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*
 املستخمغ

ــاد  ا  ال ٕاىــد     الدراســٛ     ِــد   ــدرٖا باســتخداً ا٧لع ــٜ  عالٗــٛ الت ــٛ ل التعــ ع ىم الــكاك ٚ تٍىٗ

التعـ ع ىمـٜ   ، ADHDالعاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ لدٝ ٧لطفاه  ٔٝ ٌ غ ا٧ٌتباٚ املعرٕد بف ط الٍصـاط   

ِــ٥٤ٞ لــدٝ  فس ذ كٗــٛ كاك ٚ العاومــٛ ٔال ــدرا  الــٍطبٗعــٛ اســتخداً كــن وــَ ا٧لعــاد  ا  ال ٕاىــد    ٍىٗــٛ الــ 

ٛ    ّٖي،.لـد  الـكاك ٚ العاومـٛ ٔال ـدرا  الـٍفس ذ كٗـٛ      الكصف ىَ طبٗعـٛ ٔو ـدار   ا٧طفاه،   ٔ كٌٕـ  ىٍٗـٛ الدراسـ

ــاٞ الٍفســٗح  ستصــفٗ٘ العباســٗٛ لمعــرٛ             ــن ا٧طب ــٛ ٔالتصــخٗغ الطــء وــَ يب ــٛ وــَ دــ٦ه دراســٛ احلال احلالٗ

( وـَ ا٧طفـاه  ٔٙ اؼـط اد ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ       15الدراسـٛ وـَ )    كٌٕـ  ىٍٗـٛ   ذٗـث  الٍفسٗٛ ٔذـدٚ ا٧طفـاه بال ـاِ ٚ .    

ــٛ ٔ )        ــ٘ العٍٗ ــذلأ      15املعــرٕد بفــ ط الٍصــاط   ــص ٌبــ ا لعــعٕبٛ احلعــٕه ىم ( وــَ ا٧طفــاه العــادٖح الــكَٖ  

 ٖٛ ـاٖٗس السـٗكٕوذل  املدٔا  ُٔٔاسـتخدو  ا٧  سٍٕا  ِٔي العٍٗٛ املكا ٠ٛ لمع٠ٗٛ امل ؼٗٛ . (  ۰۱:  6أىىارِي وا بح ) 

، ي اُب ٌــاوخ  ــدرٖبٜ يــاٟي ىمــٜ الــتعمي بــا٧ ، ب ٌــاوخ  ــدرٖبٜ يــاٟي ىمــٜ ا٧لعــاد  ا  ال ٕاىــد ببســتخداً الكىبٗــٕ    )

 عالٗٛ     ٔ ٕظم  ٌتاٟخ الدراسٛد الباذث،  ىدأكمّا وَ   ٘اإلزماب ٘جتىاىو ٗاس السمٕك ا٥ٗٛ، و ٗاس الدا ع

ــٜ ا٧لعــاد  ا     ــاوخ التــدرٖء ال ــاٟي ىم ــٛ ٔال ــدرا  الٍفســر كٗٛ لــدٝ    كــن وــَ الدلٌ   ال ٕاىــد   الــكاك ٚ العاوم

ىـدً ٔجـٕد  ـ ٔ     استى ار  عالٗتّىا بعد  ذلٚ املتابعٛ، ٔلكـَ  ا٧طفاه  ٔٝ ٌ غ ا٧ٌتباٚ املعرٕد بف ط احل كٛ ٔ

ٍ   أطفاه اجملىٕىتح التح ٖبٗٛ ٔالؽابطٛ   دالٛ بح  فس و ٗاس الككاٞٔبعض ا٧بعاد الف ىٗٛ مل ٗاس ال درا  الـ

 س ال درا  الٍفس ذ كٗٛ  كدرجٛ كمٗٛ    ال ٗاس البعدٙ مل ٗابٍّٗىا   ٔ  دالٛ د  ٔجذ كٗٛ  ٔلكَ 

ــٛ :  ــا  املفتاذٗـــ ــدرٖا الكمىـــ ــد  -التـــ ــاد  ا  ال ٕاىـــ ــٛ   -ا٧لعـــ ــكاك ٚ العاومـــ ٛ  -الـــ ــ ــٍفس ذ كٗـــ ــدرا  الـــ                                                ال ـــ

 ملعرٕد بف ط الٍصاطا٧طفاه  ٔٝ ٌ غ ا٧ٌتباٚ ا -

Effectiveness of Training on Games with Rules and for Developing working 
memory and psychomotor abilities among children with Attention deficit 

Hyperactivity Disorder 
Dr.Adel Nader El-Shahat 

Abstract 
     Study purposed to definite the effectiveness of training by using games with rules for developing 
working memory and psychomotor abilities  amon children with attention deficit hyperactivity disorder 
(adhd) study the differences between a sample of children with attention deficit accompanied by 
hyperactivity and ordinary in the working memory and psychomotor abilities using descriptive 
comparative. The sample consisted of 15 children with attention deficit hyperactivity disorder (adhd) 
only because it was difficult to obtain the sample and 15 children between the ages of 6 and 10 who 
were the equivalent of the disease sample).Researcher used psychometric tools and scales (training 
program based on games with rules using computer, The Stanford-Binet Scale of Intelligence Working 
Memory Test, Fifth Image Arabization and Legalization of Prof. Mahmoud Abu-Nile   2011 and-rapid 
neural tripometer (Prepared :M.Motti,H.Sterling,N Spalding, Mostafa Mohamed translation and 
codification),. Results of Study reached to there was effectiveness of training program based on games 
with rules for developing working memory and Psycho  motor abilities among children deviated in 
Children with Attention deficit Hyperactivity Disorder, and continuity these  effectiveness after follow-
up, also  There are differences between children with ADHD and normal in psychological in non- verbal 

                                                           
 جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ . -كمٗٛ الذلبٗٛ  -دكتٕراٚ  مسفٛ الذلبٗٛ يسي العرٛ الٍفسٗٛ  * 



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

333 
 

working memory and psychomotor ability and there areǹ t differences between children with ADHD 
and normal in verbal working memory and working memory as a whole.                                         
Keywords: Training- Games with Rules- working memory - Psychomotor abilities  - Deviator Children   

with Attention deficit Hyperactivity Disorder   

ــك ٔجــٕدٚ ا٧ٔه ِٔــٕ ٖتعاوــن وــا الطبٗعــٛ ٖٔتفاىــن وعّــا           ٔجــد المعــا وــا اإلٌســاُ وٍ

د ٔوعــْ ا٥ســتعداد ٔاملٗــن    المعــا وٍــك المربــا  ا٧ٔ  الــا ٖــا ٘ بّــا    الــدٌٗا          ٔالطفــن ٖٕلــ 

 المعا ذاجٛ أساسٗٛ وَ ذاجا  الطفن بن ِٕ اسـتعداد  طـ ٝ ٔؼـ ٔرٙ وـَ ؼـ ٔرٖا  احلٗـاٚ       

وثن ا٧كن ٔالًٍٕ ٔالٍبا ٛ أٙ أُ اإلٌساُ لٗس   ذاجٛ     عمي المعا ٔلكـَ   ذاجـٛ حل ٖـٛ    

 ٍّالـ  أٌـٕاخم خمتمفـٛ لمعـا ٔبـال  ي      . ٔالتٍبٗي أثٍاٞ المعـا لكـ٘ رارسـْ بار ٗـا      المعا ٔاإلرشاد

 .وَ ٔجٕد  عٍٗفا  خمتمفٛ لمعا ٔأشكالْ  ٥ أُ ٍِاك  دادن وَ خمتمف التعٍٗفا 

ٔشّد اسـتخداً احلاسـا ا٩لـ٘  طـٕرا ٌٕىٗـا   ددوـٛ العىمٗـٛ التعمٗىٗـٛ، ٔأظـب  وـَ           

لتعمٗىٗــٛ   العــاا وٕاكبــٛ ِــكا التطــٕر با٥ســتفادٚ وــَ       أِــي الترــدٖا  الــا  ٕاجــْ ا٧ٌبىــٛ ا    

احلاســـا ا٩لـــ٘   العىمٗـــٛ التعمٗىٗٛ،ســـٕاٞ باســـتخداً نـــص التعمـــٗي املعـــاُ باحلاســـا ا٩لـــ٘، أٔ    

باســتخداً نــص التعمــٗي املــدار باحلاســا ا٩لــ٘; ا٧وــ  الــكٙ أدٝ     جاٖــد اٌتصــار بــ اوخ احلاســا   

ٚ، ممــــا أدٝ     ســــابت الصــــ كا  املتخععــــٛ    عــــٍٗا ا٩لــــ٘ التعمٗىٗــــٛ   احل بــــٛ ا٧دــــرل

ــْ أنــاط وتعــددٚ          ــا  التعمٗىٗــٛ ٔ ٕاٖعّا،ٖٔســتخدً احلاســا ا٩لــ٘ كىعــح  عمٗىــ٘ ل الدلجمٗ

ختـــدً ىىمٗـــٛ التعمــــٗي ٔالـــتعمي ٔ ــــت طبٗعـــٛ ب جمٗا ــــْ ددوـــٛ  أ ــــ ا   عمٗىٗـــٛ وتعــــددٚ       

ــاٚ، ٔكالتــــد ــاط وــــَ ادــــدلا  ا   برٖا، ٔاحملاكــ ــال٘  ــــٕ رل أنــ ــٛ  التــ ــا  الع مٗــ ــدٚ لمعىمٗــ دٖــ

ــٗي ادعٕظــ٘ الفــ دٙ ،ذــن املصــك٦ ،         املختمفــٛ،ٔوَ أِىّــا: ط ٖ ــٛ التــدرٖا ٔاملىارســٛ ،التعم

 ٜ                        ٔاحملاكـــاٚ ،ا٧لعـــاد التعمٗىٗـــٛ ،احلـــٕار ،ٔالط ٖ ـــٛ ا٥ست عـــاٟٗٛ )ىبـــد ا  ىبـــد العجٖـــج املٕســـ

 ،2001، 12 ;(Hitchcock &Jowoonan, 2000, 15 . 

شلــا دٔر ٔفٗفــ٘   املّـاً املع  ٗــٛ اداظــٛ بــالتعمي ٔالــتفكرل   MWأُ الـكاك ٚ العاومــٛ  

ــا ل٦ذتفــاف باملعمٕوــا  الٍصــطٛ ٔاملســتخدوٛ  ٌٗــا             املٍط ــ٘ ٔالفّــي ، ٔأٌّــا نثــن خمجٌــا و٤يت

املٕيــف املعــ   ٔداظــٛ وٕيــف الــتعمي ، ٔ وكاٌٗــٛ لٕٖــن  مــ  املعمٕوــا  ٔاســتخداوّا    ظــدار        

د اســـتحابا  جدٖـــدٚ ٔ لـــ  وـــَ دـــ٦ه ٔجـــٕد وكٌٕـــا  خمتمفـــٛ   ـــًٕ بـــٕفٗفا التخـــجَٖ    ٔاٌتـــا

ٔوكٌٕا ّــا ِــ٘ املســ٤ٔلٛ ىــَ اإلدراك ، ٔا٥ٌتبــآ ،   MW عــد الــكاك ٚ العاومــٛ عــاك كىــا ٔاملعا ــٛ و

ٔاحلفاف ىم٘ املعمٕوا  ٔاسذلجاىّا ، ٔ تغٗك خمتمف الٕفاٟف البع ٖٛ املكاٌٗٛ ، وثن : احملا بـٛ  

                  جتــــآ   املكــــاُ ٔاحملا بــــٛ ىمــــ٘  تبــــا الــــتغرلا    اجملــــاه البعــــ ٙ  ــــ ٔر الٕيــــ           ىمــــ٘ ا٥

 ( 12 ػ ، 2012وسعد أبٕالدٖار . )

وَ املٕؼٕىا  الا ذبٗـ  باِتىـاً كـبرل وٍـك ال ـ ُ      ٖٔعتدل وعطم  الٍفس ذ كٜ 

ــٛ       ــي الـــٍفس التحـــ ٖء أج ٖـــ  جمىٕىـ ــداٖا  ا٧ٔلـــ٘ لعمـ ــ   فـــ٘ البـ ــا   التاســـا ىصـ ــَ الدراسـ وـ

ٔالتحــارد   اوــَ ال جــا ٔالــا أد   لــ٘ ٌتــاٟخ كــبرلٚ كاٌــ   ثابــٛ الٍــٕاٚ ا٧ٔلــ٘ لعمــي الــٍفس  

ٔ  ٔىْ ٔيد بٍ  ٔيتّا باىتبارِا أىبي اٌتعار لعمي الـٍفس ٔااظـٛ   لٗبـجد ٔوـا  لـ  ا  مـت       

ا ٖــتي  ســٕٙ اِتىــاً يمــ٦ٗ وــَ جاٌــا املّــتىح بال ٗــاس الع مــ٘ لــكا     APال ــدرا  التفســر كٗٛ 

البرث  ّٗا نٕا كبرلا كساٟ  ال درا  ا٧د ٝ ٔكـاُ ِـكا   بداٖـٛ ا٧وـ  ٔيـد ٖ جـا  لـ   لـ٘         

ىدً  ٕظن البرٕث الا أج ٖ     م  الفذلٚ الع٦يٛ بـح ِـكٓ ال ـدرا  الٍفسـر كٗٛ ٔالٍحـا       

   بعض الٍٕاذ٘ املختمفٛ وَ السمٕك

ــاط       ــ ط الٍصــــ ــرٕد بفــــ ــآ املعــــ ــغ ا٥ٌتبــــ ــط اد ٌ ــــ ــد اؼــــ  Ptti ttd  oittettٖٔعــــ

rvdiHsettyttv ttadHoiH    لــدٙ ا٧طفــاه ىاوــٛ ٔ الت٦وٗــك داظــٛ وــَ أِــي الترــدٖا  الــا   ابــن

املعمىــح   املــدارس   الٕيــ  احلــال٘ ٔأٖؽــا وــَ أِــي املصــك٦  الــا  ٕاجــْ املدرســٛ ٔ عــٕ  أداٞ          



 2022لسٍٛ            (  الثالثاجملمد الثاٌ٘ ٔالث٦ثُٕ    )العدد                                                  جممٛ كمٗٛ الذلبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    
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 ــ٤ث  ىمــ٘   ــدً رســالتّا ٔل ٗــت أِــدا ّا ىمــ٘ الٕجــْ ا٧كىــن ،  ّــ٘ وــَ أدطــ  املصــك٦  الــا   

التمىٗــك ٔ طــٕر أداٟــْ ٔنــٕٓ أكادرٗــا ٌٔتٗحــٛ لكٌّٕــا وصــكمٛ ٖســّي    كٍّٕٖــا أبعــاد   بٕٖــٛ            

 ٌٔفسٗٛ ٔاجتىاىٗٛ ٔايتعادٖٛ   الٕي  ٌفسْ   د استاث   ِكٓ املصكمٛ باِتىاً املعمىح ٔا٩باٞ  

ٖـذلدد    الـا  وَ أكث  ا٥ؼـط ابا  DADAٖٔعد اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط 

٘        -أظرابّا سٕاٞ وَ ا٧طفـاه أٔ املـ اِ ح                   ىمـ٘ ىٗـادا  ا٧دعـاٟٗح ، ذٗـث   ـدر ٌسـبتّي  ـٕال

 ( 29 ػ ، 2019دالد سعٗد حمىد ، .) العٗادا  ىم٘ املذلددَٖ مجمٛ وَ%  50

، أُ وــا ِــ٥٤ٞ ا٧طفــاه٥ذــا الباذــث وــَ دــ٦ه اٖار ــْ املتكــ رٚ لــدٔر  ٔالتعاوــن املباشــ    

بعـض املصـك٦  التـٜ  عـاٌ٘ وٍّـا ِـكٚ الف٠ـٛ وـَ  رمفـا  ىـاً ٝفـٜ ال ـدرا  الع مٗـٛ وـَ               ٍِاك 

  ٌتباٚ ٔ  كٗج ٔ اك ٚ ىاومٛ  ٔوذلددَٖ بصكن وتك ر ىمٜ امل اكج ٔالعٗادا  الٍفسٗٛ  

 :ال ٟٗس٘ التال٘ الس٤اه    ٛاحلالٗالدراسٛ ٔىمٜ ؼٕٞ وا سبت ركَ ظٗا ٛ وصكمٛ 
ال ٕاىـد لتٍىٗـٛ الـكاك ٚ العاومـٛ ٔال ـدرا  الـٍفس        وا  عالٗٛ التدرٖا ال ـاٟي ىمـٜ ا٧لعـاد  ا     -

ٖٔتفـ خم وـَ ِـكا    ذ كٗٛ لدٝ أطفاه  ٔٝ  ؼط اد ٌ غ ا٧ٌتبـآ املعـرٕد بفـ ط الٍصـاط        

 : الف ىٗٛ التالٗٛ ا٧س٠مٛال ٟٗس٘  الس٤اه

عمي با٧لعـــاد  ا  ال ٕاىـــد( ىمـــٜ الـــتجمىٕىـــٛ درجـــا  اجملىٕىـــٛ التح ٖبٗـــٛ )تمـــف ِـــن خت -1

 يبن ٔبعد  طبٗت الدلٌاوخ الكاك ٚ العاومٛ و ٗاس 

ِـــن  ٕجـــد  ـــ ٔ  بـــح ا٧طفـــاه  ٔٙ اؼـــط اد ٌ ـــغ ا٥ٌتبـــآ املعـــرٕد بفـــ ط الٍصـــاط ٔ    -2

 ا٧طفاه العادٖح   الكاك ٚ العاومٛ  

 ٕاىـــد( ىمـــٜ الـــتعمي با٧لعـــاد  ا  الجمىٕىـــٛ درجـــا  اجملىٕىـــٛ التح ٖبٗـــٛ )تمـــف ِـــن خت -3

   يبن ٔبعد  طبٗت الدلٌاوخ ال درا  الٍفس ذ كٗٛ  و ٗاس 

ِـــن  ٕجـــد  ـــ ٔ  بـــح ا٧طفـــاه  ٔٙ اؼـــط اد ٌ ـــغ ا٥ٌتبـــآ املعـــرٕد بفـــ ط الٍصـــاط ٔ     -4

 ا٧طفاه العادٖح   ال درا  الٍفسر كٗٛ   

اه ِـن  ٕجــد ى٦يــٛ ار باطٗــٛ بــح الــكاك ٚ العاومـٛ ٔال ــدرا  الــٍفس ذ كٗــٛ لــدٙ ا٧طفــ    -5

    ٔٙ اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط

ٖستى  الدلٌاوخ التدرٖء ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىـد    عالٗتـْ    ٍىٗـٛ الـكاك ٚ     ِن  -6

العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ لدٝ أطفاه اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ بعـد وـ ٔٚ  ـذلٚ اوٍٗـٛ     

  يدرِا شّ  وَ اٌتّاٞ  طبٗ ْ

جمىٕىــٛ ) ٕجــد  ــ ٔ  دالــٛ  ذعــاٟٗاك بــح ر ــا درجــا  أطفــاه اجملىٕىــٛ التح ٖبٗــٛ      -

الكاك ٚ العاومٛ  بح ال ٗاسح ال بمـ٘ ٔالبعـدٙ  بعـاك    ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد( ىمٜ و ٗاس 

 لفعالٗٛ الدلٌاوخ التدرٖء، لعاحل ال ٗاس البعدٙ. 

جمىٕىــٛ )ٛ التح ٖبٗــٛ  ٕجــد  ــ ٔ  دالــٛ  ذعــاٟٗاك بــح ر ــا درجــا  أطفــاه اجملىٕىــ     -

بــح ال ٗاســح ال بمــ٘     ل ــدرا  الــٍفس ذ كٗــٛ    ا٧لعــاد  ا  ال ٕاىــد( ىمــٜ و ٗــاس ا    

 ٔالبعدٙ  بعاك لفعالٗٛ الدلٌاوخ التدرٖء، لعاحل ال ٗاس البعدٙ.

٥  ٕجد   ٔ  دالٛ  ذعاٟٗا بح وتٕسص درجا  ا٧طفاه  ٔٙ اؼط اد ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ    -

ــص د    ــاط ٔوتٕسـ ــ ط الٍصـ ــرٕد بفـ ــكاك ٚ    املعـ ــار الـ ــادٖح   ادتبـ ــاه العـ ــا  ا٧طفـ رجـ

   .العاومٛ

 ٕجد   ٔ  دالـٛ  ذعـاٟٗا بـح وتٕسـص درجـا  ا٧طفـاه  ٔٙ اؼـط اد ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ           -

املعرٕد بف ط الٍصاط ٔ وتٕسص درجا  ا٧طفاه العـادٖح   ادتبـار ال ـدرا  الـٍفس     

 .ذ كٗٛ لعاحل ا٧طفاه العادٖح ( 



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ
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الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ لدٙ ا٧طفاه ٥  ٕجد ى٦يٛ ار ٗاطٗٛ بح  -

  ٔٙ اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط  

 ٕجد ى٦يٛ ار باطٗـٛ وٕجبـٛ بـح الـكاك ٚ العاومـٛ ٔال ـدرا  الـٍفس ذ كٗـٛ لـدٙ            -

 ا٧طفاه العادٖح . 

 :ىا ٖم٘ ٗ ٛاحلالٗدراسٛ أِداع ال  لدد

 ـــٜ  ٍىٗـــٛ الـــكاك ٚ ٗـــٛ التـــدرٖا باســـتخداً ا٧لعـــاد  ا  ال ٕاىـــد  التعـــ ع ىمـــٜ  عال -1

ال ـدرا  الـٍفس ذ كٗـٛ لــدٝ أطفـاه  ٔٝ  ؼـط اد ٌ ـغ ا٧ٌتبـآ املعــرٕد        العاومـٛ  

 بف ط الٍصاط.

وع  ــٛ وــا   ا كــاُ ٍِــاك  ــ ٔ  بــح ا٧طفــاه  ٔٙ اؼــط اد ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ املعــرٕد    -2

  .ومٛبف ط الٍصاط ٔا٧طفاه العادٖح   الكاك ٚ العا

وع  ــٛ وــا   ا كــاُ ٍِــاك  ــ ٔ  بــح ا٧طفــاه  ٔٙ اؼــط اد ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ املعــرٕد    -3

 ٖف ط الٍصاط ٔا٧طفاه العادٖح   ال درا  الٍفس ذ كٗٛ .  

ــاك ى٦يــٛ ار باطٗــٛ بــح الــكاك ٚ العاومــٛ ٔال ــدرا  الــٍفس           -4 وع  ــٛ وــا   ا كــاُ ٍِ

   .  ط الٍصاطذ كٗٛ لدٙ ا٧طفاه  ٔٙ اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد ب

ــٛ ٔال ــدرا           -5 ــاك ى٦يــٛ ار باطٗــٛ وٕجبــٛ بــح الــكاك ٚ العاوم وع  ــٛ وــا   ا كــاُ ٍِ

 .ذ كٗٛ لدٙ ا٧طفاه العادٖح  الٍفس

وع  ٛ وا   ا كاُ ٍِـاك  ـ ٔ  بـح العـفرٛ الٍفسـٗٛ ل٨طفـاه  ٔٙ اؼـط اد ٌ ـغ          -6

                          ٗــــٛ ،ا٥ٌتبــــآ املعــــرٕد بفــــ ط الٍصــــاط ٔالعــــادٖح   الــــكاك ٚ العاومــــٛ  ــــرل المفب  

 . ٔ الكاك ٚ العاومٛ المفبٗٛ ، ٔ الكاك ٚ العاومٛ ٔ ال درا  الٍفس ذ كٗٛ

 ا٧ِىٗٛ الٍب ٖٛ: -أ

    وا ٖم٘:أِىٗٛ الدراسٛ احلالٗٛ   جا 

ــ   ــاثرلاك   ذٗــاٚ            -1 ــٛ وــَ أِــي و اذــن الٍىــٕ ٔأكث ــٛ  مــ  امل ذم  ٍأشلــا مل ذمــٛ الطفٕل

اُ،ٔأُ أٙ اذمــ اع أٔ اؼــط اد   ِــكٓ امل ذمــٛ ٖعــد  ِــداراك لمثــ ٔٚ البصــ ٖٛ الــا  اإلٌســ

 .نثن ٌعف احلاؼ  ٔكن املست بن

 ٔٝ اؼـط اد ٌ ـغ   ا٥ِتىاً بدراسٛ  ـاثرل بـ اوخ ا٧لعـاد  ا  ال ٕاىـد ىمـٜ ا٧طفـاه        -2

الــكاك ٚ العاومــٛ ال ــدرا   ٔوــدٝ  ــاثرل  لــ  ىمــٜ   ا٧ٌتبــاٚ املعــرٕد بفــ ط الٍصــاط 

 ه.شل٥٤ٞ ا٧طفا ذ كٗٛ  الٍفس

أِىٗــــــٛ املــــــتغرلا  ال ٟٗســــــٛ   الدراســــــٛ ِٔــــــٜ ا٧لعــــــاد  ا  ال ٕاىــــــد باســــــتخداً     -3

ِٔـٜ وفـاِٗي ذدٖثـٛ    الكاك ٚ العاومٛ ، ال ـدرا  الـٍفس ذ كٗـٛ ،ا٧طفـاه     الكىبٕٗ  ،

 .ٌسبٗاك ٔشلا  اثرل وباش  ىمٜ العرٛ الٍفسٗٛ ل٨طفاه

4-   ٙ ٌ ـــغ ا٥ٌتبـــآ املعـــرٕد ب ـــ ط    ل ـــاٞ الؽـــٕٞ ىمـــٜ دعـــاٟغ ٔزلـــا  ا٧طفـــاه  ٔ

الٍصـــاط املع  ٗـــٛ ٔالســـمٕكٗٛ وـــَ دـــ٦ه وـــتغرلٙ الدراســـٛ ِٔىـــا الـــكاك ٚ العاومـــٛ  

 د.ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ بصكن ديٗت ٔحمد

ٔوـا ٖٕاجّـْ      ٔٝ اؼـط اد ٌ ـغ ا٧ٌتبـآ املعـرٕد بفـ ط الٍصـاط       ا٥ِتىـاً باطفـاه    -5

 .بالترعٗن الدراسٜ ٥٤ِٞ ا٧طفاه وَ وصك٦   تعمت 



 2022لسٍٛ            (  الثالثاجملمد الثاٌ٘ ٔالث٦ثُٕ    )العدد                                                  جممٛ كمٗٛ الذلبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

333 
 

تغرلا  الدراســٛ جمتىعــٛ  ــالبرــٕث ٔالدراســا  الع بٗــٛ ٔا٧جٍبٗــٛ الــا اِتىــ    يمــٛ -6

 .اؼط اد ٌ غ ا٧ٌتباٚ املعرٕد بف ط الٍصاطا٧طفاه  لدٝ

 ا٧ِىٗٛ التطبٗ ٗٛ: -د

 كىا  تمخغ ا٧ِىٗٛ التطبٗ ٗٛ لمدراسٛ احلالٗٛ  ٗىا ٖم٘:        

حملــ ٔوح ٔ لــ  ىٍــد ٔؼــا يٕاىــد ا٥ســتفادٚ وــَ ٌتــاٟخ البرــث لــدٝ املّــتىح باطفــاه ا -1

 .ىاوٛ حلن املصك٦  ا٥جتىاىٗٛ ٔالٍفسٗٛ شل٥٤ٞ ا٧طفاه

لـدٝ ِـ٥٤ٞ    الكاك ٚ العاومٛ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد    ٍىٗٛ ٓ كاستخداً أسالٗا جدٖد -2

   .ا٧طفاه

 ساىد الدراسٛ احلالٗٛ ا٧جّجٚ الذلبٕٖٛ املختمفٛ ٔخمطط٘ املٍاِخ وـَ دـ٦ه   ـدٖي     -3

تعمـــت بادعـــاٟغ ٔامل٤شـــ ا  املع  ٗـــٛ ٔالســـمٕكٗٛ ل٨طفـــاه  ٔٙ ٌ ـــغ  وعمٕوـــا   

العـادٖح ( ممــا ٖٗسـ    ٔؼـا بــ اوخ ددوٗـٛ   ــدً      -ا٥ٌتبـآ املعـرٕد بفــ ط الٍصـاط    

 لمط٦د دادن املدارس .

