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فاعلية بخنامج تجريب باللعب في تخفيف اضطخاب العشاد الستحجي للتالميح الرم 
 والسعهقين فكخيًا "القابلين للتعلم"

 د. أحسج فتحي عمي                                                        د. أحسج نبػي عيدى
 أستاذ مذارؾ، كمية العمـػ كاآلداب بالقخيات ػ جامعة الجػؼ           استاذ مذارؾ في التخبية الخاصة جامعة ججة             

 السلخص 
ىجفت الجراسة إلى معخفة فاعمية بخنامج تجريب بالمعب في تخفيف اضصخاب العشاد لجى مجسػعتيغ مغ التبلميح السعػقيغ 

( تمسيح مغ السعػقيغ 11( تمسيح مغ الرع ك)12)( تمسيحًا، مشيع 23سسعيا كالتبلميح السعاقيغ فكخيا قابمي التعمع. كتكػنت العيشة مغ )
( سشة. كتع إعجاد بخنامج التجريب بالمعب 1‚4( كانحخاؼ معياري )14‚3( سشة بستػسط قجره )15: 13تخاكحت أعسارىع ما بيغ )ك فكخيا. 

 كمقياس اضصخاب العشاد الستحجي، كبصاقة مبلحطة الدمػؾ.   
عمى التبلميح عيشة البحث، ثع نفح بخنامج التجريب بالمعب عمييع، كفػر انتيائيع  يتع التصبيق القبمي لسقياس العشاد الستحج

باستخجاـ داللة الفخكؽ  كحدبت ،مغ التجريب شبق عمييع مقياس اضصخاب العشاد الستحجي تصبيقا بعجيا، ثع أعيج تكخار تصبيقو تتبعيا
 Analysis of Gainدبت فاعمية حجع األثخ باستخجاـ اإلحرائية البلمعمسية، كسا ح    Mann-Whitney  ،Wilcoxonأساليب 
Scores .لمقياس التتبعي الستكخر 

( في الجرجة الكمية كالسجاالت 0‚01كأشارت الشتائج إلى كجػد فخكؽ دالة إحرائيًا في القياس البعجي عشج مدتػى داللة ) 
جج فخكؽ ذات داللة إحرائية في القياس التتبعي لسجسػعة الفخعية )سمػكيات الغزب كالتػتخ، كالدمػؾ الججلي، كاالنتقاـ(، كلع تػ 

التبلميح الرع كمجسػعة السعػقيغ فكخيًا، مسا يذيخ إلى استسخار فعالية البخنامج. كسا لع تػجج فخكؽ دالة إحرائيًا في مقجار تحدغ 
بيات التخبػية كالجراسات الدابقة في مجالي تبلميح كل مجسػعة مغ السجسػعتيغ عغ األخخى ، كَقاـ الباحثاف بسشاقذة الشتائج كفق األد

 الرع كاإلعاقة الفكخية. كاختتع البحث بعجد مغ التػصيات كالبحػث السدتقبمية.
 الكمسات السفتاحية: البخنامج التجريبي بالمعب، اضصخاب العشاد الستحجي، التبلميح قابمي التعمع، السعاقيغ سسعيا، السعاقيغ فكخيا.

 
The effectiveness of a training program using play in alleviating 

Oppositional Defiant Disorder among deaf students and intellectually 

disabled  "Able to learning" 
Dr: Ahmed Nabawy Issa       Dr: Ahmed Fathy 

University of Jeddah            Al Jof University  

Abstract 
The research aims to find out the effectiveness of a training program using play in alleviating 

Oppositional Defiant Disorder among deaf students and intellectually disabled  "Able to learning". The 

sample consisted of 23 students, (11) of intellectually disabled students, and 12 deaf students, aged 

between (13:15) with an average of (3.14) and a standard deviation of (4.1) years. The researchers used 

Oppositional Defiant Disorder scale, and play program (prepared by researchers), and note card 

behaviour. The researchers used statistical methods: Mann-Whitney, Wilcoxon, Effect Size, Analysis 

of Gain Scores. Results indicated the presence of significant differences in post=test measurement at 

level of (0.01) in the total score and sub-domains (behaviours of anger, tension, and dialectical and 

revenge behaviour). There were no statistically significant differences in the iterative measurement 

which indicated the continued effectiveness of the program. There were no significant differences in 

the amount of statistically significant improvement in any of the groups on the other. The authors 

discussed the results in accordance with educational literature review and previous studies in the field 

of deaf and mental disability and they offered number of recommendations for future research. 

Key words: play program, Oppositional Defiant Disorder, intellectually disabled students "able to 

learning" deaf students. 

 
 السقجمة

أحج االضصخابات  Oppositional Defiant Disorder (ODD)ي عج اضصخاب العشاد الستحجي 
، Deafالعادييغ كذكي االحتياجات الخاصة؛ كمشيع الرع الدمػكية الذائعة لجى األشفاؿ 
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؛ حيث يتدسػف بعجـ الصاعة، كي طيخكف حالة مداجية قابمة لئلثارة Intellectual Disabilityكالسعػقيغ فكخيًا 
كالتييج كالدمبية، كسا يترفػف بدمػؾ السعانجة كالتحجي كالسعارضة بسدتػى كدرجة أكثخ خصػرة مسا ي طيخه 

 . [1] العادييغ مغ نفذ الدغ كالجشذأقخانيع 
كَيحكخ سميساف كجاد السػلى أف اضصخاب العشاد الستحجي َيدداد مع األشخاص ذكي اإلعاقة الفكخية 
"القابميغ لمتعمع"؛ إذ َتطيخ أعخاضو عمييع بجرجة متػسصة أكثخ مغ ذكي اإلعاقة الفكخية الستػسصة، كَيطيخ في 

ػح، كالدمػؾ السزاد لمسجتسع. كإذا لع يتع التعامل معو مبكخًا فقج َيدداد سػءًا أشكاؿ مثل: الدمػؾ العشيف، كالجش
. كقج أكضح اإلصجار الخابع السعجؿ مغ الجليل التذخيري اإلحرائي لبلضصخابات العقمية  [2]كَيرعب عبلجو

٪( مقارنة 16٪: 7أف ندبة انتذار اضصخاب العشاد الستحجي بيغ ذكي االحتياجات الخاصة عامة َتتخاكح ما بيغ )
 .[3]٪( المحيغ في نفذ السخحمة الشسائية4بالعادييغ )

أحج أىع االستخاتيجيات الشاجحة لسداعجة  Play Therapyكخبلفًا لسا سبق، ي عتبخ العبلج بالمعب 
؛ إذ ي عصي الفخصة ليع Behavioral learningاألشفاؿ السعػقيغ الشابعة مغ حقيع اإلنداني في التعمع الدمػكي 

ديفشتخ  كقج أكضح .[4]كي يتخمرػا مغ التػتخ كاإلحباط الحي ي عانػف مشو، كي سكشيع مغ الترخؼ بذكل الئق
أف تػضيفو في التعميع ي سكغ أف َيخمق تسثيبلت برخية لمسفاىيع السخاد تعمسيا، كي ييئ الفخص لسسارسة ككايت 

لشسػ الجدسي كالعقمي، كي داعج عمى اإلدراؾ كسا أنو ي عدز ا .[5]السيارات، كي حافظ عمى مدتػيات االنتباه
. كسا أف لو دكر كبيخ [6]كالتفكيخ كالتحكخ، كَيعسل عمى تحقيق تػافق الصفل كتعجيل سمػكو كزيادة نسػه السعخفي

 .[7]في عبلج كتخفيف الكثيخ مغ االضصخابات الشفدية لؤلشفاؿ 
 Specialع؛ حيث ي عتبخ معمع التخبية الخاصة كَيتشاكؿ البحث الخاىغ فاعمية بخنامج تجريبي بػاسصة السعم

education teacher  مغ الخكائد األساسية في العسمية التخبػية، ألنو الذخز الحي يصمع بعسمية تعميع كتجريب
كتأىيل الصبلب ذكي الحاجات الخاصة بحدب فئة اإلعاقة كمدتػى حجتيا، كيدتخجـ ك/أك يػضف االستخاتيجيات 

بكفاءة عالية، كسا أنو ي تقغ إجخاءات تفخيج التعميع، كالتجريذ في مجسػعات صغيخة، كتحجيج  كاألساليب التخبػية
التكميفات التي تتعمق بحل السذكبلت كفقًا إلعاقة كل شالب، مسا ي تػقع أف ي ديع في تغييخ سمػؾ الصبلب 

 كتحدشيع .

 الجراسة مذكلة
يق بػجػد العجيج مغ مطاىخ السذكبلت الدمػكية لجي لػحظ شكػى شبلب التخبية السيجانية أثشاء فتخة التصب

التبلميح الرع كالسعػقيغ فكخياً، كالتي تترف بالسعارضة، كعجـ اتباع التعميسات كغيخىا مغ الدمػكيات السخالفة 
لمشطع السجرسية التي َتشتسي الضصخاب العشاد الستحجي، مغ خبلؿ نتائج الجراسات الدابقة التي اضحت اف 

شانغ ككػنغ كتغ  شاد الستحجي اكثخ انتذارًا في فئات السعاقيغ سسعيًا ك السعاقيغ فكخيًا. كقج أشاراضصخاب الع
 ( سشػات، فقج يؤدي الحقًا إلى بعس االضصخابات الشفدية 8أنو إذا ما ت خؾ الصفل دكف عبلج حتى عسخ ) [8]

عيًا َتختبط بسفيـػ الحات إلى أف السذكبلت الدمػكية لجى التبلميح السعػقيغ سس [9]كأشار حشفي  
السشخفس، كالقمق، كاالكتئاب، كسا كجج أنيع ال َيتقبمػف إعاقتيع بشفذ الصخيقة التي يتقبل بيا ذكي اإلعاقات 
األخخى؛ فيع دائسي الذعػر بإعاقتيع كيخجمػف مشيا، كلحلظ ي عانػف كثيخًا مغ فقجاف الثقة بالشفذ مسا يحػؿ بيشيع 

أف شخيقة ترخفات الصفل السعػؽ  [10] باسشغ كاديغ يجابية مع اآلخخيغ. كي زيفكبيغ استسخار عبلقتيع اإل
سسعيًا كحخمانو مغ استخجاـ المغة َتجعمو يبجك مختمفًا مسا قج يؤثخ عمى مفيػمو لحاتو كعمى صحتو الشفدية، كقج 

  تيػي بو نحػ العدلة
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 American Association for كسا أكضحت الجسعية األمخيكية لئلعاقات العقمية كالشسائية
Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)  أف التبلميح ذكي اإلعاقة الفكخية كاإلعاقات

 . [11]الدسعية ذكي اضصخاب العشاد الستحجي يطيخكف مذكبلت سمػكية أكثخ مغ التبلميح العادييغ
ت ذيخ األبحاث إلى ارتفاع معجالت االعتبلؿ  كتتدايج السذكمة لمسعػقيغ فكخيًا قيػاسًا بالعادييغ؛ حيث

 ADHD لؤلشفاؿ الحيغ يعانػف مغ اضصخاب نقز االنتباه كفخط الشذاط السذتخؾ الضصخاب العشاد الستحجي
كلحلظ ي طيخكف الكثيخ مغ سمػكيات العشاد أكثخ مغ أقخانيع السعػقيغ مثل  ٪(21٪( مقارنة بالعادييغ )53بشدبة )

اتباع التعميسات، كاإلىساؿ في الػاجبات، كالعبث بأدكات السجرسة كالسشدؿ، كالكتابة عمى عجـ السذاركة، كعجـ 
 كتتزح مذكمة البحث في اإلجابة عمى األسئمة التالية: .[12]الججراف ... إلخ 

ػ ما مجى فاعمية بخنامج لمتجريب بالمعب في تخفيف اضصخاب العشاد الستحجي لجى التبلميح الرع 
 ًا "القابميغ لمتعمع" في القياس البعجي كالتتبعي؟.كالسعػقيغ فكخي

ػ أي مغ السجسػعتيغ )التبلميح السعػقػف فكخيًا ػ التبلميح الرع( قج تحدشت في القياس البعجي كالتتبعي 
 أفزل مغ السجسػعة األخخى؟.

 أىجؼ البحث
 ييجؼ البحث إلى تحقيق  األىجاؼ التالية: 

معب في تخفيف اضصخاب العشاد الستحجي لجى التبلميح قابمى التعمع تعخؼ فاعمية بخنامج لمتجريب بال -1
 مغ السعػقيغ سسعيا بسقارنة نتائج التصبيقات القبمية كالبعجية كالستابعة لسقياس اضصخاب العشاد الستحجي.

