل طططم ) -
 د تق. عمر الي ن لأل مشعد والةوزبي:

 ( :  قيشي ال فه الةوايي، ال شه  ،  كةمد األنمألو الةم بد.2444عشدذ ع يالأل   حةي ) -
شق ن )إتمشهططشت اي ثططد(، (. اتطط  ا شت األكططه لططيي الاططشد  ن والةاطط2448ع ططي الفةططش    طط    طط  ) -

 اإلسكني بد : دا  الوفشر لأل مشعد والنت .
( :  تكمت األطفشذ السطألو يد واالنفاشليطد. دا  الوفطشر لطينيش لأل مشعطد 2411فشطةد ال ه ار النمش  ) -

 والنت : اإلسكني بد.
الاططم (،  –الوقشيططد  -الةتططميل –(. اتطط  ا شت األكططه )األسططمش  2442 مططيي  حةططي اليسططوقم ) -

  شه   :  كةمد األنمألو.ال
( : فشعأليططد ة نططش ه إ شططشدي 2415 حةططي عةطط ،  حةططي أةططو  اسطط ن، أاةططي ت طط ا ،  ططشلا السططوا  ) -

لةوعيد آ شر وأ هشت أطفشذ الةواي )األوت  م(  ةحشفظد  شزان  شلحةيشت الطلائيطد الفاشلطد فطم تحسط ن 
 .  192 -85(، 8)2اشذ أةنشئهم،  مألد الة بيد المش د والةحه ه، 
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( : فشعأليطططد ة نطططش ه لةنةيطططد الطططل شر االنفاطططشلم لطططيي ع نطططد  طططن 2440شذ ع طططي المطططشلق  طططش  الألططط  ) نططط -
 (.  08الة اه  ن ذوي الة وذ االنيفشعيد الايوانيد،  مألد  أليد الة بيد،  ش اد ال قشزبق، عيد )

( : فاشليطططد ة نطططش ه تطططي ب م فطططم تم يطططة  اطططض  تطططكمت األكطططه لطططيي 2424هشلطططد أاةطططي اسطططن ن ) -
وي اتططط  ا  طيطططة اللاتوبطططد،  مألطططد  أليطططد الة بيطططد النوعيطططد لألي اسطططشت الة بوبطططد والنوعيطططد، األطفطططشذ ذ
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