 ســّي الدراســٛ احلالٗــٛ    ل ــاٞ الؽــٕٞ ىمــٜ ا٧طفــاه  ٔٙ ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ املعــرٕد           -4

أكث  ديـٛ ٔ ٍصـٗص ٔوعا ـٛ أٔجـْ ال عـٕر لـدّٖي ،        بف ط الٍصاط ( ل ىاٖتّي بصكن

 ا٧كث  ار فاىا لمط٦د العادٖح  ٔأٖؽا  ٍصٗص أٔجْ التىٗج ال درا  املع  ٗٛ 

 :   ٛاحلالٗدراسٛ لدد جماه ال       

 ٔٙ اؼــط اد ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ  وــَ (  طفــ٦ك15 كٌٕــ  ىٍٗــٛ الدراســٛ وــَ )   احملــددا  البصــ ٖٛ:

( وــَ  15ٕد بفــ ط الٍصــاط   ــص ٌبــ ا لعــعٕبٛ احلعــٕه ىمــ٘ العٍٗــٛ ٔ )  املعــر

 العٍٗـــٛ ِٔـــي ســـٍٕا (  10:  6ا٧طفـــاه العـــادٖح الـــكَٖ  ـــذلأ  أىىـــارِي وـــا بـــح )   

 . امل ؼٗٛ لمعٍٗٛ املكا ٠ٛ

مت  طبٗت أدٔا  الدراسٛ ىم٘ ىٍٗٛ ا٧طفـاه  ٔٙ اؼـط اد ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ      : املكاٌٗٛ احملددا 

الٍصـاط  ستصـفٗ٘ العباسـٗٛ لمعـرٛ الٍفسـٗٛ ٔذـدٚ ا٧طفـاه         املعرٕد بف ط

بال ـاِ ٚ ذٗــث  ـذلدد العدٖــد وــَ ذـا٥  ا٥ؼــط اد ىمــ٘ ٔذـدٚ ا٧طفــاه ٍِــاك ،     

أٖؽــا ٧ٌــْ  احلٗــاٚ ا٧ ؽــن ل ىاٖــٛ الف٠ــا  اداظــٛ حما بــٛ الــبررلٚ   ٔو كــج 

حمــن ىىــن الباذــث ذٗــث  ــذلدد العدٖــد وــَ احلــا٥  ٍِــاك لعىــن جمســا   ٍىٗــٛ   

 لدٙ الطفن . وصك٦ را  دُٔ ٔجٕد وّا

الثـاٌٜ لمعـاً الدراسـ٘    الدراسـ٘   الفعـن مت  طبٗت الدراسٛ احلالٗٛ د٦ه   : الجوٍٗٛ ددا احمل

مت  طبٗــت ا٧دٔا  ىمــٜ ىٍٗــٛ الدراســٛ   أربعــٛ أشــّ  ٔاســتغ   اوــَ   .2021/ 2020

الغـ ا الععــء الســ ٖا ( ىمـ٘ كــن وفرــٕػ    - طبٗـت ا٧دٔا  الــكاك ٚ العاومــٛ  

 وَ ساىٛ  ل٘ ساىتح .

 

ْ اجملىٕىـ  ٙ  عـىٗي ً املـٍّخ شـبْ التح ٖبـٜ     اسـتخد اىتىد الباذث   الدراسـٛ احلالٗـٛ ىمـٜ ا         

  ٔ تمخغ وتغرلا ْ  ٗىا ٖم٘: الٕاذدٓ
 املتغرل املست ن: ب ٌاوخ  درٖبٜ ياٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد  -1
  درا  الٍفسر كٗٛ   الٔ، ٚ العاومٛ الكاك املتغرل التابا:  -2

 .الجويناملتغرلا  الٕسٗطٛ : العى   -3



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ
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Training Program 
الباذــث   الدراســٛ احلالٗــٛ باٌــْ ِــٕ رجمىٕىــٛ اإلجــ اٞا  املخططــٛ ٔاملٍبىــٛ ٔالــا      ى  ــْ        

لعــاد  ا  ال ٕاىــد باســتخداً الكىبٗــٕ  ،    أىــد  ىمــٜ أســس ىمىٗــٛ ٔوٕؼــٕىٗٛ ال اٟىــٛ ىمــٜ ا٧    

ــا  ٔالـــا  تؽـــىَ أٌصـــطٛ ٔ ـــدرٖبا  وســـتخدوا  ٍٗـــا  الٍب ٖـــٛ الســـمٕكٗٛ )    التعجٖـــج ٔاملٍايصـ

 ٘ (; بّـــدع  ٍىٗـــٛ الـــكاك ٚ العاومـــٛ ٔال ـــدرا  الـــٍفس  ا ىاىٗـــٛ ٔاحلـــٕار ٔوّـــاً الٕاجـــا املٍجلـــ

 .ذ كٗٛ لدٝ ا٧طفاه 

 : Games with Rules
ٔى  ّا الباذث  ج اٟٗاك   الدراسٛ احلالٗٛ باٌّا: را٧لعاد ال اٟىٛ ىمٜ وساىدٚ الكىبٗـٕ                 

الـا لكىّــا يٕاىــد حمـددٚ  ســّي    دراك الطفــن شلــا ٔ  باىّـا  ســاىدٚ الكىبٗــٕ   ٔ ّــدع       

ىـاى٘ اإلزمـاب٘ وـا    اٖادٚ وصاركٛ الطفن ٔوثاب  ـْ ىمـٜ الـتعمي ٔ ٍىٗـٛ دا عٗتـْ ٔالسـمٕك ا٥جت      

أي اٌْ، ِٔكٓ ا٧لعاد وثن الكمىا  الٍايعـٛ، الكمىـا  املت اطعـٛ، كمىـٛ السـ ، الكمىـا  املسـتعرلٚ،        

 ر.لعبٛ الصط ٌخ، ألعاد البطايا ، لعبٛ السمسمٛ الغكاٟٗٛ، ا٧شكاه املتطاب ٛ

  : Working memory   
 الدادمٗٛ التىث٦ٗ    بالتركي لٍا ٖسى  ٙالك العٍاظ  وتعدد املع   الٍباً  ل  ِ٘
ٛ  لمىعمٕوـا   ٘  لبؽـا  املتتابعـ ٛ    ٔ لـ   ثـٕاٌ ْ  أٔ التـادرل  وٕاجّـ ٛ  التصـٕٖ  لمىعمٕوـا   ٔاملعا ـ
ٛ     ج اٟٗـا  ٔ عـ ع  ( Sarah Anne Gray , 2011 , p.2 ) . املخ جـا   اإلٌتـاد  ٛ  الدراسـ  احلالٗـ
ٛ  باٌّـا  ٛ  املفرـٕػ  ىمّٗـا  سمعـن  الـا  الدرجـ ٚ  ادتبـار  بٗـت  ط ٌتٗحـ ٛ  الـكاك     ٗـاس  العاومـ

 ً 2011 أبٕالٍٗن حمىٕد د.أ ٔ  ٍح  ع ٖا اداوسٛ العٕرٚ لمككاٞ بٗتٗٛ ستاٌفٕرد

   psychomotorabilities

٘  :ر ٕلكاو    ٖد ٖع  ّا ٘  بالٍصـاط   ـ  بص  الـا  ال ـدرا    مـ   ِـ ْ    احل كـ  ى٦يتـ
 ( ( Fred R.Volkmar , 2013.p.2451 الع م٘ املع   بالٍصاط

ٛ  الـٍفس  ال درا  ٔ ع ع ٛ  باٌّـا   ج اٟٗـا  ذ كٗـ  املفرـٕػ  ىمّٗـا  سمعـن  الـا  الدرجـ

 سٕٗلدٌخ سترللٍحىَ ، وٕ ٘ . ً : اىداد ) ، ىمْٗ الس ٖا الععء الف ا و ٗاس  طبٗت ٌتٗحٛ
  2008 كاون حمىد وعطف٘ ٔ  ٍح   مجٛ

 ج اٟٗا   الدراسٛ احلالٗـٛ   ـد  ـبين الباذـث التع ٖـف اإلج اٟـ٘ لمباذثـٛ ىـبرل          ع ع 

ذسَ أمحد ىمـ٘ باٌـْ اؼـط اد ىعـء نـاٟ٘ ٖسـتى    كـثرل وـَ ا٧ذٗـاُ  لـ٘ و ذمـٛ البمـٕ  ،             

ــآ ، ٔ ــ ط الٍصــاط ٔالســمٕك           ــٜ ا٥ٌتب ٖٔعــاذبْ وــجٖخ وــَ املصــاكن وثــن ظــعٕبٛ احملا بــٛ ىم

 ع٦يا  ٔا٧داٞ   املدرسٛفا  الاملٍد ا ٔارم

 
 -: التالٗٛا٧دٔا  استخدً الباذث          

  : اٖٗس السٗكٕوذلٖٛاملدٔا  ٔا٧ -1
  ىداد الباذث.   ب ٌاوخ  درٖبٜ ياٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد ببستخداً الكىبٕٗ   -أ 

ٞ         -د العــٕرٚ اداوســٛ  ع ٖـــا    ادتبــار الــكاك ٚ العاومــٛ وــَ و ٗــاس ســـتاٌفٕرد بٗتٗــٛ لمــككا

 . ً 2011ٔ  ٍح أ.د حمىٕد أبٕالٍٗن 

و ٗاس الف ا الععـء السـ ٖا ، )  ىـداد : ِـي وـٕ ٘ ، ٓ . سـترللٍحاُ سـبٕلدٌخ   مجـٛ ٔ  ـٍح           -د

 ( 2008 كاونوعطف٘ حمىد 



 2022لسٍٛ            (  الثالثاجملمد الثاٌ٘ ٔالث٦ثُٕ    )العدد                                                  جممٛ كمٗٛ الذلبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    
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 ملستٕٙ ا٥جتىاى٘ ٔا٥يتعادٙ  . استىارٚ ا  -د

 :adaa sوَ د٦ه ب ٌاوخ  ل د استخدً الباذث ا٧سالٗا اإلذعاٟٗٛ التالٗٛ       

 .التدرٖءوعاون ا٥ر باط الثٍاٟ٘ املتسمسن )ر ث.ً( لم  ا، ٔ ل  حلساد ذحي  اثرل الدلٌاوخ  -

 ا٥ذم اع املعٗارٙ .  -الٕسص احلساب٘ ) املتٕسص (  -

 ىٕىا الدراسٛ .حلساد د٥لٛ الف ٔ  بح جم tiat- Tادتبار   ر  -

ٛ  إلزمــاد واُبرلادتبــار ســ  -  ال ــدرا  الــٍفس   -كاك ٚ العاومــٛ الــ  الدراســٛ وــتغرلٙ بــح الع٦يــ

 ذ كٗٛ  

وعاوـن ار بـاط برلسـُٕ حلسـاد ثبـا  و ٗـاس الفـ ا الععـء السـ ٖا بط ٖ ـٛ التطبٗـت ٔ ىــادٚ             -

 التطبٗت .

 لف ٔ  بح ر ا درجا ل٨أاد امل  بطٛ حلساد د٥لٛ ا Wilcoxonادتبار ٖٔمكٕكسُٕ -

ِد   ال٘ التع ع ىمٜ ودٙ اؼط اد الكاك ٚ العاومـٛ لـدٙ     (2005)أواٌ٘ ااِ  دراسٛ 

ــد      ــآ املعــرٕد بالٍصــاط احل كــ٘ الجاٟ ــٛ   DADA ا٧طفــاه  ٔٙ ؼــعف ا٥ٌتب   و ذمــٛ الطفٕل

كٕر وـَ  ٦وٗـك العـف    طفـ٦ وـَ الـك    60املتٕسطٛ ٔالطفٕلٛ املتاد ٚ ،  كٌٕ  ىٍٗٛ الدراسـٛ وـَ   

ســٍٛ .ٔيســى  العٍٗــٛ الــ٘  13 لــ٘  7الثـاٌ٘ ٔادــاوس ا٥بتــداٟ٘ ٔا٧ٔه ٔالثــاٌ٘ اإلىــدادٙ وــَ سـَ   

جمىٕىتح ، جمىٕىـٛ جت ٖبٗـٛ لـكٔٙ الٍصـاط الجاٟـد ٔجمىٕىـٛ ؼـابطٛ وـَ ا٧سـٕٖاٞ ، ٔكـاُ           

ٛ  أدٔا  ٔنثم  طف٦ ۰۱ىدد ك٦ وٍّي  ٚ  ادتبـار    الدراسـ ٛ  الـكاك  ٛ المفب العاومـ  ٔادتبـار  - ٗـ

الــكاك ٚ العاومــٛ البعــ ٖٛ املكاٌٗــٛ ٔيــد    ٔادتبــار ، ال ــ اٞٚ ســعٛ ٔادتبــار ، العىمٗــٛ الكمىــٛ ســعٛ

كاٌ  ا٥دتبارا  وَ  ىداد الباذثٛ .ٔ ٕظـم  الٍتـاٟخ  لـ٘ ٔجـٕد  ـ ٔ   ا  د٥لـٛ  ذعـاٟٗٛ بـح         

٥دتبــــارا    كــــ٦ وــــَ ا٥دتبــــارا  المفبٗــــٛ ٔا  ( DADA) ا٧طفــــاه ا٧ســــٕٖاٞ ٔا٧طفــــاه  ٔٙ 

البعــ ٖٛ املكاٌٗـــٛ بصـــكن داه ، ٔٔجــٕد  ـــ ٔ    ا٧داٞ بـــح جمىـــٕىا الدراســٛ ىمـــ٘ ادتبـــار وـــَ    

ا٥دتبــارا  المفبٗــٛ ٔالبعــ ٖٛ املكاٌٗـــٛ لعــاحل ا٧طفــاه   و ذمـــٛ الطفٕلــٛ املتــاد ٚ و ارٌـــٛ        

 با٧طفاه   و ذمٛ الطفٕلٛ الٕسط٘ 

ىــَ  (late ،ntsauMirrlM .2005) ٔ  ٌفــس العــاً أج ٖــ  دراســٛ وار ٍٕٗســَ ،  دــ ُٔ      

ل٨طفاه  ٔٙ اؼط اد ا٥ٌتبآ املعـرٕد بالٍصـاط الجاٟـد     MWلمٗن العحج   الكاك ٚ العاومٛ 

Ptrt      ِٙد   الدراسٛ ال٘ دراسـٛ الـكاك ٚ العاومـٛ لـد. (ADHD )      ٛذٗـث  كٌٕـ  ىٍٗـٛ الدراسـ

لــدّٖي  ( Ptrt)  ه  ٔٙ. ٔأفّــ   الٍتــاٟخ أُ ا٧طفــا(  Ptrt)  وــَ جمىٕىــٛ وــَ ا٧طفــاه  ٔٙ

اؼــط اد يــدرا  ممٗــجٚ ىــَ الــككٕر ىٍــد  كىــاه وّىــٛ ال ســي   املــ أٚ . ٔوــا  لــ   ــبُ  مــ          

 الكتابا  ا  ّتي ب درا  احلٗج املكاٌ٘  الا ٥ ٖتىٗج بّا اإلٌاث . 

(.p15  2011,tdlwiH ,Mstewii W ) 
مٗىٗــٛ  ا  ال ٕاىــد  ٔوٕؼــٕىّا ر ٌتــاد ا٧لعــاد التع   (2007دراســٛ  دمــ٘ وــدث  حمىــٕد )  

ِد   الدراسٛ    لدٖـد    ملٍط ٘ لدٝ طفن وا يبن املدرسٛر.ٔيٗاس  اىمٗتّا    ٍىٗٛ التفكرل ا

ا٧سس أٔ املعاٖرل الا   ًٕ ىمّٗا  ٌتاد ا٧لعاد التعمٗىٗـٛ  ا  ال ٕاىـد ٔيٗـاس  اىمٗتّـا    ٍىٗـٛ      

ٛك وـَ    30لدراسـٛ وـَ )  التفكرل املٍط ـ٘ لـدٝ أطفـاه وـا يبـن املدرسـٛ. ٔ كٌٕـ  ىٍٗـٛ ا         ( طفـ٦ك ٔطفمـ

( سـٍٕا   درسـٛ   6 -5أطفاه املستٕٝ الثاٌ٘ وَ رٖا  ا٧طفاه،   ٔاذـ  أىىـارِي الجوٍٗـٛ بـح )    

 الصىس املص يٛ اداظٛ باملعادٙ.  

ٔاســـتخدو  الدراســــٛ ا٧دٔا  التالٗــــٛ: اســــتبٗاُ املعـــاٖرل الٕاجــــا  ٕا  ِــــا   ا٧لعــــاد          

  ٍىــ٘ الــتفكرل املٍط ــ٘ لــدٝ طفــن وــا يبــن املدرســٛ، ٔاســتىارٚ بٗاٌــا   التعمٗىٗــٛ  ا  ال ٕاىــد الــا

        ٛ ــ ــن املدرســـ ــا يبـــ ــن وـــ ــ٘ لطفـــ ــتفكرل املٍط ـــ ــار الـــ ــٛ(، ٔادتبـــ ــكٓ الباذثـــ ــداد ِـــ ــَ  ىـــ ــن )وـــ                                      الطفـــ



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٕاىــد  ىــداد ٔاٟــن ىبــد ا . ٔوــَ بــح ٌتــاٟخ الدراســٛ:  اىمٗــٛ اســتخداً ا٧لعــاد التعمٗىٗــٛ  ا  ال    

 املٍتحٛ    ٍىٗٛ التفكرل املٍط ٘ لدٝ أطفاه وا يبن املدرسٛ.

ِـد       رـغ ا٥دت٦ ـا      ( itsw ,- eti  ,it 2009)   2009 ُجاٙ ، أد ٔ -دراسٛ ٥ٙ 

ٛ  setwtttia AaveedhdtdH  ال ــدرا  الٍفســر كٗٛ   ــ بــح  olomsm dHit oWٔالــكاك ٚ العاوم

ٔا٧ظــراٞ . ٔاســتخدو  الدراســٛ   Ptrtٛ بفــ ط الٍصــاط ا٧طفــاه  ٔٙ ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ املعــرٕب 

ٔاجــجاٞ ؼــىٍٗٛ وــَ و ٗــاس    eAi ( et v )   ســر كٗٛ ٧فا٧دٔا  ا٩ ٗــٛ : بطارٖــٛ ا٥دتبــارا  الت 

ٔأفّــ   ٌتــاٟخ الدراســٛ أُ جمىٕىــٛ ا٧طفــاه  ٔٙ ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ   .( MWW) ٔكســم  لمــكاك ٚ 

ٛ   Ptrtاملعرٕد بف ط الٍصـاط     الـدرجا  املسـحمٛ ٥دتبـار  ٕظـٗن      أفّـ   د٥٥  وٍخفؽـ

.باإلؼـا ٛ      eAi ( et vt )ا٧رياً ٔالدرجٛ الكمٗٛ البطارٖٛ ادتبارا  ال ـدرا  الٍفسـر كٗٛ ه   

كاٌـــ   ا  د٥لـــٛ وٍخفؽـــٛ و ارٌـــٛ بالعـــادٖح   ىٍٗـــٛ    ( eAi)   لـــ  ،  ـــبُ الدرجـــٛ الكمٗـــٛ ه 

لد٥لــٛ لــدٙ  ٔٙ ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ مجاىٗــٛ كــبرلٚ . كىــا كاٌــ  درجــٛ يــ اٞٚ ا٧ريــاً وٍخفؽــٛ ا 

و ارٌــٛ بــالتركي الطبٗعــ٘ ، ٔدمعــ  الٍتــاٟخ    أُ الــكاك ٚ      Ptrtاملعــرٕد بفــ ط الٍصــاط   

ٔالٕفــاٟف التٍفٗكٖــٛ وتــدِٕرٚ لــدٙ ا٧طفــاه  ٔٙ   ــغ ا٥ٌتبــآ املعــرٕد بفــ ط   MWالعاومــٛ 

 . Ptrtالٍصاط 

ــ      ــاوح دٖفــ ــ  ، بٍحــ ــٛ   ٖــ ــَ ا    . (2010)دراســ ــت وــ ــد    لــــ٘ التر ــ ٧داٞ الســــمٕك٘ ِــ

 Ptrtٔا٥دت٦ ا  املع  ٗٛ الععبٗٛ لدٙ ا٧طفاه  ٔٙ ٌ غ ا٥ٌتبآ املعـرٕد بفـ ط الٍصـاط    

ٔأســف   ٌتــاٟخ الدراســٛ بالٍســبٛ   . MWو ارٌــٛ با٧طفــاه العــادٖح   الكــف ٔالــكاك ٚ العاومــٛ  

لـكاك ٚ  ، أفّـ  ا٧طفـاه العـادٖح أداٞ أ ؽـن باإلؼـا ٛ ٥رمفـا  ىـاٞ ا        MWلمكاك ٚ العاومـٛ  

  ٔ  Ptrtٙ ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ املعــرٕد بفــ ط الٍصــاط     العاومــٛ لــدّٖي ، بٍٗىــا كــاُ أداٞ ا٧طفــاه  

      ٛ لــدّٖي كىــا أُ ا٧طفــاه  ٔٙ ٌ ــغ     MW أ ؽــن   ــص ىٍــد ارمفــا  ىــاٞ الــكاك ٚ العاومــ

كاٌـ  لـدّٖي وٍبٕوـٛ خمتمفـٛ لٍصـاط الـدوا  و ارٌـٛ         Ptrtا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصـاط  

ح أثٍاٞ دٔرٚ الٗ بٛ . كىا ا ت دٔا لمتكٗف وا التغرلا  التح ٖبٗٛ ال اٟىـٛ ىمـٜ   با٧طفاه العادٖ

  غرل ٌٕخم التح بٛ أٔ ىاٞ الكاك ٚ و ارٌٛ  ا كاُ ىمْٗ ا٥ٔ٧د امل ارٌح بّي .

ِـد    لـ٘    (eHsahd isHes ti, asaiwws,   2011)  2011دراسٛ كاسـ٦ ،  ٖ زلـٕ باٌـ     

ــآ      ٗــٗي جــٕدٚ ٌٕىٗــٛ احلٗــاٚ ٔالعــ    فرٛ الــٍفس ذ كٗــٛ ل٨طفــاه  ٔٙ اؼــط اد ٌ ــغ ا٥ٌتب

ٔ رـــغ وـــدٙ  ـــ ابطّي ، ٔاســـتخدً البـــاذثح و ٗـــاس لمٍىـــٕ  Ptrtاملعـــرٕد بفـــ ط الٍصـــاط 

 Ptrtالــٍفس ذ كــ٘ . ٔأفّــ   الٍتــاٟخ أُ ٥ؼــط اد ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ املعــرٕد بفــ ط الٍصــاط  

لٕذا ٔجٕد  ـ ابص يـٕٙ بـح     ا ٕدٚ احلٗاٚ ٔىحج   املّارا  احل كٗٛ . كىا وؽادٚ را ی اث

،  Ptrtٌٕىٗٛ احلٗاٚ ٔالٍىٕ التفسر ك٘ ل٨طفاه  ٔٙ ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصـاط  

داظــٛ   جمــا٥  : ديــٛ احل كــٛ ٔذٗـــج التٍبــٗي لمحٕاٌــا ا٥جتىاىٗــٛ ٔالــٍفس اجتىاىٗـــٛ ،         

 ٔ مجال٘ التركي احل ك٘ بٕاسطٛ التٍبٗي ا٥ٌفعال٘ ٔالجوين .

ـٗـ  ِــد   الــ٘  ( et    ,ndaideitioiHhs 1022)  2011درواُ ، ادــ ُٔ دراسـٛ جٕاٖــف ب

لــدٝ ىٍٗــٛ   Ptrt  ٗــٗي  ٍبــ٤ا  اســتى ار اؼــط اد ا٥ٌتبــآ املعــرٕد بفــ ط الٍصــاط احل كــ٘  

ىاوــا لــدٙ الصــباد   ســَ    11أٔ بدٌٔــْ وســت ب٦ ملــدٚ   ( Ptrt) كــبرلٚ وــَ ا٥ٔ٧د وــا اؼــط اد   

ٔالعـادٖح ىمـ٘    ( Ptrt) ٜ ا٥ٔ٧د الـكَٖ لـدّٖي اؼـط اد    امل اِ ٛ ، ٔيد أج ٖ  ِكٓ الدراسٛ ىمـ 

 التصــخٗغ دــ٦ه وــَ الت ٗــٗي مت ذٗــث ســ31ٍٛ-1ســٍٛ وــَ ال اشــدَٖ ، ٔ   16-6ىٍٗــٛ  ــذلأ  وــَ   

اً احلــادٙ ىصــ  العــ ٌّاٖــٛ   الٍتــاٟخ اشــار  ذٗــث ٔاملدرســٛ ٔا٧ســ ٚ املعــ   ٔالت ٗــٗي ٔامل ــاب٦ 

ــكَٖ ا٧طفــاه وــَ%  78ٔظــن  ــآ ؼــط ادا وــَ ٖعــإٌُ ال  Ptrt الٍصــاط بفــ ط املعــرٕد ا٥ٌتب
 اســتى ار  ٍبــ٤ لــدّٖي%  6 ٔ ؼــعف لــدّٖي%  1 أى اؼــٕٓ لــدّٖي%  22 ٔ ، ججٟــ٘%  30 ٔ كاوــن لــدّٖي



 2022لسٍٛ            (  الثالثاجملمد الثاٌ٘ ٔالث٦ثُٕ    )العدد                                                  جممٛ كمٗٛ الذلبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    
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 بفــ ط املعــرٕد ا٥ٌتبــآ اؼــط اد اســتى ارٖٛ  ٤كــد الٍتــاٟخ ِٔــكٓ ا٥ؼــط اد   شــدٖد ؼــعف

 ٍصاط ىم٘ املدٙ الطٕٖن . ال

( ِٔــــد   الــــ٘ الكصــــف ىــــَ  gd o,  1022)    رٌٔــــخٔ  ٌفــــس العــــاً أج ٖــــ  دراســــٛ 

ا٥دت٦ ا  العى ٖٛ بح ا٧طفاه الكَٖ لـدّٖي اؼـط اد ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ املعـرٕد بفـ ط الٍصـاط        

Ptrt  العٕرٚ لمككاٞ بٍٗٗٛ ستاٌفٕرد اسٗ  الكاك ٚ العاومٛ ٔ رلِا وَ ىٍاظ  و  ٛ  اداوسـ

الكمٗٛ ، ٌسبٛ الككاٞ المفبٗٛ أٔ ٌسبٛ  ٔأفّ   ٌتاٟخ الدراسٛ ىدً ٔجٕد   ٔ    ٌسا الككاٞ

ٔا٧سٕٖاٞ  Ptrt الككاٞ  رل المفبٗٛ لدٙ  ٔٙ اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط

 Ptrt.كىا أٔؼر  الٍتاٟخ أُ ا٧طفاه  ٔٙ اؼـط اد ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ املعـرٕد بفـ ط الٍصـاط       

ــٕال٘    ــٕه ذـ ــا أطـ ــتغ يُٕ ٔيتـ ــٛ (20)ٖسـ ــتكىاه ديٗ ـ ــاس ٥سـ ــ ، امل ٗـ ــاك أُكـ ــرل ٍِـ ــبرل  غـ    كـ

ً  إلستكىاه أطٕه ٔيتا ٖستغ يُٕ ٔأٌّي. ا٥ستحابا  ٛ  املّـا ُ  كىـا  ، ا٧كادرٗـ  يعـٕرا  ٍِـاك  كـا

ٚ    ٔاؼرا ٛ  الـكاك  ٙ  MMW العاومـ ٓ  ٌ ـغ  اؼـط اد   ٔٙ لـد  الٍصـاط  بفـ ط  املعـرٕد  ا٥ٌتبـا

Ptrt ، ا٧داٞ ىم٘ املّاً الـا  طمـا  اكـ ٚ ىاومـٛ      ظعٕبٛ زمدُٔ ذٗث  MW ٖٔ ،   ٜعىمـُٕ ىمـ

 ، ٔ ل  و ارٌٛ با٧سٕٖاٞ . MWمٛ ذمٕ أ ؽن ىمٜ املّاً ا٧كادرٗٛ الا ٥  تطما  اك ٚ ىاو

أثــ  اســتخداً ألعـــاد احلاســا ا٩لــ٘ ٔب اجمـــْ     ٔوٕؼــٕىّا ر    .(2014دراســٛ ىمــ٘ حمىــد دٖٔـــدٙ )   

 ر التعمٗىٗـــٛ   الترعـــٗن ٔنـــٕ الـــتفكرل اإلبـــداى٘ لـــدٝ  ٦وٗـــك العـــف ا٧ٔه ا٥بتـــداٟ٘   و ـــ  

 :.ال  اٞٚ ٔالكتابٛ باملدٍٖٛ املٍٕرٚ

ِــد   الدراســٛ    است عــاٞ أثــ  اســتخداً ألعــاد احلاســا ا٩لــ٘ ٔب اجمــْ التعمٗىٗــٛ          

ىمـــٜ الترعـــٗن ٔنـــٕ الـــتفكرل اإلبـــداى٘ لـــدٝ  ٦وٗـــك العـــف ا٧ٔه ا٥بتـــداٟ٘   و ـــ ر ال ـــ اٞٚ   