تعخؼ فاعمية بخنامج لمتجريب بالمعب في تخفيف اضصخاب العشاد الستحجي لجى التبلميح قابمى التعمع  -2
 السعػقيغ كفكخيًا بسقارنة نتائج التصبيقات القبمية كالبعجية كالستابعة لسقياس تخفيف اضصخاب العشاد الستحجي. مغ

السعػقيغ سسعيا كمجسػعة التبلميح السعػقيغ  حء مجسػعة التبلمياة الفخكؽ بيغ أدتحجيج مجى دالل -3
 . كالستابعة يضصخاب العشاد في التصبيقيغ البعجفكخيا عمى مقياس ا
 أهسية البحث

 تكسغ أىسية البحث الحالي في الجػانب التالية:
 أ ( جػانب األىسية الشطخية:

ػ دراسة مػضػع اضصخاب العشاد الستحجي، كىػ متغيخ ىاـ كلو تأثيخ سمبي كبيخ عمى أبشائشا إذا تسكغ  1
 مشيع.

ع كالسعػقيغ فكخيًا ػ التعخؼ عمى السطاىخ الدمػكية الضصخاب العشاد الستحجي لجي التبلميح الر2
 "القابميغ لمتعمع".

ػ تقجيع العجيج مغ السقتخحات كاإلرشادات التي ت ديع في الحج مغ اضصخاب العشاد الستحجي لجي التبلميح 3
 الرع كالسعػقيغ فكخيًا "القابميغ لمتعمع".

 ػ إضافة مقاييذ كبخامج ججيجة في مجاؿ اضصخاب العشاد الستحجي.4
سجرسة ألدكارىا التقميجية مغ حيث استخجاميا ألساليب تخبػية أكثخ حجاثة، كتتفق ػ العسل عمى تخصي ال5

 في نفذ الػقت مع خرائز كشبيعة الشسػ الخاصة بالتبلميح ذكي الحاجات الخاصة.
 ب( جػانب األىسية التصبيقية:
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لخفس السطاىخ ػ تتبمػر األىسية التصبيقية فيسا يدفخ عشو البحث مغ نتائج عغ فعالية بخنامج بالمعب 1
 الدمػكية الضصخاب العشاد الستحجي لجى التبلميح الرع كالسعػقيغ فكخيًا "القابميغ لمتعمع". 

 ػ إعجاد مقياس اضصخاب العشاد الستحجي لمتبلميح الرع كالسعػقيغ فكخيًا "القابميغ لمتعمع".2
ي لجى األشخاص ذكي ػ تػجيو أنطار التخبػييغ لتػضيف أسمػب المعب لخفس اضصخاب العشاد الستحج3

 اإلعاقة.
 ػ االستفادة مغ البخنامج في اضصخابات مذابية لسداعجة األسخة عمى رعاية أبشائيا السعػقيغ.4

 السرصمحات السفاىيسية البحث: 
 البخنامج التجريبي:  ( أ

ىػ عسمية مشطسة كمخصط ليا، كتيجؼ إلى إكداب السجسػعة الدمػكيات كالسيارات البلزمة لمتػاصل مع 
حيصيغ بيع مغ خبلؿ استخجاـ الفشيات السشاسبة. كي قَرج بو في البحث الخاىغ: مجسػعة األنذصة كالسياـ التي الس

يتع تجريب الصبلب عمييا بيجؼ تخفيف اضصخاب العشاد الستحجي كالحي يقجـ مغ خبلؿ العجيج مغ الفشيات 
 كاألنذصة الستشػعة.

 معمع التخبية الخاصة:  ( ب
ا كالحي يقـػ بالتجريذ لمفئات الخاصة بسعاىج كمجارس التخبية الخاصة التابعة ىػ السعمع السؤىل تخبػي

لػزارة التخبية كالتعميع  كي عخؼ إجخائيًا بأنو السعمع السؤىل في مدار اإلعاقة الدسعية كمدار اإلعاقة الفكخية 
 كالسعيغ في مجرسة التصبيق.

 ج( بخنامج المعب: 
الجدع الحخكية في جمب الستعة الشفدية لمفخد بيجؼ تعميسي، كال يتع ىػ ذلظ البخنامج الحي َيدتغل شاقة 

دكف شاقة ذىشية أك حخكة جدسية، كسا أنو ضخب مغ الشذاط الجدجي يشصػي عمى ىجؼ رئيدي مغ ذلظ 
. كيعخؼ المعب في البحث الحالي بأنو البخنامج السخصط الحي يتزسغ مجسػعة مغ األلعاب [13]الشذاط

 شكل جمدات، كتدتشج إلى إجخاءات كأسذ العبلج بالمعب. كاألنذصة كتعخض في
  د( اضصخاب العشاد الستحجي:

ىػ الذكل الستكخر مغ الدمػؾ الدمبي السعارض كالستسخد كالعجائي تجاه أشكاؿ سمصة الػالجيغ 
كالسجرسيغ، كيدتسخ ىحا الدمػؾ عمى األقل لسجة ستة أشيخ، كسا يترخؼ بتكخار حجكث أربعة أعخاض عمى 

 الججاؿ مع الكبار، معارضة أك رفس اإلذعاف لصمبات أك أكامخ الكبار، ألقل مشيا كىي: فقجاف األعراب،ا
مزايقة اآلخخيغ عغ عسج، لـػ اآلخخيغ عمى الفذل الذخري، الحداسية أك سػء الخمق، الغزب كالخفس، 

الفخد كمدتػاه الشسائي، كيدبب كيجب أف يطيخ الدمػؾ أكثخ مغ السعجؿ الصبيعي بالشدبة لدغ  .الحقج كاالنتقاـ
. كسا ي عخؼ بأنو: مرصمح [3]ىحا االضصخاب تجىػًرا كاضًحا في الشػاحي االجتساعية كاألكاديسية كالسيشية 

يدتخجـ لػصف األشفاؿ الحيغ يغزبػف بدخعة كيجادلػف كثيخًا. كيترفػف بالتحجي كاالعتخاض، كىحا الشػع أكثخ 
الحيغ يتحجكف في كثيخ مغ األحياف كالجييع كمعمسييع. كعادة ال يػصف ىؤالء شيػعًا في األشفاؿ األصغخ سشًا 

  [14]األشفاؿ بالقدػة، أك التخىيب أك بالدمػؾ السزادة لمسجتسع 
 ىػ( التمسيح السعاؽ سسعيا )األصع( القابل لمتعمع: 

ـخ حاسة الدسع مشح كالدتو، أك مغ فقج القجرة الدسعية قبل تعم ع الكبلـ، أك ىػ الحي ىػ التمسيح الحي ح 
فقجىا بسجخد تعمع الكبلـ لجرجة أف آثار التعمع فقجت بدخعة. كسا يعخؼ الرسع بأنو فقجاف 
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سسعي كامل يحػؿ دكف اعتساد الفخد عمى حاسة الدسع في فيع الكبلـ سػاء باستخجاـ السعيشات الدسعية أك 
مرع في السخحمتيغ االبتجائية كالستػسصة مغ ذكي . كيتع تعخيفو إجخائيا بأنو تمسيح معيج األمل ل[15]بجكنيا" 

 اضصخاب العشاد الستحجي كفق السقياس السدتخجـ.
  ك( التمسيح السعاؽ فكخيًا القابل لمتعمع: 

ىع التمسيح الحيغ ي عانى انخفاًض في الدمػؾ التكيفي، كفي األداء العقمي العاـ الحي يقل بسقجار انحخافيغ 
. كيتع تعخيفو إجخائيًا بأنيع تمسيح [1]( كفق ستانفػرد ػ بيشيو لمحكاء 70ذكاء تقل عغ معياريغ عغ الستػسط )درجة 

 د الستحجي كفق السقياس السدتخجـ.معيج التخبية الفكخية كالجمج لمسخحمة الستػسصة، الحي لجيو اضصخاب العشا
 اإلطار الشظخي 

 سيتع تشاكؿ الشقاط التالية:
 Training Programأ( البخنامج التجريبي : 

تيجؼ البخامج التجريبية إلى تشسية أك خفس أك تعجيل الدمػكيات الدمبية أك اإليجابية، كتتع مغ خبلؿ 
القياـ بالعجيج مغ األنذصة كالسياـ السختمفة التي َتتزسشيا الجمدات التجريبية، مدتعيشة ببعس الفشيات السشاسبة 

ف بسجسػعة مغ الفشيات الدمػكية كالشسحجة كالتعديد كالسشاقذة لمبخنامج كالدمػكيات السخادة. كلحلظ استعاف الباحثا
 كاإليزاح كالسبلحطة، باإلضافة إلى الػاجبات السشدلية كالتغحية السختجة ضسغ بخنامج المعب.

 ب( معمع التخبية الخاصة:
إال أف  بالخغع مسا َزخخ بو الفكخ التخبػي في مجاؿ التخبية الخاصة، كما قجمتو التكشػلػجيا السعاصخة،

السعمع ال َيداؿ العامل الخئيذ فييا، ألنو مغ ي شطع الخبخات التخبػية كيشفحىا تحقيقًا لؤلىجاؼ السحجدة، حتى أ شمق 
. كلقج َتخصى معمع التخبية الخاصة األدكار Teacher Leadership as a key to Education [16]عميو 

يات اإليجابية، كخفس كتعجيل الدمػكيات الدمبية بيجؼ التقميجية كأصبح مػجيًا نحػ إكداب الستعمع الدمػك
إحجاث التغيخات نحػ األفزل، ليكػف التبلميح ذكي االحتياجات الخاصة قادريغ عمى االنجماج كمغ ثع التسكيغ 

. كيتع تقجيع البخنامج الخاىغ مغ خبلؿ السعمع؛ بدبب قجرتو عمى التفاعل مع [17]في السجتسع برػرة إيجابية 
اخل غخفة الرف كخارجيا أفزل مغ غيخه، كىػ القجكة كالسشطع لمس شاخ االجتساعي كالشفدي ألنو السؤىل شبلبو د

 عمسيًا، كسا أنو عمى صمة مدتسخة بكل ما يػاجيو شبلبو مغ مذكبلت تخبػية كسمػكية. 
 ج( بخنامج المعب:

ص كيكػف تشسية المعب ىػ عسل عمى صػرة لعب، كي عخؼ بأنو "كل لعب ييجؼ إلى تحقيق غخض خا
 شانغكي زيف  [7]آفاؽ معخفتو،  إضافة إلى تكػيغ االتجاىات الجيجة كخمق ركح الجساعة بيغ الستعمسيغ 

أسمػب المعب فعاؿ مع األشفاؿ ألنو لع تتبمػر بعج قجرتيع عمى استخجاـ التفكيخ السجخد، كالبعس أف  [8]كزمبلؤه 
ياتيع. كىحا َيجعل استخجاـ أساليب المعب أكثخ أىسية ألنو ال يستمظ السفخدات البلزمة لػصف مذاعخىع كسمػك

. كسا أف أسمػب المعب بالشدبة لمصفل حقيقة يعيذيا [8]َيدسح ببشاء عبلقة ألفة مع الصفل كبيغ األشفاؿ ببعزيع 
غ إثارة بػاقعو كخيالو، كىػ نذاط تمقائي أكثخ إثارة الىتساماتو، ففي المعب َيعير الصفل كتطل خبخاتو حية أكثخ م

. كنطخًا لديادة استخجاـ أساليب المعب مغ قبل األشباء [18] الحياة الػاقعية التي لع يدتصع بعج أف يدتػعبيا 
ألغخاض تقييسية كعبلجية، ضيخ مدعَى إلثبات فعاليتو، ككاف ىشاؾ العجيج مغ أكجو التقجـ في البحػث التي 

 .لظتزافخت لخبط األدلة التجخيبية مع الخؤى الشطخية لح
أف المعب ىػ سمػؾ عالسي لجسيع األشفاؿ، كأنو مغ  [19]حكخ "راي" كآخخكف كسا يَ 
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الزخكري لؤلشفاؿ السذاركة في المعب حتى يتسكشػا مغ اكتداب التصػر السعخفي كاكتداب المغة، كتعمع كيفية 
يغ بالتعخؼ عمى كجية التفاعل في السػاقف االجتساعية بذكل أكثخ إيجابية. كعبلكة عمى ذلظ، فإنو َيدسح لآلخخ 

نطخ األشفاؿ فيسا يعخفػنو، مسا يجعمو كسيمة لتقييسيع، ألنو يػفخ شخيقة لمتعخؼ عمى األحجاث كالعبلقات، 
عمى دكر   [20] ج "رياف كإيجج". كسا أك[19]كبالتالي ي عتبخ مرجرًا أساسيًا لمسبلحطة كزيادة خبخات األشفاؿ 

اعي كالتي ت سكغ األشفاؿ مغ التعمع بفاعمية، كسا أنو َيديج الػعي العاـ األلعاب في تقػية عػامل التكيف االجتس
 .[20]كي تيح ليع أداء المعبة كتدمية، باإلضافة إلى حجكث الكثيخ مغ التعمع العكدي غيخ السباشخ 

