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 البحثممخص 
بحتعػػىنيف  طفػػىؿبى مت سػػيف تسػػتكل  ػػكدا بح يػػىا بىسػػري  حػػدل كبحػػد ييػػدؼ بحث ػػح بح ػػىح  إحػػ    
 تف خالؿ: ىثنىئيـ" يتعد حذحؾ كأثر ذحؾ عل  تستكل بحتكبفؽ بحنفس ي"تف خالؿ ثرنىتج تدريث عقليى

كأسػػىحيو بحتسػػىندا بحكبحديػػ   -تػػدريو كبحػػدم بىطفػػىؿ بحتعػػىنيف علػػ  أسػػىحيو بحتعىتلػػ  بحكبحديػػ  بحسػػكي  
بحتأىيؿ بحنفسي كبحترثكم حلكبحديف كثىن  بىثنػى  تػف ريػر بحتعػىنيف علػ  ك  .أثنىئيـبحالزت  حلتعىتؿ تع 

تػػدريو بحكبحػػديف علػػ  ثعػػض ك  بحتعىتػػؿ تػػع باثػػف بحتعػػىؽ عقليػػى كبىسػػىحيو بحتختلفػػ  ه.ػػثىع ب تيى ىتػػو.
بحت.ػػى ؿ بحزك يػػ  كبىسػػري  ك ػػكان إحػػ  در ػػ  تنىسػػث  تػػف  بحتيػػىربا بحخى ػػ  ثىحتفػػىعالا بحثين.خ ػػي   ك ػػؿ

ثىهضػىف   تك يػو أسػرا بحطفػؿ بحتعػىؽ ثأىتيػ  تعلػيـ كتأىيػؿ كتػدريو طفليػـ بحتعػىؽ.ك  بحتكبفؽ بحزكب  .
نع ػىس ذحػؾ علػ  بحتكبفػؽ بحنفسػ  حلطفػؿ بحتعػىؽإح   كنػد  .رفع تستكل فىعلي  بىسرا ك ػكدا أدبئيػى كبع

 ىنػػا  بحتىديػػ  با تيى ػػىاكأظيػػرا بحنتػػىئج أف  .ثيػػدؼ بحت قػػؽ تنيػػى تػػـ  ػػيىر  عػػدد تػػف بحفػػركض
فػ   با تيى ىا بحتعرفي  كأخيربن تأت   به تيى ىا بحنفسي  كبا تتىعي  با تيىج بىكؿ كبىىـ  يلييى

أتيػػىا بىطفػػىؿ بحتعػػىنيف نثػػؿ تتكسػػطىا در ػػىا كك ػػكد فػػركؽ دبحػػ  إ  ػػىئيى ثػػيف  بىخيػػرا.بحترتثػػ  
تسػػتكل  ػػػكدا ح تطثيػػػؽ بحثرنػػىتج ح ػػػىح  بحقيػػىس بحثعػػػدل ثعػػد يفتتكسػػطىا در ػػػىتبحثرنػػػىتج ك تطثيػػؽ 

كك ػكد تػأثير دبؿ حتتريػر   ػكدا بح يػىا بىسػري ببىثعىد كبحدر ػ  بح ليػ  ". بح يىا بىسري  علػ  تقيػىس
فػػػ  بحنػػػكع/بح نس كبحتعىح ػػػ  كبحتفىعػػػؿ ثينيتػػػى علػػػ  تثػػػىيف بحػػػدر ىا بحتػػػ    ػػػؿ علييػػػى أفػػػربد بحعينػػػ  

 بحقيىس بحثعدل حتقيىس بحتكبفؽ بحنفس .
--------------------------------------------------- 

     أستىذ كرئيس نسـ بحترثي  بحفني  **                                                        أستبذ وزئيس قسن العلوم التسبويت والنفسيت*
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Effectiveness of a training program to improve the family quality of 

life 0f parents of children with mental disabilities who are able to learn 

and its effect on children's psychological adjustment 
 

Prof.Dr./Amany Abdel-Maksoud, Abdul Wahab*           Prof.Dr./Abir Abdullah Shaaban **. 

***Dr./Eman Hamdy Ammar **** Dr. / Samah Helmy Yasin **** Dr./Mustafa Salama   *****  

 

Research Summary 
   The present research aims to improve the quality of family life to parents and improve 

the psychological adjustment of children with mental disabilities who are able to learn 

"through a training program prepared for it and its impact on psychological adjustment 

to their children". 

It emerges from this goal several objectives: training the parents of disabled children on 

the normal parental treatment methods, and methods of parental support needed to deal 

with their children. And psychological rehabilitation and educational for the parents and 

the rest of the non-disabled children to deal with the mentally handicapped son and 

various methods to satisfy their needs. And training parents on some special skills 

interpesonal interactions, and resolving marital and family problems, and access to an 

appropriate degree of marital compatibility. And directing a disabled child's family the 

importance of education and rehabilitation and training of their child with a disability. 

In addition to raising the level of effectiveness of the family and the quality of its 

performance and its impact on psychological adjustment of the child with a disability. 

The formulation of a number of assumptions in order to check them out. The results 

showed that the material needs was the first requirement and most important, followed 

the psychological and social needs, and finally comes the knowledge needs in the third 

and final place. And the presence of statistically significant differences between mean 

scores of mothers of disabled children after the program. "The presence of effect to the 

variable of type / sex, treatment, and the interaction between them on the contrast grades 

obtained by the respondents in the telemetric scale psychological adjustment. 

-------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------ 
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the Department of Art Education, Science ***Professor of Foundations of Education **** Assistant 

Professor of Curriculum and Instruction Assistant *****Technology education teacher. 

 

Faculty of Education, University of Menoufiya 
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 مقدمو:
تتثؿ بىسرا بحر يزا بىسىسي  ف  تخطيط كثنى  .خ ي  بىثنى  تف خالؿ بحرعىي  بحدينىتي  ’    

بحيىدف  ف  ت. يؿ .خ يتيـ بحتستقل  ثتدريثيـ عل  بحتعىتؿ تع حيـ   تى تؤثر بحفىعلي  بحكبحدي  
 .هن ىز أعتىحيـ يبحتكبنؼ بحت  يكب يكنيى ث فى ا  كبحسع

كند حك ظ ف  بحسنكبا بىخيرا تنىكؿ بحتتخ  كف تفىىيـ بىدب  بىسرل ث كرا أ ثر  دي      
كند .ىو بحدربسىا ف  زتف. خى   بحذيف يعتلكف تع أسر أ د أفربدىى ذك إعىن   ىدا أك ترض ت

بحفرد ذك بهعىن  كت ىىؿ ثىن  أفربد بىسرا  ن كربن تل كظىن  يح ر ز بحثى ثكف عل   ىذب بحتيدبف 
تتخذيف بحطفؿ  ك دا أسىسي  كتت ىىليف بىسرا  ك دا ت ىتلي  حلدربس   تتى يعد ن كرب  يح أنو 

بحت  يعي.يى أ د أفربد بىسرا تؤثر ف  بحنظىـ  يت ىىؿ بحطثيع  بحدينىتي  حألدب  بىسرم  ىف بحت رث 
  ؿ.  تى أف بحتعىح يف أك بحدبرسيف حألسرا حـ يظيركب بىتتىتى خى ى ثىىفربد ذكل بهعىنىا دبخؿ 
ت يط بىسرا  كأيضىن بىخ ىئيكف بحذيف يقدتكف بحرعىي   يقدتكنيى ف  نطىؽ باىتتىـ ثىح.خص 

 . كتف ثـ  ىف باىتتىـ ثأسرا McDaniel,etal,1992;Park,etal.,2004بحتريض أك بحتعىؽ فقط ب
بحطفؿ بحتعىؽ  كبحتر يز عل  بحرعىي  بحتتتر زا  كؿ بىسرا كتفيـ بىدب  بىسرم كتقديـ بحرعىي  

 بىسري  خى   عند ك كد طفؿ ذك إعىن  حدييى.
كبحت.ى نىا بحزك ي   كند ي ثغ  ك  تى أف تيالد طفؿ تعكؽ ف  بىسرا ند ي كف ثؤرا ت تتل  حل.قىؽ      

بىسرا ثلكف خىص  فتف  يح عالن  بحكبحديف ثىحطفؿ بحتعكؽ ن د أنيتى يتعىتالف تعو عل  ن ك يختلؼ عتى 
بحت  تظير ف  نظرا بحكبحديف ن كه تك د تيال  س  أك به.فىؽ كبحضيؽي دح تع ثقي  بىثنى   ف ىح  بحقلؽ كبى

كي دح ىذب ث ف  خى   تف  ىنو بىـ ث  ـ نرثيى تف بحطفؿ كبىكح  ثرعىيتو  إح  بحتدخؿ بحزبئد ف   يىتو  
كيضطر بحكبحدبف إح  تعديؿ ثعض عىدبا بحرعىي  كبع رب با تك يو أطفىحيتى عل  ن ك يتكبفؽ تع رعىي  باثف 

ىا   ن ك تى أف أخىىـ حو  ى بحطفؿ بحتعكؽ فإنيـ يدر كف عليذب بحتعكؽ. أتى تف  يح عالن  بهخكا ث
كيترتو عل  ذحؾ أف يركض بىخكا أنفسيـ عل  نقص  خى ىن    كأنو يختلؼ عنيـ  تتى ي عؿ حو كضعىن خى  

بحرعىي  بحكبحدي  بحت  تتكفر حيـ  كند يتيؿ إخكا بحطفؿ بحتعكؽ إح  أف ي كنكب حذكبتيـ تفيكتى سىحثى إذب تى نكرنكب 
كند يخ.  ىؤا  بىخكا أف  حدييى أخ تعكؽ. ثيف أنفسيـ كت تكعىا بى.قى  ف  بىسر بىخرل بحت  حيس

تف أف يتعرضكب حنثذ أ دنىئيـ  كند  عف أخييـ بحتعكؽ  كتى تعىن  تنو بىسرا خكفىن  يذ ركب ى دنىئيـ .يئىن 
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تنيى بىسرا إح  ك كد ىذب بحطفؿ بحتعكؽ  فقد  يير ع بىثنى  كبحكبحديف نسث  بحت. الا كبحت ىعو بحت  تعىن
نيى أسرا تعزكح  ا أبىسرا ا ت ظ  ثفرص ترفيو  ىفي   كا ت ظ  ثعالنىا أسري  ىىدئ   ك يدر كف تثال أف 

  .12 -11  2003زبر تف  ىنو بىسر بىخرل ثسثو ىذب بحطفؿ بحتعكؽ بعال  بحديف  فىف   ت

كتت ىتلػ  تػف كتف ثـ فىىطفىؿ بحتعىنكف عقليى ف  أتس بح ى   إح   يد تستتر كتتكب ؿ كرعىي  .ىتل      
.ت  بحتؤسسىا با تتىعي   سكب   ىنا بىسرا أك بحتدرس  أك بحت تتع ث. ؿ عىـ  كذحؾ ثيدؼ رعىيتيـ ح   
يسػتطيعكب أف ي يػػكب  يػػىا طثيعيػ  فعىحػػ  كتنت ػػ   كأف أل تق ػير فػػ  تقػػديـ ىػذه بحرعىيػػ  تػػدفعيـ إحػ  تزيػػد تػػف 