ــا ، مت   مىٗـــكا مت  ـــٕ 59ٔنثمـــ  ىٍٗـــٛ البرـــث العصـــٕاٟٗٛ    .ٔالكتابـــٛ اٖعّي    ثـــ٦ث جمىٕىـ

اســتخداً ألعــاد احلاســا ا٩لـــ٘ التعمٗىٗــٛ وــا اجملىٕىـــٛ التح ٖبٗــٛ ا٧ٔ ، ٔاســتخدً ب ٌـــاوخ        

ذاســا  لــ٘  عمٗىــ٘  ؼــا ٛ ٧لعــاد احلاســا ا٩لــ٘ لمىحىٕىــٛ التح ٖبٗــٛ الثاٌٗــٛ، بٍٗىــا درســ      

      ٛ ً ألعـاد احلاسـا   ل ٗـاس أثـ  اسـتخدا   . اجملىٕىـٛ الثالثـٛ بالط ٖ ـٛ املعتـادٚ كىحىٕىـٛ ؼـابط

ا٩ل٘ ٔب اجمْ التعمٗىٗٛ   الترعٗن مت  ىداد ادتبار لعٗم٘   اجملىٕىـٛ السادسـٛ لمرـ ٔع    

  ــ ر ال ــ اٞٚ ٔالكتابــٛ ٔا٧ٌاشــٗد لت٦وٗــك العــف ا٧ٔه ا٥بتــداٟ٘ باملىمكــٛ الع بٗــٛ الســعٕدٖٛ،      

      ٛ السـعٕدٖٛ لتردٖـد أثـ      ٔطبت ادتبار  ٕراٌس لمـتفكرل اإلبتكـارٙ )ا٧شـكاه د( ٔامل ـٍَ ىمـٜ الب٠ٗـ

ــداى٘ ) الط٦يــٛ،          ــٜ ىٍاظــ  الــتفكرل اإلب اســتخداً ألعــاد احلاســا ا٩لــ٘ ٔب اجمــْ التعمٗىٗــٛ ىم

بــح الدا عٗــٛ ٔ  ســتخداً   داهأفّــ   الٍتــاٟخ ٔجــٕد  ر بــاط   . ٔٔامل ٌٔــٛ، ٔا٧ظــالٛ، ٔالتفاظــٗن( 

ٗ      ، ٔىـدً  ا٧لعـاد    نـٕ  دالـٛ   ـ ٔ    ٍىـا ٔجـد   ٔجـٕد  ـ ٔ  دالـٛ   لعـٗن اجملىٕىـا  الـث٦ث، ب

كــن يــدرٚ وــَ يــدرا  الــتفكرل اإلبــداى٘ ىمــٜ ذــدٚ )الط٦يــٛ، ٔامل ٌٔــٛ، ٔا٧ظــالٛ، ٔالتفاظــٗن(      

ــٛ ا٧ٔ  ٔالـــا       ــٛ التح ٖبٗـ ــاحل اجملىٕىـ ــن لعـ ــداى٘ ككـ ــتفكرل اإلبـ ــدرٚ الـ ــٛ يـ ٔكـــكل     ٍىٗـ

 .استخدو  ألعاد احلاسا ا٩ل٘ التعمٗىٗٛ

ِـــد   الدراســٛ ا  التعـــ ع ىمــٜ  ـــاثرل     ( WdliHev , Aswws)  بــ٥ٕ  ، ٘دراســٛ ســـٕب ب 

 الدلاوخ التدرٖبٗٛ لترسح الكاك ٝ العاومٛ لدٝ ا٧طفاه  ٔٝ ظعٕبا  التعمي الٍىاٟٗٛ  

 ٤كــد ٌتــاٟخ الدراســٛ ىمــٜ أُ أطفــاه وــا يبــن املدرســٛ  ٔٙ ظــعٕبا  الــتعمي الٍىاٟٗــٛ ٔداظــٛ ر      

فؽــٛ   ادتبـارا  الــكاك ٚ  ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ وــا  ـ ط الٍصــاط الجاٟـد ر سمعـمُٕ ىمــٜ درجـا  وٍخ      

 8املكاٌٗٛ ٖٔ  بص ِكا الؽعف با٧طفاه ا٧ين وـَ   -العاومٛ المفبٗٛ ، الكاك ٚ العاومٛ البع ٖٛ 

    ٛ ٔداظـٛ لـدٝ    MW سٍٕا  ، ٔأكد ىمٜ ؼ ٔرٚ  ج اٞ ب اوخ  درٖبٗـٛ لترسـح الـكاك ٚ العاومـ

ٟٗسـٗٛ لفّـي طبٗعـٛ    وؽخٛ ر MWأطفاه وايبن املدرسٛ ، ٔككل   عد دراسٛ الكاك ٚ العاومٛ 

 MWا٧طفاه  ٔٙ ظعٕبا  التعمي الٍىاٟٗٛ ذٗث أثبت  الدراسا  باُ و ـاٖٗس الـكاك ٚ العاومـٛ    

 عد و٠ٍٗا جٗدا باإلدماا الدراس٘ أ ؽـن وـَ و ـاٖٗس الـككاٞ ، كىـا أُ ؼـعف الـكاك ٚ العاومـٛ         

لٍىاٟٗـٛ ، ذٗـث   بعد املعدر ا٧ٔه لؽعف العىمٗا  اإلدراكٗٛ لدٝ ا٧طفاه  ٔٙ ظـعٕبا  الـتعمي ا  



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ
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 یكـــثرلا وـــا ٖـــٍس ٦ٌMWذـــا أُ الطفـــن الـــكَٖ ٖعـــاٌ٘ وـــَ ارمفـــا  ســـعٛ الـــكاك ٚ ىاومـــٛ  
 ٔا٧ٌض ٖٔع ع اٌتباِْ بسّٕلٛ . املّاً   ا٥ستى ار   ظعٕبا   ٕاجّْ ، املعمىٛ  عمٗىا 

٦  الصخعـٗٛ ٔا٥جتىاىٗـٛ   ِٕ ىىمٗٛ وسـاىدٚ ا٧شـخاػ ىمـٜ  عمـي أسـالٗا ذـن املصـك       

 تي وَ د٦ه  ىداد الب ٔع الا ل ت  عمي السمٕك املٍصٕد، ٔ ٍىٗٛ ال ـدرٚ ىمـٜ وٕاجّـٛ ٔذـن     

(، ٖٔـــتي  لـــ  كمـــْ وـــَ دـــ٦ه الـــدلاوخ   147، 2002وصـــك٦ ّي العاوـــٛ )ســـّاً درٖٔـــض أبـــٕ ىطٗـــٛ،   

طــٕٚ الــا التدرٖبٗــٛ ٔالــا  صــىن جمىٕىــٛ وــَ ادطــٕا  املٍبىــٛ  ٗــث نّــد كــن دطــٕٚ لمخ  

 مّٗــا، ٔ ٗــث  عــب    الٍّاٖــٛ وذلابطــٛ وعــاك ٔ ــ٤دٙ     عــدٖن الســمٕكٗا  اداط٠ــٛ ٔاملعــارع   

السالبٛ لدٝ ا٧شخاػ ٔاستبداشلا بسمٕكٗا  ٔأ كار ٔاجتاِا  أكث   زمابٗـٛ; ممـا ٖذل ـا ىمٗـْ     

 ل ٗت التٕا ت لمىصاركح   الدلٌاوخ.  

 أُ التدرٖا ِٕ ى٦يٛ وٍّٗـٛ  سـاىد ا٧ ـ اد    (   189، 2011ٔيد أشار و ى٘ س٦وٛ ٌٖٕس )

ىمـٜ لســح أداّٟــي   العىــن ٔاملدرسـٛ ٔذٗــا ّي الٕٗوٗــٛ، ِٔــٕ  زمـاب٘     كٗــجٓ ىمــٜ ٌب  ــْ    

ل٨شــخاػ كىعــادر، ٔكــكل  يــدر ّي الفط ٖــٛ ىمــٜ الٍىــٕ ٔالــتعمي، ذٗــث ٖعىــن املــدربُٕ وــا   

اإلدراك الـكا ٘ ٔلسـح املّـارا     ىى٦ّٟي لٕؼا جمىٕىٛ وَ ا٧ِداع الٕايعٗٛ ، ٔدمـت ٌـٕخم وـَ    

 ٔاٖادٚ احلٕا ج.

( الدلٌـاوخ باٌـْ :رجمىٕىـٛ وـَ ا٧ٌصـطٛ      54، 2002ٔ راُ اكٜ ، )سعد ىبد ال محَ ى عٔ

 سـعٜ لتر ٗــت أِــداع وعٍٗـٛ ٔؼــع  لذلاىـٜ ذاجــا  الٍىــٕ     الــأا٧لعـاد ٔالتطبٗ ــا  الذلبٕٖـٛ   

تىــا ٔوبٍٗــٛ ٔ ــت  راٞ الذلبٗــٛ احلدٖثــٛ  ٔوتطمبــا  اجمل ئاســتعدادا ّلــدٝ ا٧طفــاه ٔاِتىاوــا ّي 

 .ٌٔب ٖا  التعمير

ــا ى  تـــ               ــادر،    ْكىـ ــٜ بّـ ــد ىمـ ــعدٖٛ حمىـ ــاد    ( 11، 2002)سـ ــطٛ ٔا٧لعـ ــٛ ا٧ٌصـ باٌْ:رجمىٕىـ

 عىـن ىمـٜ    الـا ٖ ًٕ بّا الطفن ل   ش اع ٔ ٕظٗٛ وَ جاٌا املص  ٛ  الأاملىارسا  العىمٗٛ 

وــَ شــاٌّا  درٖبــْ ىمــٜ أســالٗا الــتفكرل   الــاملفــاِٗي ٔا٥جتاِــا   جٖٔــدٓ بــاددلا  ٔاملعمٕوــا  ٔا

 .البرث ٔا٥ستكصاعر     بْ  ٔالاالسمٗي ٔذن املصك٦  

كٗٛ )ٌب ٖا  املـثرل ٔا٥سـتحابٛ( أُ التـدرٖا ٔالـتعمي ٖـتي   الب٠ٗـٛ،        ٔ ٤كد الٍب ٖا  السمٕ     

ــدأ التعجٖــج   وٕايــف خمتمفــٛ، ٔأٖؽــاك اكتســ       تا ادــدلا  املٍاســبٛ ٔاســتخداً   ٔٔ ــت  طبٗــت وب

، 2008أسالٗا التصـكٗن ٔالتٕجٗـْ ٔالت مٗـد ٔالٍىكجـٛ ٔلعـا ا٧دٔار ٔ رلِـا )سـٗد حمىـٕد الطـٕاد،          

351- 355.) 

ٖٔعـــ ع الباذـــث الدلٌـــاوخ التـــدرٖء   الدراســـٛ احلالٗـــٛ باٌـــْ ِـــٕ: رجمىٕىـــٛ اإلجـــ اٞا                

ٗـ  ٛ ٔوٕؼـٕىٗٛ ال اٟىـٛ ىمـٜ ا٧لعـاد  ا  ال ٕاىـد      املخططٛ ٔاملٍبىٛ ٔالا أىد  ىمٜ أسس ىمى

باستخداً الكىبٕٗ  ، ٔالتعمي با٧ي اُ ٔالا  تؽىَ أٌصطٛ ٔ درٖبا  وسـتخدوا  ٍٗـا  الٍب ٖـٛ    

٘       السـمٕكٗٛ )  بّـدع  ٍىٗـٛ الـكاك ٚ     التعجٖـج ٔاملٍايصـا  ا ىاىٗـٛ ٔاحلـٕار ٔوّـاً الٕاجـا املٍجلـ

   العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ  لدٝ ا٧طفاه

ا فـــت البـــاذثُٕ وـــَ وعمىـــ٘ ٔو بـــٜ الطفٕلـــٛ ىمـــٜ أُ المعـــا وـــَ أِـــي وـــدادن ىىمٗـــٛ  عمـــي        

ا٧طفـــاه، ٔبـــال  ي وـــَ ِـــكا   ـــد  عـــدد  ٔ ٍٕىـــ  ٔجّـــا  ٌبـــ ِي لـــْ ٔلتع ٖفا ـــْ   و ذمـــٛ     

 .الطفٕلٛ

 وفًّٕ المعا: -1

ا  ٥ أٌّا جتىا كن جٕاٌبـْ ٔلكـَ ٖٕجـد ادـت٦ع يـاٟي بـح       ال  ي وَ  عدد  ع ٖفا  المعىمٜ       

 مــ  التع ٖفــا  ٧ُ كــن  ع ٖــف ٖــ  بص باإلطــار امل جعــ٘ لمباذــث ٔ ٕجّــْ الٍبــ ٙ ٔالطبٗعــٛ       

 ى   الباذث أِي  ع ٖفا  المعا ِٜٔ كالتال٘:       ل د اإلج اٟٗٛ لكن دراسٛ بعٍّٗا. ٔ



 2022لسٍٛ            (  الثالثاجملمد الثاٌ٘ ٔالث٦ثُٕ    )العدد                                                  جممٛ كمٗٛ الذلبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    
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أٔ جمىٕىٛ وـَ ا٧ٌصـطٛ الـا رارسـّا الفـ د       ( باٌْ رٌصاط24، 2002ى  ْ اٖد اشلٕٖدٙ )       

ٕ أٔ جمىٕىٛ وَ ا٧  اد لتر ٗت أِداع وعٍٗـٛر.   ىىـن ىمـٜ ظـٕرٚ لعـا ٖٔعـ ع باٌـْ ركـن        ر أٔ ِـ

لعــا ّٖــدع  لــ٘ ل ٗــت  ــ   دــاػ ٖٔكــُٕ وٍــْ  ٍىٗــٛ وٕاِــا ٔيابمٗــا  الطفــن ٔ ٕســٗا   ــا   

ٗىـــ٘  ؼـــا ٛ  لـــ٘  كـــَٕٖ وع  تـــْ بعـــٕرٚ ىاوـــٛ ٔوســـاىد ْ ىمـــٜ اســـتٗعاد وـــٕاد الدلٌـــاوخ التعم 

 .(127: 2002ذٍاُ ىبد احلىٗد العٍاٌ٘ ،)ا٥جتاِا  ا ٗدٚ ٔدمت رٔ  ا ىاىٛ بح املتعمىحر

وــَ أِــي التع ٖفــا  الصــاٟعٛ ٔاملالٕ ــٛ لمعـــا بــح البــاذثح أٌــْ ٌصــاط ٖصــذلك  ٗـــْ           ٔ       

ٗــث ٥ ّٖــدع    ا٧طفــاه جملــ د املتعــٛ ٔالســ ٔر وــا  ــٕ   ىٍاظــ  التم اٟٗــٛ ٔالطبٗعٗــٛ بــْ، ٔ    

 (.   10، 2005ل ٗت أِداع داظٛ رحمددٚ أٔ وعٍٗٛر) ِبْ ذاود ،

( رأذد أناط التعمٗي  ساىدٚ الكىبٕٗ   ِٔـٕ  45، 2010كىا ى  ّا ىاده ىبد ا  حمىد )       

أسمٕد  فاىم٘   التعمي ٖستحٗا الطفن بفاىمٗٛ د٦لْ ملا ٖ آ ٔلمىعمٕوـا  الـا رتثمـّا ٖٔعىـن     

٧سمٕد ىمٜ   دٖي املادٚ التعمٗىٗٛ املٍصـٕدٚ    طـار المعبـٛ امل دوـٛ ٔلدٖـد وعـده السـ ىٛ        ِكا ا

الا ٖتي بّا التعمي ٔ ٕجْٗ الطفن ٔ رشـادٓ     مـ  املـٕاد اإلؼـا ٗٛ الـا ٖكـُٕ وـَ شـاٌّا أُ  مبـٜ          

 . اذتٗاجا ْ ٔأُ  عىن ىمٜ  شباخم ذاجا ْ املختمفٛ
( باٌّار مـــ  ا٧لعـــاد ا٥جتىاىٗـــٛ الـــا  13، 2015ملســـٗمٗي )بٍٗىـــا ى  ّـــا  ٗعـــن ســـمٗىاُ ا        

لكىّا يٕاىد حمددٚ ،ٖسّي  دراك الطفن شلا     باىّـا ممـا ٖجٖـد وـَ  فاى٦ ـْ ا٥جتىاىٗـٛ وـا        

 أي اٌْ ٔ عدٖن سمٕك ر.

٦ٖذــا   التعــارٖف الســاب ٛ ٔجــٕد شــبْ ا فــا  بــح التعــارٖف الســاب ٛ ل٨لعــاد  ا       ٔ       

 أٌّا أٌصطٛ  تعف بٕجٕد أِداع، يٕاىد لكي سرل المعبٛ، ىٍع  املٍا سٛ.ال ٕاىد ىمٜ 

ٔلــكا ى  ّــا الباذــث  ج اٟٗــاك   الدراســٛ احلالٗــٛ باٌّــا: را٧لعــاد ال اٟىــٛ ىمــٜ وســاىدٚ          

ســاىدٚ الكىبٗــٕ    الكىبٗــٕ   الــا لكىّــا يٕاىــد حمــددٚ  ســّي    دراك الطفــن شلــا ٔ  باىّــا    

ٚ وصــاركٛ الطفــن ٔوثاب  ــْ ىمــٜ الــتعمي ٔ ٍىٗــٛ دا عٗتــْ ٔالســمٕك ا٥جتىــاى٘  ٔ ّــدع    اٖــاد

اإلزمــاب٘ وــا أي اٌــْ، ِٔــكٓ ا٧لعــاد وثــن الكمىــا  الٍايعــٛ، الكمىــا  املت اطعــٛ، كمىــٛ الســـ ،            

 .رالكمىا  املستعرلٚ، لعبٛ الصط ٌخ، ألعاد البطايا ، لعبٛ السمسمٛ الغكاٟٗٛ، ا٧شكاه املتطاب ٛ

 المعا:اٟد ٔ ٕٔفاٟف  -2

 عتدل ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد وَ أِي ا٥جتاِـا  املعاظـ ٚ الـا  تـٗ  لمت٦وٗـك   ظـاك لكـ٘                  

ٖكٌٕـٕا  زمــابٗح أثٍـاٞ العىمٗــٛ التعمٗىٗـٛ، ٔالتفاىــن وــا املٕايـف املختمفــٛ الـا  ــٕاجّّي. ٔ ترــدد      

ٜ     ٕاٟــد ٛ املّــارا  احلســابٗٛ ٔذــن   ٍىٗــ ا٧لعــاد  ا  ال ٕاىــد   ىىمٗــٛ الــتعمي   أٌّــا  ســاىد ىمــ

ــتفكرل املٕجــْ ذمــٕ ِــدع حمــدد     ، املصــك٦   صــخٗغ العــعٕبا  الــا ٖٕاجّّــا    ،  ٍىٗــٛ وّــارا  ال

 ؽٗٗت الفحٕٚ بح الت٦وٗك املت دوح ٔالت٦وٗـك ال ـابمح لمتعمـٗي    ، التمىٗك ٥ٔ ركَ التعبرل ىٍّا

 .(115 ،1996  ال ٔساُ، ارٔ)  جٖد دا عٗٛ الت٦وٗك ذمٕ التعمي، ٔ  الترعٗن الدراس٘

( أُ وـَ أِـي   7-5، 2011; دالـد الٍحـار،   73 ،2008الٍاشـف،  حمىٕد أشار كن وَ )ِدٝ كىا         

 ٔفاٟف المعا، وا ٖم٘:

  درٖا ذٕاس الطفن ٔ ٍىٗٛ ال درٚ ىمٜ استخداوّا. -

 ٖساِي    ٍىٗٛ املعاٌ٘ ٔاملفاِٗي أثٍاٞ المعا با٧شٗاٞ ٔا٧دٔا . -

 ٍب ٖٛ أمجع  ىمٜ أُ المعا سمتٕٝ ىمٜ جٕاٌا الٍىٕ   ظٗغٛ وكثفٛ.كن ا٧ط  ال -

 ٖساىد ا٧طفاه ىمٜ الصعٕر بالسٗط ٚ، ذٗث ٖكُٕ ا٧طفاه   ذاجٛ لمتاثرل ىمٜ ىاملّي. -

 ٖجٖن التٕ   الكٙ ٖعاٌْٗ الطفن  ٗىكَ وَ د٦لْ التعبرل ىَ ظ اىْ ا٥ٌفعال٘ بمغتْ الطبٗعٗٛ. -

 ٛ لمطفن.المعا ِٕ ٔسٗمٛ ى٦جٗ -

  ٍىٗٛ الث ٔٚ المغٕٖٛ. -

  شباخم وٗن ا٧طفاه لمر كٛ ٔالٍصاط.   -

(    أُ المعا ٖفٗد الطفـن وـَ الٍاذٗـٛ الذلبٕٖـٛ،     49، 1990كىا أشار  ىفاع المبابٗدٙ )        

لٍصــاط الطفــن ٍٖىــٕ  ٗــْ الــتفكرل ٔاإلدراك ٔالتخٗــن ىمــٜ الكــ٦ً     أساســٗاكٖعــد المعــا شــك٦ك  ذٗــث 



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٔاإلدارٚ ٔادعــاه ادم ٗــٛ بدرجــٛ كــبرلٚ.  المعــا   ذــد  ا ــْ ٥ ٍٖطــٕٙ بدرجــٛ     ٔا٥ٌفعــا٥  

 .كبرلٚ ىمٜ يٗىٛ   بٕٖٛ ٔلكٍْ ٖكتسا ِكٓ ال ٗىٛ   ا وا مت  ٍبٗىْ ٔ ٕجّْٗٗ   بٕٖاك

ٖتؽــ  لمباذــث أُ ا٧لعــاد  ا  ال ٕاىــد جمىٕىــٛ وــَ ا٧ٌصــطٛ الــا جتــكد    ممــا ســبت 

تفكرل  ّٗــا، بّــدع الٕظــٕه لمفــٕا  ّٗــا، ٖٔتطمــا  لــ    بــاخم   اِتىــاً الت٦وٗــك، ٔ ــثرل دا عٗــتّي لمــ 

 عـد  كىا جمىٕىٛ وَ ال ٕاىد أٔ ادطٕا  ٔ عتىد ىمٜ التفاىن بح ال٦ىـبح لتر ٗـت ا٧ِـداع.   

ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد وَ ا٧سالٗا الا ركَ أُ ٖستخدوّا املعمي لتر ٗت ا٧ِداع التعمٗىٗٛ الـا  

فاىـن العـف٘ اإلزمـاب٘ ٔالتٍا سـ٘ الـدلٙٞ، ٔأٖؽـاك       تدمت جـٕ وـَ ال  ٖسعٜ  لّٗا،  ىَ د٦شلا ركَ 

   .ال درا  الع مٗٛ ٖٔادٚ ا٧ٌتباٚ ٔالذلكٗج ساىد ىمٜ  ٍىٗٛ

  ٌٕاخم المعا:أ -4
ٍِٔـاك العدٖـد وـَ أٌـٕاخم المعـا، ٔىمـٜ الــ  ي وـَ ٔجـٕد  عـٍٗفا  خمتمفـٛ لمعـا ٔأشــكالْ،  ٥ أُ            

، 2003ٗرّا كىـا ٖمـ٘: )جـاب  ىبـد احلىٗـد جـاب ،       ٍِاك  دادن بح خمتمف التعٍٗفا ، ركـَ  ٕؼـ  

; اك ٖـا أمحـد الصـ بٗين،    28، 2003; حمىـد ىبـد ا  العارؼـٛ،    163، 2003; حمىد حمىـٕد العطـار،   35

، 2009; حمىــد حمىــد احلىــاو٘،  112، 2009; ســٕااٌا وٗمــ ، 235، 2005; حمىــد ســعٗد ال ــجاا، 24 -23، 2003

128 ;Hall, 2011)   

 Exploratory Playصا ٜ: المعا اإلستك -أ

ٖصــحا ا٧طفــاه ىمــٜ اســتخداً املّــارا  احل كٗــٛ، ٔسمفــج احلــٕاس )الســىا ٔالمىــس       

 ٔالتكٔ  ٔالصي(، ٖٔ دً السبا ٔالٍتٗحٛ. ٔردٓ با٥ِتىاً ٖٔصحعْ ىمٜ  ّي الب٠ٗٛ وَ ذٕلْ.

 Imaginary Play - Role Playالمعا التخٗم٘ أٔ لعا الدٔر:  -د

ــٛ           سمتــاد ا٧طفــاه   ــ٘ أٔ لعــا ا٧دٔار ٔجت ب ــٜ المعــا التخٗم وجٖــد وــَ التــدرٖا ىم

ا٧شـٗاٞ أ٥ٔ بصــكن ذ ٗ ــ٘ يبــن بــدٞ المعــا، لٗعــن ا٧طفــاه    و ذمــٛ المعــا التخٗمــ٘،ٔركٍّي   

جتســٗد ا٧دٔار ٔاملٕيــف املالٕ ــٛ ٔ ــرل املالٕ ــٛ شلــي، ٔجتســٗد أٌصــطٛ احلٗــاٚ الٕٗوٗــٛ وثــن الطــب   

 ٔالتسٕ ..ِٔككا.  

 Games and Puzzlesٔا٧لغاا ٔاحلن ٔالذلكٗا: ا٧لعاد  -د

ــٜ اســتخداً وّــارٚ ذــن املصــك٦ ، ٔ ركــَ أُ  عطــ٘             صــحا  مــ  ا٧لعــاد ا٧طفــاه ىم

ا٧طفـاه   ظــٛ لطــ   ا٧ســ٠مٛ ٔاسـتىاخم ٔ ّــي يٕاىــد المعبــٛ وـَ يبــن ا٩دــ َٖ، ٔالتصــحٗا ىمــٜ     

 المعا التعأٌ٘ وا جمىٕىٛ أكدل وَ ا٧طفاه لفذلا  أطٕه.

 Physical Playعا البدٌ٘: الم -د

ٖتــٗ  ل٨طفــاه الف ظــٛ لتٍىٗــٛ الــتركي با ســي ٔالتٍاســت بــح احل كــا  الكــبرلٚ،          

ٔ ٍىٗٛ التٕااُ احل ك٘ ٔالٕى٘ املكاٌ٘.  ا٧طفاه سمتاجُٕ     ا٧دٔا  الكبرلٚ ٔالعغرلٚ دادـن  

 ٔدارد ياىٛ الٍصاط، لم ٗاً بدٔر  عاه ٌٔصص لتٍىٗٛ الث ٛ   ذ كتّي.

 : Outdoor Play المعا ادارج٘ -ِـ

المعــا دــارد ياىــٛ الٍصــاط أٔ المعــا   اشلــٕاٞ الطمــت   ال وــن ٔاملــاٞ ٔالعصــا ٔا٧ٔرا        

ٔالطـــح كمـــّا ىٕاوـــن  ســـاِي    ثـــ اٞ الـــٕى٘ احلســـ٘ ل٨طفـــاه املكفـــٕ ح. ٖٔســـاىد  المعـــا       

 وساذا  دارد ياىٛ الٍصاط ىمٜ  ٍىٗٛ وّارا  التٕجْ ٔاحل كٛ.

 ّٗا الٕايا بادٗاه ٖٔتٍٕخم المعا ىمٜ ذمٕ وطمت ٔداظـٛ لعـا ا٧دٔار، ِٔـكٓ    شمتمص   
امل ذمٛ أطمـت ىمّٗـا أرٖكسـُٕ اسـي و ذمـٛ العـاد الب٠ٗـٛ املىتـدٚ ذٗـث ٍٖفـت  الطفـن ىمـٜ العـاا               

 ادارج٘ وستكصفا لكن  فاظٗمْ ٔوٕؼٕىا ْ.