 د( اضصخاب العشاد الستحجي:
ضعف ابو؛ فقج تعػد إلى يعج اضصخاب العشاد الستحجي مغ أكثخ اضصخابات الدمػؾ انتذارًا كَتتعجد أسب

. في حيغ [21]أنساط االتراالت األسخية كالتفاعل العائمي، أك إلى مجى تػافق الذخز مع بيئتو السحيصة
إلى أف األشفاؿ الحيغ يقيسػف مع عائبلتيع التي َتتدع باالستقخار كعجـ االضصخاب  "سكػاف" كآخخكف  تػصل

يغ ال يقيسػف مع عائبلتيع، كي زيف أف اضصخاب العشاد أكثخ يكػنػف أقل اضصخابًا بالسقارنة مع األشفاؿ الح
  [22]شيػعًا في األسخ التي تتدع بالعشف في أساليب التشذئة أك بعجـ قبػؿ الذخز السعػؽ 

كفي نفذ الدياؽ، ت طيخ فئة األشفاؿ الرع كذكي اإلعاقة الفكخية العجيج مغ أشكاؿ اضصخاب الدمػؾ 
لتالي ي دببػف ضغػشا  إضافية عمى أسخىع بدبب تمظ الدمػكيات بجانب التخخيبي كالعشاد الستحجي، كبا

. إذ أنو مغ خرائز نسػىع االجتساعي كاالنفعالي: االندحاب، العجكاف، عجـ تقجيخ الحات، الشذاط [23]إعاقتيع
كالسعػقيغ الدائج، كسخعة التأثخ كسيػلة االنقياد، كعجـ تقجيخ السدئػلية. كعبلكة عمى ذلظ، فإف األشفاؿ الرع 

٪( مغ الحاالت 50٪: 30فكخيًا معخضػف أكثخ مغ غيخىع لتمظ االضصخابات كيحجث لجييع بشدبة تتخاكح بيغ )
كقج تػصمت نتائج البحػث إلى أف السعػقيغ فكخيًا بسختمف . [24]حتى في حالة عجـ كجػد اضصخابات تذخيرية

. كأشار مخكد [2]فخكؽ بيغ الحكػر كاإلناث مدتػياتيع يعانػف مغ اضصخاب العشاد الستحجي، كأنو ال تػجج
 Tennessee Department ofالرحة الشفدية كاإلعاقات الشسائية بػ تشيدي في الػاليات الستحجة األمخيكية 

Mental Health and Developmental Disabilities  إلى أف ندبة انتذار العشاد الستحجي لجى الحكػر
معطع ذكي االضصخاب لجييع اضصخابات انفعالية أخخى. كسا كذفت بعس ٪(، كأف 36٪( مقابل اإلناث )46)

شبئات أعخاض اليػس الجراسات أنو يشتذخ لجى السعػقيغ فكخيًا أكثخ مغ أي إعاقة أخخى، كأنو مغ م  
hypomania ( باختبلؼ نتائج كعيشة الجراسات28٪: 13لجييع، إذ يشتذخ بشدبة ما بيغ )٪[25] . 

 معب:ق( نطخيات العبلج بال
  نطخية الصاقة الدائجة -1

الفيمدػؼ  ضيخت في أكاخخ القخف الساضي ىحه الشطخية ككضع أساسيا ) شيمخ ( الذاعخ األلساني ثع
فالحيػاف مثبًل إذا تػافخت لجيو شاقة  ىخبخت سبشدخ كخبلصتيا : أف المعب ميستو التخمز مغ الصاقة الدائجة ،

كإذا شبقشا ذلظ عمى األشفاؿ نخى أف األشفاؿ  )الصاقة في المعب  ىحهتديج عسا يحتاجو مشيا لمعسل فإنو يرخؼ 
أف يقـػ  أكليائيع كرعايتيع فيؤالء األكلياء يقجمػف ليع الغحاء كيعشػف بشطافتيع كصحتيع دكف  يحاشػف بعشاية

لكشو ال يفدخ التفديخ معقػؿ إلى حج ما  إف ىحا (األشفاؿ بعسل ما فتتػلج لجييع شاقة زائجة يرخفػنيا في المعب 
مقترخ عمى الصفػلة كىحا ال يشصبق عمى الػاقع إذ عشج الكبيخ  حقائق المعب كميا فالقػؿ بو تدميع بأف المعب

 . [26]كيسارسو في الػاقع  أيزًا ميل إلى المعب بل
 : نطخية اإلعجاد لمحياة السدتقبمية -2
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في كتابو " نطخية المعب  (Karl Groos 1861-1946)كفي القخف التاسع عذخ كضح  كارؿ غخكس
The Theory of Play  ىػ عبارة عغ كضيفة بيػلػجية ىامة.   أف المعب لمكائغ الحي 1901" الحي صجر عاـ

يديصخ سيصخة تامة عمييا كأف يدتعسميا استعسااًل حخًا في  فالمعب يسخف األعزاء كبحلظ يدتصيع الصفل أف
تشاشح  يعسل في السدتقبل األعساؿ الجادة السفيجة . كمثالشا عمى ذلظ إعجاد لمكائغ الحي كي السدتقبل. فالمعب إذاً 

كالجفاع عغ الشفذ كتخاكس الجخاء  الحسبلف في لعبيا إنسا ىػ تسخيغ عمى القياـ بالتشاشح الججي في السدتقبل
الصيخ تزخب بأجشحتيا بسا يذبو حخكات الصيخاف ،  كصغار  كعس بعزيا بعزًا كأنيا تتجرب عمى القتاؿ

بجكر األـ حيغ تزع لعبتيا كتيجىجىا كي تشاـ، كىكحا  كالصفمة في عاميا الثالث تدتعج بذكل ال شعػري لتقػـ
 بيػلػجية ىحه كثيخ مغ العمساء معاآلليات البيػلػجية كلقج أكج كجية الشطخ ال فإف مرجر المعب ىػ الغخائد أي

 .[53]يرخفػنيا في المعب  ما فتتػلج لجييع شاقة زائجة تعجيبلت شفيفة عمييا ، إجخاء

 :الشطخية التمخيرية -3

ىػػؿ كخبلصػتيا : إف المعػب ىػػ تمخػيز لزػخكب الشذػاشات السختمفػة  صػاحب ىػحه الشطخيػة ىػػ سػتانمي
الحيػاة  البذخي عبخ القخكف كاألجياؿ كليذ إعجادًا لمتجريب عمى نذاط مقبل كمػاجيػة صػعاب التي مخ بيا الجشذ

جساعية غيخ مشطسػة كلعػل ىػحا يذػيخ  يج كجسع األشياء السختمفة ىي ألعاب فخدية أكفألعاب القفد كالتدمق كالر0
كيدػخخىا لسرػمحتو فالصفػل حيشسػا يجسػع حػلػو جساعػات  إلػى حيػاة اإلندػاف األكؿ عشػجما كػاف يرػصاد الحيػانػات

مشا لػو عػجدًا مػغ عسمػو نذػأة الجساعػات األكلػى فػي حيػاة اإلندػاف كسػا أنػو إذا قػج الخفاؽ ليمعب معيع إنسا يسثل في
فاإلندػاف يمخػز  فإنو يذخع في بشاء مشدؿ أك ما يذػبيو كىػحه تسثػل مخحمػة مػغ مخاحػل التقػجـ فػي الحيػاة السكعبات

السدخح تسامًا تاريخ أمة مغ األمع في سػاعات  في لعبو إذًا أدكار السجنية التي مخت عميو كسا يمخز السسثل عمى
اضػات كثيػخة مشيػا : إف ىػحه الشطخيػة بشيػت عمػى افتػخاض أف السيػارات اعتخ  كقػج كجيػت إلػى ىػحه الشطخيػة 0قميمػة 

الشطخيػة  مغ األجياؿ كالخبخات التػي حرػل عمييػا يسكػغ أف يخثيػا الجيػل الػحي يميػو غيػخ أف ىػحه التي تعمسيا جيل
لػراثػة كسػا عمى ما يؤيػجىا فػي دراسػة ا القائمة بتػريث الرفات السكتدبة كالتي يعج ) المارؾ ( مؤسدًا ليا لع يعثخ

بإمكاف تػريث الرفات السكتدبة كىحا كمو أدى إلى إلغػاء ىػحه  يخفس معطع عمساء الػراثة في الغخب الخأي القائل
 .[27]الرغار ليدػا صػرًا مرغخة عغ الكبار الشطخية إضافة إلى أف

  الشطخية التشفدية -4

فاؿ بخاصة إذ تخى أف المعب يدػاعج الفخكيجية كتخكد عمى ألعاب األش كىي نطخية مجرسة التحميل الشفدي
 مسا يعانيو مغ القمق الحي يحػاكؿ كػل إندػاف الػتخمز مشػو بأيػة شخيقػة. كالمعػب إحػجى ىػحه الصفل عمى التخفيف

التحميػل الشفدػي تعبيػخ رمػدي عػغ  الصخؽ كتذبو ىحه الشطخية إلى حج مػا نطخيػة الصاقػة الدائػجة كالمعػب عشػج مجرسػة
فالصفػل   ،خفػس مدػتػى التػػتخ كالقمػق عشػج الصفػل ػرية كىػػ تعبيػخ يدػاعج عمػىرغبات محبصة أك متاعػب ال شػع

يختػار دميػة مػغ الػجمى التػي يعػجىا األب فيفقػأ عيشييػا أك يػجفشيا فػي األرض  الػحي يكػخه أبػاه كخاىيػة ال شػعػرية قػج
كيصػعػػو  الحالػػة يعبػػخ عػػغ مذػػاعخه الجفيشػػة بػسػػاشة المعػػب، كعػػغ شخيػػق المعػػب يرػػحح الصفػػل الػاقػػع كىػػػ بيػػحه

فالصفل قج يخسع عقخبًا  ،نػع مغ المعب كتؤدي كضيفة المعب نفديا  لخغباتو ، كرسـػ األشفاؿ الحخة ىي عبارة عغ
شفػل  أبػي ( كالصفػل الػحي يذػعخ بالػحػجة قػج يخسػع أفػخاد العائمػة كميػع داخػل السشػدؿ باسػتثشاء كيقػػؿ ىػحه ) زكجػة
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  .[28]متخكؾ خارجو

  نظخية الشسه الجدسي -5

الحي تشدب إليو ىحه الشطخية إف المعػب يدػاعج عمػى نسػػ األعزػاء كال سػيسا  ( Cart  ) العالع كارتيخى 
معطػع أليافػو  العربي فالصفل عشجما يػلج ال يكػف مخو في حالة متكاممة أك استعجاد تاـ لمعسل ألف السخ كالجياز

بعزػيا عػغ بعػس كبسػا أف المعػػب  ةالعرػبية ال تكػػف مكدػػة بالغذػاء الػجىشي الػحي يفرػل أليػاؼ السػخ العرػبي
السخية فسغ شاء ىحا أف يثيخ تمظ السخاكد إثػارة يتكػػف  يذتسل عمى حخكات تديصخ عمى تشفيحىا كثيخ مغ السخاكد

 .[28]األلياؼ العربية مغ ىحه األغذية الجىشية بفزميا تجريجيًا ما تحتاج إليو

يمعب كي يخيح عزبلتو الستعب كأعرابو كخبلصة ىحه الشطخية أف اإلنداف :  نظخية االستجسام -6 
برػرة غيخ الرػرة التي كاف  السخىقة التي أضشاىا التعب ذلظ ألف اإلنداف عشجما يدتخجـ عزبلتو كأعرابو

السجيجة كأعرابو الستعبة فخصة كي ندتخيح كقج  يدتخجميا فييا في أثشاء العسل فإنو يعصي بحلظ لعزبلتو
   : لتاليةكجيت ليحه الشطخية االعتخاضات ا

أحدغ شخيقة لحلظ ىي  لػ كانت الغاية مغ العب ىي راحة األعراب السجيجة كالعزبلت الستعبة فإف   
 ،ىحه الصخيقة تجمب الخاحة في كقت أقرخ  االستمقاء في الفخاش كاالستخخاء في الجمػس مغ غيخ عسل ما ألف

يمعبػا أكثخ مسا يمعب الرغار ألف عسل الكبار لكاف مغ األفزل لمكبار أف  لػ كاف اليجؼ مغ المعب الخاحة فقط
 .[29]الكبار  السبحكؿ ادعى لمتعب مغ لعب الرغار كمع ذلظ فإنشا نخى أف الرغار أكثخ لعبًا مغ كجيجىع

 ( Vygotsky ) المعب عشج فيجػتدكي -7
ػغ الجكافع االختيارية رئيدًا في نسػ الصفل،  فالشذاط التخيمي كإبجاع األىجاؼ كص كيخى فيجدتدكي أف لمعب دكراً 