  ثىط بحت يط  ثيـ.بحعزح  كبه سىس ثىحف.ؿ كبحعدكبني  تف خالؿ تظىىر به

 م كمة البحث:
أف تػف  تنثع ت.ػ ل  بحث ػح بح ػىحي تػف خػالؿ تػى أ.ػىرا إحيػو نتػىئج ثعػض بحث ػكح كبحدربسػىا     

بحعالنىا بىسري  بحتضطرث  كعدـ بحقدرا عل   ؿ بحت. الا بحثين.خ ي  ثيف بىفربد  كبح ربعىا 
    تػى أف ضػعؼ Pool,1993بحػدل بىثنػى ثيف بىفربد دبخؿ بىسرا تؤثر ف   دكح بحقلػؽ كبا تئػىو 

 ػػػدكح ىػػػذه بحثنػػػى  بح.خ ػػػ  بحتتتثػػػؿ فػػػ  بحعالنػػػىا ثػػػيف بى.ػػػخىص يعتثػػػر تػػػف بحعكبتػػػؿ بحيىتػػػ  ح
 . Davila, 1993بباضطربثىا حدل بىثنى 

بحتكب ؿ بحفعىؿ كبحتفىعؿ بحثنى  ثيف  ت د تفؽ عقليىن حدم كبحديو ردكد فعؿ ند ىبحطفؿ بحتع ين.أ عفك     
  أف ىنىؾ تكنعىا ي تفظ ثيى Jordan"ف كردبكثيف بحكبحديف كبحت تتع ث. ؿ عىـ  كيذ ر" بحكبحديف كثينو 

كرىحثىن تى ت.ير ىذه   بحكبحدبف خى   ثأطفىحيتى  ديثي بحكادا فإذب تى  دح ذحؾ ت كف بحنتي   تفزع  حيتى
بحخكؼ ثىىحـ  كخيث  بىتؿ ثىح.عكر ثىحذنو  كبارتثىؾ كبحع ز بحنتي   ت.ىعر يتتزج فييى 

 تى أف ك كد طفؿ تعىؽ عقليى ف  بىسرا يعتثر تف أىـ بحت. الا  . Jordan,1991,P.30-31بكبحق كر
ير ف  ت يؼ يكبحت ديىا بحت  تكب ييى أسر بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى  كند ي كف حو أثرب  ثيرب ف  إ دبح تر

ي   ىفربدىى. يكبا تتىع ي ىد خلؿ ف  بحتنظيـ بحنفسبىسرا  كبع

عل  بحررـ تف تعدد بحدربسىا كبحث كح ف  بىدثيىا بحسي كحك ي  ف  ت ىؿ بىسرا ث ف  عىت  كأسىحيو ك     
حـ ت ف  ىفي     كدا بح يىا بىسري  ث ف  عىت  كحدل بحتعىنيف خى   كح ث بحتن.ئ  بحخى   ثيى  إا أف
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 ت  تستطيع  ك يفىن  ا بحث كح بحعرثي  بحتيتت  ثدربس  طثيع  بحخدتىا بحتقدت  حألسرا  تىن ثىهضىف  إح  ندر 
  دكف أل ت.ى ؿ أك عقثىا. إي ىثيىن  بحتعىتؿ تع بحطفؿ تعىتالن 

 يىا أسري   يدا حتى يترتو علييى تف ىنىؾ  ى   تىس  ح يتض  ك كدكثنى  عل  تى سثؽ     
كتف ىنى يت ف  يىر   تف بح    بحنفسي  حدل بىثنى . تكبفؽ نفس  كب تتىع  كتستكل ترتفع

ت سيف  كدا بح يىا بىسري  فىعلي  ثرنىتج تدريث  ح"تى  ت. ل  بحث ح ف  بحتسىؤؿ بحرئيس  بحتىح :
 بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى بحقىثليف حلتعلـ كعالنتو ثت سيف بحتكبفؽ بحنفس  حدييـ" تيىاحدل أ

 بآلتي :بحفرعي   كيتفرع تف ىذب بحتسىؤؿ بىسئل 
 و  ى ىا أسر بىطفىؿ بحتعىنيف؟يترتتى -1
 أىتي  بحخدتىا بحتقدت  حلطفؿ بحتعىؽ كأسرتو؟تى ترتيو  -2
 ؟بىطفىؿ بحتعىنيف نثؿ بحثرنىتج كثعده   كدا بح يىا بىسري  ىتيىا بختالؼ تدل تى -3
 بحعين  بح لي   نثؿ بحثرنىتج كثعده؟-إنىح-در   بحتكبفؽ بحنفس  ثيف بىطفىؿ بذ كر بختالؼتدل تى -4
 البحث: فاىدأ

بحكنكؼ علػ  تػدل كطثيعػ  بحعالنػ  ثػيف  ػكدا بح يػىا بىسػري  ث ػف  ييدؼ بحث ح بح ىح  إح      
ت سػػيف تسػػتكل  ػػكدا بح يػػىا   تػػى ييػػدؼ إحػػ  .بحتعػػىنيف عقليػػى طفػػىؿحػػدل بىبحتكبفػػؽ بحنفسػػ  عىتػػ  ك 

تعػػد حػػذحؾ كأثػػر ذحػػؾ علػػ   ي"تػػف خػػالؿ ثرنػػىتج تػػدريث بحتعػػىنيف عقليػػى طفػػىؿبى مبىسػػري  حػػدل كبحػػد
 ىثنىئيـ".  يبحتكبفؽ بحنفس ت سيف

 كينثثؽ تف ىذب بحيدؼ عدا أىدبؼ فرعي  تتتثؿ ف :  
كأسػػػىحيو بحتسػػػىندا  بحسػػػكي  تػػػدريو كبحػػػدم بىطفػػػىؿ بحتعػػػىنيف علػػػ  أسػػػىحيو بحتعىتلػػػ  بحكبحديػػػ   - أ

 بحكبحدي  بحالزت  حلتعىتؿ تع بىثنى  بحتعىنيف.

بحتأىيػػؿ بحنفسػػي كبحترثػػكم حلكبحػػديف كثػػىن  بىثنػػى  تػػػف ريػػر بحتعػػىنيف علػػ  بحتعىتػػؿ تػػع باثػػػف  - و
 بحتعىؽ عقليى كبىسىحيو بحتختلف  ه.ثىع ب تيى ىتو.
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حثين.خ ي   ك ؿ بحت.ى ؿ بحزك ي  كبىسػري  تدريو بحكبحديف عل  ثعض بحتيىربا بحخى   ثىحتفىعالا ب - ا
 ك كان إح  در   تنىسث  تف بحتكبفؽ بحزكب   كبحررث  ف  بحتعىتؿ تع باثف بحتعىؽ ثطرؽ سليت .

 تك يو أسرا بحطفؿ بحتعىؽ ثأىتي  تعليـ كتأىيؿ كتدريو طفليـ بحتعىؽ. - ح

نع ىس ذحؾ عل  -ج  كذحػؾ  .بحتكبفؽ بحنفس  حلطفؿ بحتعىؽرفع تستكل فىعلي  بىسرا ك كدا أدبئيى كبع
تسىعدا بىسرا عل  تقثؿ طفليـ بحتعىؽ  كتنظيـ حقى با ثيف أسر بىطفىؿ بحتعىنيف  -تف خالؿ:

حتنىن.ػ  بحت.ػػ الا بحتػػ  تعػػىن  تنيػػى بىسػػر كتثػػىدؿ بحخثػػربا فيتػػى ثيػػنيـ  كتسػػىعدا أسػػر بىطفػػىؿ 
آلخػريف  كتك يػو أسػر بىطفػىؿ بحتعػىنيف بحتعىنيف عقليػىن علػ  ت فيػز أطفػىحيـ علػ  بات ػىؿ تػع ب

ت.ػػ يع بىسػػر علػػ  دتػػج  عقليػػىن علػػ   يفيػػ  تكب يػػ  بحسػػلكؾ بحسػػلث  حػػدل بحطفػػؿ  ثر ضػػىف  إحػػ 
أطفػػػػىحيـ تػػػػع بحت تتػػػػع تػػػػف خػػػػالؿ بىن.ػػػػط  بحتختلفػػػػ  كبحزيػػػػىربا حػػػػثعض بحتن.ػػػػ ا كبحتؤسسػػػػىا 

 بحتختلف .

علػػػػ   -تػػػدريث  تػػػف خػػػالؿ ثرنػػػىتج-تػػػدريو بىطفػػػىؿ بحتعػػػىنيف عقليػػػىن   تػػػى ييػػػدؼ بحث ػػػح إحػػػ   
تسػىعدا بحتعػػىؽ علػػ  بحتػ  تػػف .ػػأنيى  بىن.ػػط با تتىعيػػ  كبحعتليػ  كبحتػػدريو علػػ  ثعػض  بحتيػىربا

 كتع ت تتعو.تكبفؽ تع نفسو بح
 أىمية البحث:

بحتتريػػربا بحنظريػػ  بحتػػ  ي ػػىكؿ ث ثيػػى كىػػ   ػػكدا بح يػػىا حػػدل أتيػػىا بح ػػىحي فػػ   بحث ػػحت تػػف أىتيػػ     
كىػػذه بحتعػػىنيف عقليػػى بحقػػىثليف حلػػتعلـ كأسػػلكو ت سػػينيى حػػدل بىتيػػىا علػػ  ت يػػؼ بىطفػػىؿ ب تتىعيى.بىطفػػىؿ 

نيت  بحتتريربا تف بىىتي  ثتى يؤثر تنيى ف  بىخرل  كى  حـ تدرس ثيذب بحتعن  ف  بحثيئ  بحعرثي  ثتى ي عؿ 
  .نظري  حلث ح بح ىح 

بح ىحي ارتثىطيى ثتكبفؽ بحفرد ك  تو بحنفسي   كتضىر  بحث ح  تى ت.ير ترب ع  بحتربح إح  أىتي  تفىىيـ     
  كتى ين ـ عف ىذب بح.عكر تف عكبنو كآثىر ترضي  تنع س عل  سلكؾ بحفرد كتكبفقو ف  مسك  بحتنىخ بىسر 

ف   بحطفؿتتى ند ي عؿ   تت. ؿ فييى .خ ي  بحطفؿبح يىا  خى   ف  تر ل  تتتيز ث كنيى تر ل  عتري  
 كتف ثـ ثنى  ثقتو ثنفسو كتنتي  .عكره ثىحفىعلي   ب تيىج حتنىخ أسرل سكل كعالنىا سكي  ثينو كثيف كبحديو 

كذحؾ حتى أكض تو نتىئج بحعديد تف بحدربسىا أىتي  بحعالنىا بىسري  كبحتعىتل  بحكبحدي  بح يدا كك كد تنىخ 
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 ,Bandura,1997;Lev,et al.,2006; Foehrkolbىثنى ببحدل رفع تستكل بحتكبفؽ بحنفس  أسرل  يد ف  

 تى أف دربس   كدا بح يىا بىسري   ند يكفر ندربن تف بحتعرف  يسىعد بحكبحديف عل  نيج .  2007
كب تيى ىتيـ بحنفسي   أسىحيو تنىسث  ف  تن.ئ  أثنىئيـ كتقديـ تى يتنىسو تع ستىتيـ بح.خ ي 

 يى كبحرني . ف  بحثيئىا بحتختلف  بحفقيرا تن كبا تتىعي 

يت ف تقديـ تعلكتىا تفيدا حلقىئتيف عل  ثربتج بحتأىيؿ حلتعكنيف   ب بحث حكتف خالؿ نتىئج ىذ    
ثىهضىف  حثربتج بحخدتىا بح  ي  كبحنفسي   نظرب حالىتتىـ بحعىحت  كبحتتنىت  ثذكل با تيى ىا 

ج بهر.ىد بحنفس  بحخى   أ د بىسس ف  ثنى  ثربت بحخى   تف أثنى  بحت تتع   تى تعتثر أيضىن 
 ثذكل با تيى ىا بحخى  .