 Proactive of Functional Playالمعا الٕفٗف٘ أٔ التدرٖء :  -ٔ

لٍــٕخم ا٧ٔه وــَ أٌــٕاخم المعــا ٖطمــت ىمّٗــا المعــا الــٕفٗف٘ أٔ التــدرٖء ِٔــ٘  عتــدل وــَ     ا

ادعاٟغ ال ٟٗسٗٛ املىٗجٚ مل ذمٛ الككاٞ احل ك٘ ٔالمعـا الـٕفٗف٘ أٔ التـدرٖء ِـٕ وـا ٖطمـت       

ىمٗـْ بٗاجٗـْ )العــ   السـعٗد ل٨ عـاه املع ٔ ــٛ( ذٗـث ٖ ـًٕ ا٧طفــاه بتطبٗـت السـكٗىا اداظــٛ         

ــا      با٧ عــاه بعــٕر  ٚ وتكــ رٚ باســتخداً ا٧دٔا  أٔ باســتخداً أجســاوّي وثــن جــكد ا٧شــٗاٞ ٔر عّ



 2022لسٍٛ            (  الثالثاجملمد الثاٌ٘ ٔالث٦ثُٕ    )العدد                                                  جممٛ كمٗٛ الذلبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    
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                    ٔالٕظـــٕه    ا٧شـــٗاٞ الـــا   حمـــٗطّي ٔا٧طفـــاه ٖفعمـــُٕ  لـــ  ٖٔصـــع ُٔ باملتعـــٛ لـــتركىّي   

  ذ كتّي،  ُ ٌفس ِكٓ السكٗىا ٖطب ّا ا٧طفاه   وٕايف أدـ ٝ جدٖـدٚ وثـن أٌصـطٛ المعـا      

 كط طصٛ املاٞ ٌٔث ٓ أٔ رمن ال واه أٔ ركٕد العحن.    املاٞ

  Symbolic playالمعا ال وجٙ:  -ا

شـّ اك ِٔـٕ وـَ     18الٍٕخم الثاٌ٘ وَ إٌٔاخم المعا ٖطمت ىمْٗ المعـا ال وـجٙ ٖٔبـدأ وـَ سـَ      

امل٦وــ  ال ٟٗســٗٛ مل ذمــٛ وــا يبــن العىمٗــا  نثــن امل ذمــٛ الثاٌٗــٛ وــَ و اذــن الٍىــٕ الع مــ٘ لــدٝ    

 ٔ لكـ٘ رثـن    Mental representationٖتؽـىَ المعـا ال وـجٙ اسـتخداً التىثٗـن الـكِين       بٗاجٗـْ 

أُ أداٚ وعٍٗٛ لن حمن أداٚ أد ٝ أٔ  كُٕ بد٦ٖك ٧داٚ أدـ ٝ   المعـا أٔ لكـ٘     to pretend الف د

  ٖتبٍٜ الف د دٔراك وعٍٗاك أثٍاٞ المعا اإلّٖـاو٘ أٔ التىثٗمـ٘  ُ ِـكا ٖصـكن ا٧سـاس لمـتفكرل اجملـ د        

املست بن ٔ ٍبٗي اددلا    سٗايا  كن وَ العىن ٔالمعا أثٍاٞ نٕ الكاَٟ اإلٌساٌ٘ ٔيـد ٔظـف   

 .)بٗاجْٗ( ث٦ثٛ أشكاه رٟٗسٗٛ وَ المعا البٍاٟ٘ ٔالمعا الدراو٘ ٔا٧لعاد  ا  ال ٕاىد

 المعا البٍاٟ٘:   - 

َ المعـــا ٖـــٕ   ال ابطـــٛ الطبٗعٗـــٛ بـــح المعـــا الـــٕفٗف٘ ٔا٧شـــكاه ا٧كثـــ   ع ٗـــداك وـــ 

ال وجٙ  ف٘ المعا البٍاٟ٘ ٖستخدً الطفن ا٧دٔا  احملسٕسـٛ لكـ٘ شممـت ٌٕىـاك وـَ التىثٗـن ٧داٚ       

أدــ ٝ وثــن )اســتخداً املكعــا كبــدٖن لمتمٗفــُٕ(  ُ احملــا٥ٔ    المعــا البٍــاٟ٘  عىــن   اجتــآ        

الطفن ىـَ سسـٛ    يد ٖبرث - زماد يٕٚ شبْ بح ا٧داٚ البدٖمٛ ٔا٧داٚ ا٧ظمٗٛ  عمٜ سبٗن املثاه :

 أىٕاد وَ الث اد لك٘ نثن سس سلعا     ارٖ  ىٗد و٦ٗدٓ املعٍٕىٛ وَ ال ون. 

 المعا الدراو٘:   -ط

ِكا الٍٕخم وَ المعا ٖتؽىَ دمت أدٔار وتخٗمٛ ٔوٕايـف، ٔىـادٚ وـا  عـاذبْ ببٍـاٞ أدٔا       

 ٖـداك  بـد٥ك وـَ    ٔلكـَ التىثٗـن   ِـكا الٍـٕخم وـَ المعـا ٖكـُٕ أكثـ  جت         Preten Objectsنثٗمٗـٛ  

ال وٕا البسٗطٛ ل٨دٔا  ٖستخدً ا٧طفاه التعبرلا  الٕجّٗٛ ٔالمغٛ لكـ٘ شمم ـٕا أدٔاراك وتخٗمـٛ    

ــاك ٖكــُٕ ِــكا          ٔوٕايــف وتخٗمــْ   وصــاِد وع ــدٚ ٔشخعــٗا  ٔســك بٗ  )ســٍٗارٖٕ( وع ــد ٔأذٗاٌ

ــاِد أ      ــن وصــ ــٕه ا٧دٔار ٔنثٗــ ــأ  ذــ ــىَ التفــ ــْ  ٗــــث ٖتؽــ ــٕٗدارو٘   طبٗعتــ ٔ المعــــا سٕســ

 وٕؼٕىا  وا ا٩د َٖ. 

 المعا الع م٘:   -ك 

 ُ املعــدر ال ٟٗســ٘ لمىع  ــٛ ذــٕه المعــا، ٔالٍىــٕ املعــ   ىــادٚ وــا ٖســتىد وــَ أىىــاه       

بٗاجٗٛ( الكٙ ىىي ٌب ٖتْ ذٕه الٍىٕ الع م٘ و  كـجاك ىمـٜ أشـكاه المعـا الـا ٥ذبّـا   أطفالـْ        

(   Rousseauا٧طفاه   وعّد )رٔسـٕ  الث٦ثٛ ٔالا ن  دراستّا  ٗىا بعد ىمٜ ىٍٗٛ أكدل وَ 

جٍٗف ٔوَ ٔجّٛ ٌب  )بٗاجٗٛ(  بُ السكٗىا اداظٛ بٍىٕ المعا  عتـدل سـكٗىا دٍٖاوٗـٛ ٌٔصـطٛ     

 اٙ و ذمٛ نٕ جدٖدٚ ٖتي  رسا٣ِا، ٥  عين بالؽ ٔرٚ أٌّا لن حمن الطـ   السـاب ٛ   العىـن    

خـجُٔ ٔا٥سـذلا ٗحٗا  ٔالسـكٗىا    ٔلكَ بـد٥ك وـَ  لـ   ـبُ كـن و ذمـٛ نـٕ جدٖـدٚ  ٕسـا وـَ امل          

املٕجْ لمسمٕك لك٘ نكٍْ وَ العىن   ىاملْ ٔكمىا ن  و ذمٛ جدٖـدٚ  بٌّـا  تؽـىَ اذتىالٗـٛ     

 المعا بالٍسبٛ لكن امل اذن الساب ٛ ٔو اذن المعا وَ ٔجّٛ ٌب  بٗاجْٗ.

 المعا ا٥ٌفعال٘ ٔنٕ اإلذساس بالكا :   -ه

ط ياك لمتعبرل ىَ املصاى  ٔ ٕ رل السٗا  الكٙ ركَ ٖدىي المعا الٍىٕ ا٥ٌفعال٘ بتٕ رل 

ا٧طفـاه ىمـٜ التعـبرل     Pretend Playالف د وَ أُ ٖتٕاًٞ وا ِكٓ املصـاى  ٖٔعـأُ المعـا التىثٗمـ٘     

 ىَ وصاى ِي با٧سالٗا ا٧ربعٛ ا٩ ٗٛ:  

 وَ د٦ه دمت شخعٗا  وتخٗمـٛ ٔذبكـا  أٔ وٕايـف    Simplifying events بسٗص ا٧ذداث  -( 1)

 ـ٦ًٞ ذــالتّي ا٥ٌفعالٗـٛ  الطفــن الـكٙ شمــاع وـَ البــ٦ً، ىمـٜ ســبٗن املثـاه يــد سمـكع أٔ ٖ مــن        

 املصاِد املتعم ٛ بالب٦ً أٔ المٗن وَ وصاِد المعا. 



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: وــَ دــ٦ه  ؼــا ٛ  عــ  ا      Commpebsating For Situationsالتعــٕٖض ىــَ املٕايــف    -( 2)

البسـكٕٖ  ٔا٧ٖـس كـ ٖي   اإل طـار   المعـا،       ممٍٕىٛ دادن المعا التىثٗم٘  الطفن يد ٖتٍأه

 بٍٗىا   الٕايا ٖعتدل ِكا العىن وتٍٕىاك.  

: ٔ ل  ذٍٗىا ٖك ر ا٧طفاه نثٗن ددلٚ  ـرل سـارٚ أٔ خمٗفـٛ     Liquidatingو ٌٔٛ اددلا   -(3) 

ثـاه  لك٘ ٖتىكٍٕا وَ التركي   املصاى  الٍامجٛ ىٍّا،  ـب ا وـا  عـ   طفـن حلادثـٛ، ىمـٜ سـبٗن امل       

  بٌْ ٖك ر نثٗمّا لك٘ ٖتىكَ وَ التركي   املصاى  الٍامجٛ ىَ ِكٓ اددلٚ. 

: وــَ دــ٦ه نثٗــن أٙ  Anticipating behaviors and eventsاسـتبا  ا٧ذــداث أٔ الســمٕك   -( 4)

ــاك ٔىاٌــ  وــَ ٌتاٟحــْ ٔ لــ  ذٍٗىــا ٖكــُٕ          شخعــٗٛ أدــ ٝ، ذ ٗ ــٛ أٔ وتخٗمــٛ  بٍــ  ىىــ٦ك وعٍٗ

ٕايـا ىـدً طاىـٛ الكبـار، كىـا أُ الـكَٖ لـدد وصـاِد ّي لمتمفجٖـُٕ بـدلاوخ           ا٧طفاه وـتّىح بع 

وعٍٗـــٛ   ـــص يـــد ٖســـىرُٕ   لعـــبّي لمدوٗـــٛ  صـــاِدٚ بـــ اوخ التمٗفجٖـــُٕ احملبـــٕر ىمـــّٗي           

 (.  55:  2006وصاِد ّىا)حمىد حمىٕد احلٗمٛ، 

 ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد:  -ً

 عتدل وع دٚ وَ الٍاذٗـٛ الع مٗـٛ     ُ ك٦ك وَ و ذما المعا ال وجٙ البٍاٟ٘ ٔالدراو٘

ٔا٥جتىاىٗٛ ٔلكَ الكفاٞٚ  ّٗىا  ١ّٗ لمددٕه   و ذمٛ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد ٔالا ٖبدأ فّٕرِا 

  ذــٕال٘ الســٍٛ اداوســٛ أٔ السادســٛ وــَ ىىــ  الطفــن.  ِــكا الٍــٕخم وــَ المعــا ٖــتي التفــأ          

ُ بعض ِكٓ ال ٕاىد وثن  م  املٕجـٕدٚ    ٔا٥ فا  ىمٜ ِكٓ ال ٕاىد بح ال٦ىبح يبن بدٞ المعا  

لعا البمٜ أٔ الٍ د ٖ اِا ا٧طفـاه وٍجلـٛ وـَ ىٍـد ا  أٔ وـَ سـمطا  أدـ ٝ يٕٖـٛ ٔالـبعض ا٩دـ            

وَ ِكٓ ا٧لعاد ٖتي التفأ  بصاٌّا أثٍاٞ المعا   ا وا ياً ا٧طفاه بعـٕرٚ  م اٟٗـٛ بـادذلاخم لعبـٛ     

ــن  مــ  اداظــٛ بمعبــٛ البٗســبٕه كــار .  ُ ا      ــٜ التفــأ  ٔا٥لتعــا  ب اىــدٚ ٖــتي      وث ل ــدرٚ ىم

ا٥ فا  ىمّٗا وَ الطـ  ح نتـد وـكٔرِا    و ذمـٛ التفـأ  ذـٕه ال ٕاىـد املالٕ ـٛ   المعـا          

 ( . 235:  2005السٕسٕٗدراو٘   امل اذن املبك ٚ وَ الٍىٕ)حمىد سعٗد ال جاا ،

الـا  عتىـد   باسـتخحاً الكىبٗـٕ     د ا٧لعـاد  ا  ال ٕاىـ  احلالٗـٛ  ٔ بٍٜ الباذث احلـال٘   الدراسـٛ   

ٔ لـــ  )باســـتخداً الكىبٗـــٕ  ( ىمـــٜ احملاكـــاٚ، ٔالت مٗـــد ٔا٧لعـــاد التٍا ســـٗٛ ٔا٧لعـــاد املٍبىـــٛ   

 ٔٝ ٌ ـغ ا٧ٌتبـآ   ل٨ِىٗٛ الكبرلٚ ل٨لعاد الا   ـًٕ ىمـٜ احملاكـاٚ ٔالت مٗـد لتـدرٖا ا٧طفـاه       

ٛ، الكمىـا  املت اطعــٛ، كمىـٛ الســ ،   ِٔـكا ا٧لعــاد وثـن الكمىـا  الٍايعــ   املعـرٕد بفـ ط الٍصــاط   

 الكمىا  املستعرلٚ، لعبٛ الصط ٌخ، ألعاد البطايا ، لعبٛ السمسمٛ الغكاٟٗٛ، ا٧شكاه املتطاب ٛ.

 ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد: ادتٗارا٧سس الا زما و اىا ّا ىٍد  -6

ا و اىا ّــا  تطمـا ىىمٗـٛ بٍــاٞ ا٧لعـاد  ا  ال ٕاىــد  ىـداد جمىٕىــٛ وـَ ا٧ســس الٕاجـ                

 ، ٔالا  تؽ    أُ  كُٕ المعبٛ:ادتٗارِاىٍد 

 سّمٛ  ا  وعمٕوا  ي ٖبٛ وَ  ّي الت٦وٗك. -أ

 ِاد ٛ ٔوثرلٚ ٔممتعٛ. -د
 وٍاسبٛ ملٕٗه ٔذاجا  الت٦وٗك. -د
 حمتٕاِا و  بطاك باحملتٕٝ الدارس ٔادمفٗٛ ال ٖاؼٗٛ لدٝ الت٦وٗك. -د
 الت٦وٗك.  ٍى٘ وّارٚ الط٦يٛ التفكرل لدٝ -ِـ
  ٍى٘ رٔ  الف ٖت ٔالتعأُ اإلزماب٘ وَ د٦ه  طبٗت ا٧ٌصطٛ ا ىاىٗٛ. -ٔ
  عىن ىمٜ ٌ ن أث  التعمي ٔ ىطاٞ وعٍٜ ملا ٖتعمىْ الت٦وٗك. -ا
 ٖتا  لكن  مىٗك وَ املصاركح   المعبٛ ذ ٖٛ التعبرل. - 
 ٜ و اجعٛ ددلٚ الت٦وٗك الساب ٛ. ساىد المعبٛ ىم -ط

 مٜ حمٕر ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد: ع ٗا ىاً ى

ٖتؽ  ممـا سـبت ى ؼـْ أُ ا٧لعـاد  ا  ال ٕاىـد ِـ٘ أٌصـطٛ ٔألعـاد اجتىاىٗـٛ لىّـا                   

ْ      ٍىٗـٛ وٕاِـا  يٕاىد حمددٚ،  ّدع      كـَٕٖ ا٥جتاِـا  ا ٗـدٚ    ، الطفـن ٔ ٕسـٗا   ـا  وع  تـ

  ذٗث ٖتبا ا٧طفاه  ّٗـا  ، ٔل ٗت املتعٛ ٔالتعمي   ٌفس الٕئدمت رٔ  ا ىاىٛ بح املتعمىح

المعـا ٔ ــت يٕاىــد حمـددٚ، كىــا ِــ٘ أنـاط التعمــٗي  ســاىدٚ الكىبٗـٕ   ِٔــٕ أســمٕد  فــاىم٘       



 2022لسٍٛ            (  الثالثاجملمد الثاٌ٘ ٔالث٦ثُٕ    )العدد                                                  جممٛ كمٗٛ الذلبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

333 
 

التعمي ٖستحٗا الطفن بفاىمٗٛ،  فٗد وَ ا اٌا الذلبٕٙ، ذٗث ٍٖىٕ  ْٗ  فكرل الطفـن ٔ دراكـْ   

 ٔختٗمْ ىمٜ الك٦ً ٔا٥ٌفعا٥  ٔ ٍىٗٛ  ٕاظمْ وا ا٩د َٖ.

ٔوكٌٕا ّـا ِـ٘ املسـ٤ٔلٛ ىـَ اإلدراك ، ٔا٥ٌتبـآ ، ٔاحلفـاف        WMٔ عـد الـكاك ٚ العاومـٛ    

ٗــك خمتمــف الٕفــاٟف البعــ ٖٛ املكاٌٗــٛ ، وثــن : احملا بــٛ ىمــ٘   فىمــ٘ املعمٕوــا  ٔاســذلجاىّا ، ٔ ت

ــ       ــ ٔر الٕيــــ ــ ٙ  ــــ ــاه البعــــ ــتغرلا    اجملــــ ــا الــــ ــٛ ىمــــــ٘  تبــــ ــاُ ٔاحملا بــــ ــآ   املكــــ                                                .ا٥جتــــ

 ( 12، ػ  2012أبٕالدٖار . وسعد  )

 gnikroW Memory   وكٌٕا  الكاك ٚ العاومٛ : 

املكُٕ امل كجٙ التٍفٗكٙ : ِٕ ٌباً و ُ وس٠ٕه ىَ و ايبٛ ٔ ٍبٗي العىمٗا  املع  ٗٛ املتعـددٚ  -1

  ا٥ٌتبــآ ا٥ٌت ــاٟ٘ شلــا ٔالذلكٗــج ىمّٗــا .  ، الترٕٖــن بٍّٗــا أٔ ال ٗــاً بعىمٗــٛ اســذلجاىّا ، ٔكــكل  

ٔا ســايا وــا أدٔار التٍبــٗي ٔاملٍــا لمىكــُٕ امل كــجٙ التٍفٗــكٙ ٔجــد أُ ال ٗــاً بتمــ  املّــاً وــَ يبــن  

املكـُٕ امل كــجٙ التٍفٗــكٙ ٖــ  بص بسـ٦وٛ أجــجاٞ وــا دمــف يصـ ٚ الفــغ ا بّــ٘ ٔبعــض املٍــاطت     

ٗـ  ٗي الفـ ٔ  الف دٖـٛ   كفـاٞٚ املكـُٕ امل كـجٙ      ادمفٗٛ ا دارٖٛ بصكن رٟٗس ، ٔىادٚ وا ٖتي   

 التٍفٗكٙ وَ د٦ه استخداً وّاً التكك  املع دٚ

ــكٙ شمــتغ  عا ــٛ املــٕاد  ا         lamMmemouote emml eal:  العــٕ ٘ املكــُٕ -٢ ِــٕ  لــ  املكــُٕ ال

.  ثاٌٗــٛ 2:  1.5الصــف ا  المفبٗــٛ ٔ  ــدٖ   وكاٌٗــٛ ذفبّــا كىــادٚ أٔلٗــٛ دــ٦ه املــدٚ الجوٍٗــٛ وــَ   

ٛ  وعمٕوـا   سمىـن  الكٙ العٕ ٘ املخجُ:  يسىح وَ ٖتكُٕ العٕ ٘ املكُٕ أُ ٖٔفذل  ٘  ياٟىـ  ىمـ

ا  ســتٍد  لــ٘ احلــدٖث الــدادم٘ ) التعــبرل المفبــ٘ الع مــ٘ ( .    الــ المفبٗــٛ امل ايبــٛ ٔىىمٗــٛ الكــ٦ً

ٕوـا   ٔاملخجُ العٕ ٘ سمتفا بالتىث٦ٗ  المفبٗٛ لمىعمٕوا  الا  ٍـدث  وـا وـ ٔر الٕيـ  . املعم    

 ــددن املخــجُ العــٕ ٘  وــا وباشــ ٚ ، ىــدل العــ ٔ  التىثٗمٗــٛ الســىعٗٛ لمىــثرلا  الك٦وٗــٛ ، أٔ        

بط ٖ ــٛ  ــرل وباشــ ٚ ىــدل العــ ٔ  العــٕ ٗٛ امل وــجٚ دادمٗــٛ لمىــدد٦   ــرل العــٕ ٗٛ ، وثــن         

  ٛ  الكمىا  املطبٕىٛ ، كىا أُ ىىمٗٛ امل ايبٛ المفبٗٛ  ٍعض دٔرٚ الكاك ٚ  ٗىا ٖعـ ع د ر الدلٔ ـ

العــٕ ٗٛ ر . ٌٔبــ ا لمطبٗعــٛ المغٕٖــٛ لمىكــُٕ العــٕ ٘ .  بٌــْ لــٗس   ٖبــا أُ  تر ــت ا٧ ــاث وــَ  

 وكاٌٗــٛ ٔجــٕد أظــن  صــ سم٘ ىعــء ل ــدرٚ املكــُٕ العــٕ ٘ املع ٔ ــٛ بار باطّــا  ٍــاطت المغــٛ .    

ذٗـث أفّــ   البرـٕث التعــٕٖ ٖٛ الععـبٗٛ أُ املكــُٕ العـٕ ٘ ٖعىــن بٕاسـطٛ الــدٔاٟ  الععــبٗٛ .      

ُ ٌعف امل  ا٧ٖس  رتد وَ املٍط ٛ ا دارٖٛ الدٌٗا ) املتعم ٛ بٕفٗفٛ التخجَٖ العـٕ ٘ (  كىا أ

ــاطت ا بّٗــٛ ا٧واوٗــٛ ) امل  بطــٛ بالتســىٗا ( ،  ــا    لــ  وٍط ــٛ ب ٔكــا ،             املجٖــد وــَ املٍ

                                                       ال صـــــــــ ٚ يبـــــــــن احل كٗـــــــــٛ ، ال صـــــــــ ٚ املخٗـــــــــٛ املســـــــــ٠ٕلٛ ىـــــــــَ احل كـــــــــا  احلســـــــــٗٛ .  

 (,2009,p.11iite Adwwdei  )   ٛٔىــادٚ وــا ٖــتي يٗــاس يــدرٚ املكــُٕ العــٕ ٘ باســتخداً وّــاً ريىٗــ

 بسٗطٛ ، كمىا  ، أٔ مجن .

٘ ٖعـ ع احلٗـج البعـ ٙ املكـاٌ٘ ىمـٜ أٌـْ وسـاذٛ ىىـن لتثبٗـ  ٔوعا ـٛ           املكاٌ البع ٙ املكُٕ - ۰

كــاٌ٘ باإلؼــا ٛ  لــ٘ ٔفاٟفــْ الــا  صــىن  ٍفٗــك املّــاً املكاٌٗــٛ ، ذفــا    وعمٕوــا  املكــُٕ البعــ ٙ امل

الـــتغرلا  الكٕرٖـــٛ   احل ـــن البعـــ ٙ لٕيـــ  أطـــٕه ، ذفـــا التٕجـــْ   الفـــ ا  ، ٔكـــكل   ٕجـــْ   

( أُ املكــُٕ البعــ ٙ املكــاٌ٘ ٖصــتىن اثــٍح وــَ       1994)  emoulاحل كــٛ   الفــ ا  . كىــا ا ــذل     

املخـــجُ البعـــ ٙ ٔوٗكـــاٌٗجً الســـعٛ ، ٔادعـــاٟغ الفٗجٖاٟٗـــٛ    املكٌٕـــا  الف ىٗـــٛ ا٧ٔلٗـــٛ ِىـــا : 

ل٨شٗاٞ ٔا٧ذداث ٖعت د أٌّا نثن   املخجُ البع ٙ . كىـا أُ الغـ   وـَ وٗكـاٌٗجً السـعٛ ِـٕ       

استخداوْ لتخطٗص احل كا  ٔأٖؽا يد شمدً ٔفٗفٛ  ىادٚ التسـىٗا بٕاسـطٛ  ٍصـٗص وكٌٕـا      

ٙ ٔاملكـاٌ٘   املكــُٕ البعــ ٙ املكــاٌ٘ أكــد وــَ دــ٦ه  املخـجُ البعــ ٙ ، ٔالفعــن بــح املــثرل البعــ  

 عم٘ سبٗن املثاه  (  p.13iite Adwwdei,2009,) الدراسا  التص سمٗٛ الععبٗٛ ٔالٍفس ىعبٗٛ . 

 ؼ٘ الكَٖ ٖعإٌُ وَ أوـ ا  الفـغ ا ـدارٙ ال ـكاٟ٘ ٥ ركـَ أُ      املأُ   2019ىاً  tiHi etٔجد 

   ٔ ٖعت ـد أُ ٌتــاٟخ ا٧ؼـ ار الـا حل ــ  بتمـ  وـَ الســعٛ      ٖسـتخدوٕا ال ٣ٖـٛ لتٕجٗــْ ل كـا ّي ، 



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املكاٌٗٛ . كىا ا ذل  امل٤لفُٕ أُ الجٖادٚ البالغـٛ   نـص السـعٛ بالٍسـبٛ لمعىـ  يـد  عكـس اٖـادٚ         

ا٥ستخداً وَ يبن ا٧طفاه ا٧كدل سٍا ل٦سذلا ٗحٗا   رل امل ٟٗٛ ٥ستكىاه  اك  ّي بالٍسـبٛ  

 بٛ لمىكٌٕا    ذٗج املّىٛ املكاٌٗٛ . ل٨ناط البع ٖٛ ، ٔلكَ لٗس بالٍس

 سعٛ الكاك ٚ العاومٛ : 

 كك  أوـاٌ٘ دفـاج٘ أُ سـعٛ الـكاك ٚ  صـرل  لـ٘ ىـدد الٕذـدا  أٔ ا٧ريـاً الـا ركـَ            

لمف د أُ ٖستعٗدِا بعد زلاىّا وباشـ ٚ . ٔكصـف  الدراسـا  احلدٖثـٛ أُ سـعٛ الـكاك ٚ العاوـٛ        

( بٍـٕد   4-3ٖستطٗا طفن ال ابعٛ وَ العى  أُ ٖتكك  وـَ )  ل٨رياً  جداد وا اٖادٚ العى  ،  بٍٗىا 

              ( بٍـٕد ، أوـا ال اشـد  ٗىكٍـْ أُ ٖسـتعٗد       1-1، بٗستطٗا طفن احلادٖٛ ىص  وَ العى  اسـتعادٚ وـَ )   

ذثُٕ وثــن ِــكٓ الــتغرلا  الــا  طــ أ ىمــٜ ســعٛ الــكاك ٚ  لــ٘ اٖــادٚ كفــاٞٚ    البــا ٖٔفســ  بٍــٕد (8)

لا  ترسَ بدٔرِا بفعـن الـتغرلا  البٕٗلٕجٗـٛ ٔالفسـٕٗلٕجٗٛ الـا  طـ أ ىمـٜ        ىىمٗٛ املعا ٛ ٔا

امل  أثٍاٞ الٍىٕ . ٖٔبّـ  وـَ جتـارد سـعٛ الـكاك ٚ أُ لـدٍٖا و ـدرٚ ىمـٜ ا٥ذتفـاف بسـبا ٔذـدا             

وٍّـا ، وــا اىتبــار أُ  جٖــد ٔذـد اُ أٔ  ــٍ غ ٔذــد اُ ، ِٔــكٓ الٕذــدا  يـد سمــدث شلــا ِبــٕط ىمــ٘     

 ار املعمٕوا  املٕجٕدٚ بّا ٔالعىـن ىمـ٘  ٍبٗىّـا ، ٔبّـكا  ـبُ سـعٛ ا٥سـتدىاٞ          الفٕر   ا ا ٖتي  ك

الــكاك ٚ  كــُٕ   ِــكٓ العــٕرٚ ســبا مجــن وــَ الٕذــدا  لتــٕٙ ىمــٜ أجــجاٞ أٔ يطــا أٔ ىٍاظــ        

 كثرلٚ . وّاً الكاك ٚ العاومٛ :

 ال درٚ ىم٘ ا٥ٌتبآ ٔالتٍك    -1

   املصك٦  ٔذن ٔالتخطٗص التفكرل ىم٘ ال درٚ -2

 الف ؼــٗا  ٔادتٗــار الــكِين ا٥ســتد٥ه ىمــ٘ ال ــدرٚ البٗاٌــا  ٔ ٍبــٗي    ٗــا ىمــٜ ال ــدرٚ  -3

   الكِين

 ال درٚ ىمٜ التركي   السمٕك املباش   -4

 ال درٚ ىمٜ وتابعٛ احلدٖث أٔ ا٥شذلاك   وٍايصٛ   -5

 ( 197 ػ ، 2010ال درٚ ىم٘ ختجَٖ ٔوعا ٛ املعمٕوا  )سمٗىاُ ىبدالٕاذد ٖٕسف ،  -6

 rotomshsysPٍفس ذ كٗٛ ال درا  ال

 لــ٘ ال ــ ُ التاســا ىصــ  ذٗــث     rrmoamomams  جــا ا ــكٔر التارشمٗــٛ لمســٗكٕوٕ     

كاٌ  البداٖٛ ىم٘ ٖـد أذـد ا٧طبـاٞ الٍفسـٗح الـكٙ اسـتخدوْ كٍـٕخم وـَ العـ٦د املكىـن لمرـا٥             

مفـٛ     الا ٖ ًٕ بع٦جّا ، ٔيد ٌتخ ىَ استخداً وسىٗا  خمتمفٛ لمسـٗكٕوٕ     البمـداُ املخت  

ىدً ٔؼٕ  املع  ٛ بْ بال  ي وـَ أٌّـا مجٗعـا ط ذـ  ٌتٗحـٛ لمب٠ٗـٛ الث ا ٗـٛ ٔا٥جتىاىٗـٛ الـا          

٘ . و  بّا املفًّٕ   ج ٖسـٍخ  ىمـ٘ ٖـد  ٗمـّمي     rrmoamomams ٔ  أملاٌٗا فّ  وعطم  الٍفس ذ كـ

rsulruMols دٔبـ   اكتصفْ ،   ٌسا   ٔ..1844 ىاً و ٚ ٧ٔه ا٧ىعاد طا و٤سس٘ أذد    ٘  ذـٕال

ــُٕ ٔ ــ٦ٓ 1905 ــ اســتًٕ بــ جس ، اجــٗرلرا ارجــٗرل دٙ ثــي الٕال ــكَٖ ، ٔ رلِــي اكب  الــٍفس طــٕرٔا ال

ــت٦ًٞ ذ كــ٘ ــٍفس ، الطــا    ، الذلبٗــٛ أظــٕه أســس  لــ٘ با٥ســتٍاد ٔ لــ  ا٧طفــاه وــا لٗ ــي ال ىم

الٍفســ٘ ٔبــكل  فّــ   وٍّــٛ التعمــٗي الــٍفس ذ كــ٘ ، ٔالتــدرٖا ، ٔالعــ٦د وــَ ِــكٓ الٍب ٖــا  ،  

 ٘ .ُ ا٧ساس ٧ كارِي العمٛ وا بح ا سي ٔالع ن ىمٜ أساس ٌب ٖٛ الترمٗن الٍفسٔيد كا

رثـن جمـاه السـمٕك الـكٙ      rrmoamomams ٔركَ ال ٕه باُ وعطم  الت س احل ك٘

                 زمىا بـح العٕاوـن الٍفسـٗٛ ٔالعٕاوـن البدٌٗـٛ ٔالـا ٖبّـ   ّٗـا  ـاثرل كـن وـَ ا سـي ٔالع ـن .              