فيجػتدكي أف المعب يحتػي  كيخى  ذلظ يطيخ مغ خبلؿ المعب كيجعمو في أعمى مخاحل نسػ ما قبل السجرسة كل
 : الشسائية كميا كيديع في تحقيق مايمي عمى السيػؿ

 : التفكيخ السجخد -1
تربح متاحة أمامو  إف الفخصةالمعب مخحمة مسيجة ال بج مشيا لتشسية التفكيخ السجخد كعشجما يكبخ الصفل ف

 عسميات داخمية كفكخ مجخد. الستخجاـ المعب دكف كعي كفي مخحمة ما قبل السجرسة يشقمب المعب إلى
 : ضبط الحات -2

كأنطستو يػفخ لو متعة قرػى حيث يحػؿ االلتداـ دكف تحقيق رغباتو السباشخة  إف التداـ الصفل بقػاعج المعب
 عمى حػافده كيزبصيا. يتعمع الصفل أف يديصخ كبحلظ

 : سائج المعب نذاط رائج ال مجخد نذاط -3
كليحا يعج المعب أفزل مجاؿ نسائي حيػي لمصفل كفي الػقت الحي  يتجاكز الصفل مغ خبلؿ المعب عسخه الػاقعي

 يخفس بالسقابل عج المعب نذاشًا غيخ ىادؼ إذ يخى  يخفس فيو فيجػتدكي عج الستعة أساسًا لتعخيف المعب فإنو
  .[30]كحػافد معيشة تتغيخ مغ مخحمة عسخية إلى مخحمة أخخى  أف الصفل يذبع مغ خبلؿ المعب حاجات
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كثيقًا بتفديخه لشسػ  إف نطخية جاف بياجو في المعب تختبط ارتباشاً  نطخية جاف بياجو في المعب : -8
عزػي ، كيبجأ المعب في  لشسػ كل كائغ الحكاء كيعتقج بياجو أف كجػد عسميتي التسثل كالسصابقة ضخكريتاف

ججيجة إلى رد  السخحمة الحدية الحخكية، كيشتقل سمػؾ الصفل إلى ما كراء مخحمة االنعكاس حيث تشزع عشاصخ
فعمو سابقًا كىحا ما يصمق عميو بياجيو  الفعل الجكري بيغ السثيخات كاالستجابات كيقمل نذاط الصفل تكخارًا لسا

كمغ مطاىخ التسثل الحي    التكخار ىػ في حج ذاتو شميعة المعب. ار مغ أجلالتسثل اإلستخجاعي كمثل ىحا التكخ 
كيتعمع أف  ما بقرج التبلـؤ معو كتقػيتو ، كفي الذيخ الخابع يتشاسق الشطخ كالمسذ عشج الصفل يعشي تكخارًا لعسل

ىحا العسل مخارًا كىحا ىػ ما فإنو يعيج  دفع الجمية السعمقة في سخيخه يجعميا تتأرجح كإذا ما تعمع الصفل عسل شيء
فالمعب لع يعج تكخارًا  ،نابع مغ تكخار األفعاؿ التي يتع التحكع بيا  المعب ابتياج ) كضيفي ( كابتياج ألنو سبب

 تكخارًا فيو تغييخ كفي أكاخخ السخحمة الحدية الحخكية يربح العسل مسكشًا في حاؿ غياب لذيء ناجح بل أصبح
الحكاء التذخيري السستجة مغ  اء كاإليياـ. فالمعب الخمدي أك اإليياـ يسيد مخحمةاألشياء أك كجػدىا مع اإلدع

يتخح شكل األفعاؿ البجيمة التي ال تداؿ مشتسية إلى آخخ  الدشة الثانية إلى الدابعة مغ العسخ فالتفكيخ األكلي
التذخيري كالػضيفة  تفكيخأما المعب الخمدي اإلييامي فمو الػضيفة نفديا في نسػ ال ، ترػرات الحخكة الحدية

إذ أنو تسثل خالز كبالتالي يعسل عمى إعادة  التي كاف يقـػ بيا التجريب عمى المعب في السخحمة الحدية الحخكية
التي يكػف قج أتقشيا. كحلظ يؤدي المعب الخمدي إلى تسثل الصفل  التفكيخ كتختيبو عمى أساس الرػر كالخمػز

بالشطع  يشتقل الصفل في الفتخة الػاقعة بيغ الثامشة كالحادية عذخة إلى المعب السحكػـكتقػيتيا. ك  لتجاربو االنفعالية 
األلعاب التي تحكسيا القػاعج  الجساعية الحي يحل محل ألعاب اإليياـ الخمدية الدابقة كعمى الخغع مغ أف ىحه

  .[31]اءمةككأنيا تسثل أكثخ مشيا مػ  تتكيف اجتساعيًا كتدتسخ حتى مخحمة البمػغ فإنيا تطل

أف  فشطخيػة الصاقػة الدائػجة تػخى  0ا نػخى أف معطسيػا تكسػل بعزػيا بعزػًا  كمػغ خػبلؿ الشطخيػات الدػابقة
كفيسػا  ،الحػي لمسدػتقبل  المعب ليذ مجخد تخمز مغ شاقة مػجػدة إنسا يدتفاد مػغ ىػحه الصاقػة فػي إعػجاد الكػائغ

افعو التي يذتخؾ فييا مع مغ سبقػه في سمع التصػر دك  يتعمق بالشطخية التمخيرية فإف الفخد عشجما يمعب يعبخ عغ
الساضي كلكغ ىحا ال يجفعشا إلى األخح بالشطخية التمخيرية بعجىا شخشًا مغ شخكط  كبيحا يبجك كأنو يمخز نذاط

التشفيدػػية  كىشػػاؾ تذػػابو كبيػػخ بػػيغ الشطخيػػة ،فػػالشسػ يخزػػع لقػػػانيغ عامػػة تذػػتخؾ فييػػا األفػػخاد كالجساعػػات  الشسػػػ
كإنسػا ىػػػ نذػاط يػػؤدي إلػى إعػػادة  الصاقػة الدائػػجة غيػخ أف األمػػخ لػيذ مجػػخد تشفػيذ عػػغ انفعػاالت مكبػتػػةكنطخيػة 

الػضيفػة األساسػية لمعػب ىػي الػضيفػة اإلعجاديػة أمػا الػضػائف األخػخى  االتداف في حياة الصفل كيسكششا أف نػخى أف
يقػػـػ فػػي أساسػػو عمػػى الحاجػػات  لمعػػباف ىشػػاؾ حقيقػػة كاحػػجة تتسثػػل فػػي أف ا ،كضػػائف ثانػيػػة  فػػيسكغ أف نعػػجىا

فتشذأ برػرة عفػية كتشزج مع نسػه كتطيػخ فػي ألعابػو بغػس الشطػخ عػغ  ،الغخيدية البيػلػجية أما رغبات الصفل 
 التي يخبى كفقيا كعغ مكاف عيذو كمغ يقـػ بيحه التخبية. الصخيقة

 الجراسات الدابقة:

 ييغ:يسكغ استعخاض الجراسات الدابقة فى السحػريغ التال

 أ( السحػر األكؿ: البخامج التي تشاكلت أىسية أسمػب المعب:
التعخؼ عمى تأثيخ المعب الجساعي عمى السيارات االجتساعية  [32]فمقج َاستيجفت دراسة "شيشكر"
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( شفل في مخحمة ما قبل السجرسة، كتع تقديسيع إلى 372كالعاشفية ألشفاؿ ما قبل السجرسة، كتكػنت العيشة مغ )
لمتقييع كالسقارنة بيغ الػعي الحاتي  BUSSE-SRغ )تجخيبية كضابصة(. كاستخجـ الباحث مشيجية مجسػعتي

نتائج الجراسة إلى فعالية العبلج بالمعب الجساعي، كأف  وتهصلتكالتشطيع الحاتي كالتفاعل االجتساعي كالتعاشف. 
   .[20]قمل مغ القمق كاالكتئابلو آثار إيجابية عمى تشسية اإلبجاع لؤلشفاؿ، كي عدز الثقة بالشفذ كي  

تأثيخ العبلج بالمعب عمى الحج مغ السذاكل الدمػكية لؤلشفاؿ السرابيغ  [33]كَتشاكلت دراسة "جافخي"
( شفبًل لجييع اضصخاب 40باضصخاب العشاد الستحجي"، كتع اختيار ثبلث مجارس، كتع اختيار عيشة بمغت )

( شفبًل لجييع اضصخاب العشاد الستحجي، كاستخجـ استبياف 16ع )سمػكي كفقًا لسعمسييع كأكلياء األمػر، مشي
(CSI-4 كتػصمت نتائج الجراسة إلى كجػد اختبلؼ بيغ متػسصات درجات االختبار البعجي الضصخاب .)

 العرياف في السجسػعتيغ التجخيبية كالزابصة. 
لؤلشفاؿ الحيغ لجييع تجارب أف العبلج بالمعب ي قجـ الكثيخ مغ السدايا  [34]"راي" كسا أضيخت دراسة

مؤلسة أك يعانػف مغ مذكبلت في الرحة العقمية. كسا أكضحت نتائج الجراسة أف العبلج بالمعب ي داعج الصفل 
عمى التعبيخ عغ نفدو مغ اضصخابات كججانية كعاشفية، كالتخفيف مغ الرجمات الشفدية، كمغ سػء السعاممة 

 كمغ التفكظ األسخي.
عغ "السبلحطة السباشخة ألسمػب العبلج بالمعب، كذلظ عمى مجسػعة  [35] نجف"بػلشجخ كال كفي بحث

ت عاني عجدًا في السذكبلت الدمػكية". كىجؼ البحث إلى التعخؼ عمى تأثيخ العبلج بالمعب إليجاد حل لسذاكل 
ة مغ األشفاؿ في السيارات االجتساعية كمشيا اضصخاب العشاد الستحجي كفخط االنتباه كالقمق، كذلظ عمى مجسػع

( سشػات. كتع استخجاـ قائسة تقجيخ الدمػؾ السذكل. كأضيخت الشتائج كجػد تحدغ 9: 5تخاكحت أعسارىع بيغ )
 كبيخ عمى اضصخاب العشاد كفخط االنتباه أكثخ مغ القمق.

 ب( السحػر الثاني: اضصخاب العشاد الستحجي:
اسات التي تشاكلت اضصخاب العشاد الستحجي ببحث ىجؼ إلى تقييع كمخاجعة الجر  [36]قاـ "بػرؾ" كآخخكف 

لجى التبلميح ذكي اإلعاقة العقمية لسعخفة أىع شخؽ التعامل مع  Conduct Disorderكاضصخاب السدمظ 
اضصخاب العشاد، كتػصل الباحث كزمبلؤه إلى أىسية تخفيف اضصخاب العشاد بػاسصة األسخة كالسعمسيغ كاألقخاف، 

 .ط داؿ إحرائيًا بيغ اضصخاب العشاد كبيغ اضصخابات الذخرية السزادة لمسجتسعكتػصل أيزًا إلى كجػد ارتبا
إلى تذخيز مطاىخ العشاد الستحجي لحكي اإلعاقة الفكخية. كت ذيخ الشتائج  [37]"مػرتػيت"  كَىجفت دراسة

ة، كأف إلى أف األشفاؿ السعػقيغ فكخيًا ي طيخكف معجالت أعمى في العشاد الستحجي كالدمػكيات التخخيبي
االضصخاب ىػ نفدو في كبل مغ األشفاؿ مغ ذكي اإلعاقة العقمية أك العادييغ في الثبات كعسخ البجاية األعخاض 

 كالسدببات كالشتائج )عمى مقاييذ الدمػؾ، كالرجاقات كالسخاشخة(. 
بحثًا ىجؼ إلى التعخؼ عمى أنساط السذكبلت  [2]كأجخى عبج الخحسغ سميساف كأحسج جاد السػلى 

لدمػكية السشتذخة لجى األشفاؿ ذكي اإلعاقة العقمية البديصة كذكي اإلعاقة الستػسصة كعبلقتيا بستغيخات: الجشذ ا
كالشػع كالحكاء كالعسخ، كتع استخجاـ مقياس السذكبلت الدمػكية )سمػؾ العشاد الستحجي كالدمػكيات غيخ 

اث. كقج أضيخت الشتائج كجػد فخكؽ لرالح التبلميح ( تمسيحًا مغ الحكػر كاإلن63األخبلقية(. كتكػنت العيشة مغ )
ذكي اإلعاقة الستػسصة عغ البديصة، كفي متغيخ الجشذ باتجاه الحكػر، كبالشدبة لمعسخ في اتجاه التبلميح األكبخ 

 سشًا.
إلى التعخؼ عمى أسباب االضصخابات الذائعة في  [38]كسا َتشاكلت دراسة "ديظ"
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الستحجي، كعجد االنتباه السرحػب بشذاط زائج، كاضصخاب السدمظ. كتكػنت  الصفػلة كمشيا: اضصخاب العشاد
( سشة، كتع استخجاـ السقاببلت كتحميل البيانات. كتػصمت 14( تػأـ فشمشجي بعسخ زمشي )600عيشة الجراسة مغ )

 .[21]بيئية الجراسة إلى أف أسباب اضصخاب العشاد تخجع إلى السديج مغ عػامل كراثية مع مداىسة التأثيخات ال
 تعقيب عمى الجراسات الدابقة:

مغ خبلؿ عخض الجراسات الدابقة يتبيغ كجػد دراسات اىتست بتشاكؿ اضصخاب العشاد الستحجي مثل 
الحي ىجؼ إلى التعخؼ عمى أنساط السذكبلت الدمػكية السشتذخة لجى األشفاؿ ذكي اإلعاقة  [36]، [2]دراسات 

 إلى التعخؼ عمى أسباب العشاد الستحجي [38]ديظ . كسا ىجفت دراسة [37]العقمية البديصة، ككحلظ دراسة  
عغ "تأثيخ العبلج بالمعب عمى  [33]،[32]كسا اىتست بعس الجراسات بأىسية استخجاـ أسمػب المعب مثل

أىسية  [34]"راي"  الحج مغ السذاكل الدمػكية لؤلشفاؿ ذكي باضصخاب العشاد الستحجي"، كسا تشاكلت دراسة
العبلج بالمعب كآثاره اإليجابية عمى الكثيخ مغ التبلميح. كمغ خبلؿ عخض الجراسات الدابقة يتزح أىسية  أسمػب

دراسة معخفة فاعمية بخنامج تجريبي بػاسصة السعمع باستخجاـ المعب في تخفيف اضصخاب العشاد الستحجي لمتبلميح 
 السعػقيغ فكخيًا "القابميغ لمتعمع" كالرع.