ف  بحتعرؼ عل  فعىحي  ثرنىتج تدريث  حت سيف  كدا فتتتثؿ  بحنى ي  بحتطثيقي أتى عف أىتي  بحث ح تف      
بح يىا بىسري  حدل أتيىا بىطفىؿ بحتعىنيف بحقىثليف حلتعلـ كبحتعرؼ عل  تدل با سىس ث كدا بح يىا حدل 

إح  بحتعرؼ عل  بحعالن  بارتثىطي  ثيف  كدا بح يىا بىسري   نثؿ بحثرنىتج كثعده  ثىهضىف يىا بىت
 كباحتكبفؽ بحنفس  حدل ىؤا  بىطفىؿ نثؿ بحثرنىتج كثعده. 

 ت كر بىتتىـ ىذب بحث ح ف  -ث.قيو بحخىص ثىحكبحديف كبىطفىؿ -كيت ف أف يسىعد بحثرنىتج  
كبحطفكح  بحتيتت  ثت ىؿ ذكل با تيى ىا بحخى   عل  إ.ثىع  تدريو بحقىئتيف ثترب ز بىسرا

بح يىتي  بحالزت  حنتكىـ بحنفس  ب تيى ىا بحتعىنيف عقليى ثتدريثيـ عل  بحعديد تف بحتيىربا 
بحتسىىت  ف  تفعيؿ بحخدتىا بحتقدت  ىسر بىطفىؿ بحتعىنيف تف خالؿ تر ز كبا تتىع . ك 

أ د بىىدبؼ تف خدتىا بحتدخؿ بحتث ر ىك ت سيف نظربن ىف  .بحطفكح  كبىتكت  بحتىثع حل ىتع 
 . كدا بح يىا  حلطفؿ كبىسرا

 اإلطار النظرى والمفاىيم األساسية: 
    Family quality of life (FQOL) : جودة الحياة األسرية

 ثر   ـ بحطفؿ حيى تىريخ طكيؿ يع س  –ىـ ثدربس  بحعالنىا ثيف بحكبحديفعل  بحررـ تف باىتت  
  أك دربس  بىسرا ث ف  عىت  كأثرىى عل  .خ ي  بىثنى   ك ذحؾ يكبحنفس يكرن  بحتربح بىدث
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برتثىطيى ثعدد تف بحتتريربا بحنفسي  كبا تتىعي  كبحديتك ربفي   إا أنو حك ظ نل  بحدربسىا بحت  
  كحذكل خى   ف ث ثىحتكبفؽ بحنفس  تنىكحا  كدا بح يىا بىسري  ث ف  عىت   كف  برتثىطيى 

 Hair,et al.,2003; Benjamin ,etببا تيى ىا بحخى   ث ف  أخص عل  تستكل بحثيئ  بحعرثي  

al.,2004; Henery,2006)   حذحؾ  ىف تف بىىتي  فيـ طثيع  بحعالن  ثيف  كدا بح يىا بىسري  
ح  ظيكر إف نقص بحرعىي  بىسري  تف .أنو أف يؤدل ى نظربن . بحتعىؽ بحطفؿ حدل كبحتكبفؽ بحنفس 

 تى ا ظ بحثى ثكف ندرا  . Trunbull,et al.,2005ب بحعديد تف باضطربثىا  ىا تئىو كبحضركط
بحدربسىا بحعرثي  بحت  تنىكحا  كدا بحخدتىا بحتقدت  حألسر بحت  حدييى طفؿ تعىؽ  تى ك يفى  كتف 

كضكع ررث  تنيـ ف  تفعيؿ بحثربتج كبحخدتىا بحتقدت  حألسر بحت  ثـ  ىف بىتتىـ بحثى ثيف ثيذب بحت
كأك   عدد تف بحثى ثيف ثضركرا حدييى طفؿ تعىؽ ك ذحؾ حألطفىؿ أنفسيـ حزيىدا تكبفقيـ بحنفس . 
كأكض ا نتىئج دربسىتيـ أىتي    باىتتىـ ثدربس  كبختثىر  كدا بح يىا بىسري  بحتدر   ث ف  عىت 

ك كد ن كر ف  بحتقىييس بحخى   ثتقدير ح  نظربن فىعليثكدا بح يىا بىسري  ك كد أدبا حقيىس  
بح ىحي ف  إعدبد تقيىس حتقدير  كدا بح يىا  بحث ح كدا بح يىا بىسري   تتى يكض  أىتي  

 كتف ثـ ت ديد خدتىا بحدعـ بىسرل، (Turnbull,et al.,2004;Verdugo,et al.,2005)بىسري 
(Hoffman,et al.,2006;Werner,et al.,2009).  كعل  بحررـ تف بىتتىـ ثعض بحدربسىا ثتطكير

أدبا حتقدير  كدا بح يىا بىسري   إا أف دربسىا أخرل ر زا عل  دربس  بحعكبتؿ بحتنثئ  ث كدا 
 دكف باىتتىـ ثدربس   كدا بح يىا بىسري  ف  عالنتيى ثثعض بحتتريربا بىخرل بح يىا بىسري 

(Turnbull,et al.,2007; Wang,et al.,2009  كىف بىسرا ى  بحخلي  بىكح  كك دا ثنى  بحت تتع . 
 يكسكب ه أك عدـ سكب ه. كتف خالؿ بحدعـ بحنفس بحطفؿحيى دكرب ىىتى كنكل ف  ثنى  .خ ي  ك 

ثتى   فى تو بحنفسي يت ف أف يسىعد ف  رفع تستكل ثتى  حلطفؿبحذل تقدتو بىسرا  يكبا تتىع
 ىف (. Turnbull,et al.,2004) ىدرب عل  بحتفىعؿ ثإي ىثي  ثدر   تى تع نفسو كتع ت تتعوي علو ن

 بىتتىـ بحث ح بح ىحي ثأسر بىطفىؿ بحتعىنيف ثىهضىف  إح  بحتعىنيف أنفسيـ.

 ك يىتو عىت  ث ف   يىتو عف بحفرد رضى"ف  تتتثؿ بح يىا  كدا أف بحثى ثيف تف عدد كيرل   
  .Campbell,et al.,1976;Andrews&Withey,1977; James, 2002ب خى   ث ف  بىسري 
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  أف  كدا بح يىا حلفرد ف   كىرىى ترتثط ثىىسرا  1993ب.Dennis,et alكيرل دنيس كآخركف     
كبح يكد بحتثذكح  حتعرف   كدا  يىا بحفرد ي و أف تضع ف  بعتثىرىى تفسير بىسرا ح كدا بح يىا 

عل  تفيكـ  كدا  يىا بحفرد كبستخدتو  إطىر ح كدا  يىا  Cummins . كبعتتد  يكتنز 503بص
  Campbellواعتبس كبهبلبىسرا  ثىحررـ تف أنو ا يتثؿ  كدا بح يىا بىسري  ث. ؿ  ىؼ. 

أف بح يىا بىسري  ى  ت ىؿ أسىس  تف ت ىاا  كدا بح يىا. كثنى  عل  نظري  بحنظـ  (1891)
بىسري   فإف  كدا بح يىا بىسري  حيسا ت رد ت تكع  كدا  يىا بىفربد كى  أ ثر تف ت رد 

 بح يىا  2002ب James يتس كيعتثر  .Broderick,1993بحتتكسط أك ت تكع ت كربا بحفرد ب
 . أثعىدىى تف أسىس  كثعد بح يىا  كدا تؤ.ربا أ د كبحتربىقيف حألطفىؿ بىسري 

 نظربن  بىخيرا بآلكن  ف  ثيى باىتتىـ زبد بحت  بحتكضكعىا تف بىسري  بح يىا  كدا كتعتثر     
 تستكل رفع ثـ كتف كبحنفس   بانفعىح   با تتىع   بحتستكل عل  بىثنى  تكبفؽ ف  ىىتيتيى
  .Aznar&Casta,2005;Turnbull& Turnbull ,2006ب حدييـ بحنفسي  بح   

إح  بحسعىدا بح.ىتل  حألسرا كبحقدرا عل  إ.ثىع ب تيى ىتيى  بىسري  بح يىا  كداكيعزل تفيكـ   
  ثكتنـ كيرل  QOL.تف تفيكـ  كدا بح يىا  FQOLكباستتتىع ثىح يىا. كند تـ ب.تقىؽ ىذب بحتفيكـ 

Putnamى  بىسرا أف بفترض  يح أىتي   بحتكضكعىا أ ثر تف بىسري  بح يىا  كدا أف  1995ب 
 .بحت تتع ف  با تتىع  بحتىؿ رأس تتثؿ كى  بحت تتع ف  تتىس ى بى ثر بىسىسي  بحتنظت 

   كدا بح يىا بىسري  ثأنيى" بحظركؼ بحت  تف خالحيى ت.ثع ب تيى ىا 2001ب Jiyeonكيعرؼ  ىيكف      
 ف   يفبىسرا ث يىتيـ تعى  أسرا كب دا  كحدييـ بحفر   حفعؿ أ.يى  تيت  تعىن".بىسرا  كيستتتع أفربد 

ت كف  عندىى بحت  بحدر  " ثأنيى بىسري  بح يىا  كدا  2003ب.Park,et alكآخركف ثىرؾ يعرؼ
 باحتقى  إح  بىسرا أفربد  ى  بىسرا بحت  حدييى طفؿ تعىؽ نىدرا عل  تلثي  ب تيى ىتيى بىسىسي  ك 

 كتكفر كنضى  كنا بحفربغ كتتىرس  بىن.ط  كت قيؽ بحت ىح  تعىن  كباستتتىع ثىحكنا بحت تع أك
 ".حيـ ثىحنسث  يىت بح أىدبفيـ هن ىز حدييـ بحفرص
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 Beach Center on Disability ذكل با تيى ىا بحخى  كيعرؼ تر ز بح.ىطئ بحتعن  ث     
ثأنيى" بحظركؼ بحت  تف خالحيى يتـ إ.ثىع ب تيى ىا بىسرا  بىسري  بح يىا  كدا  2013ب

كبستتتىع أفربد بىسرا ثىح يىا تعىن  ىسرا كب دا  كتتىح بحفر   حفعؿ أ.يى  ىىت  تع ثعضيـ 
 بحثعض".