 جمـــاه   أج ٖـــ  الـــا البرـــٕث وعبـــي بـــاُ ال ـــٕه ركـــَ كىـــا ( 99 ػ 2000ىـــد ، ىٕاطـــف حم) 

ً  rrmoamomams teueuaulr الٍفســـر كٗٛ ال ــدرا    niwuM D.neluraotM  مصـــىاُ.   دٔاُ بّـــا يــا

ىــاً . ذٗــث ٔؼــا  مصــىاُ أىىالــْ ىــَ ال ــدرا  اإلٌســاٌٗٛ   كتــاد  50ىــَ  ٖجٖــد وــا وٍــك ٔاو٦ٌــْ

٘  جمـا٥   ٧ربـا  ظٍف   ٌساٌٗٛ يدرٚ 52 ؽىَ ياٟىٛ بّا ال درا  اإلٌساٌٗٛ الكٙ  ٛ :  ِـ  ، وع  ٗـ

 .   جسدٖٛ  دراكٗٛ ، جسدٖٛ ، ذ كٗٛ ٌفس



 2022لسٍٛ            (  الثالثاجملمد الثاٌ٘ ٔالث٦ثُٕ    )العدد                                                  جممٛ كمٗٛ الذلبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    
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ىم٘ الـ  ي وـَ ىـدً ٔجـٕد      setwtttia AaveedhdtdH ع ٖف ال درا  الٍفس ذ كٗٛ : 

ــٛ       ــدرا  الــــــــٍفس ذ كٗــــــ ــٕه  ع ٖــــــــف ال ــــــ ــا  ىــــــــاً   ا٩راٞ ذــــــ                                               ٥ أُ أك وــــــــاُ APا فــــــ

 (2811  ,PeiiHhs  )      ٛى  ّا    م  امل ٕلـٛ ر ال ـدرا  الـٍفس ذ كٗـAP      ِـ٘ ىبـارٚ ىـَ وـجٖخ

وـــَ ال ـــدرا  الف ىٗـــٛ املذلابطـــٛ ٔالـــا ركـــَ نٗٗجِـــا بصـــكن وســـت ن ر  تىثـــن ال ـــدرٚ الـــٍفس    

 ملفـ دا  ا٥دتبـار   ال ٟٗسٛ  البا   الف ٔ  الف دٖٛ بح سـ ىٛ اسـتحابٛ املفرٕظـح    PAذ كٗٛ 

   فن  ٕا   و دار ؼ٠ٗن جتّٗج املعمٕوا 

ــ ُٔ     ــ ٔط ٔ دـ ــا سـ ــا   ٍٖتـ ــ    (s o dteiHa ,THi tts aHdwee: 1022) ٖع  ّـ ــ٘  مـ : ِـ

 ال درا  الا   ذلُ لدٍٖا بجوَ رد الفعن ، ٔالتٍاست ، ٔال درٚ ىم٘ التركي بٍاٞ ىم٘ املسا ٛ

 sertrlrba Paotononlni عٍٗف ال درا  الٍفس ذ كٗٛ : 

 لكــن ياٟىــٛ ( ywitaehs  , gitwwv,  2881)  (1992) ىــاً ٔرٖمــ٘  مصــىاُ وــَ كــن ٔؼــا

ً  ٔككل  AaveedhdtdH setwtttia ذ كٗٛ الٍفس ال درا  ٔا٥دتبـارا  امل  بطـٛ    الٕفـاٟف  املّـا

                                                     .بكــــــــــن وٍّــــــــــا . ٔ ٗىــــــــــا ٖمــــــــــ٘ شــــــــــ   لم ــــــــــدرا  الــــــــــا  تؽــــــــــىٍّا  مــــــــــ  ال اٟىــــــــــٛ          

(2000 ,d.71 d.ede  ed e atd  ) 
  Control Precision  التركي ديٛ

ٚ  املطمٕبٛ ال ٕٚ و دار ِ٘ ٜ  لمسـٗط  ٛ  أٔ ا٧داٚ ىمـ ٛ  ا٩لـ  التعاوـن   تـٗ   الـا  بالدرجـ
٘  ٔكـكل   ( Yuen - Keen cheong , 2007.p.20 )  ٔكـف   ٔوسـتى   سـ ٖا  بصـكن  وعّـا  ٙ  ِـ ٚ  وـد  يـدر
ٚ  ىم٘ الف د ٞ  ا٧داٚ   ٔوـٍبي  ديٗـت  بصـكن  ٔالـتركي  السـٗط  ْ  أثٍـا ٛ    بـالتغٗرل  يٗاوـ  احل كـ

٘  ٔال درٚ بّا اداظٛ ٔالس ىٛ ٛ  ىمـ ْ  ٔ داٟـي  بصـكن   لـ   ممارسـ ٚ   مـ     كـج  ٔٔ كفـ  ال ـدر
 ٘ ٛ  ىمـ ٜ  التعاوـن  اسـتى ار  ٔ السـ ى َ  يـدر  بايعـ ٛ  وـ َ  بـد٥  ا٧داٚ وـا  الفاىمٗـ  أٔ ادتٗارِـا  وـ

ٚ   مـ    تطمـا  الا املّاً نا د ٔوَ ، شلا املٍاسبٛ  ل٦ستحابا الس ٖا ا٥ٌت اٞ ً  وـا  . ال ـدر  ٖ ـٕ
ُ  ذصٕ أثٍاٞ ل٨سٍاُ ذف  وَ ا٧سٍاُ طبٗا بْ ٚ  سـاٟت   غـٗرل  ، ا٧سـٍا ٛ  لـدرجا   السـٗار  سـ ى

ٞ  احملـ ك  ٚ  اثٍـا ٛ    لمطٗـار  الـديٗت  الـتركي  ال ٗـاد ٚ  ىحمـ َ  ال ٗـاد ً  ٔوـ ٘  لتـاد  الـا  املّـا   لـ
ً  الـا  ا٧ىىـاه  العـٕ   لؽـبص  العـٕ   وـٍبي  ل ٖ  تركيال ديٛ وَ و  فعٛ وستٕٖا    ٖ ـٕ

  . الصاذٍٛ ٔساٟت ال ا عٛ ىاون.  املد عٗٛ رجن . الطٗار وَ ك٦ بّا
  Multi limb coordination : املتعدد التٍاست

 ٔكىثاه أط ا ْ وَ أكث  أٔ اثٍح ذ كا  بح التٍسٗت ىمٜ الف د يدرٚ ودٙ ِٕ
ٞ  ل٨ط اع وتٍاس ٛ ذ كا  وَ الف د بْ  ٖ ًٕ وا لكل  ٚ  أثٍـا ً  ذٗـث  .ا٥٧  بعـض  يٗـاد  ٖ ـٕ
َ  أكثـ   أٔ الـتح  بتر ٖـ   الفـ د  ٞ  ٔ لـ   بٍّٗـا  ٔالتٍسـٗت  ا٧طـ اع  وـ  ، ٔالٕيـٕع  ا مـٕس  أثٍـا
 ذ كٛ بن املطمٕبٛ املّاً أداٞ أثٍاٞ كاون بصكن ا سي ذ كٛ  تطما ٥ ال درٚ ِٔكٓ . الًٍٕ

َ  .   ـص  بٍّٗـا  ٔالتٍسـٗت  ا٧طـ اع  ٛ ا ٔوـ ٛ  ٧وثمـ ٚ   مـ    تطمبّـا  الـا  ل٨ىىـاه  الٍىٕ جٗـ  ال ـدر
ٛ   صـغٗن  ٔ ، ال ا عٛ  صغٗن . الطبمٛ ىم٘ الط   ، الطاٟ ٚ يٗادٚ جت بٛ ٛ   لـ ٛ  ادٗاطـ  بٕاسـط
 ، ادٗاطٛ وٍّٛ املتعدد التٍسٗت وَ ىال٘ وستٕٙ  تطما الا املَّ أكث  ٔوَ ا٧يداً دٔاسٛ
 . السٗا  سٗارا  يٗادٚ ، ا٧ٔركسذلا ياٟد
   Response orientation : ا٥ستحابٛ  ٕجْ 

ٛ  الس ٖعٛ احل كا  وَ أكث  أٔ اثٍح بح ا٥دتٗار ىم٘ الف د يدرِٚ٘   العـرٗر
ٛ  املٍبّـا   وَ أكث  أٔ أثٍح   دٖي ٖتي ىٍدوا ٞ  ) املختمفـ   مـ   ٔ تطمـا ( . ظـٕر  أظـٕا   ، أؼـٕا
ٛ  الف د ادتٗار س ىٛ ال درٚ ٛ  ل٦سـتحاب ٛ بٕا  ٍفـك  الـا  العـرٗر ً  ، الٗـد  سـط ٞ  أٔ ، ال ـد  أجـجا
ٓ  . ا سد وَ أد ٙ ٚ  ِٔـك َ  ىمّٗـا  ٖسـتده  ال ـدر َ  دـ٦ه  وـ ْ  . الفعـن  رد اوـ ٛ  ٔ ٕجـ  ا٥سـتحاب
 َ ٛ  ٖتؽـى ً  ا٥جتــآ لدٖـد  سـ ى ٛ  لم ٗـا                          ٔلدٖــد بـاٙ اسـتحابٛ ٍٖبغـ٘ أُ ٌ ــًٕ      با٥سـتحاب

وـا . أٔ شـد املكـاب  وـَ ىدوـْ لمسـٗارٚ أثٍـاٞ        : ٔكىثاه لكل  أُ ٖ  ر الف د الؽغص ىم٘ ار وّـاا  

ال ٗادٚ . اىتىادا ىمٜ املٍبّا  أٔ املٕايف الا  ع   شلا ، ٔوَ نا د املّاً الا  تطمبّا  م  ال ـدرٚ  



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ
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ي ار الطٗار وا الكٙ زما أُ ٖ ًٕ بْ لتردٖد درجٛ السـ ىٛ ٔ  أٙ اجتـآ ٖترـ ك بالطـاٟ ٚ بعـد      

ل  أٖؽـا  ٕجـْ اسـتحابٛ السـاٟت ملـا زمـا  عمـْ لجٖـادٚ ؼـ           ر٣ٖٛ ؼٕٞ أٔ زلـاخم ظـٕ  ذـاد . ٔكـك    

البٍــجَٖ أٔ ســرا الف اوــن ملٍــا ا٥ٌــج٥  . ٔوــَ أوثمــٛ الٕفــاٟف الــا وســتٕٙ و  فــا وــَ  ٕجــْ        

 ا٥ستحابٛ يٗادٚ سٗارٚ السبا   صغٗن لٕذٛ املفا ٗ  أثٍاٞ الكتابٛ يٗاً طبٗا التخدٖ  بعىمْ
ــتركي :    ــده الـ ــدار  lslb tnolintوعـ ــٕ و ـ ــٛ      ِـ ــ٘ ا٩لـ ــٗط ٚ ىمـ ــ د لمسـ ــا الفـ ــٕٚ الـــا سمتاجّـ ال ـ

كاســتحابٛ لمتٕا ــت وــا التغــٗرلا  املســتى ٚ الــا ٖ ــًٕ بّــا   الســ ىٛ أٔ اجتــآ احل كــٛ ٔالــا    

ٖتطمبّا املٕيف أٔ املٕؼٕخم . ٔ تطما  م  ال درٚ لدٖد ٔي  التغٗرل ٔ التٍبا بالٍتاٟخ املذل بٛ ىمٗـْ  

ف الا ركـَ التٍبـ٤  ّٗـا بكـن وـَ السـ ىٛ ٔا٥جتـآ بصـكن أكٗـد .          . ِٔكٓ ال درٚ ٥  عىن   املٕاي

ٔوَ املّاً الا  تطما  م  ال درٚ  تبـا  ِٕـٛ البٍديٗـٛ لطـاٟ  ٖترـ ك   السـىاٞ .  ب ـاٞ الطـاٟ ٚ         

ىم٘ ار فاخم وعح   الط ـس السـ١ٗ ، ٔاحلفـاف ىمـ٘ املسـا ٛ بـح سـٗارٚ ٔأدـ ٙ  مّٗـا ىٍـدوا  غـرل            

ٗـ   ادٚ دراجـٛ جٍبـا    جٍـا وـٕار شـخغ زمـ ٙ . ؼـ د كـ ٚ البٗسـبٕه .          ا٧ٔل٘ وَ سـ ىتّا . ي

         ُ رجـن   -ٔوَ أوثمٛ الٕفاٟف الا  تطمـا وسـتٕٙ و  فـا وـَ وعـده الـتركي وٍّـٛ طبٗـا ا٧سـٍا

 ساٟت الصاذٍٛ . -٥ىا البٗسبٕه -املد عٗٛ 
                    ثرل وــا اوــَ رد الفعــن ِــٕ ال ــدرٚ ىمــ٘  ىطــاٞ أســ خم اســتحابٛ ملــ    lrob lbstlrnoاوــَ رد الفعــن : 

) ظٕ  . ظٕرٚ ؼٕٟٗٛ ( ىٍدوا ٖبّ  . ِٔـكٓ ال ـدرٚ  تىثـن   الـجوَ الـكٙ ٖسـتغ يْ الفـ د ذـا         

ٖبدأ   ا٥ستحابٛ لمىثرل باستخداً الٗد ، ال دً ، أٔ أججاٞ أد ٙ وَ ا سـي . ٔسـ ىٛ ا٥سـتحابٛ    

كــ ار . ِٔــكٓ ال ــدرٚ ٥   ــاس ىٍــدوا   ٍِــا ٥  تؽــىَ أداٞ احل كــا  الغــرل  رادٖــٛ ٔالغــرل يابمــٛ لمت  

ٖكُٕ ٍِاك أكث  وَ ِدع ٍٖبغ٘ ا٥ستحابٛ لـْ أٔ أكثـ  وـَ نـٕ د ل٦سـتحابٛ زمـا أُ شمتـار        

وٍْ . ٔوَ أوثمـٛ املّـاً امل  بطـٛ بـجوَ رد الفعـن  طـ٦  ٌـار باسـ خم وـا ٖكـُٕ ىمـ٘ ِـدع وـا ىٍـدوا               

فاج١ . ؼ د الك ٚ لمخمف   لعبـٛ  ٖبّ  . أٔ ؼ د الف اون ىٍدوا ر  أذد أواً السٗارٚ بصكن و

البٗــٍخ بــٌٕخ وــٕوَ أوثمــٛ  مــ  الٕفــاٟف الــا  تطمــا ســ ىٛ رد الفعــن وٍّــٛ ســاٟت التاكســ٘ ،        

 ؼابص الص طٛ ، ال ٍاظٗٛ ، ٔاحلارس الصخع٘  

ً   io - ssos albssrobaa الـــــــــــكراخم :  -ثبــــــــــا  الٗــــــــــد                                                              ىــــــــــ ع بذلســـــــــــُٕ ٔبــــــــــأٌج ىـــــــــــا

 (1982  )AitiHad  s o idl sa  الـــــجراخم كالتـــــال٘ : ِـــــ٘ ال ـــــدرٚ ىمـــــ٘ ال ٗـــــاً   -ثبـــــا  الٗـــــد

الكراخم ، ٔالا  تطما أين يدر وَ ال ٕٚ ٔالسـ ىٛ لم ٗـاً بّـا .     -باحل كا  الديٗ ٛ ٔالثابتٛ لمٗد 

رفـاف ىمـ٘ ٔؼـا الـكراخم     ٔ تطما  م  ال درٚ الثبا  أثٍاٞ احل كٛ لت مٗن ا٥ِتجاا ٔا٥ٌـج٥  ٔلم 

ثاب  ِٔـكٓ ال ـدرٚ ٥  تطمـا الـتركي   ا٩لـٛ ٔ عـد وّىـٛ ال سـي   املـ أٚ و ٗـاس كـفٞ املّىـٛ             

ٔكــكل  ِــ٘ ال ــدرٚ ىمــ٘ ا٥ذتفــاف بالٗــد      (P.13Mstewii W.tdlwiH,2011) ثبــا  الٗــد الــكراخم   

أٔ بٍٗىـا  كـُٕ الٗـد    ٔالكراخم   ٔؼا الثٗا  . ِٔ٘  تؽىَ ثبـا  الٗـد بٍٗىـا   ـًٕ الـجراخم باحل كـٛ       

ٔالكراخم   ٌفس الٕؼا . ٔوَ ا٧ىىاه الا  تطما  م  ال ـدرٚ   طٗـا ذـٕاع اجملـِٕ ا  ،  طـ٦       

الٍــار ، ٔؼــا ادــٗص   اإلبــ ٚ ،  شــعاه الســٗحارٚ ، ٔبعــض أٌــٕاخم المرــاً . ٔوــَ أِــي الٕفــاٟف الــا  

المٕذـا  ، السـاىا ٘ ،     تطما وستٕٙ و  فـا وـَ ثبـا  الـكراخم ٔالٗـد وٍّـٛ طبٗـا ا٧سـٍاُ ، وـ وي         

 اجملِٕ ا  ، ٔدبرل املف يعا  .
ِــ٘  مــ  ال ــدرٚ الــا  تطمــا ال ٗــاً   كــا  وّارٖــٛ        ityrsoxst lbulbiاملّــارٚ املتعــددٚ :  

وتٍاس ٛ بٕاسـطٛ ٖـد ٔاذـدٚ . أٔ الٗـد وـا اراىّـا . أٔ التٍاسـت بـح الٗـدَٖ أثٍـاٞ   كٗـا ٔجتىٗـا             

  املكـاُ ٔالـا ركـَ أُ  كـُٕ ٌ ـن . أٔ جتىٗـا أشـٗاٞ وثـن          ا٧شٗاٞ . ٔ م  ال درٚ  تطما احل كٛ

ٌ ــن أٔ جتىٗــا أدٔا  ٖدٖٔــٛ أٔ جمســىا  . ِٔــكٓ ال ــدرٚ  تطمــا كــكل  اســتخداً الٗــدَٖ بصــكن  

كاوــن أثٍــاٞ التعاوــن وــا ا٧دٔا  . ٖٔــتي جتىٗــا ا٧شــٗاٞ املطمٕبــٛ بٕاســطٛ الٗــد كاومــٛ . أٔ ٖــتي       

 ارٗـــعض بٕاســطٛ الٗـــدَٖ ، ِٔــ٘  تؽـــىَ كــكل  وع   جتىٗــا أٔ   كـــا ا٧شــٗاٞ وـــا بعؽــّا الـــب   

ٛ  التركي أٔ ا٩لٛ ذ كٛ وعده  تؽىَ ٥ أٌّا كىا. ٔالجراخم الٗد ذ كا   ٍفك   الس ىٛ  با٩لـ

 ٔجتىٗــا ، املفتــٕ  ال مــا ىىمٗــا  كــاداٞ ىــدٚ وّــاً أداٞ املتعــددٚ املّــارٚ ٔ تؽــىَ ، ال ا عــا  وثــن

 ٞ ٚ  ادمفـــ٘ احملــ ك    بعؽــّا  وــا  ا٧جــجا ً  ، لمســٗار ٛ دجاٌــٛ الكتـــا ،  ظــٍاى    ا٧دٔا  ٔاســتخدا



 2022لسٍٛ            (  الثالثاجملمد الثاٌ٘ ٔالث٦ثُٕ    )العدد                                                  جممٛ كمٗٛ الذلبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    
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 فكٗـ  ٔجتىٗـا البٍديٗـٛ ٔوـَ أوثمـٛ الٕفـاٟف الـا  تطمـا  مـ  ال ـدرٚ وٍّـٛ ا ـ ا  ، الٍحــار ،             

 و بٗٛ الك٦د ، وٍبف ا٧سمرٛ الٍارٖٛ ٔوٗكاٌٗك٘ السٗارا  .

 Attention deficit hyperactivity   اؼط اد ٌ غ ا٥ٌبـاٞ املعـرٕد بفـ ط الٍصـاط :     

disorder  

ٓ ٌب ٚ  ارشمٗٛ ىَ ٌصاٚ ا٥ؼط اد : ٖعتدل وعطم  اؼـط اد ا٥ٌت  وـَ املعـطمرا     بـا

احلدٖثٛ ذٗث  ٌْ ا ٖتي التردٖد الديٗت شلكا ا٥ؼط اد  ٥   بداٖٛ الثىاٌٍٗٗا  وَ ِكا ال  ُ ، 

  ذٗــث كــاُ ٖصــخغ يبــن  لــ  ىمــ٘ أٌــْ  وــا ؼــعف   ال ــدرٚ ىمــ٘ الــتعمي ، أٔ أٌــْ دمــن بســٗص  

ٔفــاٟف املــ  أٔ أٌــْ  ظــابٛ بســٗطٛ   املــ  أٔ أٌــْ ٌصــاط ذ كــ٘ وفــ ط . بعــد  لــ  جــاٞ الــدلٗن         

التصخٗعــــ٘ ٔاإلذعــــاٟ٘ الثالــــث ل٦ؼــــط ابا  الع مٗــــٛ العــــادر ىــــَ مجعٗــــٛ الطــــا الٍفســــ٘  

ٗصرل  لْٗ ىمـ٘ أٌـْ اؼـط اد لـْ اومـٛ أىـ ا  سـمٕكٗٛ نٗـجٓ ، ٔيـد يسـىْ           ل 1980ا٧و ٖكٗٛ ىاً 

ٔالثـاٌ٘   DADAه ِٕ اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بفـ ط الٍصـاط احل كـ٘     ل٘ ٌٕىح : ا٧ٔ

ِٕ اؼط اد ىحج ا٥ٌتبآ  رل املعرٕد بف ط الٍصاط احل ك٘ ٔيد فـن احلـاه ىمـ٘ ِـكا املٍـٕاه      

بدراســٛ أىــ ا  اؼــط اد ا٥ٌتبــآ ، ٔيــد أٔؼــر  ٌتــاٟخ الترمٗــن      « بٕرٍٖــٕ ٔاوــ٣٦ٓ  » ذــا يــاً  

ــآ ، ٔ ــ ط الٍصــاط احل كــ٘ ى ؼــاُ ا٥ؼــط اد ٔاذــد ،     العــاوم٘ شلــكٓ الدراســٛ أُ ىحــ   ج ا٥ٌتب

ٔلـٗس نطــح وســت مح ٔلــكل  ىٍــدوا ياوــ  مجعٗــٛ الطــا الٍفســ٘ ا٧و ٖكٗــٛ بــبج اٞ و اجعــٛ   

الطبعــٛ الثالثــٛ دجمــ   ــ ط الٍصــاط احل كــ٘ وــا أؼــط اد ىحــج ا٥ٌتبــآ ٔوٍــك  لــ  التــارٖ      

ً ٗ) ٥ِـ٘ ، ٔب أظب  ٖطمت ىمْٗ اؼـط اد ا٥ٌتبـآ . بعـد  لـ  أجـ ٙ       ٛ (  مـّا ٛ  دراسـ ٛ  مماثمـ  لمدراسـ

 الــا الٍتــاٟخ ٌفــس    الدراســٛ ِــكٓ ٌتــاٟخ  ٕظــم  ٔيــد ٔاوــ٣٦ٓ بٕرٌٗــٕ أج اِــا الــا الســاب ٛ

ٔ ــ ط الٍصــاط احل كــ٘ ى ؼــاُ   ا٥ٌتبــآ ىحــج أُ بٍٗــ  ذٗــث الســاب ٛ الدراســٛ  لّٗــا  ٕظــم 

لٗن التصخٗعــ٘ ٔاإلذعــاٟ٘ وت٦اوـاُ اؼــط اد ٔاذــد ، ٔلٗسـا نطــح وٍفعــمح كىــا أكـد الــد   

ــاً     ــادر ىـ ــٛ العـ ــط ابا  الع مٗـ ــا ل٦ؼـ ــاً     1994ال ابـ ــٛ ىـ ــا ٔرد   و اجعـ ــ٘ وـ ــاُ 1987ىمـ ــكا بصـ  ِـ

٘  ٌصـاط  لـدّٖي  ا٥ؼط اد بّكا املعابح ا٧طفاه مجٗا  ُ ذٗث ، ا٥ؼط اد  ط لكـَ  وفـ  ذ كـ

ىـ ا   وستٕٙ ِكا الٍصاط شمتمف وَ طفـن ٧دـ  .   ـد  كـُٕ أىـ ا  ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ أشـد وـَ أ         

 ـ ط الٍصـاط احل كـ٘ لـدٙ بعؽـّي ٔيـد  كـُٕ أىـ ا   ـ ط الٍصـاط أشـد وـَ أىـ ا  ٌ ــغ              

ــآ لــدٙ الــبعض ا٩دــ  ، ٔأدــرلا يــد  تســأٙ شــدٚ أىــ ا  ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ ٔ ــ ط الٍصــاط             ا٥ٌتب

ــد    ــدال محَ ،   )احل كــ٘ لــدٙ أطفــاه  دــ َٖ  ٗ (  84-83 ػ ، 2019ىبــدالعبٗي ظــدلٙ أســاوٛ ىب

ٓ  ٔاؼـط اد  الٍصـاط   ـ ط  اؼـط اد  بـح  الفعـن  زمٕا ٥ ٔلكل   ادعـاٟغ    لتدادمـّىا  ا٥ٌتبـا

ُ  ، وعا ٔالسىا  ْ  شـاٟا  دـاط١  اىت ـاد  ٍِـاك  ٔكـا ٛ   عـن  الٍصـاط   ـ ط  يـن  كمىـا  أٌـ ٓ  سـع  ا٥ٌتبـا

. ٧ىـ ا  املؽـط ٖٛ طـٕاه ذٗـاٚ الفـ د     لبا وا  ستى  أ ا ، ىمْٗ الطفن نٕ ٖٔتفٕ  السٕٙ لمىدٙ

:  الٍصـاط  بفـ ط  املعـرٕد  ا٥ٌتبآ ٌ غ باؼط اد التع ٖف(  230 ػ ،2017اٍٖا حمىٕد ش رل ، )

Ptrt امل كــجٙ الععــء ٔجّــاآ الطفــن دوــا    ٖعــٗض ٌرلٔبٕٗلــٕج٘  صــت  ا٥ؼــط اد ِــكا. 