 فخكض البحث: 
 صياغة الفخكض كسا يمي:غ يسك

ػ تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط رتب درجات تبلميح  السجسػعة التجخيبية األكلى 1
 )السعػقيغ فكخيًا "القابميغ لمتعمع"( بيغ القياسيغ القبمي كالبعجي عمى مقياس العشاد الستحجي لرالح القياس البعجي.

ػسط رتب درجات تبلميح  السجسػعة التجخيبية الثانية )الرع( ػ تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ مت2
 بيغ القياسيغ القبمي كالبعجي عمى مقياس العشاد الستحجي لرالح القياس البعجي. 

ػ ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط رتب درجات تبلميح  السجسػعة التجخيبية األكلى 3
 يغ القياسيغ البعجي كالتتبعي في مقياس العشاد الستحجي.)السعػقيغ فكخيًا "القابميغ لمتعمع"( ب

ػػػػ ال تػجػػػج فػػػخكؽ ذات داللػػػة إحرػػػائية بػػػيغ متػسػػػط رتػػػب درجػػػات تبلميػػػح  السجسػعػػػة التجخيبيػػػة الثانيػػػة 4
 )الرع( بيغ القياسيغ البعجي كالتتبعي في مقياس العشاد الستحجي. 

لسجسػػعتيغ )السعػػقيغ فكخيػًا ػ الرػع( فػي ػػ تػجػج فػخكؽ ذات داللػة إحرػائية بػيغ متػسػط رتػب درجػات ا5
 تأثيخ البخنامج عمى تحدشيسا في القياس البعجي.

ػػ تػجػج فػخكؽ ذات داللػة إحرػائية بػيغ متػسػط رتػب درجػات السجسػػعتيغ )السعػػقيغ فكخيػًا ػ الرػع( فػي 6
 تأثيخ البخنامج عمى تحدشيسا في القياس التتبعي. 

 إجخاءات البحث:
 أواًل: مشهج البحث: 

كإجخاء القياس البعجي كالتتبعي الستكخر، بيجؼ الػقػؼ عمى  ،عتسج البحث عمى السشيج شبو التجخيبيا 
بيشسا ييجؼ القياس التتبعي إلى التعخؼ عمى مجى استسخار أثخ البخنامج. كتع إجخاءات البحث  ،فاعمية البخنامج

 عمى ثبلثة مخاحل كىي:
فاعميػة البخنػامج عمػى مجسػعػة التبلميػح السعػػقيغ فكخيػًا ثػع  ػ إجخاء القياس البعجي: كتع فيو التعخؼ عمػى1

 مجسػعة التبلميح الرع، كيسثميا الفخضيغ األكؿ كالثاني.
ػػ إجػػخاء القيػػاس التتبعػػي: كتػػع فيػػو التعػػخؼ عمػػى مػػجى اسػػتسخار فاعميػػة البخنػػامج عمػػى 2
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 غ الثالث كالخابع.مجسػعة التبلميح السعػقيغ فكخيًا ثع مجسػعة التبلميح الرع، كيسثميا الفخضي
ػ معخفة أي مغ مجسػعتي البحث قج تحدشت كافادت عمى نحػ أفزل مغ البخنامج مقارنة مع السجسػعة 3

 األخخى، كيسثميا الفخضيغ الخامذ كالدادس.
 ثانيًا: عيشة البحث 

( تمسيحًا ذكي اضصخاب العشاد الستحجي، عبارة عغ مجسػعتيغ: األكلى مغ 23تكػنت عيشة البحث مغ )
( تمسيحًا بسعيج األمل لمرع لمسخحمة الستػسصة، كالسجسػعة الثانية مغ التبلميح السعػقيغ 12التبلميح الرع )ف=

َتخاكحت أعسارىع ما بيغ ك ( تمسيحًا بسعيج التخبية الفكخية كالجمج بالسخحمة الستػسصة، 11فكخيًا "القابميغ لمتعمع" )ف=
بسحافطة ججة في العاـ الجراسي لمفرل  ( سشة،1‚4عياري )( كانحخاؼ م14‚3( سشة بستػسط قجره )16: 13)

 ىػ(.1437-1436الجراسي الثاني )
 ثالثا: إعجاد البخنامج التجريبي باللعب

قاـ الباحثاف باالشبلع عمى العجيج مغ البخامج التي تشاكلت خفس اضصخاب العشاد الستحجي لمتبلميح 
 لبخنامج كسا يمي:خبلؿ مخاحل إعجاد ا [39]الرع كالسعػقيغ فكخيًا 

 ( الفلدفة العامة للبخنامج 1
حتػى يدػتصيع التبلميػح الرػػع  ،يعتسػج البخنػامج عمػى مبػجأ اسػػتخجاـ الحػػاس فػي مسارسػة األلعػاب كاألنذػػصة

أف  Montessoriكالسعػػػػقيغ فكخيػػػًا اكتدػػػاب الدػػػمػكيات الجيػػػجة كالتقميػػػل مػػػغ اضػػػصخاب العشػػػاد. كتػػػخى "مشتدػػػػري" 
يغ فػي مسارسػة نذػاط معػيغ ي سكػشيع مػغ تػسػيع انتبػاىيع. كقػج قامػت عشػج ترػسيسيا ألدكات انجماج التبلميح السعػق

 [41]،  [40]األلعاب بالتخكيد عمى حػاسيع مع االىتساـ بخغباتيع كميػليع 
 ( أسس ومعاييخ البخنامج2

 ي.ػ يقـػ البخنامج عمى االىتساـ بالتبلميح الرع كالسعػقيغ فكخيًا ذكي اضصخاب العشاد الستحج
ػ تػضيف المعب كأحج أساليب العبلج لتعجيل الدمػؾ لحكي اضصخاب العشاد الستحػجي، مػع مخاعػاة خرػائز نسػػ 

 التبلميح الرع كالسعػقيغ فكخيا.
ػػػ تقشػػيغ السعػػاييخ الخاصػػة باختيػػار أنػػػاع األلعػػاب كاألنذػػصة التػػي ي سارسػػيا التبلميػػح الرػػع كالسعػػػقيغ فكخيػػًا ذكي 

 اضصخاب العشاد الستحجي.
 .ػ إمكانية تعجيل معطع الدمػكيات كاالنفعاالت الخاشئة إلى أنساط معخفية كسمػكية ججيجة

ػ التعخيف بالبخنامج: يتكػف البخنامج مغ مجسػعة أنذصة المعب السػجو بيجؼ تخفيف اضصخاب العشاد الستحجي 
 لجى عيشة البحث. 

ػ اليجؼ العاـ لمبخنامج: ييجؼ البخنامج الحالي إلى تػضيف العبلج بالمعب لتخفيف اضصخاب العشاد الستحجي 
 لمتبلميح الرع كالسعػقيغ فكخيا.

 ػ األىجاؼ اإلجخائية: 
ػػػ الػقػػػؼ عمػػى مػػجى فاعميػػة عػػجد معػػيغ مػػغ جمدػػات التػػجريب عمػػى السيػػارات الحدػػية مػػغ خػػبلؿ بخنػػامج يدػػتخجـ 

ة السختمفػػػة إلكدػػػابيع السفػػػاىيع األكليػػػة التػػػي تدػػػاعجىع عمػػػى التػاصػػػل كاكتذػػػاؼ مػػػا حػػػػليع لػػػجى المعػػػب كاألنذػػػص
 التبلميح الرع كالسعػقيغ فكخيا.

ػػ إتاحػػة أنذػصة المعػػب بحيػػث يػتسكغ بيػػا التبلميػح الرػػع كالسعػػػقيغ فكخيػًا ذكي اضػػصخاب العشػاد ضػػبط االنفعػػاالت 
 كاكتداب عادات سمػكية سػية.
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 عاب التي تعتسج عمى الحخكة كالتشافذ تعبيخًا عغ الصاقات السكبػتة بذكل مقبػؿ اجتساعيًا.ػ تػفيخ فخص األل
ػ أىسية البخنامج: تشبع أىسية البخنامج مغ أىسية الخرائز الستسيدة ألسمػب العبلج بالمعب بالشدبة لسذكبلت 

 اضصخاب العشاد الستحجي.
فشيات العبلج بالفغ كالخسع كعسل  ،لمعب الفخدي كلعب الجكرا ،المعب الجساعي ،ػ الفشيات السدتخجمة: )الشسحجة

 ،التغحية الخاجعة ،التكخار ،التعديد ،التحكع الحاتي ،مدخح الجمي كالعخائذ ،فشية التػاصل المفطي ،السجدسات
 استثارة الجافعية(.

شخ الشطخية التي تشاكلت بشاء ػ مرادر بشاء البخنامج: يتع بشاء البخنامج كفق نتائج البحػث كالجراسات الدابقة كاأل
 بخامج العبلج بالمعب.

ػ محتػى جمدػات البخنػامج: يتكػػف البخنػامج مػغ مجسػعػة مػغ األنذػصة كاأللعػاب يػتع عخضػيا مػغ خػبلؿ جمدػات 
 عبلجية تدشج عمى أسذ العبلج بالمعب.

 ( 4) ججكؿ
 لمرع كالسعػقيغ فكخياً  البخنامج كخصػات يػضح التػزيع الدمشي لجمدات

 الفشيات واألساليب محتهى الجلدة جاف الجلدةأه م
 .السعمسيغبيغ الصبلب ك التعارؼ ػ  1

 عيشة.ال مع يجابيةإعبلقة  ػ تكػيغ
 الحػار كالسشاقذة تحجيج تبلميح  العيشة , كتحجيج مػعج الجمدات.

 .البخنامج يجابي نحػإتكػيغ اتجاه ػ  2
 سذكبلت كتبادؿ اآلراء.المشاقذة ػ 
 مبخنامج لت البلزمة تحجيج األدكاػ 

البخنامج كالتشفيح,  األنذصةحػؿ  اآلراءتدجيل 
 اضصخاب العشاد. الصبلب ذكي كمذكبلت 

الشسحجة, التػاصل ك  السحاضخة
 المفطي

 .التجريب عمى تعجيل الدمػؾػ  3
 احتخاـ التبلميح السعػقيغ فكخيا.ػ 

 كأساليبعخض أنػاع الجمدات كشخيقة التشفيح ػ 
 التجاىلك التعديد 

 الحػار, كالسشاقذة

تييئة العيشة لمتجريبات العسمية الخاصة بأنػاع ػ  4
 .المعب العبلجي

تشسية أحداس الصبلب بأىسية العسل الحي 
 .بو ػف يقػم

 فشيات تعجيل الدمػؾ, التعديد

، لػناتاالب، ك كحجة الفشػف كػنات مػ معخفة  5
صشاعة ، ك صشاعة الفخارباألسفشج، ك الصباعة ك 

 .مفخش

غ بالحبػب كالخماؿ, القز كالمرق, التمػي
 .الرمراؿ أشكاؿلػنات, االيجكية, كالب األشغاؿ

 جحب االنتباه, كتحسل السدؤكلية

مدخح لعب الجكر )لتشسية السبلحطة ، ك المعب الحخ 6
 .كالحيػانات كاألـالسعمسة )لذخريات مألػفة 

استئحاف أصحابيا, ك , العيشةمشاقذة مذكبلت 
 لمسذكمة كتبادؿ اآلراء.لمبحث جساعيًا عغ حل 

الشسحجة, السعيشات الدسعية, التغحية 
 الخاجعة

لتشسية ميارات التػاصل  مدخح العخائذاستخجاـ  7
 .غيخ سػي كالتعخؼ عمى نتائج الدمػؾ 

يجابيات, مشاقذة دكر كل فخد في تشسية اإل
 كالتعخؼ إلى أي مجى تع تحقيق كل فخد ليجفو.