ف   ".بىسرا ىفربد بحقكل بحتربثط إح  بح ى  " ثأنيى بىسري  بح يىا  كدا  2005ب Smithستيح كيعرؼ    
 بحدر   كدا بح يىا بىسري  ى "   أف2006ب  Brown&Brown ؿ تف ثربكف كثربكفيرل  يف 
ي تىج فييى أفربد بىسرا إح  باحتقى   كبحتدل بحذل يستتتعكف فيو ثكنتيـ تعىن  كبحتدل بحذل بحت  

 ي كنكف فيو نىدركف عل  فعؿ أ.يى  ىىت  تع ثعضيـ بحثعض".

"بىدب  بح يد     كدا بح يىا بىسري  ثأنيى2007ب.Isaacs,et al كآخركفكيعرؼ إيزب س      
حلكبحديف ف  بىسرا أك بحسعىدا بىسري ". كيعتثر بحرضى كبحفرص بحتتى   حزيىدا دخؿ بىسرا أك 

 فرص با.تربؾ ف  أن.ط  كنا بحفربغ تعتثر تف أىـ تؤ.ربا  كدا بح يىا بىسري .

تسع ف  ت ىؿ ث كح بىسرا  كند بىتتا بحث كح كتعتثر  كدا بح يىا بىسري  ظىىرا تنتك كت      
بحفرد كبحتتىرسىا بىسري  بحخى    يىا ف   كدا بح يىا بىسري  عل  أسىس تعرف  تدل  كدا 

     Samuel,et al.,2013كى  تر يو إ تتىع  تتعدد بىثعىد يتضتف أثعىد أسىسي  كتؤ.رباب ثو.
  أنو 2001ب Jiyeon,Park ىيكف ثىرؾ  كيرل . Denise,2003 تى أنيى تفيكـ تعقد أك تر وب

 تى أف تعريؼ بىسرا ف  بحت تتع بحتعى ر تعريؼ تعقد فإف تعريؼ  كدا بح يىا بىسري  يعتثر 
  .Turnbull,et al.,2000تعريؼ تعقد  كيكب و ت ديىا  ثيرا ب

 & Turnbullكند بعتثر عدد تف بحثى ثيف  كدا بح يىا بىسري  ى  نتي   حلخدتىا بحتقدت ب   

Brunk,1997;Baiely,et al.,1998;Beach Center on families and Disability,1998   كبعتثرىى  
 نتي   حلخدتىا كبحسيىسىا بحتقدت  ىسر بحتعىنيف. Osher أك.ر
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 بحعالنىا ت سيف عل  بىسرا ندرا تتضتف بىسري  بح يىا  كدا أف بحثى ثيف تف عدد كيرل     
 . Smith,et al.,2005; Summers,et al., 2005ب كبحسعىدا بىسرا     حت قيؽ بىسرا أفربد ثيف

 كبىسر بحت  حدييى بحقدرا عل  بحتربثط ي كف حدييى بحقدرا عل  ت سيف  كدا بح يىا ث ف  عىت .

 بىسري   بح يىا  كدا عل  بحتؤثرا بحعكبتؿ تف عدد ىنىؾ أف  2002ب .Park,et al كآخركف ثىرؾ كيرل    
 ث ف  بىسري  بح يىا ك كدا عىت  ث ف  بح يىا  كدا عل  يؤثر بحذل بحفقر ىك أىتي  بحعكبتؿ ىذه أ ثر كتف

 تف يزيد بحزك يف عتؿ أف  2008ب Hee&Winter" كنتر كتىرل ىكنج ى " تف  ؿ يرل ثـ كتف. خى  
 .عىت  ث ف  بح يىا  كدا زيىدا ثـ كتف حألسرا  بانت ىدل بحدخؿ

كتزدبد تعىنىا بىسرا كيقؿ بستتتىعيى ثىح يىا كينخفض تستكل  كدا بح يىا حدييى عندتى ي كف     
حدييى طفؿ تعىؽ   يح تكب و أسر بىطفىؿ بحتعىنيف ت ديىا أ ثر ث ثير تف أسر بىطفىؿ 
بحعىدييف خى   عندتى ي كف حدل بحطفؿ أ ثر تف إعىن  ف  ذبا بحكنا.  تى أف ك كد طفؿ تعىؽ 

عل  در   ترتفع  كتستترا تف بحتكتر كتكب ي  عديد تف بىزتىا بىسري  ثىهضىف  إح  ينطكل 
إ يىد بحكبحديف كبحضيؽ بحنفس   ك.عكر بحكبحديف ثضيؽ ف  بىكسىط با تتىعي  بحتختلف  

 تى أف  . Abdulhade& Radi,2012ب كبحتنىسثىا با تتىعي   تتى يؤثر عل   كدا بح يىا حدييـ
باعىن  بحعقلي  تؤثر ث. ؿ كبض  عل  بح يىا بىسري   أ د أثعىد  كدا بح يىا بتىتر 

كحذحؾ فإف أنظت  بحدعـ حألسرا ك كدا بحعالنىا تلعو دكرب  ثيرب ف     3500  2013.رثى   
  .Davis,et al., 2008,P.196 كدا بح يىا ح ؿ تف بىطفىؿ كبحتربىقيف تف ذكل بهعىن  ب

.ربؾ بىسرا ف  كي     رل عدد تف بحثى ثيف أنو ي و ت سيف بحتفىعؿ ثيف بىسرا كبى دنى   كبع
بحتخطيط كبحرعىي  كت. يع بحتن.ئ  با تتىعي  بحذل تف .أنو ت سيف بحسعىدا با تتىعي  كبحعىطفي  

  .Davis,et al.,2008;Shelly,et al.,2008;Samuel,2011بح.ىتل  حيؤا  بىطفىؿ بحتعىنيفب

 عاد جودة الحياة األسرية:أب
ح كدا بح يىا بىسري   تسع  أثعىديت ف ت ديد تفيكـ  كدا بح يىا بىسري  ف  ت ىؿ بهعىن  تف خالؿ     

ى : بح     بحسعىدا بحتىدي   بحعالنىا بىسري   بحدعـ تف أ.خىص آخريف  بحدعـ تف ترب ز بحخدتىا 
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عدبد حلتين   بحترفيو كبحتتتع ثىح يىا  بحت.ىر   كبحثقىفي  كبحتيني   كبهبحتت ل  ثىهعىن   بحتعتقدبا بحديني  
 . كيرل  ىيكف ثىرؾ Brown,etal.,2003;Denise,2003;Mian Wang,2004با تتىعي  كبحتدني ب

Jiyeon, Park  بحتفىعؿ بىسرل  بح يىا بحيكتي   بحكبحدي      أف أثعىد  كدا بح يىا بىسري  ى :2001ب
 ا بحتىدي .كبحسعىد
أثعىد  Beach Center on Disability ذكل با تيى ىا بحخى  كي دد تر ز بح.ىطئ بحتعن  ث    
ثع.ر أثعىد ى : بحتك يو  بح يىا بحيكتي   بحسعىدا بانفعىحي /بحعىطفي   بحتفىعؿ  بىسري  بح يىا  كدا

.  2013ببىسرل  بحسعىدا بحتىدي   بح     بحكبحدي   بحثيئ  بحتىدي   بانتى ي   كبحسعىدا با تتىعي 
دا بحسعى بحتك يو  تختص ث كدا  يىا بحفرد كى : أثعىد فردي كند تـ ت نيفيى إح  ت تكعتيف: 

تك ي  ن ك  كأثعىد أسري بحثيئ  بحتىدي   بانتى ي   كبحسعىدا با تتىعي .  بح     بانفعىحي / بحعىطفي  
بىسرا كى : بحتفىعؿ بىسرل  بح يىا بحيكتي  حألسرا  بحكبحدي   بحسعىدا بحتىدي   كيكض  بح. ؿ بحتىح  بهطىر 

 بحعىـ ح كدا بح يىا بىسري .

 

          

 

 

 
 

 اإلطار العام لجودة الحياة األسرية( 1 كل )                         

  

األسسيتجودة الحيبة   

 األسسة ككل أفساد األسسة)أفساد(

 السعبدة االنفعبليت -

 البيئت الفيزيبئيت -

 السعبدة االجتوبعيت -

 التوجيه والدعوة -

 الصحت -

 االنتبجيت -

 التفبعل األسسي -

 الحيبة اليوهيت -

 الوالديت -

 السعبدة الوبديت -
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 Psychological Adjustment: :التوافق النفسى
 

بحتكبفؽ عتىد بح    بحنفسي  بحسليت  كت كرىى  ف سف بحتكبفؽ حلفرد دحيؿ عل    تو بحنفسي    يعد      
تؤ.ربن عل  بختالحيى  كذىو آخركف إحي أف بح    بحنفسي  يعني  يعدMaladjustment كسك  تكبفقو 

  .63  2003بعثد بحتطلو بحقريط  سي كحك ي  بحتكبفؽ كىك عثىرا عف "دربس  حعتلي  بحتكبفؽ"

بحتكبفؽ  :أنو ت  ل  حثعديف أسىسييف ىتىثبحتكبفؽ بحنفس    1999ب كتعرؼ أتىن  عثد بحتق كد      
إ سىس بحطفؿ ثأنو يتتتع ثأتف دبخل  كندرا عل  "ىحتكبفؽ بح.خ   ثكيق د  ىع .بح.خ   كبحتكبفؽ با تت

بهعتتىد عل  نفسو  كندرتو عل  به سىس ثقيتتو  كبع سىسو ثأنو يتتتع ثىح ري  ف  سلك و  كرضىئو عف 
تع إ سىس بحطفؿ ثىحقدرا عل  ت كيف عالنىا إ تتىعي  سليت  "يق د ثو فبحتكبفؽ با تتىع  أتى  ."نفسو

بآلخريف ف  بحت تتع  كتعرف  بحطفؿ حالت ىىىا با تتىعي  بحتختلف   كيظير بحتكبفؽ با تتىع  تف خالؿ 
.عكر بحطفؿ ثىىتف با تتىع  كت قيؽ عالنىا طيث  تع أفربد بىسرا كبحتدرس  كبآلخريف ف  بحثيئ  