٤ث  ىمــٜ ذٗا ــْ ا٥جتىاىٗــٛ ، املدرســٗٛ   ٗــ(  ٔؼــعٗا  ثــ٦ث  )  املعــاد ســمٕك دــ٦ه وــَ ٖبّــ 

التٕااُ احل كـ٘ أٔ املصـ٘ أٔ ظـعٕبٛ الب ـاٞ      ٔالعىمٗٛ . ٖٔ عد بكل  أُ ٖبّ  الطفن اؼط ابا  

  وكـاُ ٔاذـد ٔظــعٕبٛ   ال ـبض ىمــ٘ ا٧شـٗاٞ بالط ٖ ـٛ املالٕ ــٛ ىٍـد ا٧طفــاه العـادٖح الــكَٖ        

راثمٌٕــْ   العىــ  الــجوين كىــا يــد ٖتعــف الطفــن بالٍصــاط الجاٟــد ٔالعدٔاٌٗــٛ أذٗاٌــا ٔســ ىٛ         

 ( 128 ػ ،2015 ك ٙ لطٗف وتٕل٘ ، )ا٥ٌفعاه ٔا٥ٌفحار . 

وفّـــًٕ ٔاســا اجملـــاه   Ptrtعــد اؼـــط اد ٌ ــغ ا٥ٌتبـــآ املعــرٕد بفـــ ط الٍصــاط     ٖ 

كاؼط اد ذٗا ٘ وستى  ، ٖتٕاجد وٍك الطفٕلٛ املبك ٚ ، ٌٔتاٟحْ  تىثـن    مـف ٔاؼـ    ا٧داٞ    

ــآ املعــرٕد بفــ ط الٍصــاط         الــٕفٗف٘ لمىٕايــف التعمٗىٗــٛ ، كىــا أُ ا٧طفــاه  ٔٙ ٌ ــغ ا٥ٌتب

Ptrt عٕبا  ٥  عد    ٍاست احل كا  الديٗ ٛ ، التٍبـٗي ا٥ٌفعـال٘ ٔالـكٙ ٖـ  بص     ٖٕاجُّٕ ظ

سٍٕا  وَ العى  ٔ  ن وـا   (5:  3)بالعىمٗا  العد ٗٛ ، ٔاشكالٗٛ السمٕك  ٍصا   الطفٕلٛ املبك ٚ 

ٔوٍك اكث  وَ ىصـ  سـٍٕا  وؽـ  وٍـك  ٌصـاٞ       )  p.25ewwts ts tiwwi yiwoatit , 2008 , )  ٕالٍى
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ٚ  العرٗٛ ال ىاٖٛ جماه   املس٠ٕلُٕ أىمَ.(2001)ٛ ا٧و ٖكٗٛ لطا ا٧طفاه ىاً ا٧كادرٗ  املبكـ 

 - وجوٍــٛ كرالــٛ ٖعــاج أُ زمــا DADA الٍصــاط بفــ ط املعــرٕد ا٥ٌتبــآ ٌ ــغ اؼــط اد أُ

 ال ابــا ٔاإلذعــاٟ٘ التصخٗعــ٘ الــدلٗن ٔ .  امل اِ ــٛ و ذمــٛ  لــ٘ الطفٕلــٛ و ذمــٛ وٍــك  ســتى 

احملــا٥ٔ  الــا  تؽــىَ اٌت ــاٞ ا٧ىــ ا  الــا  ســتخدً لتصــخٗغ      بمغــ  الع مٗــٛ ل٦ؼــط ابا 

DADA  أىىـارِي  بمغـ   الكَٖ املصاركح وَ %23،   ص  ٛ ٘  املدرسـٗ ٛ  14 ذـٕال  الـتغرلا   ٔأدـ  .سـٍ

ٛ  الـٍفس  ىمـي  رابطٛ ىَ العادر اداوس ٔاإلذعاٟ٘ التصخٗع٘ لمدلٗن بالٍسبٛ ُ  ا٧و ٖكٗـ  كـا

رل وَ أى ا  ىدً ا٥ٌتبـآ ٔالٍصـاط الجاٟـد ٔالتسـ خم     الكث ) DADA  ٔٙ لمى اِ ح سل٥ٕ أكث 

ــ اِ ح     ــٛ لمىــ ــٛ ٥اوــ ــا  ناٌٗــ ــد وتطمبــ ــ ع  ) p.203rslomsm D.oteutMm,2011,. )ا٧ُ  عــ ٖٔعــ

أٔ اؼـط اد ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ املعـرٕد     (  DAA) ا٥ؼط اد ذالٗا ىم٘ أٌْ اؼط اد ظعٕبٛ ا٥ٌتبـآ  

. كاؼـط اد وٍتصـ  ٔشـاٟا لـدٙ العدٖـد وـَ       لـدٙ وعبـي اإلكمٍٗٗكـٗح     DADAبف ط الٍصاط 

ا٧طفاه ٔامل اِ ح . ٔبـال  ي وـَ أُ ٍِـاك الكـثرل ممـَ ٖسـ٠ُٕٗ  ّـي طبٗعـٛ ا٥ؼـط اد . ٖعت ـد           

 ط الٍصــاط   الطفٕلــٛ  فــالكــثرل وــَ اإلكمٍٗٗكــٗح بصــكن دطــا أٌــْ اؼــط اد ســمٕك ٖتعــف ب     

 ٔ  ط الٍصاط ٔا٥ٌد اىٗٛ   امل اِ ٛ . 

 DADA  اد ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ املعـرٕد بفـ ط الٍصـاط اؼـط اد      ٔ  احل ٗ ٛ ٖعد اؼط 

، ٌٔبــاً اإلدارٚ الكا ٗــٛ لمــدوا  .   ( nor) وعــ   بصــكن أساســ٘ ، ٖتؽــىَ  مــف   الٕفــاٟف الكا ٗــٛ   

ٔىم٘ ال  ي وَ أُ  ع د الٕفاٟف التٍفٗكٖٛ ، ٔ مفّـا ٖصـكن اومـٛ أىـ ا   عـ ع بصـكن ٔاسـا          

ــا  مـــف   ا    ــٛ اإلكمٍٗٗكٗـــٛ باٌّـ ــاٞ وـــَ العـــعٕبا        املىارسـ ــىَ بٍـ ــا  تؽـ ــٛ الـ لٕفـــاٟف التٍفٗكٖـ

التٍفٗكٖــٛ املجوٍــٛ ٔاملتٍٕىــٛ بصــكن كــبرل   املّــاً الٕٗوٗــٛ املختمفــٛ . ٔركــَ ال ــٕه باٌــْ   ــص       

وع  ــٛ وســار  لــ  ا٥ؼــط اد ٖســاِي بفاىمٗــٛ   ىــ٦د وعبــي احلــا٥  . كىــا  صــرل ا٥جتاِــا    

ــٛ ، ٔا٥ســتٍتاجا  املبكــ ٚ  لــ٘ أُ  لــ  ا     لتمــف لــدٙ  ٔٙ ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ املعــرٕد بفــ ط      احلدٖث

 البــا وـا ٖكــُٕ فـاِ    الطفٕلــٛ املبكــ ٚ ٔلكـَ يــد ٖعـب  يابــن لمى٦ذبــٛ        ( DADA) الٍصـاط  

العفٕع ا٥بتداٟٗٛ العمٗا ، الثإٌٖٛ ، أٔ   امل اِ ٛ املبك ٚ ، ىٍـدوا ٖعـب  الفـ د وطالـا با٥ىتىـاد      

بـح   DADA. كىا أُ البرٕث الٕباٟٗٛ يدر  وـدٙ اٌتصـار   ىم٘  ا ْ ٔال ٗاً  دٙ ٔاسا وَ املّاً 

                                                    ســــــٍٛ 44 لــــــ٘  18وــــــَ ىاوــــــٛ ا٧ ــــــ اد الـــــكَٖ  ــــــذلأ  أىىــــــارِي وــــــَ   4.4املـــــ اِ ح  ــــــٕال٘  

(,2009,p.37 smotr n.nsmwM)      ْــ ــمٕك الـــكٙ  ٕافـــا  ٗـ ــْ السـ ــآ باٌـ ــ  وـــدٙ ا٥ٌتبـ ٖٔعـــ ع يعـ

ٕ      الط ــ ــتٕٙ الٍىـ ــاه وـــَ ٌفـــس وسـ ــ  وـــَ ب ٗـــٛ ا٧طفـ ــَ الـــجوَ أيعـ ــدٚ وـ ــاطا  ملـ                                 فمـــٛ ىمـــ٘ الٍصـ

ٕ :  باٌْ الجاٟد الٍصاط ٖع ع بٍٗىا( 209 ػ ،2005دالد دمٗن الصٗخم٘ ،  ) ٛ  ِـ ٛ  كىٗـ  الـا  احل كٗـ

ــْ ىىــ ٓ وــا وتٍاســ ٛ  كــُٕ ٥ٔ الطفــن ٖعــدرِا ــد ِب ــٗي ىب ــْ احلم  الــجوين(  14 ػ ، 2015 ، ىبدرب

ــا ٖٔعــ ع ــْ ىٗادٖ ــد   التعــبرل ىــَ الــٍفس أٔ    ٔاملتجا البــال  الٍىــٕ وــَ وٍاســبٛ  ــرل وســتٕٖا  باٌ ٖ

ا٧ٌصطٛ احل كٗٛ . ال مت ، التىمىن ، ٔذ كا  جسدٖٛ  ـرل ؼـ ٔرٖٛ ىاوـٛ  ـرل ِاد ـٛ ، كىـا       

  بطـٛ  ّىــٛ  ٖعـفْ الٕالـدَٖ ، املدرســح ، ٔال ٗاسـا  املٕؼـٕىٗٛ ، ِٔــكٓ احل كـا   كـُٕ  ــرل و      

 .الٗدَٖ كىا ٦ٖذا ، كىا   ٔد

ــال٘ داٟىــا وــا ٍٖــد ا ، ر         أُ ا٩بــاٞ ٔاملعمىــح ٖعــفُٕ ِــكٓ احل كــا    أذــادٖثّي كالت

ٖتع ع كىا لٕ أٌْ و اد باحل كـٛ ، ر املبـال  بالغؽـا ، ٥ ٖسـتطٗا ا مـٕس ىمـ٘ امل عـد املبالغـٛ         

ع  بــاإلذ اد ، كىــا كصــف  و٦ذبــا      احلــدٖث ، ر ر  البــا وــا ٍٍٖــدُ أٔ سمــدث ؼــحٗخ ، ٔ ٖصــ   

أٌّي ىـادٚ وـا ٖكٌٕـٕا دـارد و عـدِي ،       Ptrtا٧طفاه  ٔٙ ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط 

ٖٔتر كـــُٕ بصـــكن داٟـــ ٙ   الفعـــن بـــدُٔ   ُ ، ٔسمثـــُٕ ذ كـــا  وتـــٕ  ٚ بٕاســـطٛ أ رىّـــي  

دارد السٗا  ،  ذداث ؼٕؼـاٞ  ٔأرجمّي أثٍاٞ العىن ، المعا با٧شٗاٞ  رل املتعم ٛ باملّىٛ ، احلدٖث 

ظٕ ٗٛ  رل ىادٖٛ احلدٖث الكا ٘ ا٥ ت ار    احلدٖث ا ٗد ، اإلس اخم    التعمٗـت ىمـٜ ا٧ذـداث    

الا  دٔر ذٕشلي . ٔ ل  ٖعد نٕ د السمٕكٗا  املبـال   ّٗـا الـا ٖسـتخدوّا ا٧طفـاه  ٔٙ ٌ ـغ       

َ لمتعـــــبرل ىـــــَ ٌفســـــّي ، ك  Ptrtا٥ٌتبـــــآ املعـــــرٕد بفـــــ ط الٍصـــــاط   ــ                             ىـــــا ٔؼـــــ  كـــــن وـــ



 2022لسٍٛ            (  الثالثاجملمد الثاٌ٘ ٔالث٦ثُٕ    )العدد                                                  جممٛ كمٗٛ الذلبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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isHeiH ,  dwo , TiteeiH  (2882 ) ٌتبآ املعـرٕد بفـ ط   ا٥ ٌ غ  ٔٙ ا٧طفاه وٕؼٕى٘ بصكن

الٍصــاط ٖكٌٕــُٕ أكثــ  ٌصــاطا و م ــا ، ٔنمىــن و ارٌــٛ با٧طفــاه  ــرل املعــابح أثٍــاٞ الٍــًٕ ٔأثٍــاٞ  

ٌــٛ باحل كــا  الكمٗــٛ لمحســد ٔاحل كــا  الٗــًٕ ، ٔذ كــا  ال ــدً ٔال ســ  ،  كــُٕ كــثرلٚ و ار 

و ارٌـٛ با٧طفـاه    Ptrt بّ  أكث  لدٙ ا٧طفاه  ٔٙ ٌ غ ا٥ٌتبآ املعـرٕد ٖفـ ط الٍصـاط    

  رل املعابح  

 صـرل الدراسـا  السـكاٌٗٛ  لـ٘ أُ اؼـط اد ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ         AHiyswi eiوعده ا٥ٌتصار : 

وـَ   6.5% وَ ا٧طفاه ٔذـٕال٘   5ٛ سمدث   وعبي الث ا ا  بٍسب Ptrtاملعرٕد بف ط الٍصاط 

الــككٕر أكثــ  وــَ   بــح Ptrtالبــالغح . كىــا ٍٖتصــ  ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ املعــرٕد بفــ ط الٍصــاط     

 وــَ ى ؼــٛ أكثــ  ٔاإلٌــاث.  البــالغح    ا:  6 ٔ ا٧طفــاه   1:  ٢اإلٌــاث   ىىــًٕ الســكاُ ، بٍســبٛ   

 (  .p.63 ,eiati  ,W.t s o dteiHa,2013). وبك ا ا٥ٌتبآ ٌ غ زلا  لبّٕر الككٕر

العدٖــد وــَ ا٩بــاٞ ٦ٖذبــُٕ     tiyiwddhi t s o edwHaiالٍىــٕ ٔاملســار ل٦ؼــط اد :   

ــَ          ــا ىـ ــعا نٗٗجِـ ــ ا  ٖعـ ــَ ا٧ىـ ــغ ٓ ، ٔلكـ ــن   ظـ ــد الطفـ ــد أ٥ٔ ىٍـ ــ٘ الجاٟـ ــاط احل كـ الٍصـ

 ٕ د السمٕكٗا  املعٗارٖٛ املتغرلٚ يبن سَ سٍٕا  ا٧طفاه  ٔٔ اؼط اد ال درٚ ىم٘ ا٥ٌتبآ املعـر

بالٍصــاط الجاٟـــد يـــد ٖكٌٕـــُٕ أكثـــ  ٌصـــاطا   الـــ ذي ، أٙ    ـــذلٚ احلىـــن ، ٔبعـــد الـــ٥ٕدٚ ، أٔ     

و ذمٛ املّد ، ىادٚ وا ٖٕظفُٕ بالٍصاط ، ٔىدً السكُٕ ، ٔس ىٛ اشلٗـاد ، ٔظـعٕبٛ  ّـدٟتّي . ٔ     

ٔ ـتي   و ذمٛ وا يبن املدرسٛ ) و ذمـٛ رٖـا  ا٧طفـاه ( يـد ٖكـُٕ لـدّٖي ذالـٛ وجاجٗـٛ وت مبـٛ .         

و٦ذبـــٛ أىـــ ا  ِـــ٥٤ٞ ا٧طفـــاه ٔ صخٗعـــّا دـــ٦ه ســـٍٕا  املدرســـٛ ا٥بتداٟٗـــٛ ذٗـــث  كـــُٕ     

وصك٦ ّي وا درجٛ ال درٚ ىمٜ ا٥ٌتبـآ ٔالذلكٗـج أكثـ  ٔؼـٕذا   املدرسـٛ ا٥بتداٟٗـٛ ٔدـ٦ه        

ســٍٕا  امل اِ ــٛ ٖــٍخفض الٍصــاط الجاٟــد ىٍــد ِــ٥٤ٞ ا٧طفــاه ، ٔلكــَ املصــك٦  اداظــٛ  ــدٙ        

ٔا٥ٌد اىٗٛ  جداد . ٖٔتع   ٥٤ِٞ امل اِ ُٕ املخـاط  كـبرلٚ  تىثـن   السـمٕك ا ـاٌ  ،      ا٥ٌتبآ 

ٔاإلذبــاط ، ٔوصــاكن الع٦يــٛ وــا ا٧يــ اُ ٔالفصــن   املدرســٛ ، ٔوــا  لــ٘  لــ  ، ٔر ــا  ســتى             

وصاكن ا٥ؼط اد   و ذمٛ ال شد ٔ عب  الكثرل وـَ املصـاكن الثإٌٖـٛ أكثـ  دطـٕرٚ . ٖٔ ـا       

لــكَٖ  ع ؼــٕا ل٦ؼــط اد لــ  خمــاط  كــبرلٚ   وٕاجّــٛ املصــاكن العاطفٗـــٛ ،         ال اشــدُٔ ا 

ٔالع٦يا  الصخعٗٛ املتبادلٛ ، ٔا٧و ا  الٍفسـٗٛ ، ٔوصـاكن العىـن ٔاحلٗـاٚ ) وثـن : العـعٕبا        

%  50%  لـ٘   30املٍّٗٛ ، ٔاملصاكن الجٔجٗٛ ،  خل ... ( ٔ وَ املعت ـد أٌـْ بـدُٔ العـ٦د سـٍحد أُ ذـٕال٘       

تعمىــُٕ التكٗــف وــا  ىــايتّي   ذٗــا ّي ال ادوــٛ . أوــا الٍســبٛ  ٖ يــد ا٥ؼــط اد  ٔٙ فــاها٧ط وــَ

                       .  ســـــاب ا ٔظـــــف  الـــــا املصـــــاكن اٖـــــادٚ دطـــــ  ٖتع ؼـــــُٕ ا٩دـــــ َٖ%  50    %70ا٧دـــــ ٙ أٙ 

 ( 19-18 ػ ،2003 ، دمٗفٛ وين ىبدال محَ السٗد حمىد)

 DADAرٕد بف ط الٍصاط : أسباد اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املع

ــٛ :    ) ــبٗٛ ٔالبٕٗلٕجٗـ ــباد الععـ ــط ابا  -1أ ( ا٧سـ ــٛ ا٥ؼـ ــد:  البٕٗكٗىٗاٟٗـ ــٕاِد  ٕجـ ــ ٙ شـ  أُ  ـ

ٓ  ٌ ــغ اؼــط اد  الٍــاي٦   الكٗىٗــاٟ٘ ادمــن  طبٗعــٛ  لــ٘ ٖ جــا  Ptrt الٍصــاط ٔ ــ ط ا٥ٌتبــا

ــبٗٛ ــ    الععـ ــرل املـ ــاُ  ٗصـ ــ ُٔ أوـ ــ٘ Phs  itsw( ,  2881)  ٔ دـ ــدٔث أُ  لـ ــن ذـ ــٕااُ   دمـ  التـ

 ٘ ً    ٖـٍعكس  البٕٗكٗىٗـاٟ ملـ  ىمـ٘  ذـداث  ــٕااُ   ا٧ٌبىـٛ الكا ٗـٛ ٔا٥سـتثارٚ ممــا       ا يــدرٚ ىـد

ٖــ٤دٙ  لــ٘ فّــٕر أىــ ا  ِــكا ا٥ؼــط اد لــدٙ ا٧طفــاه . كــكل   صــرل الدراســا  التصــ سمٗٛ         

      ٘  ٔالفسٕٗلٕجٗٛ ٔالععبٗٛ ل٨  اد املعابح بّكا ا٥ؼـط اد  لـ٘ ٔجـٕد ارمفـا  لمتىثٗـن الغـكاٟ

 مٕكــٕا املــ    املــادٚ البٗؽــاٞ املٕجــٕدٚ   الفــغ العــد ٘ . كىــا ٖــكك  حمىــٕد ىبــد الــ محَ  

ٙ   WiHdtd t السـرلٔ ٌٕح  وثن بامل  الععبٗٛ الكٗىٗاٟٗٛ الٍاي٦  ٌ غ أُ (20:  1998)محٕدٚ   الـك

   ٌ ــغ ٔجــد كىــا ، بــالع٦د الــٍ غ ِــكا ٔادتفــ٘ ، احل كــ٘ اإل ــ اط ذــا٥    ٌ عــْ لــٕذا

بعض الدارسح ٌ غ ٌصاط اإلٌجٖي امل٤كسـد   ٥ذا كىا ، astieedw Pht ia الكا ٗكٕه ا أوٍٗ

ــآ .   Wd d Pht iaل٨وٍٗــــــــــــــا  ا٧ذادٖــــــــــــــٛ  ــا٥  اؼــــــــــــــط اد ٌ ــــــــــــــغ ا٥ٌتبــــــــــــ                                                       ذــــــــــــ

 ( 33 ػ ،2011دالد سعٗد ال اؼ٘ ، )



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ
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ٛ  املعاومــٛ ٞســٕ -1د ( العٕاوــن ا٥جتىاىٗــٛ :   ) ٛ  الٕالدٖــٛ املعاومــٛ أســالٗا أُ   :  الٕالدٖــ  اداط٠ــ

ا أٔ احلىاٖٛ الجاٟـدٚ أٔ اإلِىـاه أٔ الع ـاد البـدٌ٘ أٔ الٍفسـ٘      امل ٍ أٔ الع ٖ  بال  ض  تسي ٔالا

 ٔاحل واُ العاطف٘ وَ الٕالدَٖ وَ شاٌْ أُ ٖعٗا ا٧طفاه با٥ؼط اد . 

َ  وست  ٚ  رل ا٧س ٚ أُ   :  ا٧س ٚ دادن ا٥ست  ار ىدً -2 ٛ  وـ ٛ  الٍاذٗـ ٛ  ا٥يتعـادٖ  ٔا٥جتىاىٗـ

ٌسـحاً ا٧سـ ٙ أٔ  دوـاُ أذـد الٕالـدَٖ أٔ سـف        ا٥ ٔسٕٞ الجٔاج٘ التٕا ت ىدً ٔككل  ٔالٍفسٗٛ

 أذدِىا أٔ ٔ ا ْ ٖذل ا ىمْٗ وٕٗه الطفن لإلثارٚ ٔىدً الذلكٗج .

3-  ٚ ٛ  ددـٕه  دـدل ْ     : املدرسـ ُ  يـد  أٌـ ٛ   كـٕ ٛ  الب٠ٗـ ٚ ا د املدرسـٗ ٚ  ٖـد ٛ  وع ـد  لمطفـن  بالٍسـب
 ٛ ٛ  و ارٌـ ٛ  بالب٠ٗـ ٛ  ا٧سـ ٖ ٘  جدٖـدا  ىب٠ـا  نثـن  يـد  بـن  املٍجلٗـ  ادـدلا   ٔ سـّي  ، الطفـن  ىمـ
َ  ا٥ؼـط ابا   ِكٓ ٌصاٚ    عاه بصكن املدرسٗٛ ٛ  وـ ٛ  اؼـط اد  ٌاذٗـ ٛ  الطفـن  ى٦يـ   درسـٗ
ٙ  ا٧وـ   ٙ  الـك ْ  لؽـعف  ٖـ٤د ْ  ث تـ ٓ  بٍفسـ ٓ  ٔالفصـن  بـادٕع  ٔشـعٕر ٕ  حمىـد ) .  ٔ كـ ار  ، ب٘الٍـ
  (46،ػ2009
ٛ  العٕاون )د( ٛ  أسـباد  ٍِـاك  ( Psychological Factors ) الٍفسـٗ ٚ  ٌفسـٗ  وـا  وٍّـا  ٌـكك   كـثرل
 ٖم٘

ً  ِٗـاد  شـكن  ىم٘ أى اؼْ ٔ بّ  ، الٍصاط ااٟدٙ ا٧طفاه ىٍد فاِ ٚ ٔرثن : ال مت -أ   ٔىـد
َ  أٔ املفككٛ ا٧س     وٍّي ٍٖتى٘ وَ ٔااظٛ ، سمٕكّي   است  ار  داٟىـا  اراشـح  ٖصـّد  وـ

 . الٕالدَٖ بح ط٦   ّٗا ٖ ا الا ا٧س   م  أٔ ، الٕالدَٖ بح
 ا٧د َٖ وا  كٗفْ ىم٘ ىادٚ ٍٖعكس مما طٕٖمٛ ملدٚ  ظ٦ذٗٛ و٤سسا    الطفن اٌعجاه -د

 ْ ُ  ، وعّـي  ٔ ٕا  ـ ٙ   ـرل   كٗـف  الغالـا    ٖٔكـٕ ٘   لـ   ٖٔعـٕد  ، سـٕ ْ   لـ ٛ  ىجلتـ   مـ   ال سـ ٖ
  . العادٙ   اجملتىا   أٔ اشلاد٢ البٗ    ىٍْ  ّٗا عٗصٛامل نص ٔادت٦ع ، امل٤سسا 

 سمطي مما ٔ ع  ا ْ أىىالْ ٔاٌت اد اٌت ادٓ ٔكث ٚ لمطفن املستى  ٔا٧س  الٕالدَٖ ر ض -د
ً  حمـا٥ٔ  ، اداػ ىاملْ  ل٘  ٍٗسرا ، وٍجلتْ بدٟٔٗٛ ٖٔصع ٓ وعٍٕٖا ْ َ  ا٥ٌت ـا َ  وـ  ا٩دـ ٖ
 . ٔاجملتىا املدرسٛ   ٌْأي ا وَ أً أِمْ وَ أكإٌا سٕاٞ

ٚ    ا٧طفـاه  ىٍـد  ا٥ؼـط ابا   وعبـي   ـٍعكس  -د ُ  ، ااٟـد  ٌصـاط  ظـٕر َ  ىٍـد  ِـكا  ٖٔكـٕ  وـ
 ٖم آ الكٙ اإلذباط ىَ الٍا خ ا٥ٌتبآ   كٗج   الؽعف وا املت٦اً الككاٞ ٖؽعف ٖتىٗجُٔ
 . ٔ رلِا ٔاملع   ٔالث ا  الدراس٘ الترعٗن إٌٔاخم كا ٛ   ا٧طفاه ٥٤ِٞ

 أٔلكا: وٍّخ الدراسٛ:

اىتىد  الدراسٛ احلالٗٛ ىمـٜ اسـتخداً املـٍّخ شـبْ التحـ ٖء  ٙ  عـىٗي اجملىـٕىتح             

التح ٖبٗــٛ ٔالؽــابطٛ )جمىٕىــٛ ا٧لعــاد  ا  ال ٕاىــد، (، ٔ لــ   ــا ٖتفــت وــا طبٗعــٛ ٔأِــداع        

  ، ٔ تمخغ وتغرلا ْ  ٗىا ٖم٘:الدراسٛ احلالٗٛ

 .تغرل املست ن: ب ٌاوخ  درٖبٜ ياٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىدامل -1
 الكاك ٚ العاومٛ ، ال درا  الٍفس ذ كٗٛ  املتغرل التابا: -2

     .الجويناملتغرلا  الٕسٗطٛ : العى   -3

  دراسٛٔ ٗىا ٖم٘ التعىٗي التح ٖء لمباإلؼا ٛ    استخداً املٍّ  ا٥كمٍٗٗك٘.          
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 التعىٗي التح ٖء لمدراسٛ (1شكن )

ًٗا: ىٍٗٛ الدراسٛ:  ثاٌ

 ٔ ٍ سي ىٍٗٛ الدراسٛ  ل٘ جمىٕىتح:     

ا٧طفــاه جمىٕىــٛ وــَ ا٧طفــاه  ٔٙ اؼــط اد  اىتىــد  الدراســٛ ال اٍِــٛ ىمــٜ جمىــٕىتح وــَ   

٘      ٌ غ ا٥ٌتبـآ املعـرٕد بفـ ط    العباسـٗٛ لمعـرٛ الٍفسـٗٛ     الٍصـاط وـَ املذلددٖـَ ىمـ٘ وستصـف

ٔذــدٚ ا٧طفــاه بال ــاِ ٚ ٔالــكَٖ مت  صخٗعــّي طبٗــا وــَ يبــن الطبٗــا املخــتغ بٕذــدٚ ا٧طفــاه  

ىٕىـٛ وـَ ا٧طفـاه العـادٖح     أٌّي ٖعإٌا وَ اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط ٔجم

املذلددَٖ ىم٘ و كج احلٗـاٚ ا٧ ؽـن ل ىاٖـٛ الف٠ـا  اداظـٛ  حمـن ىىـن الباذـث ، ٔالـكَٖ طبـت           

ىمّٗي استىارٚ املستٕٙ ا٥جتىاى٘ ٔا٥يتعادٙ ٔاستىارٚ دراسٛ احلالٛ ٔامل٦ذبٛ املباش ٚ ٔ بح 

٦  ســـمٕكٗٛ ، ك، وصـــأٌّـــي ٥ ٖعـــإٌُ وـــَ اؼـــط اد ٌ ـــغ ا٥ٌتبـــآ املعـــرٕد بفـــ ط الٍصـــاط    

طفـن   15اجملىٕىٛ ا٧ٔ  : ىددِي  -٦  طبٗٛ أد ٙ . ٔمت   سٗي العٍٗٛ ىمٜ الٍرٕ التال٘ : أكوص