العسل استثارة الجافعية, كالتذجيع, ك 
 الجساعي

أللعاب التعميسية لتشسية ميارات اك  مدخح الطل 8
الزػء لتطيخ اف ك التػاصل خبلؿ حخكات اليج

 .حيػاناتالتسثل  أشكاؿ

 مشاقذة دكر كل فخد في التشفيح ػ 
الزػء ليتكػف ليا ضل يسثل ك تعجيل كضع اليج  ػ

 .التآزر البرخي الحخكي لديادة شكل 

 استثارة الجافعية, 
لجراما كالمعب االييامي العاب ا

 كالتعديد
لتشسية ميارات التعاكف : السباريات التعميسية 9

لعبة ػ الدمة ػ  غداؿ ػ أسخع لكخاسي السػسيقية)
 (.لعبة الزفجعةاألشػاؽ ػ 

االشبلع عمى السذكبلت لجى تبلميح  العيشة 
 .نحػىاكاستجاباتيع السختمفة 

 .تػضيف التعاكف مع اآلخخيغ

 ية الخياض األلعاب
 كاإليقاعية

 التشافدية  األلعاب
 .نفديع أتقبل  عمى مداعجة العيشةػ  9

إتاحة الفخصة لتسثيل مذكبلتيع كاكتذاؼ ػ 
 األسمػب السشاسب لحميا.

ر ادك أ عكلي عمخغػب فيييع تشسية الذعػر بأن
 ليع.مفخص الستاحة ل يع, كإدراكىامة

 لعاب الجراما كالمعب االيياميأ

أثشاء  مج خبلؿ بصاقات متابعة التبلميحتقييع البخناػ  10
 تصبيق.ال

 القياس التتبعيػ إجخاء 

إجخاء القياس البعجى كالتتبعى لمتأكج مغ مجى 
 استفادتيع مغ إجخاء البخنامج السعج سمفًا.

 السشاقذة كالحػار

 عمػػع الػػشفذ،السحكسػػيغ الستخررػػيغ فػػي مجػػاؿ  مػػغ مجسػعػػةالبخنػػامج: تػػع عػػخض البخنػػامج عمػػى تحكػيع ػػػ 
 فػػيجيبلت تػػع إجػػخاء بعػػس التعػػك  ،وفػػاىجلتحقيػػق أ  تػػومءلمتحقػػق مػػغ مػػجى مبل  الشفدػػية كالتخبيػػة الخاصػػة الرػػحةك 

 ما اتفقت حػلو مبلحطات التحكيع.ضػء 
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 البحث اأداترابعا: 
 تع إعجاد األداتيغ التاليتيغ: 

 مقياس تقجيخ السعلم الضطخاب العشاد الستحجي )إعجاد الباحثان(: (أ
فػػػػي إعػػػػجاد  [48]، كمقيػػػػاس " أشػػػػقخ كزمػػػػبلؤه "  [47] " دي بػػػػاكؿ كزمػػػػبلؤه"اف عمػػػػى مقػػػػاييذالباحثػػػػ اعتسػػػػج

سػػمػكيات الغزػػب ) ( عبػػارة مػزعػػة بالتدػػاكي عمػػى ثبلثػػة مجػػاالت88السقيػػاس، كيتكػػػف السقيػػاس الحػػالي مػػغ )
لمػجليل (، كت سيد تمػظ العبػارات اضػصخاب العشػاد كفقػًا كالتػتخ السداجي، كالدمػؾ الججلي، كاالنتقامية

اإلحرػػائي الخابػػع السعػػجؿ لبلضػػصخابات الشفدػػية، ككػػحلظ التػػخاث الشطػػخي الػػحي تشػػاكؿ االضػػصخاب، 
 (.8ػ ال تشصبق  2ػ إلى حج ما  3الرف باالختيار بيغ )تشصبق تساما  جيب عمييا معمعي  ك 

ء مجسػعػة مػغ معمسػي كأعزػا عمػى السقيػاس خضحيػث تػع عػ صػجؽ السحكسػيغتػع اسػتخجاـ صجق السقياس:  -1
مػغ جامعػات )عػيغ شػسذ ػ شػساؿ جػجة ػ الجػػؼ(، كتػع تعػجيل بعػس  عمػع الػشفذ كالتخبيػة الخاصػة ىيئػة التػجريذ
 كسا يمي: كسا تع حداب صجؽ السقارنة الصخفيةيع. لسبلحطاتالفقخات كفقًا 

 ضصخاب العشاد الستحجيالسعمع الصجؽ السقارنة الصخفية لسقياس تقجيخ  (1ججكؿ )

 السجاالت

 قيسة انًسرىي انًُخفط شذفعانًسرىي انً
 االَحشاف انًرىسػ االَحشاف انًرىسػ "ت"

 **2‚7 4‚7 5‚9 6‚5 9‚7 سهىكُاخ انغعة

 **2‚8 4‚6 6‚8 6‚6 9‚5 انرىذش انًضاظٍ

 *2‚2 6‚9 6‚5 6‚8 9‚6 االَرمايُح

 **2‚3 13‚5 18‚9 19‚7 27‚9 انذسظح انكهُح

 ( 0.05شج مدتػى )(، )*( دالة ع0.01) **( دالة عشج مدتػى )
( كفى 8...بيغ السدتػييغ السختفع كالسشخفس عشج مدتػى ) دالة إحرائياً  ؽ ك فخ الدابق كجػد  يتزح مغ الججكؿ

 .كجػد صجؽ لمسقياسعشي اتجاه السدتػى السختفع، مسا يَ 
ي ىػػحه ( يػمػػًا، كيػضػػح الجػػجكؿ التػػال83تػػع اسػػتخجاـ شخيقػػة إعػػادة التصبيػػق بفػػارؽ زمشػػي ) : ثبااات السقياااس -2

 الشتائج.
 (19)ف=باستخجاـ شخيقة إعادة التصبيق  السقياسثبات  (2الججكؿ )

 السقياس كمجاالتو إعادج انرطثُك
 سمػكيات الغزب  0‚731

 التػتخ السداجي 0‚760

 االنتقامية 0‚771

 جرجة الكميةال 0‚750

تدػاؽ الػجاخمي، اال ع اسػتخجاـ صػجؽيتزح مغ الجػجكؿ الدػابق أف السقيػاس يتستػع بقػجر مقبػػؿ مػغ الثبػات. كسػا تػ
 كيػضح الججكؿ التالي مرفػفة ارتباشات السجاالت مع الجرجة الكمية.

 مرفػفة االرتباط بيغ مجاالت السقياس (3ججكؿ )
 الجرجة الكمية االنتقامية التػتخ السداجي سمػكيات الغزب مجاالت السقياس

    ...8 سمػكيات الغزب 

   ...8 *269.. التػتخ السداجي

  ...8 *.25.. *265.. االنتقامية

 ...8 **524.. **578.. **.56.. الجرجة الكمية

 يتزح مغ الججكؿ ارتباط السجاالت الفخعية معًا كمع السجسػع الكمي، مسا يجؿ أف السقياس يتستع بالرجؽ.
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 :)افب ( بصاقة مبلحطة لستابعة سمػؾ التبلميح ذكي اضصخاب العشاد الستحجي )إعجاد الباحث
تيجؼ بصاقة السبلحطة إلى متابعة تّقجـ سمػؾ التبلميح ذكى اضصخاب العشاد الستحجي أثشاء الجمدات، 

كتذتسل عمى مجسػعة مغ الدمػكيات االجتساعية اإليجابية السراغة في  .لمتأكج مغ تحقيق أىجاؼ البخنامج
تزسغ الدمػكيات اإليجابية، كتتع ( عبارة ت12صػرة مػاقف، كتتع السبلحطة عغ شخيق السعمع. كتتكػف مغ )

كركعي فييا أف تكػف العبارات كاضحة  .السبلحطة أثشاء صجر إيجابي سمػؾ لكل( √اإلجابة بػضع عبلمة )
( كي قابميا )مختفع ػ متػسط ػ 1-2-3كقريخة, حيث حجد لكل مطيخ سمػكي ثبلثة مدتػيات لتقجيخ أدائيا )

 ضعيف(.
عمى مجسػعة مغ السحكسيغ بيجؼ احتػاء مفخدات البصاقة عمى  تع عخضيا صجؽ بصاقة السبلحطة: -1

األدائيات الدمػكية اإليجابية، كمجى كضػح السفخدات، كمجى قجرتيا عمى كصف الدمػؾ السخاد مبلحطتو، كمجى 
بسبلءمة التقجيخ الكسي لمبصاقة. كتع إجخاء بعس التعجيبلت الخاصة بالرياغة, كتعجيل بعس العبارات أك إلغاء 

 زيا .بع
تع استخجاـ شخيقة اتفاؽ السبلحطيغ, كيتصمب استخجاميا أكثخ مغ مبلحظ )اثشيغ : ثبات بصاقة السبلحطة -2

عادة( لسبلحطة الدمػؾ. كتع التصبيق عمى ثسانية تبلميح ذكي اضصخاب العشاد الستحجي. كتع استخجاـ معادلة 
 ٪( ، كىي ندبة ثبات مقبػلة. 91٪ : 80كَتخاكحت ندبة االتفاؽ ما بيغ ). Cooper [54]كػبخ 
 المعبب: إجخاءات تشفيح بخنامج التجريب خامدا

قاـ الباحثاف بتصبيق مقياس تقجيخ السعمع الضصخاب العشاد الستحجي كالسقدػع إلػى )سػمػكيات الغزػب كالتػػتخ  -
 السداجي، كالدمػؾ الججلي، كاالنتقامية( قبمي لتحجيج عيشة البحث.

كمبلحطػػة مػػجى تقػػبميع ليػػا كمػػجى مذػػاركتيع  حأثشػػاء حرػػز الشذػػاط لمتبلميػػ تقػػجيع بعػػس االلعػػاب كاالنذػػصة -
 كتفاعميع بالمعب في انػاع متعجدة مغ االلعاب.

تعػجيل فشيػػات كجمدػػات البخنػػامج التػػجريبي القػػائع عمػػى المعػب السقػػجـ لمرػػع كالسعػػاقيغ فكخيػػا القػػابميغ لمػػتعمع مػػغ  -
كتفػػػاعميع ألنػػػػاع االلعػػػاب ككضػػػع حمػػػػؿ لػػػبعس  خػػػبلؿ نتػػػائج السحكسػػػيغ، كمػػػغ خػػػبلؿ اسػػػتجابات السعػػػاقيغ

 السذكبلت التي يسكغ أف تطيخ أثشاء المعب.
( جمدػػة تػػجريب كانذػػصة كخػػبلؿ كػػل جمدػػة يقػػـػ 20تصبيػػق البخنػػامج التػػجريبي القػػائع عمػػى المعػػب مػػغ خػػبلؿ ) -

 السعمع بسبلحطة افخاد العيشة كتدجيل االستجابات مغ خبلؿ بصاقة السبلحطة.
 خاب العشاد الستحجي بعجيا عمى أفخاد العيشة كتدجيل الشتائج.تصبيق مقياس اضص -
تصبيػػػق مقيػػػاس تقػػػجيخ السعمػػػع الضػػػصخاب العشػػػاد الستحػػػجي بعػػػج شػػػيخ مػػػغ تصبيػػػق البخنػػػامج عمػػػى أفػػػخاد العيشػػػة  -

 كتدجيل الشتائج.
 ؤالت البحث.اجابة عمى تدلئل تفخيغ االستجابات, كمعالجة ىحه البيانات -

 األساليب اإلحرائية
ت معػػامبلت االرتبػػاط، كالستػسػػصات، كاالنحخافػػات السعياريػػة، كفػػي األسػػاليب البلبارامتخيػػة: مػػاف ػ كيتشػػي اسػػتخجم

Mann-Whitney(U)  لمسجسػعػػات السدػػتقمة، كيمكػكدػػػفWilcoxon (W)  لمسجسػعػػات السختبصػػة، ثػػع حجػػع
 لبياف قيع الفخكؽ السدتخخجة ليسا. Effect Sizeالتأثيخ 

 نتائج الجراسة
كيػػػشز عمػػػى: تػجػػػج فػػػخكؽ ذات داللػػػة إحرػػػائية بػػػيغ متػسػػػط رتػػػب  فاااخأل األول:نتيجاااة ال
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 درجات تبلميح  السجسػعة التجخيبية األكلػى )السعػػقيغ فكخيػًا "القػابميغ لمػتعمع"( بػيغ القياسػيغ القبمػي كالبعػجي عمػى
 كدػػػػف كلمتحقػػػق مػػػغ صػػػحة الفػػػخض تػػػع اسػػػتخجاـ أسػػػمػب كيمكػ  مقيػػاس العشػػػاد الستحػػػجي لرػػػالح القيػػػاس البعػػػجي.