 ".بحت يط 

ترا ييدؼ بحفرد تف خالحيى إحي أ دبح   ثأنو "عتلي  دينىتي  تست8  2006ب كيعرفو أنكر إثربىيـ   
تكبفؽ ثينو كثيف ثيئتو  كندرا بحفرد عل   ؿ بح ربعىا بحدبخلي   ال تالئتىن  كذحؾ ح دكح بحتكبزف 
ثيف بحكظىئؼ بحتختلف  حل.خ ي  حي.ثع  ى ىتو كدكبفعو  كىذب يظير في .عكره ثىحرضى عف نفسو  

 ".سلك و كعىدبتو أنو نىدر عل  تعديؿكتقثؿ بحظركؼ بحثيئي  كتربعىا ظركؼ بآلخريف ك 

  ثأنو "عتلي  دينىتي ي  تستترا ت.تؿ بحتريربا بحتي ت دح في 2007عرفو بحسيد ت طف  ب تى    
دل إحي  ىح  تف بحتكبؤـ كبانس ىـ ؤ كدكبفعو  تتى ي بحسلكؾ  كبحتي تؤدل إحي إ.ثىع  ى ىا بحفرد

 ".ييىثينو كثيف بحثيئ  بحتي يعيش فثيف بحفرد كنفسو ك 

"ندرا بحطفؿ علي إثثىا ذبتو كبحتعثير عف  ىكبحتكبفؽ بحنفسي  كتف بحتعريفىا بحسىثق  يتض  أف  
. كيعرؼ إ ربئيى ؼ بحتختلف  ثطريق  سليت  كتنىسث أربئو كت.ىعره ث ري  كبحت رؼ في بحتكبن

 ".بحث حثىحدر   بحتي ي  ؿ علييى بىطفىؿ علي تقيىس بحتكبفؽ بحنفسي بحتستخدـ ف  
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 :لؤلطفال المعاقين التوافق النفسيجودة الحياة األسرية وعالقتيا ب
أكض ا نتىئج بحعديد تف بحث كح كبحدربسىا عل  أف بىطفىؿ ذكل بهعىن  حدييـ إنخفىض ف     

 &Johnتستكل بحتكبفؽ بحنفس  كيظير ف  ت.ى ؿ ف  بحتكبفؽ ثىحتقىرن  ثىىطفىؿ بحعىدييف ب

Joan,2013كآخر""بسثرن ر    كأ.ىرSpringer,etal.أف بىطفىؿ بحتعىنيف عىدا تى يخثركف   2007ب
ت.ى ؿ ف  بحتكبفؽ. حذب  ىف تف بىىتي  إ.ربؾ بحكبحديف ف  ثربتج خى   حت سيف تستكل بحتكبفؽ 

بحنفس عل  أىتي  ك كد بىو علـ أ د بحعديد تف علتى  بحنفس  حدل بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى   يح 
  فىىسرا ىي بحثيئ  فسيتنتي  كت. يؿ .خ ي  بىثنى  ثتى ي قؽ حيـ بحتكبفؽ بحنكبىـ تعىن ه دبح 

بحقىدرا عل  ت قيؽ تطىحو بحنتك بحنفسي كبا تتىعي حلطفؿ فيي تقكـ ثدكر ا يستطيع أم تؤسس  
 .(68 ،1002،)محمد خليفة أخرل بحقيىـ ثو

  

ىطفىؿ ذكل بهعىن  كزيىدا تكبفقيـ بحنفس  تف كأكض  عدد تف بحثى ثيف أنو يت ف ت سيف نكعي   يىا ب      
خالؿ بحفيـ بح  ي  حطثيع  إعىنتيـ كبحدعـ با تتىع  بحقكل حيـ كحكبحدييـ  كبحتسىعدا ف  ت سيف بحعالنىا 

  . White,et al., 2004; Bjornson,et al.,2008ثيف بىطفىؿ كأسرىـ كتقثليـ هعىنتيـ ب
 

بحتسىندا تف نثؿ بىسرا حلطفؿ بحتعىؽ تؤدل إح  خفض رل عدد تف بحثى ثيف أف يك     
 , Harry,2002;Panos& Judithب بح    بحنفسي  حديو باضطربثىا بحنفسي  حلطفؿ كتزيد تف در  

2013.  
  ك كد عالن  ثيف بات ىىىا بحكبحدي  بهي ىثي  2013بPanos&Judithكيرل  ؿ تف ثىنكس ك كديح     

 بىسرل كبحدؼ  بحعىطف  كثيف بحنتك بحنفس  بحسكل حلطفؿ بحتعىؽ.بحتتتثل  ف  بحتتىسؾ 
 

.ثىع ب تيى ىتو كررثىتو  ى  بىـ  كخ -كحلكبحديف ببىو    بىـ دكر  ثير في تنتي  ندربا بحطفؿ كبع
 قيؽ ذبتو كدكبفعو  كذحؾ حالرتقى  ثتستكم تكبفقو بحنفسي  فىحطفؿ بحتتكبفؽ نفسيىن ىك بحذم يستطيع ت

.ثىع  تنىسثىن   تى أف بحطفؿ بحتتكبفؽ حديو خ ىئص تعين  تتكبفر حديو تثؿ بهدربؾ  ى ىتو إ.ثىعىن كبع
بح قيقي حلذبا كحآلخريف   تى يت ؼ ثىحتلقىئي  كباحتزبـ كبحثسىط  كبحقدرا عل  باستقالؿ في بحثيئ   

بحتعىؽ عقليى   أتى بحطفؿ تع نفسو كتع ثيئتو كتع بآلخريف كثذحؾ ي كف بح.خص تتكبفقىن نفسيىن 
بحتكبفؽ كيتـ ذحؾ تف خالؿ بىسرا كخ ك ىن بحكبحديف حيذب ببحقىثؿ حلتعلـ   فيك في أتس بح ى   
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ببىو كبىـ   كبىـ عل  بىخص حقرثيى تف أطفىحيى كبع سىسيى ثيـ  فىحطفؿ بحتعىؽ ث ف  عىت  في 
كبحديف ىتى بحخلي  بىكحي أتس بح ى   حل.عكر ثىىتف كبىتىف كزيىدا ثقتو ثنفسو كثىآلخريف  فىح

ثىحسعىدا كبحتكبفؽ كباتزبف بحنفسي كبانفعىحي   ىى حف ي.عر بحطفؿكبىسىسي  في بىسرا بحتي حكا
لطفؿ عىت  كبحتعىؽ بحنتك بحنفس  حدل إحي برتقى  ؤ كثذحؾ فتسىندا بحكبحديف كخ ك ىن بىـ حطفليى ي

تع  فىعؿ بهي ىث ثتختلؼ تريربتيى كبحت ح ي يستطيع بحتكبفؽ تع بحثيئ  بحخىر ي   عقليى خى 
بحكبحديف عندتى ا تتكفر حدييتى تيىربا بحكبحدي  كبىسىحيو  بآلخريف كتع  ؿ تف  كحو   تى أف
بحطفؿ بحتعىؽ ثىحع ز كبه ثىط  كتف ثـ عدـ   عؿ إ سىس بحتسىندا بهي ىثي  فقد يؤدل ذحؾ إح 

أف  يفرل بحثى ثؿ تع تتطلثىا بح يىا  كتف ىنى يف.ندرتو عل  بحتكبفؽ فيؤثر عليو كينتيي ثو حل
بحكبحديف ىتى بحخلي  بىكحي كبىسىسي  في ت كيف .خ ي  بحطفؿ بحتعىؽ عقليى ببحقىثؿ حلتعلـ   كفي 

بحنفسي تف خالؿ بحثرنىتج بحتقترح ف   تف بحتكبفؽ تنىسوتن.ئتو ب تتىعيى  كفي ك كحو حتستكم 
 .بحث ح بح ىحي

 

 

حفرد ثأ تليى تتثؿ سلسل  تف بحت ىكاا حلك كؿ إحي  ىح  باتزبف عػف طريػؽ خفػض بحتػكتربا كثذحؾ ف يىا ب    
بحنى.ئ  عف بح ى ىا كعػف طريػؽ بحك ػكؿ إحػي أىػدبؼ .ػعكري  أك ا.ػعكري   حػذب فػإف ك ػكؿ بحفػرد إحػي  ىحػ  

 .ؽتف باتزبف يعد در   تف در ىا بحتكبفؽ بح يد في  يف يؤدم عدـ باتزبف إحي سك  بحتكبف
 

أنػػو يت ػف بحقػكؿ ثػأف بحتكبفػػؽ بحنػى   فػي سػنكبا بحطفكحػػ  يعتتػد علػي  ػكدا بح يػػىا  يفرل بحثػى ثكتػف ىنػى يػ     
بىسري    تى أف بحعالن  بهي ىثي  ثيف بحكبحديف كبحطفؿ ث ف  عىت   كبحتعىؽ عقليى ببحقىثؿ حلتعلـ  ث ف  خى   

ف  عكثىا نتي   إعىنتو تؤثر عل  به سىس ثىح فى ا كبحتفكؽ حديو كتسيؿ عليو تخطي ىذه بحتر ل  ثتى فييى ت
فتسىعد عل  تنتي  ندربتو كبع سىسو ثػىاتزبف بحنفسػي كبانفعػىحي كثعػده عػف باضػطربثىا بحنىت ػ  ثسػثو إعىنتػو  
 تى أف بحتسىندا بحكبحدي  ت عؿ ىؤا  بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى ببحقىثليف حلتعلـ  يظيركف أنػؿ نػدر تػف بحسػلك يىا 

ن  ثسلك يىا بىطفىؿ بآلخػريف بحػذيف ا يتعرضػكف حلتسػىندا بحكبحديػ  كبحتػي ت ػدح رير بحتقثكح  ب تتىعيى ثىحتقىر 
 نتي   عدـ كعي بحكبحديف ثإعىن  أثنىئيـ أك أنيـ يؤدكف أدكبرىـ ثطريق  رير فعىح . 
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 Mental Retardation اإلعاقة العقمية:
 يى بحتن   بحتستخدـ ف  تعريفتعددا بحتعريفىا بحخى   ثىهعىن  بحعقلي   سو بحتعيىر أك      

تلؾ بح ىح     يح ر ز بحتيتتكف ثىح كبنو بحطثي  عل  تطكر نتك بحفرد كبىسثىو بحت  أدا بح 
كبعتتد بحتيتتكف ف  ت ىؿ بحقدرا بحعقلي  عل  تقدير نسث  بحذ ى  تقىس  ثتقىييس بحذ ى   ثينتى 

أك ف.لو ف  باست ىث  حلتتطلثىا  بعتتد بحتيتتكف ثىح كبنو با تتىعي  عل  تدل ن ىح بحفرد
با تتىعي  بحتتكنع  تنو  أل بحقدرا عل  بحتكبفؽ با تتىع   أتى بحتيتتكف ثىح كبنو بحترثكي  فقد 

 . حذحؾ Hallahan&Kauffman, 2006بعتتدك عل  ندرا بحفرد عل  بحتعلـ كباستفىدا تف بحتدريو ب
تضتف  ؿ بحعكبتؿ با تتىعي  كبحنفسي  كبانت ىدي  فإف بحتعريؼ بحتقثكؿ ح عىن  بحعقلي  ي و أف ي

 كبح ستي  كبحترثكي  بحتتدبخل .