ٔ (  13وَ  ٔٙ ٌ غ ا٥ٌتبآ املعـرٕد بفـ ط الٍصـاط ٔ ـ أ  ىـددِي بـح )       (  ٌـاث ِٔـٕ   2)   كـٕر 

بٗت امل  رٚ ، ٦ٖٔذـا أُ  العدد الكٙ أ ٗ  لمباذث التطبٗت ىمْٗ   ٔذدٚ ا٧طفاه د٦ه ودٚ التط

 ىٍٗٛ اإلٌاث ظغرلٚ بال ٗاس لعٍٗٛ الككٕر ٧ُ ا٥ؼط اد أكث  اٌتصارا بح الككٕر وَ اإلٌاث

وـَ ا٧طفـاه العـادٖح ، ممـَ ٥ ٖعـإٌُ وـَ أٙ اؼـط ابا         طفـن   15اجملىٕىٛ الثاٌٗٛ : ىددِي  -د 

ٕ   ٌـاث (  2) ٔ  كـ ا  (13)ٔ  أ  ىدد  م  اجملىٕىـٛ   ٛ  كـا ١ امل العـدد  ِٔـ ٛ  التطبٗـت  لعٍٗـ َ  امل ؼـٗ  وـ

   الٍصاط بف ط املعرٕد ا٥ٌتبآ   غ  ٔٙ ا٧طفاه

: رٔىـــ٘   البرـــث احلـــال٘ ىـــدد وـــَ احملكـــا  ٥دتٗـــار ٔيبـــٕه احلـــا٥   جـــ اٞا  ادتٗـــار العٍٗـــٛ -

املصــاركٛ   الدراســٛ ال اٍِــٛ ٔ لــ  بّــدع و اىــاٚ وٍــا التــدادن أٔ ادمــص   ىٍٗــا  الدراســٛ       

ٗـ   ت املٕؼـٕىٗٛ ٔىـدً الترٗـج الف٠ـٛ وعٍٗـٛ ىمـٜ ذسـاد أدـ ٝ ٔكـكا اشـتىاشلا           ٔ ل  بغـ   ل 

املـتغرلا  الـا ٖتٕيـا أٌّـا  ـ٤ث  ىمـٜ ظـد  الٍتـاٟخ وثـن ر             ٔ لـ   - العٍٗا  وَ وتٍٕخم یىمٜ وك

 السَ ، ٔا ٍس ، ٔالتصخٗغ 

-         ٙ ــ  ــ أ  املـــدٝ العىـ ــتغرل العىـــ  :  ـ ــتغرلا  التالٗـــٛ :) أ ( وـ ــكٓ احملكـــا  املـ ــىٍ  ِـ لمعٍٗـــٛ  ٔ ؽـ

 ٖبّـ   ذٗـث  املدرسٛ ددٕه سَ ٧ٌْ العى ٙ املدٙ  ل  ادتٗار مت ذٗث ىاوا( 10:  6ا٥مجالٗٛ وَ ) 

 ٥ؼط اد كىصكمٛ اجتىاىٗٛ و٤ريٛ جدا لمىحتىا املدرس٘ ا

الـككٕر ، ٔاإلٌــاث ر   •) د ( وـتغرل ا ـٍس : اشـتىم  ىٍٗـا  الدراسـٛ ال اٍِـٛ ىمـٜ كـ٦ ا ٍسـح          

بٗــاُ ٌــٕخم ا ــٍس   ا٧داٞ ىمــٜ وــتغرلا  الدراســٛ ، ِٔــن ٍِــاك  ــ ٔ      ٔ لــ  إل اذــٛ الف ظــٛ   

 بٍّٗىا    ل  ا٧داٞ  

اس التتبع٘ مل ٗاس٘  الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفسر كٗٛ  ىمٜ أطفاه اجملىٕىٛ بعد و ٔر شّ  وَ ال ٗ

 اٌتّاٞ  طبٗت الدلٌاوخ التدرٖء

 ٔٙ اؼط اد ٌ غ ادتٗار ىٍٗٛ الدراسٛ وَ بح أطفاه  )جمىٕىٛ التدرٖا ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد(

  ستصف٘ العباسٗٛ لمعرٛ الٍفسٗٛ ٔذدٚ ا٧طفاه بال اِ ٚ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط 

  طبٗت الدلٌاوخ التدرٖء ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد ىمٜ أطفاه اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ

 ال ٗاس البعدٙ مل ٗاس٘ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفسر كٗٛ  ىمٜ أطفاه اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ 

  الٍفسر كٗٛ  )ال ٗاس ال بم٘( ىمٜ أطفاه اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ  طبٗت و ٗاس٘ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا

 ٔالؽابطٛ



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ
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) د ( وتغرل املستٕٝ التعمٗى٘ : مت ادتٗار ىٍٗٛ الدراسٛ وَ ط٦د امل ذمٛ ا٥بتداٟٗٛ العـف ا٧ٔه  

 ٔذا العف اداوس ا٥بتداٟ٘

ركح   الدراســٛ احلالٗــٛ ٔ  ــا ملعــاٖرل  ) د ( وــتغرل التصــخٗغ : مت ادتٗــار أ ــ اد اجملىٕىــا  املصــا 

 صخٗعٗٛ حمددٚ لكن جمىٕىٛ ىمٜ ذدٚ ذسا حمكا  التصخٗغ الـا  تطمبّـا ، كىـا ادـترل     

مجٗا أ  اد العٍٗٛ ممـَ  ٍطبـت ىمـّٗي احملكـا  التصخٗعـٗٛ لكـن جمىٕىـٛ ر  ٔٙ ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ          

          تصخٗغٕه احلا٥  بٍاٞ ىمٜ ِكا الٔ  ط الٍصاط ٔككل  العادٖح ر ٔمت يب

  : 

لدراســـٛ الفـــ ٔ  بـــح جمىـــٕىا الدراســـٛ ِٔىـــا  alra  -eاســـتخدً الباذـــث ادتبـــار  

اجملىٕىٛ ا٧ٔلـ٘ ٔ صـتىن ىمـٜ ا٧طفـاه  ٔٙ اؼـط اد ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ املعـرٕد بفـ ط الٍصـاط ،           

ســٛ ِٔــ٘ الــكاك ٚ العاومــٛ   ِٔــي ا٧طفــاه العــادٖح وــَ ذٗــث وــتغرلا  الدرا    ٔاجملىٕىــٛ الثاٌٗــٛ  

ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ ٔأٖؽـا اسـتخدً الباذـث ادتبـار سـبرلواُ إلزمـاد الع٦يـٛ بـح وـتغرلا           

 الٍفس ذ كٗٛ لدٙ جمىٕىا الدراسٛالدراسٛ ِٔ٘ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  

 ث   ستىارٚ املستٕٝ ا٧يتعادٝ ٔا٧جتىاىٜ  ىداد الباذ -

ــاه           - ــدٚ ا٧طفـ ــتغ بٕذـ ــ٘ املخـ ــا الٍفسـ ــن الطبٗـ ــَ يبـ ــٛ وـ ــَ احلالـ ــٗكا  ٝ ىـ ــء السـ ــ  الطـ لت  ٖـ

  ستصفٜ العباسٗٛ لمعرٛ الٍفسٗٛ  

ٍح وعـطف٘    ٌ٘ ، سترللٍحاُ وتٕلدٌخ   مجٛ ٔو ٗاس الف ا الععء الس ٖا ، ) اىداد : ً . وٕ -

ذـٕا  ىصـ َٖ ديٗ ـٛ (     ْ طبٗ  ٖستغ  ) خمتع    دٝ ادتبار ىَ ىبارٚ ِٕ (2001)كاونحمىد 

ادتبــارا ۰1وعــىي لمفرــغ املبــد٢ الســ ٖا لمتكاوــن الععــبٜ  ــٜ ار باطــٛ بــالتعمي ٖٔتكــُٕ وــَ       

  ىٗا ركَ و٦ذبٛ املفرٕػ أثٍاٞ أداّٟا بّدع التعـ ع املبكـ  ىمـٜ ا٧طفـاه أظـراد ظـعٕبا        

 التعمي ابتداٞ وَ سس سٍٕا  ا  امل اِ ٛ ٔال اشدَٖ 

  ىادٚ التطبٗت ر ىداد الباذث ر  - ٖ ٛ التطبٗتذساد ثبا  ا٧دتبار بط

 ىادٚ التطبٗت ( ٥دتبار الف ا الععء الس ٖا لعٍٗٛ ا٧طفاه  ٔٝ  -ذساد الثبا  بط ٖ ٛ )التطبٗت ( 1جدٔه )

 ٌ غ ا٧ٌتباٚ املعرٕد بف ط الٍصاط ببستخداً وعاون ا٧ر باط برلسُٕ

  ىادٚ التطبٗت التطبٗت 

 

 املتٕسص

 

اإلذم اع 

 عٗارٝامل

 

 املتٕسص

 

ا٧ذم اع 

 املعٗارٝ

وعاون 

 ا٧ر باط

(R) 

 

وستٕٝ 

 الد٥لْ

 54.67 ادتبار الف ا الععء الس ٖا

 

 

17.14 49.27 15.48 0.86 00.0 

 86) ا٧ٔه ٔالثاٌ٘ لكا  ا٥دتبار( أُ وعاون ا٥ر باط بح التطبٗ ح 1ٖتؽ  وَ جدٔه )

 ( ِٔكا ٖعين أُ امل ٗاس ثاب  0.05( ، )  0.01. ** ( ِٔ٘ دالٛ ىٍد وستٕٙ د٥لٛ )  0.

 ذساد العد  التىٗجٝ

 (ذساد العد  التىٗجٝ إلدتبار الف ا الععٜٗ الس ٖا ببستخداً  دتبار ر ر2جدٔه )

 ٔجمىٕىٛ ا٧طفاه العادٖح  ٜ  دتبار الف ا الععبٜ الس ٖا  ADHDد٥لْ الف ٔ  بح جمىٕىٛ ا٧طفاه 

 جمىٕىٛ ا٧طفاه  ٔٝ ً

ADHD 

يٗىٛ  ٕىٛ ا٧طفاه العادٖحجمى

 ر ر

وستٕٝ 

 الد٥لْ

 0.00 6.75 خم س خم س 

45.67 17.14 21.00 8.90 
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( أٝ أٌّـا  00.0(ٔ سـتٕٝ د٥لـْ )  6.75( أُ يٗىـٛ ر ر احملسـٕبٛ )  2ٖتؽ  وَ ا دٔه ريـي )  

ىمـٜ   ( أٝ  ٕجـد  ـ ٔ  دالـٛ  ذعـاٟٗا بـح اجملىـٕىتح ممـا ٖـده        0.01(،)0.05دالٛ ىٍـد وسـتٕٝ د٥لـٛ )   

 ظد  ا٧دتبار ذٗث أٌْ يادر ىمٜ التف ٖت بح اجملىٕىا  املختمفٛ .

 ســتاٌفٕرد و ٗــاس وــَ العاومــٛ الــكاك ٚ ادتبــار الباذــث اســتخداً:  العاومــٛ الــكاك ٚ ادتبــار - ٢

لعــٕرٚ اداوســٛ الٍســخٛ املعدلــٛ   مجــٛ ٔ  ــٍح حمىــٕد الســٗد أبٕالٍٗــن ذٗــث   ا لمــككاٞ ب٠ٗٗــٛ

ـٗـ   وــَ  ــ دا 12وــٍّي اداظــٛ الف٠ــا  وــَ  ــ دا 352 وــٍّي  ــ دا3770اس  ؽــىٍ  ىٍٗــٛ   ــٍح لمى 

َ  3 ٔ الككٕر وَ  9 ىدد احل ك٘ الٍصاط بف ط املعرٕد ا٥ٌتبآ يعٕر  ٔٙ ا٧طفاه  اإلٌـاث  وـ

 ذساد : مت ذٗث

ــار : . مت ذســاد الثبــا  ل٦دتبــارا  الف ىٗــٛ املختمفــٛ بطــ ٖ ا  ىــادٚ التطبٗــت         ) أ ( ثبــا  ا٥دتب

ٍعــفٗٛ احملســٕبٛ  عادلــٛ ألفــا ك ٌٔبــام ذٗــث بمــ  وعاوــن ثبــا  ادتبــار الــكاك ٚ        ٔالتحجٟــٛ ال

 التحجٟــٛ ط ٖــت ىــَ الثبــا  وعاوــن بمــ  بٍٗىــا ، 00971 العاومــٛ باســتخداً ط ٖ ــٛ  ىــادٚ التطبٗــت   

.. ، الكاك ٚ العاومٛ المفبٗـٛ   943عادلٛ ألفا ك ٌٔبام لمكاك ٚ العاومٛ  رل المفبٗٛ   الٍعفٗٛ

919.1 . 
( ظــد  اإلدتبــار : مت ذســاد ظــد  ا٥دتبــار بطــ ٖ تح ا٧ٔلــ٘ ِٔــ٘ ظــد  التىٗٗــج العىــ ٙ   د  )

ذٗــث مت يٗــاس يــدرٚ ا٥دتبــار ىمــٜ التىٗٗــج بــح اجملىٕىــا  العى ٖــٛ املختمفــٛ ٔكاٌــ  الفــ ٔ       

ٞ  ار بـاط  وعاوـن  ذسـاد  ِ٘ ٔالثاٌٗٛ 0.01مجٗعّا دالٛ ىٍد وستٕٙ ٚ  سـتاٌفٕرد  و ٗـاس   كـا  العـٕر

ٚ  الكمٗٛ لدرجٛبا ككن اداوسٛ ٛ  لمعـٕر ٘ ..  76 ٔ 0.74 بـح  ٔ  أذـ   ال ابعـ وعـاو٦  ظـد      ِٔـ

   ل٘ ار فاخم وستٕٙ ظد  امل ٗاسو بٕلٛ بٕجْ ىاً ٔ صرل

 

ثي ياً الباذـث بتطبٗـت و ٗاسـ٘ اسـتاٌفٕرد بٍٗٗـٛ لمـككاٞ العـٕرٚ اداوسـٛ  ٔالفـ ا الععـبٜ            -2

رجا  ىمــٜ ِــكَٖ امل ٗاســح، ٔيــد بمــ   الســ ٖا ٔ  ــاك لــدرجا ّي مت ادتٗــار ا٧طفــاه وٍخفؽــ٘ الــد 

 ( طف٦ك ٔطفمٛ.30ىددِي )

( طفـــ٦ك ٔطفمــٛ    جمىـــٕىتح  ذــداِىا اجملىٕىـــٛ التح ٖبٗـــٛ    30ثــي يـــاً الباذــث بت ســـٗي )   -3

( طف٦ك ٔطفمـٛ، ٔاجملىٕىـٛ الؽـابطٛٔيد بمـ      15)جمىٕىٛ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد( ٔيد بم  ىددِي )

ٛك.   15ىددِا )  ( طف٦ك ٔطفم

                ٔيــد مت التاكــد وــَ جتــاٌس العٍٗــٛ   العىــ  الــجوين، ذٗــث أُ ا٧طفــاه  ــذلأ  أىىــارِي بــح        

( ســٍٛ ٔكــكل    اجملىــٕىتح التحــ ٖبٗتح ا٧ٔ  ٔالثاٌٗــٛ. كىــا مت التاكــد وــَ  كــا ٤         10 -6)

عاومــٛ ٔال ــدرا  اجملىــٕىتح التحــ ٖبٗتح ا٧ٔ  ٔالثاٌٗــٛ   ال ٗــاس ال بمــ٘ مل ٗاســ٘ الــكاك ٚ ال 

 :  (3الٍفس ذ كٗٛ ، ِٔكا وا ٖٕؼرْ جد٥ُٔ )

 (30:  كا ٤ اجملىٕىتح التح ٖبٗٛ ٔالؽابطٛ    و ٗاس استاٌفٕرد بٍٗٗٛ  )يٗاس يبم٘( )ُ= (3جدٔه )

وتٕسص  ُ املتغرل امل ٗاس

 ال  ا

جمىٕخم 

 ال  ا

U Z ٛالد٥ل 

و ٗاس استاٌفٕرد 

بٍْٗٗ الكاك ٚ 

العاومٛ  )ال ٗاس 

 ٘(ال بم

اجملىٕىٛ  اجملىٕىٛ

 التح ٖبٗٛ

 رل  0.902 56.5 165.5 13.79 15

 دالٛ

اجملىٕىٛ 

 الؽابطٛ

15 11.21 134.5 

(: ىـــدً ٔجـــٕد  ـــ ٔ  دالـــٛ  ذعـــاٟٗاك بـــح ر ـــا درجـــا  اجملىـــٕىتح    3ٖتؽـــ  وـــَ جـــدٔه )             

ه ىمـٜ التكـا ٤   ِـكا    التح ٖبٗٛ ٔالؽابطٛ    ال ٗاس ال بم٘ مل ٗـاس الـكاك ٚ العاومـٛ ، ممـا ٖـد     

 املتغرل.

  ىداد الباذث  ب ٌاوخ  درٖبٜ ياٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد ببستخداً الكىبٕٗ   - 

ــ اٞا             ــٛ اإلجـ ــٕ: رجمىٕىـ ــْ ِـ ــد باٌـ ــاد  ا  ال ٕاىـ ــاٟي ىمـــٜ ا٧لعـ ــاوخ ال ـ ــد بالدلٌـ ٖ عـ

اىـد  د  ا  ال ٕاملخططٛ ٔاملٍبىٛ ٔالا أىد  ىمٜ أسس ىمىٗـٛ ٔوٕؼـٕىٗٛ ال اٟىـٛ ىمـٜ ا٧لعـا     

ٔالــا  تؽــىَ أٌصــطٛ ٔ ــدرٖبا  وســتخدوا  ٍٗــا  الٍب ٖــٛ الســمٕكٗٛ        باســتخداً الكىبٗــٕ  ،  



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(   ٘ (; بّــدع  ٍىٗــٛ الــكاك ٚ العاومــٛ   التعجٖــج ٔاملٍايصــا  ا ىاىٗــٛ ٔاحلــٕار ٔوّــاً الٕاجــا املٍجلــ

ىمـــٜ  ا٧لعـــاد ال اٟىـــٛٔال ـــدرا  الـــٍفس ذ كٗـــٛ  ٔيـــد مت  ع ٖـــف ا٧لعـــاد  ا  ال ٕاىـــد باٌّـــا ر 

وســاىدٚ الكىبٗــٕ   الــا لكىّــا يٕاىــد حمــددٚ  ســّي    دراك الطفــن شلــا ٔ  باىّــا  ســاىدٚ          

 الكىبٕٗ    

ٔ ّــدع    اٖــادٚ وصــاركٛ الطفــن ٔوثاب  ــْ ىمــٜ الــتعمي ٔ ٍىٗــٛ  اكــ  ّي العاومــٛ     

الكمىــا  الٍايعــٛ، الكمىــا  املت اطعــٛ، كمىــٛ الســ ،   المفبٗــٛ ٔ ــرل المفبِٗٛٔــكٓ ا٧لعــاد وثــن   

 ."كمىا  املستعرلٚ، لعبٛ الصط ٌخ، ألعاد البطايا ، لعبٛ السمسمٛ الغكاٟٗٛ، ا٧شكاه املتطاب ٛال
 :ا٧لعاد  ا  ال ٕاىدأِداع الدلٌاوخ التدرٖء ال اٟي ىمٜ 

د٦ه ا٥لعـاد  ا   ، وَ ADHDلدٝ   ٍىٗٛ ٖتىثن اشلدع العاً لمدلٌاوخ    اشلدع العاً:

َ دــ٦ه  ٍٗــا  التعجٖــج ٔاملٍايصــا  ا ىاىٗــٛ ٔاحلــٕار، ٔوّــاً    ، ٔوــال ٕاىــد باســتخداً الكىبٗــٕ   

ٖٔتف خم وَ ِكا اشلدع العاً جمىٕىٛ وـَ ا٧ِـداع اإلج اٟٗـٛ اداظـٛ بالدلٌـاوخ       الٕاجا املٍجل٘.

 .ا٥لعاد  ا  ال ٕاىدِٜٔ وٕؼرٛ ومسا  الدلٌاوخ التدرٖء ال اٟي ىمٜ 

 :ا٥لعاد  ا  ال ٕاىد اٟي ىمٜ اإلج اٟٗٛ لتطبٗت الدلٌاوخ التدرٖء ال احملددا 

بٕذــدٚ ا٧طفــاه  ستصــفٜ العباســٗٛ لمعــرٛ   مت  طبٗــت ِــكا الدلٌــاوخ      املكاٌٗــٛ:  ددا احملــ -1

 الٍفسٗٛ  

ىمـٜ   ا٥لعـاد  ا  ال ٕاىـد  مت  ٍفٗك ٔ طبٗـت الدلٌـاوخ التـدرٖء ال ـاٟي ىمـٜ        الجوٍٗٛ:ددا  احمل -2

( ديٗ ــٛ،  ٗــث 60ســا  أســبٕىٗاك، وــدٚ كــن وٍّــا ) أســابٗا )شــّ اُ(، بٕايــا ثــ٦ث جم  مثاٌٗــٛوــدٝ 

لمعاً الدراسـ٘   ا٧ٔه( جمسٛ، ٔ ل  د٦ه الفعن الدراس٘ 24ٖكُٕ العدد الكم٘  مسا  الدلٌاوخ )

2020/ 2021. 

ا٥لعــاد  ا  ال ٕاىــد باســتخداً مت  طبٗــت الدلٌــاوخ التــدرٖء ال ــاٟي ىمــٜ   :البصــ ٖٛددا  احملــ -3

 بٕذدٚ ا٧طفاه  ستصفٜ العباسٗٛ لمعرٛ الٍفسٗٛ  الكىبٕٗ   ىمٜ ا٧طفاه   

 :ا٥لعاد  ا  ال ٕاىددطٕا   ىداد ٔبٍاٞ الدلٌاوخ التدرٖء ال اٟي ىمٜ 

ا٥لعــاد  ا  ال ٕاىــد    ٍىٗــٛ الــكاك ٚ  يــاً الباذــث ببىــداد ب ٌــاوخ  ــدرٖء يــاٟي ىمــٜ       

 العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ  

 اد الدلٌاوخ باملعادر ا٧ساسٗٛ ا٩ ٗٛ:ٔيد استعاُ الباذث    ىد     

 .ا٥لعاد  ا  ال ٕاىداإلطار الٍب ٙ لمدراسٛ، ٔالكٙ مت   درْ ٔالكٙ  ٍأه -أ
اإلط٦خم ىمٜ الدراسا  الساب ٛ الع بٗٛ ٔا٧جٍبٗٛ امل  بطٛ بّكا اجملـاه، ٔاإلطـ٦خم ىمـٜ بعـض      -د

 با٥لعاد  ا  ال ٕاىد.الدلاوخ اداظٛ 

اع ٔجمســــا  الدلٌــــاوخ ىمــــٜ الســــادٚ احملكىــــح وــــَ  ٔٙ ادــــدلٚ  ثــــي مت ىــــ   أِــــد     

 ٔاملتخععح   جماه ىمي الٍفس ٔالعرٛ الٍفسٗٛ  

 :لعاد  ا  ال ٕاىدحمتٕٝ الدلٌاوخ التدرٖء ال اٟي ىمٜ ا٧

ٛك، بٕايــا ) 24 كــُٕ الدلٌــاوخ وــَ ىــدد )        ( 60( جمســا  أســبٕىٗاك، وــدٚ كــن وٍّــا )   3( جمســ

 ٕ ىــٛ وــَ ا٧ٌصــطٛ ٔاملىارســا  املتٍٕىــٛ ٔال٦اوــٛ لمٕظــٕه ل٨ِــداع     ديٗ ــٛ،  ٗــث  صــىن جمى

باإلؼــا ٛ    التعجٖــج ٔاملٍايصــا   ا٥لعــاد  ا  ال ٕاىــداشلاوــٛ ٔاداظــٛ لمدلٌــاوخ التــدرٖء وثــن  

ا ىاىٗـــٛ ٔاحلـــٕار ٔوّـــاً الٕاجـــا املٍجلـــ٘، ٔبا٥ىتىـــاد ىمـــٜ بعـــض الفٍٗـــا  ٔا٧دٔا  ٔالٕســـاٟن    

ــت  مــ  ا٧ِــدا    ٔوّــاً  ، ٔركــَ  ع ٖــف التعجٖــج ٔاملٍايصــا  ا ىاىٗــٛ ٔاحلــٕار      عال٦اوــٛ لتر ٗ

 الٕاجا املٍجل٘ كىا ٖم٘:

  Reinforcementالتعجٖج -ا

( باٌْ اإلجـ اٞ الـكٙ ٖـ٤دٙ  ٗـْ ذـدٔث السـمٕك     ٕابـا        188 -182: 2003ٖٔع  ْ مجاه ادطٗا )    

ىــاه ذــدٔث  لــ  الســمٕك      زمابٗــٛ أٔ  االــٛ  ٕابــا ســمبٗٛ: ا٧وــ  الــكٙ ٖذل ــا ىمٗــْ اٖــادٚ اذت      

املست بن   املٕايف املىاثمٛ، ٔل د ركـج السـمٕكُٕٗ وٍـك البداٖـٛ ىمـٜ ؼـ ٔرٚ اسـتخداً التعجٖـج         



 2022لسٍٛ            (  الثالثاجملمد الثاٌ٘ ٔالث٦ثُٕ    )العدد                                                  جممٛ كمٗٛ الذلبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بإٌاىْ سٕاٞ كاُ أٔلٗـاك أٔ ثإٌٖـاك، وادٖـاك أٔ وعٍٕٖـاك،  زمابٗـاك أٔ سـمبٗاك، ٌٔـادراك وـا ختمـٕ بـ اوخ  عـدٖن            

 ث ٓ البال    سمٕك اإلٌساُ.السمٕك وَ التعجٖج اإلزماب٘; ٖٔعٕد  ل     أ

 عٍٜ  د  ٖتىثن ِكا ا٧سـمٕد   وكا ـاٚ الفـ د ىٍـدوا ٖ ـًٕ بالسـمٕك السـٕٙ امل بـٕه،  املكا ـاٚ              

 (.28 -27: 2008 ٤دٙ بدٔرِا    وٗن الف د     ك ار السمٕك السٕٙ )س ٙ رشدٙ ب كا ، 

 : Discussionsاملٍايصا  ا ىاىٗٛ ٔاحلٕار -د

ا ا٧سمٕد ىمٜ   دٖي وعمٕوا  سٗكٕلٕجٗٛ بط ٖ ـٛ وٍبىـٛ لعٍٗـٛ الدراسـٛ، لجٖـادٚ      ٖٔ ًٕ ِك    

استبعارِي باٌفسّي بط ٖ ٛ وٕؼٕىٗٛ; مما ٍٖى٘ لـدّٖي ا٥ِتىـاً  ـدٝ ذـاجتّي ٔر بـتّي        

 م ٘ املعمٕوا ، الا ٖ اى٘  ّٗا أُ  كُٕ شلـا ظـمٛ ٔثٗ ـٛ  صـك٦ ّي اداظـٛ. ٖٔـ ٝ الكـثرل وـَ         

د املٕىبٛ ٔاإلرشاد ٔالتٕجْٗ ٖعد وَ الٕسـاٟن املّىـٛ لٍ ـن ال ـٗي ٔ كسـابّا شلـي       ا٥ذثح أُ أسمٕ

 (.120: 2010)أذ٦ً الع بأٙ، 

 : Homework Assignmentsوّاً الٕاجا املٍجل٘ -د

ذٗــث ٖــتي  صــحٗا أ ــ اد ىٍٗــٛ الدراســٛ ىمــٜ ىىــن وّــاً وعٍٗــٛ بــاملٍجه دــ٦ه ا مســا   تعمــت       

أُ ملّــاً   Booth (2010: 6) لــدث بــح ا مســا ، ٔيــد  كــ  بــٕث  ٕايــف احلٗــاٚ الٕٗوٗــٛ الــا

 الٕاجا املٍجل٘ العدٖد وَ املجاٖا، وٍّا وا ٖم٘:

  ىطاٞ الف ظٛ ٧  اد ىٍٗٛ الدراسٛ لمى اجعٛ ٔالتى َٖ ىمٜ وا يد  م ٕٓ وَ وعمٕوا . -

  ٠ّٗٛ أ  اد ىٍٗٛ الدراسٛ لمحمسا  التالٗٛ. -

-    ٛ ــٛ ادارجٗــٛ         صــحٗعّي ٔالســىا  شلــي بف ظــ وٍاســبٛ ٥ستكصــاع ٔاســتخداً وعــادر الب٠ٗ

 التعمي.