Wilcoxon (W)  حجع التأثيخلجاللة الفخكؽ بيغ متػسصات السجسػعات الرغيخة السختبصة، ثع Effect Size 
 كسا يمي: الفخكؽ السدتخخجة مغ كيمكػكدػف،لبياف حجع 

 السجسػعةلمفخكؽ بيغ متػسصي رتب درجات  Wilcoxon (W) نتائج كيمكػكدغ (5ججكؿ )ال
 عمى مقياس العشاد الستحجي البعجيالقبمي ك  القياسيغبيغ حجع التأثيخ ( ك 88ف=يًا )السعػقيغ فكخ  األكلى التجخيبية

حجع 
  rالتأثيخ

Z 
الختب 
 الستساثمة

الختب 
 اإليجابية

الختب 
السعػقيغ  مجسػعة ـ الختب مج الختب الدمبية

 فكخيا
 الفخعية السجاالت

6‚0 694‚2** 2 0 9 
سمػكيات الغزب  قبميالالقياس  5‚00  45‚00

 بعجيالالقياس  0‚00  0‚00 تػتخكال

5‚0 583‚2** 2 0 9 
 قبميالالقياس  5‚00  45‚00

 الدمػؾ الججلي
 بعجيالالقياس  0‚00  0‚00

5‚0 848‚2** 1 0 10 
 قبميالالقياس  5‚00  55‚00

 االنتقامية
 بعجيالالقياس  0‚00  0‚00

6‚0 955‚2** 0 0 11 
 قبميالالقياس  6‚00  66‚00

 انذسظح انكهُح
 بعجيالالقياس  0‚00  0‚00

                =[50](0‚5، كبيخ= 0‚3، متػسط= 0‚1حجع الفخكؽ )صغيخ. 

 بػيغ متػسػط رتػب درجػات تبلميػح  السجسػعػة التجخيبيػػة ةلػة إحرػػائيالدذات كجػػد فػخكؽ  (5)تزػح مػغ الجػجكؿ ي
القياسيغ القبمي كالبعجي عمى مقيػاس العشػاد الستحػجي لرػالح القيػاس  بيغ( )السعػقيغ فكخيًا "القابميغ لمتعمع" األكلى

 البعجي، كىػ ما ي حقق صحة الفخض.
 تػسط رتب درجات تبلميح  السجسػعةتػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ مكيشز عمى:  :ثانيالفخأل ال يجةنت

 س العشاد الستحجي لرالح القياس البعجي.القياسيغ القبمي كالبعجي عمى مقيا بيغ( رع)ال الثانية التجخيبية
 كيػضح الججكؿ التالي الشتائج:

 السجسػعةلمفخكؽ بيغ متػسصي رتب درجات  Wilcoxon (W) نتائج كيمكػكدغ(6ججكؿ )ال
 عمى مقياس العشاد الستحجي البعجيالقبمي ك  القياسيغبيغ حجع التأثيخ ك  (82رع ف=)ال الثانية التجخيبية

حجم 
  rالتأثيخ

Z 
ختب ال

 الستساثلة
الختب 
 اإليجابية

الختب 
 الفخعية السجاالت الرم مجسهعة م الختب مج الختب الدلبية

6‚0 133‚3** 0 0 12 
سلهكيات الغزب  قبميالالقياس  6‚50  78‚00

 بعجيالالقياس  0‚00  0‚00 والتهتخ

5‚0 10‚3** 0 0 12 
 قبميالالقياس  6‚55  78‚50

 الدلهك الججلي
 بعجيالالقياس  0‚00  0‚00

6‚0 177‚3** 0 0 12 
 قبميالالقياس  6‚50  79‚50

 االنتقامية
 بعجيالالقياس  0‚00  0‚00

7‚0 157‚3** 0 0 12 
 قبميالالقياس  6‚50  78‚00

 بعجيالالقياس  0‚00  0‚00 الدرجة الكلية

 غ متػسػط رتػب درجػات تبلميػح  السجسػعػة التجخيبيػػةبػي ةلػة إحرػػائيالدذات كجػػد فػخكؽ ( 6)تزػح مػغ الجػجكؿ ي
القياسػيغ القبمػي كالبعػجي عمػى مقيػاس العشػاد الستحػجي لرػالح القيػاس البعػجي، كىػػ مػا ي حقػػق  بػيغ( رػع)ال الثانيػة

 صحة الفخض.
ئية بػػػيغ متػسػػػط رتػػػب درجػػػات تبلميػػػح ال تػجػػػج فػػػخكؽ ذات داللػػػة إحرػػػاكيػػػشز عمػػػى:  :ثالاااثالفاااخأل ال يجاااةنت

مقيػػاس  فػػيالقياسػػيغ البعػػجي كالتتبعػػي  بػػيغ)السعػػػقيغ فكخيػػًا "القػػابميغ لمػػتعمع"( األكلػػى لتجخيبيػػة السجسػعػػة ا
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 كيػضح الججكؿ التالي الشتائج:العشاد الستحجي. 
 السجسػعةلمفخكؽ بيغ متػسصي رتب درجات  Wilcoxon (W) نتائج كيمكػكدغ (7ججكؿ )ال

 عمى مقياس العشاد الستحجيكالتتبعي  البعجي  القياسيغبيغ التأثيخ حجع ك  (88ف=)السعػقيغ فكخيًا األكلى التجخيبية 
حجع 
  rالتأثيخ

Z 
الختب 
 الستساثمة

الختب 
 اإليجابية

الختب 
 الدمبية

مج 
 الختب

 ـ الختب
السعػقيغ  مجسػعة

 فكخيا
 الفخعية السجاالت

2‚0 28‚1 5 1 5 
سمػكيات الغزب  بعجيالالقياس  3‚30  16‚50

 تتبعيالالقياس  4‚50  4‚50 كالتػتخ

2‚0 83‚0 6 1 4 
 بعجيالالقياس  2‚63  10‚50

 الدمػؾ الججلي
 تتبعيالالقياس  4‚50  4‚50

1‚0 
828‚

0 
6 1 4 

 بعجيالالقياس  2‚63  10‚50
 االنتقامية

 تتبعيالالقياس  4‚50  4‚50

2‚0 
144‚

1 
5 1 5 

 بعجيالالقياس  3‚10  15‚50
 انذسظح انكهُح

 تتبعيالالقياس  5‚50  5‚50

بػػػيغ متػسػػػط رتػػػب درجػػػات تبلميػػػح  السجسػعػػػة  ةلػػػة إحرػػػائيالدذات كجػػػػد فػػػخكؽ عػػػجـ  (7) تزػػػح مػػػغ الجػػػجكؿي
 مقيػػػاس العشػػػاد الستحػػػجي فػػػيالقياسػػػيغ البعػػػجي كالتتبعػػػي  بػػػيغ)السعػػػػقيغ فكخيػػػًا "القػػػابميغ لمػػػتعمع"( األكلػػػى التجخيبيػػػة 

 حقق صحة الفخض.كىػ ما ي  ، لرالح القياس البعجي
ال تػجػػػج فػػػخكؽ ذات داللػػػة إحرػػػائية بػػػيغ متػسػػػط رتػػػب درجػػػات تبلميػػػح  كيػػػشز عمػػػى:  :خابااا الفاااخأل ال يجاااةنت

كيػضػػح مقيػػاس العشػػاد الستحػػجي.  فػػيالقياسػػيغ البعػػجي كالتتبعػػي  بػػيغ( رػػع)الالثانيػػة السجسػعػػة التجخيبيػػة 
 ( التالي الشتائج:8الججكؿ )

 السجسػعةلمفخكؽ بيغ متػسصي رتب درجات  Wilcoxon (W) نتائج كيمكػكدغ(8ججكؿ )ال
 عمى مقياس العشاد الستحجيكالتتبعي  البعجي القياسيغكحجع التأثيخ بيغ  (82رع ف=)الالثانية التجخيبية 

حجم 
  rالتأثيخ

Z 
الختب 
 الستساثلة

الختب 
 اإليجابية

الختب 
 الدلبية

مج 
 الفخعية السجاالت الرم مجسهعة م الختب الختب

3‚0 342‚1 7 1 4 
 بعجيالالقياس  3‚12  12‚00

 سلهكيات الغزب والتهتخ
 تتبعيالالقياس  3‚00  3‚00 

3‚0 251‚1 7 1 4 
 بعجيالالقياس  3‚12  12‚00

 الدلهك الججلي
 تتبعيالالقياس  3‚00  3‚00 

2‚0 001‚1 8 1 3 
 بعجيالالقياس  2‚50  7‚50

 االنتقامية
 تتبعياللقياس ا 2‚50  2‚50 

2‚0 130‚1 7 1 4 
 بعجيالالقياس  2‚88  11‚50

 الدرجة الكلية
 تتبعيالالقياس  3‚50  3‚50 

  [51](.0‚5، كبيخ= 0‚3، متػسط= 0‚1يخ )صغيخ= التأثحجع فخكؽ حجع 
ة بػػػيغ متػسػػػط رتػػػب درجػػػات تبلميػػػح  السجسػعػػػ ةلػػػة إحرػػػائيالدذات كجػػػػد فػػػخكؽ عػػػجـ  (8) تزػػػح مػػػغ الجػػػجكؿي

كىػػ مػا ، لرالح القياس البعجي مقياس العشاد الستحجي فيالقياسيغ البعجي كالتتبعي  بيغ( رع)الالثانية التجخيبية 
 ي حقق صحة الفخض.

تيغ متػسػػط رتػػب درجػػات السجسػػػعبػػيغ تػجػػج فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية كيػػشز عمػػى:  :خااامسالفااخأل ال يجااةنت
 .البعجي القياسعمى تحدشيسا في  في تأثيخ البخنامج( رعال)السعػقيغ فكخيًا ػ 

نثُاٌ انفشق فٍ  Analysis of Gain Scoresكتع استخجاـ )حداب الجرجات السكتدبة( 
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-Mannثع استخجاـ ماف كيتشي ،  [52](رعالالبخنامج عمى السجسػعتيغ السدتقمتيغ )السعػقيغ فكخيًا ػ ذأشُش 

Whitney  ،يخ التأثحجع  ثعلجاللة الفخكؽ لسجسػعتيغ صغيختيغ مدتقمتيغEffect Size  لبياف حجع الفخكؽ
 ( التالي:9السدتخخجة مشيا، كيػضحيا الججكؿ )

 لمفخكؽ بيغ متػسصي رتب Mann-Whitneyماف كيتشيي نتائج  (9ججكؿ )ال
 عمى مقياس العشاد البعجي القياسفي  الرع( كحجع التأثيخدرجات السجسػعتيغ )السعػقيغ فكخيًا ػ  

 الفخعية السجاالت
 (12)ف= الرع (11)ف=لسعػقيغ فكخيًا ا

Z  حجع
 مج الختب ـ الختب مج الختب ـ الختب rالتأثيخ

 0‚2 1.379 122.50 10.21 153.50 13.95 سمػكيات الغزب كالتػتخ

 0‚1 0.420 137.50 11.46 138.50 12.59 الدمػؾ الججلي

 0‚3 1.467 166.50 13.88 109.50 9.95 االنتقامية

 0‚1 0.407 150.50 12.54 125.50 11.41 يةالجرجة الكم

ة مجسػعػمتػسػط درجػات بيغ متػسػط رتػب درجػات  ةلة إحرائيالدذات كجػد فخكؽ عجـ  (9) تزح مغ الججكؿي
 مقياس العشاد الستحجي. فيالقياس البعجي  في( رع)الالتبلميح )السعػقيغ فكخيا( كمجسػعة التبلميح 

تيغ متػسػػط رتػػب درجػػات السجسػػػعبػػيغ فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية  تػجػػجكيػػشز عمػػى:  :دااادسالفااخأل ال يجااةنت
( 10كيػضػػح الجػػجكؿ )التتبعػػي.  القيػػاسفػػي تػػأثيخ البخنػػامج عمػػى تحدػػشيسا فػػي ( رػػعال)السعػػقيغ فكخيػػًا ػ 