 American Association of Mental Retardationكتعرؼ بح تعي  بىتري ي  ح عىن  بحعقلي      

(AAMRف    سن  كتثدك 18  بهعىن  بحعقلي  ثأنيى" ن كر تل كظ ف  عدد تف  كبنو أدب  بحفرد دكف سف ب
بحتدن  بحكبض  ف  بحقدرا بحعقلي  عف تتكسط بحذ ى  كي ى ثيى ن كر كبض  ف  إثنيف أك أ ثر تف تظىىر 
بحسلكؾ بحت يف   تيىربا بات ىؿ بحلركل  كبحعنىي  ثىحذبا  كبح يىا بحيكتي   كبا تتىعي   كبحتك يو بحذبت   

 &Hallahan   كأكنىا بحعتؿ كبحفربغ بكبحخدتىا با تتىعي   كبحتيىربا بى ىديتي   كبح    كبحسالت

Kauffman,2006.  

أك فػ   بحف ريػ   بىطفػىؿ بحتلت قػكف ثتػدبرس بحترثيػ "ثػأنيـ  بىطفىؿ بحتعىنيف عقليػى فػ  ىػذب بحث ػحكُتعرؼ     
ف ػػكؿ دبخػػؿ بحتػػدبرس بحعىديػػ  كتػػـ ت.خي ػػيـ علػػ  أنيػػـ تعػػىنكف عقلينػػى كفقػػى حتقػػىييس بحػػذ ى  تػػف نثػػؿ ترب ػػز 

 ."تتخ   

 إر اد أسر األطفال المعاقين عقميا:
إف بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى ف  أتس بح ى   إح   يد تستتر كتتكب ؿ كرعىي  .ىتل       

تع ث. ؿ عىـ  كتت ىتل  تف .ت  بحتؤسسىا با تتىعي   سكب ن  ىنا بىسرا أك بحتدرس  أك بحت ت
   يستطيعكب أف ي يكب  يىا طثيعي  فعىح  كتنت    كأل تق ير ف  تقديـ ىذه كذحؾ ثيدؼ رعىيتيـ 
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بحرعىي  تدفعيـ إح  تزيد تف بحعزح  كبه سىس ثىحف.ؿ كبحعدكبني  تف خالؿ تظىىر به ثىط 
 بحت يط  ثيـ.

     
 

كتنطكل رعىي  بحطفؿ بحتعىؽ عقليى عل  ت ديىا ك عكثىا ىسرتو ىنيى تكب و ت. الا      
ت دل حت ديىا خى    فك كد طفؿ تعىؽ عقليى رىحثى تى ينطكل عل   عكثىا نفسي  كتىدي  كت

كطثي  كب تتىعي  كترثكي  ىسر بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى سكب  عل  تستكل بحعالنىا با تتىعي  
بحدبخلي  بثيف بىخكا كبحتعىؽ عقليى أك ثيف بحزك يف   أك عل   عيد بحعالنىا با تتىعي  

ي  ببحعالن  تع بح يربف أك بى دنى  أك بىنىرو  تتى يؤدل إح  تعرض بىسرا إح  عديد تف بحخىر 
؛ Turnbull& Turnbull  2005بحت. الا بحنفسي   ىحقلؽ كبحخكؼ كحكـ بحذبا بترنثكؿ كترنثكؿ

  .815  2012؛ عتر فكبز 2009 تىؿ بحخطيو  

كت تىج أسر بىطفىؿ بحتعىنيف إح  نظىـ تف بحدعـ بحذل يسىعدىـ عل  ب تسىو بحتعرف       
كبحتيىربا بحالزت  حترثي  كتعليـ أثنىئيـ ثفىعلي . كيتتثؿ ذحؾ بحدعـ ف  تكفير بحتعلكتىا عف إعىن  

عنىي  كتقدير كحدىـ كبحتسىندا با تتىعي  كبحتىدي  كبحنفسي   كبحت  ت عليـ ي.عركف ثأنيـ ي ظكف ث
 . كند أكض ا بحعديد تف نتىئج بحدربسىا با تيىج بح.ديد Turnbull& Turnbull,2005بآلخريفب

حكبحدل بحطفؿ بحتعىؽ عقليى إح  بحتعلكتىا  أ د ت ىدر بحتعرف  بحضركري  ف  تكب ي  تسئكحي  
  كبح ى     أثنىئيـكطثيع  كتستقثؿ إعىن ترثي  كتعليـ أثنىئيـ بحت يؼ دبخؿ نطىؽ بىسرا كخىر يى

ثيى بىطفىؿ ك يفي  بحتعىتؿ إح  بحتعلكتىا عف طثيع  بحت. الا بحسلك ي  بحت  يأت  
 تى أكض ا نتىئج بحعديد . Adams,1987;Rodrigue,et al.,1992;Turnbull&Ruef,1996بتعيى

نثؿ تف بحدربسىا أىتي  بحتسىندا كبحدعـ با تتىع  حآلثى  كبىتيىا  كخدتىا بحرعىي  تف 
  كبحعتؿ عل  تكب يتيى بحتخفيؼ تف  دا به سىس ثىحضركط بحت يطيف ثىىسرا كبىنىرو ف 

ثفىعلي    تى أف بحدعـ با تتىع  يزيد تف بستقربر بىسرا كيزيد تف ندرا بىتيىا عل  تكب ي  
كزيىدا بحت. الا  كبى دبح بىسري  بحضىرط    تى يسىعد عل  ت قيؽ بحرب   بحنفسي  حألتيىا  

 ;Stoneman&Crapps,1990;Flynt,et al.,1992ندرتيى عل  تكب ي  عو  رعىي  بحطفؿ كت.قتيىب

Warfield&Hausercram,1996; Greenberg, etal.,1997).  
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أىـ  ى ىا أسر بحتعىنيف عقليى  2001بShiljman&Darlingكيلخص سلي تىف كدبرحنج      
تستترا  بح ى   إح  بحخدتىا بحترثكي  حلطفؿ بحتعىؽ عقليى  تتتثؿ ف : بح ى   إح  بحرعىي  بحطثي  بح

بح ى   إح  بحتعلكتىا حتكب ي  بحت. الا بحسلك ي   بح ى   إح  بحدعـ بحتىدل  بح ى   إح  بحدعـ 
تلق  خدتىا   إح  أف 1996ب Hughes&Hwang أ.ىر  ؿ تف ىيكفز كىكبنج تى  با تتىع .

 كبحتنتي  بحذبتي  تف أىـ ت ىاا  كدا بح يىا.بحدعـ  كبح ىح  بحتىدي  بح يدا 
 

عل  أىتي  دكر بىسرا كبحدكر بحتعزز حيى ف  تقديـ بحدعـ حألثنى    Brown(2009كيؤ د ثربكف     
بحتعىنيف كبحتسىعدا ف  بتخىذ نربربا  ىست   كؿ  يىتيـ  كنتي   حذحؾ  ىف ىنىؾ زيىدا ف  

بحرعىي  بحرعىي  بحرئيسييف كتتخذل بحقربر ث.أف دعـ باعتتىد عل  بىسر حت كف ثتثىث  تقدت  
 بحتعىنيف.

كيرل عدد تف بحثى ثيف أف بح فى ا بحذبتي  حألسرا كبحقدرا عل  ت سيف  كدا بح يىا بىسري       
يت سف تف خالؿ ثنى  بحتيىربا بىسري   كبحتت يف كىك يعد نيج عتل  حتعىح   ب تيى ىا بحدعـ 

كت.ير بحثيىنىا بحنكعي  بحتث را تف ثربتج دعـ بىسرا أف بىسلكو بحقىئـ عل  حألفربد ذكل باعىن . 
بحتر يز عل  بىسرا كنكا بحتت يف ي كف فعىؿ ف  تت يف بىسر تف بحتعىتؿ تع إعىن  

 تى أف بحدعـ بىسرل ي سف  كدا   .Liewellyn,etal.,1999,2003;Morrissey,2005أطفىحيـب
بح يىا  كت سيف  كدا بح يىا ي كف تف خالؿ تدعيـ بحرضى عف بح يىا  كتدعيـ بحعالنىا 

  . 2013با تتىعي   كبح يىا بىسري  كبحدربسي  بتىتر بح.رثى    

ت   تى يرل عدد تف بحثى ثيف أف  كدا بح يىا بىسري  ىك "ت سيد حنقل  نكعي " ف  تكفير خد    
بهعىن   كى  تنتقؿ تف بحت ديد إح  بحدعـ  تف بحق كر إح  بحقكا  كتف بحطفؿ إح  بىسرا  

 . كيتـ دعـ بىسر تف خالؿ بحتر يز عل   كبنو نكا Turnbull,et al.,2007كبحتر يز عل  بحدعـ ب
-Turnbull&Turnbull,2001;Blueبىسرا  نتكذج حلتدخؿ  ثدان تف بحتر يز عل  نقىط ضعفيىب

Banning,et al.,2004;Seligman&Darling,2007.   كتعتثر دربس   كبنو نكا بىسرا  كب تيى ىتيى
  .Zuna,et al.,2011كأكحكيىتيى يعتثر تنثئ ح كدا بح يىا بىسري  ب
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 دراسات سابقة:
بحت ليؿ بحنػكعي حكضػع ت ػكر حت ػىاا  ػكدا   ثدربسػ  تكضػكعيى"2002ب Deniseنػىـ دينػيس     
تػى ىػي ت ػىاا  :. كذحؾ ح  ىثػ  عػؿ عػدا تسػىؤاا ىػ بىسري  ىسر بىطفىؿ ذكم بهعىن بح يىا 

 يفيػ  كضػع ت ػكر   ؿ ت ىؿ؟ ف كدا بح يىا بىسري  بح يدا ؟ تى ىي بحنطىنىا بحفرعي  بحتي تضت
تػـ  تػع بحثيىنػىا تػف خػالؿ بحتقػىثالا بحفرديػ  فػي بحتنػىطؽ . كنػد ت دد عف  كدا بح يػىا بىسػري  ؟

 ػػػػػػكدا بح يػػػػػػىا بىسػػػػػػري . ك ػػػػػػىف  لتعػػػػػػرؼ علػػػػػػ  تػػػػػػدل  فيػػػػػػـ بحت.ػػػػػػىر يف عػػػػػػفضػػػػػػري  كبحريفيػػػػػػ  حبح 
  كبى.قى  حألطفىؿ ذكم بهعىن   بح ىفليف بآلثى   كبى دبد  كبآلثى تتثلا ف  فرد   187ببحت.ىر كف