 ٔالتغكٖٛ ال اجعٛ ٔالٍىكجٛ. باإلؼا ٛ    امل ابمٛ ٔاحملاؼ ٚ     

ٍٖغ الفـ   ا٧ٔه ىمـٜ   

يـاً الباذـث باسـتخداً ادتبـار ٖٔمكٕكسـُٕ ال٦بـاراوذلٙ       ٥ٔدتبار ظرٛ ِكا الفـ  ،         

 (:4ل٨أاد امل  بطٛ، ٔ ل  كىا ٖٕؼرْ جدٔه )

ف ٔ  بح ر ا درجا  ل٨أاد امل  بطٛ حلساد د٥لٛ ال Wilcoxonٌتاٟخ استخداً ادتبار ٖٔمكٕكسُٕ: (4جدٔه )

 (15)ُ=لدٝ أطفاه اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ ا٧ٔ   كاك ٚ العاومٛالال ٗاسح ال بم٘ ٔالبعدٙ مل ٗاس 
 

وتٕسص  ُ ال ٗاس املتغرل أٔ البعد

 ال  ا

جمىٕخم 

 ال  ا

Z ٛذحي  الد٥ل

التاثرل 

 رث.ً

و ٗاس 

الكاك ٚ 

 العاومٛ

 ال بم٘ ال  ا السالبٛ -البعدٙ

 ال  ا املٕجبٛ

  ا احملاٖدٚال 

  مجال٘

0 

15 

0 

15 

0 

6.5 

0 

78 

3.062 0001 00883 

Z ( ٕٝ0.05ىٍد وست =)10645     Z              ( ٕٝ0.01ىٍد وست =)20326      

( بــح ر ــا درجــا   0.01ٔجــٕد  ــ ٔ  دالــٛ  ذعــاٟٗاك ىٍــد وســتٕٝ )  : (4ٖتؽــ  وــَ جــدٔه )      

ٙ ، ٔ ل  لعـاحل ال ٗـاس    الكاك ٚ العاومٛال ٗاسح ال بم٘ ٔالبعدٙ مل ٗاس  ، ممـا ٖـده ىمـٜ    البعـد

ــاه      عالٗـــٛ الدلٌـــاوخ  ــد    ٍىٗـــٛ الـــكاك ٚ لـــدٝ أطفـ ــدرٖء ال ـــاٟي ىمـــٜ ا٧لعـــاد  ا  ال ٕاىـ التـ

 اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ  

ٙ ، ذٗـث ٔجـد   ـ ٔ  دالـٛ لعـاحل ال ٗـاس       ا٧ٔهٔبكل  ل    ظرٛ الفـ           البعـد

كىــا بمــ  ذحــي  ــاثرل الدلٌــاوخ التــدرٖء  ،العاومــٛ الــكاك ٚ   و ٗــاس  ال بمــ٘و ارٌـٛ بال ٗــاس  



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ
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% وـَ  77.9(، ِٔـكا ٖعـين أُ   0.883ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد    ٍىٗٛ الكاك ٚ  ىمٜ الذل ٗا )

التبــاَٖ   الــكاك ٚ   جــا    الدلٌــاوخ التــدرٖء ال ــاٟي ىمــٜ ا٧لعــاد  ا  ال ٕاىــد، ِٔــكا  ــاثرل       

 كبرل.

وتٕســـطا  درجـــا  طـــ٦د ىٍٗـــٛ الدراســـٛ   ال ٗاســـح ال بمـــ٘    ٔملع  ـــٛ الفـــ ٔ  بـــح     

استخدً الباذث ذساد املتٕسطا  لدرجا ّي ٔجاٞ  الٍتاٟخ كىا  و ٗاس الدا عٗٛ،ٔالبعدٙ ىمٜ 

 (:5  جدٔه )

 الكاك ٚ  ال ٗاسح ال بم٘ ٔالبعدٙ ىمٜ و ٗاس  أطفاه اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ وتٕسطا  درجا  : (5جدٔه )

   أطفـاه اجملىٕىـٛ التح ٖبٗـٛ ا٧ٔ    يٗي وتٕسـطا  درجـا     :(5ٖتؽ  وَ جدٔه )      

ٛ  ال ٗاســح ال بمــ٘ ٔالبعــدٙ ىمــٜ     ــاس الــكاك ٚ العاومــ ، ٔالفــ   بٗــٍّي   ال ٗاســح ال بمــ٘    و ٗ

 . البعدٙٔالبعدٙ، ِٔكا الف   لعاحل ال ٗاس 

 

 (2شكن )

  ال ٗاسح ال بم٘ ٔالبعدٙ  أطفاه اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ التىثٗن البٗاٌ٘ ملتٕسطا  درجا  

 الكاك ٚ العاومٛو ٗاس 

التـــدرٖء ال ـــاٟي ىمـــٜ ا٧لعـــاد  ا  ال ٕاىـــد    ٍىٗـــٛ الدلٌـــاوخ  كىـــا ٖ جـــا دمـــا     

  الدلٌـاوخ،    جمسـا  الدلٌـاوخ ٔذ ظـّي الصـدٖد ىمـٜ املصـاركٛ        ا٧طفـاه     فاىن  الدا عٗٛ

با٥ِتىـاً   كـبرل   ذسـاس  لـدّٖي  كاُ ا مسا  املصاركح أثٍاٞ ا٧طفاه أُ الباذث ذٗث ٔجد

ٜ  ٔالذلكٗـج  ٛ  ىمـ ٛ  ا مسـا   مجٗـا  وتابعـ ُ  كىـا   ّٗـا،  ٔاملصـارك ٛ  كـا  الباذـث  بـح  لمع٦يـ
   دد. كىـا  دُٔ أ كارِي ىَ التعبرل ىمٜ ٔذثّي الٕدٖٛ املعاومٛ التدرٖبٗٛ ٔجمىٕىٛ الدراسٛ

 الدلٌاوخ  عالٗٛ   كبرل دٔر شلا كاُ ل٦ستفادٚ ٔدا عٗتّي ا٧طفاه يابمٗٛ ُأ
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ٍٖغ الف   الثاٌٜ ىمـٜ اٌـْ   

  

اد الفــ ٔ  بـح وتٕســص  ٔ لمتر ـت وـَ ظــرٛ الفـ   اســتخدً الباذـث ادتبــارا  ٥زمـ     

درجا  ا٧طفاه  ٔٙ اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط ٔ وتٕسـص درجـا  ا٧طفـاه    

 ( 6العادٖح   ادتبار الكاك ٚ العاومٛ  كىا ٖتؽ    جدٔه ) 

الف ٔ  بح وتٕسص درجا  ا٧طفاه  ٔٙ اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط ٔوتٕسص : ( 6جدٔه )

 (30ُ= ) ادٖح   ادتبار الكاك ٚ العاومٛ  ا٧طفاه العدرجا

ا٧طفاه  املتغرلا 

 العادٖح

ا٧طفاه  15ُ=

DADA 

=ُ15  

  

 

وستٕٝ 

 الد٥لْ

 

 اجتآ الد٥لْ

 2خم 2ً 1خم 1ً

الكاك ٚ 

 العاومٛ

15.8 3.62 13.33 1.87 

 

 

دالٛىٍد  2.338

 0.05وستٕٝ 

لعاحل 

ا٧طفاه 

 العادٖح

 0.05ىٍد وستٕٝ  1.70 =      0.01ٕٝ ىٍد وست 2.46 =

بـح وتٕسـص درجـا      0.05( ٔجٕد   ٔ  دالـٛ اذعـاٟٗا ىٍـد وسـتٕٝ      6ٖتؽ  وَ جدٔه ) 

ا٧طفاه  ٔٙ اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط ٔوتٕسص درجا  ا٧طفاه العـادٖح  

   ادتبار الكاك ٚ العاومٛ لعاحل ا٧طفاه العادٖح . 

( الفـ ٔ  بـح وتٕسـص درجـا  ا٧طفـاه  ٔٙ اؼـط اد ٌ ـغ ا٥ٌتبـآ          3شكن ) ٖٕٔؼ  

الـكاك ٚ العاومـٛ الفـ       راملعرٕد بفـ ط الٍصـاط ٔ وتٕسـص درجـا  ا٧طفـاه العـادٖح   ادتبـا       

بــح وتٕســص درجــا  ا٧طفــاه  ٔٙ اؼــط اد ٌ ــغ ا٧ٌبٗــاٞ املعــرٕد بفــ ط الٍصــاط ٔ وتٕســص   

  .ٚ العاومٛ درجا  ا٧طفاه العادٖح   ادتٗار الكاك 

ٍٖغ الفـ   الثالـث   

ار ٖٔمكٕكسـُٕ ال٦بـاراوذلٙ لــ٨أاد   يـاً الباذـث باسـتخداً ادتبــ   ، ٥ٔدتبـار ظـرٛ ِـكا الفــ     

 (:7امل  بطٛ، ٔ ل  كىا ٖٕؼرْ جدٔه )

  



 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ
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ل٨أاد امل  بطٛ حلساد د٥لٛ الف ٔ  بح ر ا درجا   Wilcoxonٌتاٟخ استخداً ادتبار ٖٔمكٕكسُٕ: (7جدٔه )

ىٕىٛ التح ٖبٗٛ  ال درا  الٍفس ذ كٗٛ )الف ا الععء الس ٖا (لدٝ أطفاه اجملال ٗاسح ال بم٘ ٔالبعدٙ مل ٗاس 

=ُ(15) 

املتغرل أٔ 

 البعد

وتٕسص  ُ ال ٗاس

 ال  ا

جمىٕخم 

 ال  ا

Z ٛذحي  الد٥ل

التاثرل 

 رث.ً

و ٗاس 

ال درا  

الٍفس 

 ذ كٗٛ

)الف ا 

الععبٜ 

 الس ٖا (

ال بم٘ ال  ا  -البعدٙ

 السالبٛ

 ال  ا املٕجبٛ

 ال  ا احملاٖدٚ

  مجال٘

0 

15 

0 

15 

0 

6.5 

0 

78 

3.065 0001 00885 

Z ( ٕٝ0.05ىٍد وست =)10645     Z ( ٕٝ0.01ىٍد وست =)20326      

( بـح ر ـا درجـا     0.01ٔجـٕد  ـ ٔ  دالـٛ  ذعـاٟٗاك ىٍـد وسـتٕٝ )      : (7ٖتؽ  وـَ جـدٔه )       

ٙ ، ٔ لـ  لعـاحل ال ٗـاس    الف ا الععء السـ ٖا ال ٗاسح ال بم٘ ٔالبعدٙ مل ٗاس  ، ممـا ٖـده   البعـد

اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد    ٍىٗٛ ال درا  الٍفس ذ كٗـٛ   التدرٖء ال ىمٜ  عالٗٛ الدلٌاوخ 

 لدٝ أطفاه اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ  

ٙ ، ذٗث ٔجد    ٔ  دالٛ لعاحل ال ٗاس الثالثٔبكل  ل    ظرٛ الف          البعـد

 .ٔوَ ثي ٖتي يبٕه الف   البدٖن، ال درا  الٍفس ذ كٗٛ  و ٗاس  ال بم٘و ارٌٛ بال ٗاس 

الدلٌــاوخ التــدرٖء ال ــاٟي ىمــٜ ا٧لعــاد  ا  ال ٕاىــد    ٍىٗــٛ     ذحــي  ــاثرل  كىــا بمــ       

% وَ التباَٖ   ال ـدرا  الـٍفس   78.3(، ِٔكا ٖعين أُ 0.885ال درا  الٍفس ذ كٗٛ ىمٜ الذل ٗا )

 ذ كٗٛ   جا    الدلٌاوخ التدرٖء ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد، ِٔكا  اثرل كبرل.

  ال ٗاســـح  أطفـــاه اجملىٕىـــٛ التح ٖبٗـــٛ بـــح وتٕســـطا  درجـــا   ٔ ٔملع  ـــٛ الفـــ      

اســـتخدً الباذـــث ذســـاد املتٕســـطا   و ٗـــاس ال ـــدرا  الـــٍفس ذ كٗـــٛ،ال بمـــ٘ ٔالبعـــدٙ ىمـــٜ 

 (8)لدرجا ّي ٔجاٞ  الٍتاٟخ كىا   جدٔه 

                                                                ال ٗاسح ال بم٘ ٔالبعدٙأطفاه اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ وتٕسطا  درجا   (8جدٔه )

 ال درا  الٍفس ذ كٗٛىمٜ و ٗاس 

ٛ    يـٗي وتٕسـطا  درجـا      :(8ٖتؽ  وَ جدٔه )      أطفـاه اجملىٕىـٛ التح ٖبٗـٛ الثاٌٗـ

، ٔالف   بٍّٗي   ال ٗاسح ال بم٘ ٔالبعدٙ، ِٔـكا  ا عٗٛو ٗاس الدال ٗاسح ال بم٘ ٔالبعدٙ ىمٜ 

 . البعدٙالف   لعاحل ال ٗاس 

ــكن )        ــ  شـ ــا ٖٕؼـ ــا     4كىـ ــطا  درجـ ــٗي وتٕسـ ــاٌ٘ ل ـ ــن البٗـ ــٛ  ( التىثٗـ ــاه اجملىٕىـ أطفـ

ــ٘ ٔالبعــدٙ ىمــٜ    التح ٖبٗــٛ  ٛ     ال ٗاســح ال بم ــ ــاس ال ــدرا  الــٍفس ذ كٗ ، ٔالفــ   بــح  و ٗ

 بم٘ ٔالبعدٙ. درجا ّي   ال ٗاسح ال 

 و ٗاس

 ال ٗاس

 ال درا  الٍفس ذ كٗٛ

 ال بم٘
44042 

 77025 البعدٙ
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 (4شكن )

  ال ٗاسح ال بم٘  أطفاه اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ الثاٌٗٛالتىثٗن البٗاٌ٘ ملتٕسطا  درجا  

 ال درا  الٍفس ذ كٗٛ )الف ا الععء الس ٖا (ٔالبعدٙ ىمٜ و ٗاس 

 أطفـاه اجملىٕىـٛ التح ٖبٗـٛ    أُ التىثٗن البٗـاٌ٘ ملتٕسـطا  درجـا      (3ٖتؽ  وَ شكن )     

ٛ اســح ال بمــ٘ ٔالبعــدٙ ىمــٜ و ٗــاس      ال ٗ ، ٖبّــ   ــ ٔ  لــدّٖي بــح   ال ــدرا  الــٍفس ذ كٗــ

أطفـاه  ال ٗاسح ال بم٘ ٔالبعدٙ; مما ٖده ىمٜ ٔجٕد   ٔ  دالٛ  ذعـاٟٗاك بـح وتٕسـطا  درجـا      

ٛ   ىمـٜ و ٗـاس    اجملىٕىٛ التح ٖبٗـٛ   لم ٗاسـٗح ال بمـ٘ ٔالبعـدٙ لعـاحل      ال ـدرا  الـٍفس ذ كٗـ

 .البعدٙال ٗاس 

التدرٖء ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىـد    ٍىٗـٛ ال ـدرا     الدلٌاوخ  كىا ٖ جا دما      

 ٛ ــ ــٜ   وــا الباذــث     جمســا  الدلٌــاوخ   ا٧طفــاه    فاىــن  الــٍفس ذ كٗ ٔذ ظــّي الصــدٖد ىم

ٞ    أُ الباذـث  املصـاركٛ   الدلٌـاوخ، ذٗـث ٔجـد     ُ  ا مسـا   الطـ٦د املصـاركح أثٍـا  لـدّٖي  كـا
ٜ  ىـاً ٔالذلكٗـج  با٥ِت كـبرل   ذسـاس  ٛ  ىمـ ٛ  ا مسـا   مجٗـا  وتابعـ ٔ  ـدٖي   ّٗـا،   ٔاملصـارك

 العاد ذ كٗٛ لتٍىٗٛ ال درا  الف دٖٛ ٔ ف ٖ  لمطايٛ الجاٟدٚ  لمىصاركح   الدلٌاوخ

ٖـٍغ الفــ   ال ابـا ىمــٜ   

ٔ لمتر ـت وـَ ظــرٛ الفـ   اســتخدً الباذـث ادتبــارا  ٥زمـاد الفــ ٔ  بـح وتٕســص         

درجا  ا٧طفاه  ٔٙ اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصـاط ٔوتٕسـص درجـا  ا٧طفـاه     

 (  9ا  الت سر كٗٛ كىا ٖتؽ    جدٔه ) العادٖح   ادتبار ال در
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 الصرا  د. ىاده ٌادر                  عالٗٛ التدرٖا ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد لتٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ
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الف ٔ  بح وتٕسص درجا  ا٧طفاه  ٔٙ اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط ٔوتٕسص  :  (9)جدٔه

 30.ُ= درجا  ا٧طفاه العادٖح   ادتبار ال درا  الٍفس ذ كٗٛ املتغرلا  ا٧طفاه اجتآ ا٧طفاه العادٖح

 ٖحا٧طفاه العاد املتغرلا 

=ُ15 

 DADAا٧طفاه 

=ُ15 

 

  

 

وستٕٝ 

 الد٥لْ

 

 اجتآ الد٥لْ

 2خم 2ً 1خم 1ً

ال درا  

الٍفس 

 ذ كٗٛ

21 

 

8.9 

 

 
 

54.6 17.1 

 

 

دالٛىٍد  6.752

 0.05وستٕٝ 

لعاحل 

ا٧طفاه 

 العادٖح

 0.05ىٍد وستٕٝ  1.70  =     0.01ىٍد وستٕٝ  2.46  =

بـح وتٕسـص درجـا      0.01عـاٟٗا ىٍـد وسـتٕٝ    ( ٔجٕد  ـ ٔ  دالـٛ اذ   9ٖتؽ  وَ جدٔه ) 

ا٧طفاه  ٔٙ اؼط اد ٌ غ ا٥ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط ٔوتٕسص درجا  ا٧طفاه العـادٖح  

   ادتبار الكاك ٚ العاومٛ لعاحل ا٧طفاه العادٖح

 لــدٝ 0.01 أســف   ٌتــاٟخ الدراســٛ احلالٗــٛ ىــَ ٔجــٕد  ــ ٔ  دالــٛ  ذعــاٟٗا ىٍــد وســتٕٙ  

٘  بالٍصـاط  املعـرٕد  ا٥ٌتبآ ٌ غ ط اداؼ  ٔٙ ا٧طفاه  ال ـدرا     ٔالعـادٖح  املفـ ط  احل كـ

 ا٥ٌتبــآ ٌ ــغ اؼــط اد  ٔٙ ا٧طفــاه أُ ٖبــدٔا ذٗــث العــادٖح ا٧طفــاه لعــاحل ذ كٗــٛ الــٍفس

ُ وــَ العدٖــد وــَ املصــك٦  اداظــٛ بالتــ ار ٔالتٍاســت   ٖعــإٌ احل كــ٘ الٍصــاط بفــ ط املعــرٕد

 ســـي املختمفـــٛ و ارٌـــٛ با٧طفـــاه العـــادٖح ، ٔ   ف ـــ  ٌتـــاٟخ  ٔالتٍبـــٗي بـــح أىؽـــاٞ ٔأطـــ اع ا

                                                الدرســــــٛ احلالٗــــــٛ وــــــا وــــــا أســــــف   ىٍــــــْ ٌتــــــاٟخ دراســــــٛ كــــــ٦ وــــــَ ٥ٙ جــــــاٙ ٔأدــــــ ُٔ    

(,2006 itsw  ,i et-it)  ٔ زلٕباٌ  بكاس٦  (1022  ,isHes ti) 

ٖــٍغ الفــ   ادــاوس  

ٔلمتر ت وَ ظرٛ الف    ستخدً الباذث  دتبار سبرلواُ دتبـار سـبرلواُ ٥زمـاد    

 ٌ ــغ الع٦يــٛ بــح الــكاك ٚ العاومــٛ ٔال ــدرا  الــٍفس ذ كٗــٛ لــدٝ ا٧طفــاه  ٔٝ  ؼــط اد       

 (10حدٔه )ا٧ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاط ٖتؽ   ٝ

الع٦يٛ بح الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ لدٝ ا٧طفاه  ٔٝ  ؼط اد ٌ غ ا٧ٌتبآ :  (10جدٔه )

 املعرٕد بف ط الٍصاط

 املستٕٝ الد٥لْ وعاون ا٧ر باط املتغرلا 

 الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الٍفس ذ كٗٛ

 

0.20 

 

  دالٛ رل

 0.05ىٍد وستٕٝ  0.49ر =     0.01ىٍد وستٕٝ  0.62ر = 

( ىــدً ٔجــٕد ى٦يــٛ  ر باطٗــٛ بــح الــكاك ٚ العاومــٛ ٔال ــدرا        10ٖتؽــ  وــَ جــدٔه ) 

 .  لدٝ ا٧طفاه  ٔٝ  ؼط اد ٌ غ ا٧ٌتبآ املعرٕد بف ط الٍصاطالٍفس ذ كٗٛ 

ٗـ     ٛ بـح الـكاك ٚ العاومـٛ     ٕظم  ٌتاٟخ الدراسٛ احلالٗٛ  ل٘ ىـدً ٔجـٕد ى٦يـٛ  ر باط

ٔال ــدرا  الٍفســر كٗٛ لــدٙ ا٧طفــاه  ٔٙ اؼــط اد ٌ ــغ ا٥ٌتبــآ املعــرٕد بفــ ط الٍصــاط ،  

ــٛ وــا دراســٛ ٥ٙ       ــاٟخ الدراســٛ احلالٗ ــا  (eti , itsw -it. 1002) جــاٙ ٔأدــ ُٔ   -ٔادتمفــ  ٌت ٔال

طفــاه  ٔٙ أشــار   لــ٘ ٔجــٕد رابطــٛ بــح الــكاك ٚ العاومــٛ ٔال ــدرا  التــٍفس ذ كٗــٛ لــدٙ ا٧    

اؼـــط اد ٌ ـــغ ا٥ٌتبـــآ املعـــرٕد بفـــ ط الٍصـــاط ذٗـــث كـــاُ التؽـــ ر ومرٕفـــا   كـــ٦ وـــَ  

الــكاك ٚ العاومــٛ ٔال ـــدرا  الــٍفس ذ كٗــٛ لـــدّٖي . ٔ  امل ابــن   ــد أســـف   ٌتــاٟخ الدراســـٛ        

بــح الــكاك ٚ  0.01احلالٗــٛ أٖؽــا ىــَ ٔجــٕد ى٦يــٛ  ر ٗاطٗــٛ وٕجبــٛ دالــٛ  ذعــاٟٗا ىٍــد وســتٕٙ     

درا  الٍفس ذ كٗٛ لدٙ ا٧طفاه العادٖح ِٕٔ وا ٖتفـت وـا وـا أشـار  لٗـْ كـ٦ وـَ        العاومٛ ٔال 

ٚ  نثـن  يـد  ذٗـث  2000سكٕ   ٔ د ُٔ ىـاً   ٛ  الـكاك  َ  ٌسـبٗا  لـد  الـا  العٕاوـن  أذـد  العاومـ  ا٧داٞ وـ

ٛ  ال ـدرا   ىم٘ العاومٛ الكاك ٚ  ٤ث    د التفسر ك٘ ٥ بٕاسـطٛ  أٔ ، بطـ ٖ تح  الٍفسـر كٗ

بٕاسطٛ احلداثٛ . ٔ ٗىا ٖتعمت بالتع ٗد  ـبُ بعـض وّاوٍـا الٍفسـر كٗٛ  تطمـا      التع ٗد ٔثاٌٗا 



 2022لسٍٛ            (  الثالثاجملمد الثاٌ٘ ٔالث٦ثُٕ    )العدد                                                  جممٛ كمٗٛ الذلبٗٛ ـ جاوعٛ اإلسكٍدرٖٛ    
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وــَ املصــارك  ســتخداً ىىمٗــتح خمتمفــتح لمتعاوــن وــا احلــدث ، كىــا ِــٕ احلــاه ىٍــد  ســتخداً    

اثٍح وَ ا٧ط اع لمسٗط ٚ ىم٘ املثرل امل٦ذا ) ىم٘ سـبٗن املثـاه وّـاً التٍسـٗت املتعـدد ( .  ىثـن       

 . ك  ّٗا الكاك ٚ العاومٛ م  املّاً  صذل

ٍٖغ الف   السـادس  

يـاً الباذـث باسـتخداً ادتبـار ٖٔمكٕكسـُٕ ال٦بـاراوذلٙ        ٥ٔدتبار ظرٛ ِكا الفـ  ، 

 (:  11ل٨أاد امل  بطٛ، ٔ ل  كىا ٖٕؼرْ جدٔه )

ل٨أاد امل  بطٛ حلساد د٥لٛ الف ٔ  بح ر ا درجا   Wilcoxonٌتاٟخ استخداً ادتبار ٖٔمكٕكسُٕ: (11جدٔه )

ٍفس ذ كٗٛ لدٝ أطفاه اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  ال ٘مل ٗاسٔالتتبع٘ ال ٗاسح البعدٙ 

=ُ(15 ) 

وتٕسص  ُ ال ٗاس املتغرل

 ال  ا

جمىٕخم 

 ال  ا

Z ٛالد٥ل 

 و ٗاس الكاك ٚ العاومٛ

 

 

 

 ال  ا التبع٘ -البعدٙ

 السالبٛ

 ال  ا املٕجبٛ

 ال  ا احملاٖدٚ

  مجال٘

10 

5 

0 

15 

7.5 

4.5 

60 

18 

 رل  1.706

 دالٛ

 

و ٗاس ال درا  الٍفس 

 ذ كٗٛ

٘ ال  ا تتبعال -البعدٙ

 السالبٛ

 ال  ا املٕجبٛ

 ال  ا احملاٖدٚ

  مجال٘

10 

5 

0 

15 

7.12 

5.25 

57 

21 

 رل  1.426

 دالٛ

Z ( ٕٝ0.05ىٍد وست =)1096                         Z ( ٕٝ0.01ىٍد وست =)2058      

 :  (11ٖتؽ  وَ جدٔه )    

الــكاك ٚ مل ٗـاس  ٔالتتبعــ٘ ل ٗاســح البعـدٙ  ٔجـٕد  ــ ٔ  دالـٛ  ذعــاٟٗاك بـح ر ــا درجـا  ا    ىـدً   -

التـدرٖء ال ـاٟي ىمـٜ ا٧لعـاد  ا  ال ٕاىـد    عالٗتـْ         الدلٌاوخ استى ار ، مما ٖده ىمٜ العاومٛ 

 ٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ لدٝ أطفاه اجملىٕىٛ التح ٖبٗٛ وَ أطفاه  ٔٝ اؼط اد ٌ ـغ ا٧ٌتبـآ   

 املعرٕد بف ط الٍصاط

ال ــدرا  مل ٗــاس ٔالتتبعــ٘  ذعــاٟٗاك بــح ر ــا درجــا  ال ٗاســح البعــدٙ   ٔجــٕد  ــ ٔ  دالــٛىــدً  -

التـدرٖء ال ـاٟي ىمـٜ ا٧لعـاد     الدلٌـاوخ  اسـتى ار  ممـا ٖـده ىمـٜ    الٍفس ذ كٗـٛ كدرجـٛ كمٗـٛ    

  ا  ال ٕاىد    عالٗتْ 

التـدرٖء ال ـاٟي ىمـٜ     عالٗـٛ الدلٌـاوخ   السـادس اسـتى ارٖٛ   ٔيد أفّ   ٌتاٟخ الفـ         

 ا  ال ٕاىد    ٍىٗٛ الكاك ٚ العاومٛ ٔال درا  الـٍفس ذ كٗـٛ لـدٝ أطفـاه اجملىٕىـٛ      ا٧لعاد 

 التح ٖبٗٛ  

 أُ الدلٌاوخ التدرٖء ال اٟي ىمٜ ا٧لعاد  ا  ال ٕاىد واااه وستى ا    عالٗتٛمما ٖعين 

التـدرٖء ال ـاٟي ىمـٜ ا٧لعـاد  ا  ال ٕاىـد       عالٗـٛ الدلٌـاوخ   اسـتى ارٖٛ  ٖٔ جا الباذـث  

اسـتخداً الباذـث ٧ٌصـطٛ ٔ ـدرٖبا         ٍىٗـٛ الـكاك ٚ العاومـٛ ٔال ـدرا  الـٍفس ذ كٗـٛ        ٜ  

ٛ       ٍٗا  ٔٔ ٔحمتـٕٝ ىمىـ٘ وٍاسـا،      سذلا ٗحٗا  ٔوـٕاد ٔٔسـاٟن  عمٗىٗـٛ ٔأسـالٗا   ـٕٖي وتٍٕىـ

باذــث ٔوــا ا٥ٌــدواد وــا الا٧طفــاه ىمــٜ  صــحٗا ٨طفــاه، وــا وٍاســبٛ لوتٍٕىــٛ ٔأســالٗا   ــٕٖي 

 .   ٔشعٕرِي بترىن املس٠ٕلٗٛ ٔا٧واُ وا بعؽّي البعض ٔوساىد ّي، او٦ْٟ
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