 التالي الشتائج:
 لمفخكؽ بيغ متػسصي رتب Mann-Whitneyماف كيتشيي نتائج  (.8ججكؿ )

 عمى مقياس العشادتتبعي ال القياسفي  الرع( كحجع التأثيخيًا ػ درجات السجسػعتيغ )السعػقيغ فكخ  

 

 الفخعية السجاالت

 (12)ف= الرع (11)ف=السعػقيغ فكخيًا 

Z  حجع
 مج الختب ـ الختب مج الختب ـ الختب rالتأثيخ

 0‚2 0.440 138.00 11.50 138.00 12.55 سمػكيات الغزب كالتػتخ

 0‚1 0.295 140.00 11.67 136.00 12.36 الدمػؾ الججلي

 0‚1 0.227 127.50 10.63 148.50 13.50 االنتقامية

 0‚2 0.439 133.00 11.08 143.00 13.00 الجرجة الكمية

متػسط درجات بيغ متػسط رتب درجات  ةلة إحرائيالدذات كجػد فخكؽ عجـ  الدابق تزح مغ الججكؿي
 مقياس العشاد الستحجي. في تتبعيالقياس ال في( رع)ال ة التبلميح )السعػقيغ فكخيًا( كمجسػعة التبلميحمجسػع
 الشتائج: مشاقذة

 السحاكر التالية: مشاقذة نتائج البحث في يسكغ
 مشاقذة نتائج القياس البعجي:أكال: 

 ة لرػػالح فػػي القيػػاس البعػػجي،لػػة إحرػػائيالدذات فػػخكؽ نتػػائج الفخضػػيغ األكؿ كالثػػاني عمػػى كجػػػد  دلػػت
رػػع، كسػػا دلػػت قػػيع حجػػع التػػأثيخ عمػػى أف الالتبلميػػح  ميػػح السعػػػقيغ فكخيػػًا كمجسػعػػةالتبل مجسػعػػةكذلػػظ لكػػل مػػغ 

(. كيػػجؿ ذلػػظ عمػػى فاعميػػة 0‚7:  0‚5الفػػخكؽ بػػيغ القياسػػيغ القبمػػي كالبعػػجي كانػػت كبيػػخة حيػػث َتخاكحػػت مػػا بػػيغ )
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ب الجسػاعي، كأف لػو إلى فعالية العبلج بالمع ذىصهدانرٍ  [41]بخنامج المعب السدتخجـ. كَيتفق ذلظ مع دراسات 
 [34]كسػا أكضػحت دراسػة راي"  قمػل مػغ القمػق كاالكتئػاب.عػدز الثقػة بػالشفذ كي  آثار إيجابية عمى تشسيػة اإلبػجاع كي  

 مغ الرجمات الشفدية.ي خفف شفذ ك ي داعج عمى التعبيخ عغ الالعبلج بالمعب  أف
 تيغ )التبلميػػح السعػػػقيغ فكخيػػًا ػعسجسػػػ كتؤكػػج نتػػائج القيػػاس البعػػجي عمػػى أىسيػػة أسػػمػب المعػػب مػػع كمتػػا ال

 مطػػاىخ فعػػاؿ فػػي عػػبلج العجيػػج مػػغال أسػػمػب المعػػب تػػأثيخ [33]جػػافخي   كضػػحت دارسػػةرػػع(. كقػػج أالالتبلميػػح 
سكػػغ الحػػج مػػغ عرػػياف األشفػػاؿ عػػغ شخيػػق أنػػو ي  ك  ،لمسعػػػقيغ فكخيػػاً  عامػػة السذػػكبلت الدػػمػكيةك اضػػصخاب العشػػاد 

مػغ عبػارة فخكيػج "العػبلج بالتحػجث"  اسػتخجاـ "العػبلج بالمعػب" بػجالً  [42]"  ككد كبيشػت " كقج اقتػخح المعب. أسمػب
لغػة األشفػاؿ الدػخية كأنيػع يدػتصيعػف التعبيػخ عػغ ألف المعػب عشجما نذعخ بالقمق مغ عبلج األشفػاؿ.  كخرػصاً 

عػػب يػػتع أسػػمػب المكسػػا أف . [43] تجػػاربيع كعػػػاشفيع بصخيقػػة شبيعيػػة كذاتيػػة بصخيقػػة عبلجيػػة مػػغ خػػبلؿ المعػػب
الصخيقػة الصبيعيػة لمتعبيػخ كىػػ فخصة لسحاكلة تشسيػة الخبػخة فػي ضػل الطػخكؼ األكثػخ مثاليػة. تمسيح خبللو إعصاء ال

نػػو يػػػفخ ليػػع فخصػػة لمتعبيػػخ عػػغ العػاشػػف السكبػتػػة كالتػػػتخ كخيبػػات األمػػل، كالذػػعػر بانعػػجاـ أعػػغ أنفدػػيع، كسػػا 
  .[44]األمغ، كالعجكاف، كالخػؼ مغ االرتباؾ

 : مشاقذة نتائج القياس التتبعي:ثانيا
مسػػا  ة فػي القيػاس التتبعػي،لػة إحرػائيالدذات فػخكؽ  نتػائج الفخضػيغ الثالػث كالخابػع عمػى عػجـ كجػػد دلػت

رػػع، الالتبلميػػح  التبلميػػح السعػػػقيغ فكخيػػًا كمجسػعػػة مجسػعػػةيػػجؿ عمػػى اسػػتسخار فاعميػػة البخنػػامج. كذلػػظ لكػػل  مػػغ 
(. كيػػػخى 0‚3:  0‚1اسػػػيغ البعػػػجي كالتتبعػػػي مػػػا بػػػيغ الرػػػغيخة كالستػسػػػصة )كتخاكحػػػت قػػػيع حجػػػع التػػػأثيخ بػػػيغ القي

 الباحثاف أف ذلظ يخجع إلى عجة أسباب كىي:
كػي تمبػي احتياجػػات يا السختمفػة الػجركس كاسػػتخاتيجياتقػجيع بت السعمػع يقػػـػػػ كجػػد معمػع الرػػف فػي البخنػامج: حيػث 

كإدخػاؿ بدػبب خبختػو كقخبػو مػغ التبلميػح أصػبح فعػااًل ساسػيات التػاصػل كالتثقيػف كاسػتخجامو أل تبلميحىؤالء ال
 كيعػػج معمػػع التخبيػػة الخاصػػة السدػػئػؿ عػػغ التأكػػج مػػغ حرػػػؿ الصػػبلب عمػػى الخػػجماتتعػػجيبلت التػػي يخاىػػا. ال

كشػػػخؽ التػػػجريذ السشاسػػػبة ليػػػع، كالسعخفػػػة بكيفيػػػة إعػػػجاد كتشفيػػػح األنذػػػصة الرػػػفية كالبلصػػػفية البلزمػػػة، التخبػيػػػة 
عمع كتصبيقاتيػػا فػػي مجػػاؿ اإلعاقػػة، كمبػػادإ الدػػمػؾ كإدارتػػو كتعجيمػػو. أمػػا السيػػارات فتزػػع كمعخفػػة نطخيػػات الػػت

الجقػة كالتشطػػيع فػػي العسػػل، كالسخكنػػة كالسيػػارة فػي التػػجريذ، كميػػارات التػاصػػل الفعػػاؿ، كالسيػػارات االجتساعيػػة، 
 [16]،[17] كميارات القيادة كحل السذكبلت

الفغ كالخسع كاستخجاـ )الشسحجة, كلعب الجكر, نعكدت عمى التبلميح مثل ػ استخجاـ العجيج مغ الفشيات: التي ا
التغحية الخاجعة, استثارة ك التعديد ك مدخح الجمي كالعخائذ, كاستخجاـ فشية التػاصل المفطي, ك كالسجدسات, 

 الجافعية(.

 السعػقيغ فكخيًا:الرع ك  ثالثا: مشاقذة الفخكؽ في تأثيخ البخنامج عمى التبلميح
لباحثػػاف التعػػخؼ عمػػى مػػا يمػػي: أي مػػغ السجسػػػعتيغ قػػج تحدػػشت كاسػػتفادت مػػغ البخنػػامج أفزػػل مػػغ أراد ا

السجسػعة األخخى؟. أك ىل ارتفع متػسط درجات إحػجى السجسػػعتيغ عػغ السجسػعػة األخػخى؟. كلػحلظ كػاف ىشػاؾ 
الغخيػب ػ نطخيػًا ػ أف الفخضيغ الخامذ كالدادس بيجؼ التعخؼ عمى ىحا التحدغ في القياس البعجي ثػع التتبعػي. ك 

التبلميػح  التبلميػح السعػػقيغ فكخيػًا كمجسػعػة مجسػعػةة بػيغ لػة إحرػائيالدذات فخكؽ الشتائج دلت عمى عجـ كجػد 
 رع، كدلت قيع حجع التأثيخ عمى أف تمظ الفخكؽ بيغ الرغيخة كالزئيمة.ال

سعػقيغ فكخيًا، رع أفزل مغ التبلميح الالكالججيخ بالحكخ أف القجرات العقمية لمتبلميح 
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  َيحكخك العقمي.  ءكبالتالي كاف متػقعًا أف َتطيخ فخكؽ دالة في اتجاه التبلميح الرع نطخًا ليحا الفارؽ في األدا
العقمي  قاس باألداء الػضيفيي  ، ك في السيارات التكيفية اليػمية اً قرػر  اإلعاقة الفكخية يشتج عغأنو  انفيمج كايميذ

 .[1] ومقجميالجعع كالسدانجة مغ قبل  الكثيخ مغ اإلعاقة الفكخية إلىذكك  حتاجلحلظ يك  .متسثبًل في ندبة الحكاء
 األنانية التبلميح جشبكَيخى الباحثاف أف ذلظ َيخجع إلى شبيعة تشفيح البخنامج كاستخجامو أسمػب المعب ألنو ي  

كسا أف  [45] مػكيات متيػرةمع األشفاؿ كخاصة الحيغ يطيخكف س التعامل مفتاح، ك االجتساعيكي حقق التػاصل 
الجمدات كانت تحتػي عمى العجيج مغ األدكات كالفشيات الستغيخة دائسًا كالتي استثارت دافعية التبلميح السعػقيغ 
فكخيًا عغ التبلميح الرع مثل البالػنات كاأللػاف كالسجدسات كغيخىا. باإلضافة إلى ديشاميكية معمسي التبلميح 

يعصي  حيث المعبسمػب قػة عبلجية ألىشاؾ ك يع الكبيخ مع تبلميحىع في م شاخ المعب. السعػقيغ فكخيًا كتفاعم
خفف ، كي  كالتعبيخ عغ مذاعخىع بذكل أفزل Vent التشفيذ، كي داعجىع في ألشفاؿ كسيمة لتػصيل احتياجاتيعا

 .[46]مع اآلخخيغ يةعبلقة قػ كبشاء  ،صجمة الخبخات كاستكذاؼ أساليب إيجابية لمتعامل مع التجخبة السؤلسةمغ 

 :التهصيات
 فى ضػء ما تع التػصل إليو مغ نتائج، يسكغ التػصية بسا يمي:

االىتساـ عشج إعجاد معمسي التخبية الخاصة بكيفية التعامل مع ذكي السذكبلت الدمػكية كمشيع ذكي اضصخاب  -1
 العشاد الستحجي.

عغ احتياجاتو المعب بكافة أشكالو لمتعبيخ حكي الحاجات الخاصة بسسارسة إتاحة الفخصة لالعسل عمى  -2
 .حجة السذكبلت الدمػكية التي يػاجييالتخفيف  كمياراتو، كتشسية ميػلو

كتصبيق مقياس اضصخاب  ضخكرة الكذف السبكخ عغ السؤشخات األكلية لمسذكبلت الدمػكية عشج السعػقيغ، -3
الفكخية كالرع لمتعخؼ عمى مجى كجػد العشاد الستحجي في نياية كل مدتػى دراسي في مجارس التخبية 

ذكي الحاجات  التجخل في حميا قبل تفاقسيا كتأثيخىا عمى جػانب نسائية كثيخة عشجاالضصخاب بيجؼ 
 .الخاصة

 نجكات لمػالجيغ لمتعخيف بكيفية تذخيز اضصخاب العشاد كآثاره عمى أبشائيع.إعجاد  -4
 بحهث مدتقبلية مقتخحة

 بمية التالية:يقتخح إجخاء البحػث السدتق
 دراسة شػلية: مجى كجػد اضصخاب العشاد الستحجي لمتبلميح السعػقيغ عقميا كالرع في مخحمة السخاىقة. -1
 شبيعة األمخاض الشفدية السذتخكة مع التبلميح اضصخاب العشاد الستحجي. -2
 اضصخاب العشاد الستحجيفاعمية بخنامج لمػالجيغ كالسعمسيغ في تخفيف  -3
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