كتقػدتي    بىطفػىؿ دكف إعىنػك بحلر  بهن ليزي  حيسػا حرػتيـ بىكحػ    تتف حدييـبىطفىؿ بحتعكنيف ك 
تػـ ت ديػػد ع.ػػر ت ػىاا ح ػػكدا بح يػىا بىسػػري  كك ػػفيى تػف  يػػح بحت ػػىاا بحخدتػ   كبهدبريػػيف. ك 

ؼ بحت ػىاا إحػ  ع.ػر ت ػىاا يت نتـ بحفرعي  كبحنقىط بحرئيسي  بحتي أثيرا تف نثؿ بحت.ىر يف. ك 
  كبهنتى يػػػػ   ببحػػػػدفىع أك بحت ثيػػػػذ كبحرفىىيػػػػ  بحعىطفيػػػػ  كبح ػػػػ   كبحثيئػػػػ  بحتىديػػػػ  تك يػػػػ  ن ػػػػك بحفػػػػرد

با تتىعيػ   كبحت ػىاا بحتك يػ  ن ػك بىسػػرا ببح يػىا بىسػري  بحيكتيػ   كبحتفىعػؿ بىسػػرل   بحرفىىيػ ك 
كنتػكذج  تعريػؼ تػـ تقػديـبحت.ػىر يف  بسػت ىثىاثنى  عل  ك بىثكا كبىتكت  . كبحرفىىي  بانت ىدي   ك 
ىد ثيػى فػي تطثيػؽ نظػـ بح ػكدا حل يػىا تثػدأ حالستر.ػ 12ح بثىهضػىف  إحػ  بنتػر   ح كدا بح يىا بىسري 

 بآلثىر بحتترتث  تف  يح بحتك يىا بحتستقثلي  حلث كح كدعـ بىسرا. كتنىن. بىسري . 

"بحتنػػػزؿ  بحتدرسػػػ   كبحعكبتػػػؿ با تتىعيػػػ     ثدربسػػػ  تكضػػػكعيى2004بSimpsonنػػػىـ سيتثسػػػكفك 
عالنػػ  بحثيػػا حػؾ ثيػػدؼ دربسػ  . كذبحعقليػػ  ذكل بهعىنػ  بحتػؤثرا علػػ   ػكدا بح يػػىا حألطفػىؿ كبح.ػػثىو

كبحتدرس  كبحعكبتؿ با تتىعي  عل   كدا بح يىا ح ؿ تف بىطفىؿ كبح.ثىو تتف يعىنكف تف  ػىاا 
ن  إعىن  تختلف   ك يؼ تتفىعؿ ىذه بحعكبتؿ بحثيئي  حتؤثر عل   كدا بح يىا حألطفىؿ. كذحؾ عل  عي

بح ػـ/  إعىنػ  نتىئيػ   تتػى يعػىنكف تػفعىتػىن  23بحتػيالد ك تػ     طفؿ كتربىػؽ تػف سػف93نكبتيى ب
تػػـ ت ليػػؿ بحثيىنػػىا كنػػد  .45كبحفتيػػىا  48   يػػح ثلػػغ عػػدد بحفتيػػىف ضػػعىؼ بحسػػتع  كن ػػكر  لػػكل

أظيػػرا ك  .كبحتػػربىقيف بحت.ػػىر يف فػػ  بحدربسػػ زكج تػػف بحقػػىئتيف ثىحرعىيػػ  حألطفػػىؿ  93بحتسػػتتدا تػػف 
بىطفىؿ كبحتربىقيف ذكل بهعىن  بحذيف يعي.كف تػع أسػر تتتتػع ثتسػتكل عػىح  تػف أف س  بحدربنتىئج 
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  كدا بح يىا كت ىدر بت ىؿ عىحي   ىف حدييـ تستكل عىؿ ث كدا بح يىا تف نثؿ بحقىئتيف ثىحرعىي .
بىطفػػىؿ بح ػػرىر بحػػذيف يعي.ػػكف تػػع أسػػر دبعتػػ  كتتتىسػػ   يتتتعػػكف ثتسػػتكل عػػىح  تػػف  ػػكدا كأف 

 كدا بح يىا حلقػىئتيف ثىحرعىيػ  ا تتػأثر ث ػؿ تػف تسػتكل تعلػيـ كأف ؿ بحقىئتيف ثىحرعىي . بح يىا تف نث
 بحكبحديف  كتستكل دخؿ بىسرا  كت ىف بهنىت  عل  نكعي  بحرعىي  بحتقدت  حالطفىؿ. 

 كدا بح يػػػػىا ىفػػػػربد بحتعػػػػىنيف بحخىضػػػػعيف ثدربسػػػػ  تكضػػػػكعيى" . 2006بMilton كنػػػػىـ تيلتػػػػكف  
  ػػكدازيػػىدا تعرفػػ  بحعكبتػػؿ بحتػػي تسػػىىـ ث.ػػ ؿ إي ػػىثي فػػي كذحػػؾ ثيػػدؼ  بحسػػ ن ".حثرنػػىتج بحػػدعـ 

بحػذم  بحثرنػىتجتقيػيـ خػدتىا ك ىطفػىؿ كبح.ػثىو كبحثػىحريف كبىسػر. تػف بذكم بهعىنػ  بحذىنيػ  حػبح يىا 
كذحؾ عل   بحذيف بختىركب بحعيش ث كرا تستقل  في بحت تتع. باعىن  بحعقلي يقدـ بحدعـ حألفربد ذكم 

" بحػػػذم Photovoiceتقنيػػػ  تثت ػػػرا " تػػػف بحت.ػػػىر يف فػػػ  بحثرنػػػىتج  يػػػح بسػػػتخدـ 9عينػػػ  ت كنػػػ  تػػػف 
تػػـ نيىسػػيى  بحتػػ تػػف بحت ػػىاا . ك ىح الـ تػػف خػػالؿ بسػػتخدبـ بح ػػكر بحفكتكرربفيػػ ثػػيسػػت  حلت.ػػىر يف 

 بحرفىىيػػػ   بحعىطفيػػػ ا بحسػػػعىدك  أك ت ػػػددبا بحػػػذبا  كتقريػػػر بحت ػػػير  بح قػػػكؽحت قيػػػؽ  ػػػكدا بح يػػػىا ب
 بحسػػػػػعىدا بحزك يػػػػػ دتىج با تتػػػػػىعي ك نػػػػػ   كبحعالنػػػػػىا بح.خ ػػػػػي   كبهذبتيػػػػػ  كبحتنتيػػػػػ  بحبانت ػػػػػىدي 

                 بحت.ػػػىر يف بآلخػػريف فػػػي ثرنػػىتج بحتعي.ػػػ  علػػ . ثػػـ أ ريػػػا ت تكعػػىا بحتر يػػػز  Schalock,1999ب
سػػ ني  حػػػذكل  بحخػػػدتىا بحتنىسػػث  فػػ  دعػػػـ ك ػػداكأظيػػػرا نتػػىئج بحدربسػػ  أف  .دعػػـ ك ػػدا سػػ ني  ب 

تعتثػػر ك . ا بح يػػىا حػػدييـ فػػ   ىفػػ  بحت ػػىاابهعىنػػىا بحذىنيػػ  حلعػػيش ث.ػػ ؿ تسػػتقؿ تسػػيـ فػػ   ػػكد
حتطػػكير أك تكسػػيع ثػػربتج  كبخططػػيأف  بحتػػ  حيػػـحلك ػػىاا كبحتتػػكحيف نتػػىئج ىػػذه بحدربسػػ  ذبا فىئػػدا 

 . حألفربد ذكم بحعىىىا بحخلقي  ببحس ف بحتدعـك بحتعي.  

"بح .ؼ عف  كدا بح يىا ىتيىا بىطفىؿ    ثدربس  تكضكعيى2007بCantrellكنىـ  ىنتريؿ     
كبحعو  دربسىا أكض ا أنو نتي   به يىد كذحؾ نظربن ىف بحعديد تف بح ذكل بهعىن  بحذىني  

بحكبنع عل  بىتيىا تف رعىي  أثنىئيف ذكل بهعىن  بحذىني  يتكحد بنخفىض ف  تستكل  كدا بح يىا 
   كبحدعـ با تتىعي كبىتؿ كبحت يؼ بحدينيس  تأثير عو  بحرعىي  عل  نفسي  بحفردحيف. ثيدؼ درب

  أـ 71عل   كدا بح يىا ىتيىا بىطفىؿ ذكل بهعىن  بحذىني . كذحؾ عل  عين  ت كن  تف ب
سن   تستخدتى ف  ذحؾ عدا أدكبا تضتنا:  21ىثنى  ذكل إعىن  ذىني  تف سف بحتيالد إح  عتر
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ا تقىثال  تقيىس باستعدبد با تتىعي  تقيىس بىتؿح يىا  تقيىس بحتأنلـ بحديني  تقيىس  كدا ب
حيرتي حدربس  أىتي  إضىف   . كند بستخدـ بان دبر ب.خ ي  تع بحقىئتيف ثىحرعىي  بعين  بحدربس 

أف أظيرا بحنتىئج بحتتريربا إح   كدا بح يىا ىتيىا بىطفىؿ ذكل بهعىن  بحذىني . ك   ؿ ىذه
 تيع ك    كدا بح يىا حدل بىتيىا زيىدا ثيرا ف   سيـ ثدر  يكبحدعـ با تتىعي  كبىتؿ  بحدخؿ

بحدعـ   كأف  كدا بح يىا حألتيىا زيىدا ثيرا ف   بحتتريربا ثىستثنى  بحتأنلـ بحديني سىىـ ثدر  
كيقترح أف   تؿحألتيىا تليو عو  بحرعىي  كبىىـ بحترتثط ث كدا بح يىا بحتترير بى با تتىعي ىك

تسىعد بىتيىا عل  ثنى  بحدعـ با تتىعي  كبح د تف عو  بحرعىي  حيـ  كتعزيز ت.ىعرىـ تف 
ت ىني  بحعتؿ  ت تكع تف دبخؿ بح.خص نفسو  ىتؿ  كتعلـ  يفي  زيىدا بح الث ب تف أ ؿ  كبع

 . حألتيىا تعزيز  كدا بح يىا

   ثدربس  تكضكعيى " كدا بح يىا2009بCecilia&Cecilia كنىتا  ؿ تف سيسيليى كسيسيليى    
"  يح أكض ا بحثى ثتىف أف بحكبحديف بحذيف عقلي  بحذيف حدييـ أطفىؿ ذكم إعىن  بىسري  حلكبحديف

حدييتى طفال تعىؽ أنرب بضطربثىا عضكي  كنفسي  ف   ثير تف بى يىف تعزل إح  رعىي  أطفىحيـ  
بحذيف  حلكبحديف  كدا بح يىا بىسري  كث ثا ىذه بحدربس  تتى يؤثر عل  تستكل  كدا بح يىا حدييـ. 

أسرا  71  أسرا نستا إح  ت تكعتيف ب147بعل  عين  نكبتيى  حدييـ أطفىؿ تع أك ثدكف بهعىن .
تستخدت  ف  ذحؾ أدكبا   أسرا حدييـ أطفىؿ ثدكف إعىن  76  عقلي  حدييى أطفىؿ ذكل إعىن 

ت  بح    بحعىحتي  حقيىس  كدا بح يىا حلكبحديف   تى تـ تخت را تف تقيىس تنظبحنسخ  تضتنا بح
   تى س لا بحثيىنىا ت ديد تستكل بهعىن  حدل بىطفىؿبستخدبـ تقيىس باستقالؿ بحكظيف  ح

ثيف  بح د فركؽ دك ك  بحدربس :نتىئج أظيرا ك . حظركؼ بحتىحي  كبحخلفي  بحعىئلي بىسىسي  تثؿ ب
ثيف  بح د فركؽ دك ك   كبحثيئي  ح كدا بح يىا بىسري   كعدـ بىثعىد با تتىعيبحت تكعتيف ف  
تك ث  عالن  برتثىطيو ك كد  .بح ستي  كبحنفسي  ح كدا بح يىا بىسري   أثعىد بح  بحت تكعتيف ف  

 يح ك د أف تف حدييـ أطفىؿ ذكل إعىن    نكي  ثيف  كدا بح يىا حلكبحديف كتستكل بهعىن  حألطفىؿ
ىف أطفىحيـ  كبحثيئي ىا تنخفض  ف  بح كبنو بحتىدي  كبحنفسي  كبا تتىعي  .ديدا ند س لكب در 

بح ىح  بحتىدي  ب  كتف ثـ تتأثر  ثير  ىي. ؿ علييـ ضرطتتى يعتتدكف علييـ  سديىن بعتتىد  ل  
 . نتي   حرعىي  أثنىئيـ بحتعىنيفكبحنفسي  حلكبحديف 
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حلكبحديف تتف   كدا بح يىا بىسري " تكضكعيى  ثدربس  2013ب.Jan,et.alنىـ  ىف كآخركفك    
. كذحؾ ثيدؼ   سنكبا8: 6بثيفتتربكح أعتىرىـ تتف حدييـ أطفىؿ يعىنكف تف تتالزت  دبكف 

بحديتك ربفي  بحتؤثرا عل   كدا بح يىا حلكبحديف تتف حدييـ طفؿ  –ب ت.ىؼ أل بحعكبتؿ با تتىعي 
بحنفسي  كبحكظيفي  حألطفىؿ بحذيف يعىنكف تف يعىن  تف تتالزت  دبكف. بح .ؼ عف أل بحعكبتؿ 

  تف كبحدل 98تتالزت  دبكف كتأثير ذحؾ عل   كدا بح يىا حلكبحديف. كذحؾ عل  عين  ت كن  تفب
 بستثيىف  كدا بح يىا حلرب.ديف : أطفىؿ يعىنكف تف تتالزت  دبكف  تستخدتيف أدكبا تضتنا

حآلثى  كبىتيىا  أدبا حلتنثؤ ثىح ىح  بحنفسي  كأدب   بحديتكرربفي  –بستثيىف حتقييـ بح ىح  با تتىعي 
بحطفؿ بحذل يعىن  تف تتالزت  دبكف. كتـ بستخدبـ ت ليؿ بان دبر بحخط  بحتتعدد حلك كؿ حلتثىيف 

بحعكبتؿ بحنفسي   ك كد عالن  نكي  ثيف أف كأظيرا نتىئج بحدربس  ئىا بحتختلف  حلتتريربا.ثيف بحف
ي  دبعت  حلكبحديف أف بارتثىط ثيف ك كد .ث   رئيسك  لكبحديف.بح يىا بىسري  حك كدا كبا تتىعي  
ك كد عالن  ثيف بىن.ط  بحيكتي  كبح يكي  ك  .يؤدل إح   كدا أفضؿ ح يىا بحكبحديف كبحترفيو عنيـ

 ثر با تتىعي   ث كدا بح يىا حلكبحديف أ–بحنفسي ك كد عالن  ثيف بحتتريربابك  ك كدا بح يىا حلكبحديف.
ىذه بحتتريربا بحنفسي   ؛كرربفي   ث كدا بح يىا حلكبحديفبحديت –تف عالن  بحتتريربا ببا تتىعي 

با تتىعي  ترتثط  ثىحدعـ با تتىعي حلكبحديف كضرط بحكنا  يح  ىف تف بحتت ف تخل  بآلثى  
 د أف ترثي  ك  ندكبىتيىا عف ىكبيىتيـ ف  سثيؿ باعتنى  ثىحطفؿ بحذل يعىن  تف تتالزت  دبكف. ك 

طفؿ يعىن  تف تتالزت  دبكف يرتثط ثىنخفىض تستكل  كدا بح يىا حلكبحديف  يح يؤثر عل  
بحكظيف  بحتعرفي  كبحكظيف  با تتىعي  كأن.ط  بح يىا بحيكتي  كبح يكي   كأف  كدا  يىا بحكبحديف 

 ترتثط ثقكا ث.ث   بحعالنىا با تتىعي  بحدبعت  كأن.ط  كنا بحفربغ. 

ث ح  ػػػكدا  بح يػػػىا علػػػ  بحطػػػالو ذكم ثدربسػػػػ  تكضػػػكعيى"  Podzinek )2014نػػػىـ ثكدزنػػػؾ ك     
أكضػ ا بحدربسػ  أف خطػط بحتنتيػ  عػىدا تػى تػدرج بىطفػىؿ ك  ".حيثيريػىك في تكنركفيػى  بحعقلي  بهعىن  

كىػػذب يتػػر ـ إحػػ  بهن ػػى  فػػي بهعػػدبد بحترثػػكم  بحتعػػىنيف فػػ  آخػػر ت تكعػػ  أك فػػ  آخػػر بىتتىتىتيػػى 
 يػػػح يػػػتـ بسػػػتثعىد بىطفػػػىؿ ذكم بهعىنػػػ  تػػػف بحف ػػػكؿ   نثػػػؿ بح  كتػػػىا بحتختلفػػػ . فػػػي حيثيريػػػىتػػػف 

بحدربسػػػي   كتػػػف بح ػػػعو أف ت ػػػد بحث ػػػكح  ػػػكؿ بحتعػػػكنيف فػػػي بحثلػػػدبف ذبا بحػػػدخؿ بحتػػػنخفض. فػػػي 
 كضػػعا كنفػػذا دربسػػ  بح ىحػػ  حدربسػػ  ت ىكحػػ  حفيػػـ أفضػػؿ حل يػػىا حألطفػػىؿ ذكم بهعىنػػ  فػػي حيثيريػػى 
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دعى تر ػز بحت ػىحؼ   يح  سر تع بىطفىؿ بحتعكنيف في تر ز تعليتي في تكنركفيى  حيثيريى يىا بى
  حقيػػىس تػػأثير بحتر ػػز علػػ   يػػىا QOLعػػد إطػػىر  ػػكدا بح يػػىا بكأه تػػف أ ػػؿ بىطفػػىؿ ذكم بهعىنػػ   
. كتخلص بحدربس  تف خالؿ ت ليؿ ت ثؼ تف بحن ػكص حلتقػىثالا بىسر كبى.خىص ذكم بهعىن 

ف تلػؾ عػبح يػىا  حػدييى ت سػف فػ   ػكدا حلرعىي  كبحتال ظىا  أف بحعىئالا بحترتثط  ثتر زكبحكثىئؽ 
  .تر ز يرعىىـحيس حدييى بحتي 

 :بحثفروض ال
 ".فتثعىن ىكحكي  ب تيى ىتيعقليى بىطفىؿ بحتعىنيف  تيىايختلؼ ترتيو بح ى ىا بحالزت  ى -1
 .بحتعىنيف كىطفىحيف تختلؼ نسث  رضى بىتيىا عف بحخدتىا بحتقدت  حيف-2
أتيىا بىطفىؿ بحتعىنيف نثؿ تطثيؽ بحثرنىتج تتكسطىا در ىا تك د فركؽ دبح  إ  ىئيى ثيف -3

ف  تستكل  كدا بح يىا  تطثيؽ بحثرنىتج ح ىح  بحقيىس بحثعدل ثعد يفتتكسطىا در ىتك 
  كدا بح يىا بىسري ببىثعىد كبحدر   بح لي  . بىسري  عل  تقيىس

ا يك د تأثير دبؿ حتترير بحنكع/بح نس كبحتعىح   كبحتفىعؿ ثينيتى عل  تثىيف بحدر ىا بحت  -4
 ف  بحقيىس بحثعدل حتقيىس بحتكبفؽ بحنفس ".ببىطفىؿ    ؿ علييى أفربد بحعين  

 
 الطريقة واإلجراءات البحث: 

 عينة البحث: -1

تف أتيىا بىطفىؿ بحتعىنيف   أـ 49تأحفا عين  بحدربس  ف   كرتيى بحنيىئي  تف عدد ب     
كبن ربؼ    عىـ35.8ب  عىتى ثتتكسط عترل ندره44-25تتربكح أعتىرىف ثيف بتتف  عقليى 

كتف تستكل ب تتىع  بنت ىدل  رير بحعىتالاك ف  تيعيف تف  . 0.648ب تعيىرل ندره
ف تف بهعىن    طفؿ تتف يعىنك 49بك كب د بىو دبخؿ بىسرا.ت كند ركع  .تنخفضب كفقى حلكبنع 

أف ي كف تع تربعىا  تف بح نسيف. عىـ  15-9بثيف تتف يتربكح أعتىرىـ   بحقىثليف حلتعلـبحعقلي  ك 
ا يعىنكف تف أتربض  ستي  أك إعىنىا رير بهعىن  بحعقلي .   ك حدييـ أتيىا نىئتىا عل  رعىيتيـ

بحتعليتي  ت ىفظ   أ.تكفبحتىثع  هدبرا ثقري  ستىدكف حترثي  بحف ري  بتدرس  تـ بختيىرىـ تف كند 
 بحتنكفي .
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 أدوات الدراسة:-ج 
 ينإعداد/ الباحث            :             خااة بالطفل واألسرة استمارة بيانات أولية -1
 -  بهعىن در  -بحسف  تف بحثيىنىا بىكحي  عف بحطفؿبتـ ت تيـ ىذه باستتىرا حت.تؿ ت تكع     

  ي يو علييى بىخ ىئ  بحتسئكؿ ف  بحتدرس  ترتفع -تتكسط-بضعيؼحلسلكؾ بحتستكل بحعىـ
 تقيـ أك ا تقيـ تع بحطفؿ -بح ىح  بحكظيفي -ستكل بحتعليت بحت-كثيىنىا عف بىسرا ببىـ  ببحسف

  .1ت يو علييى بىـ بتل ؽ 
 

 ين/ الباحثإعداد     :الخدمات المقدمة لمطفل المعاق وأسرتو ومدى الرضاء عنيااستمارة -2
ثيدؼ ت ديد  ـ كنكعي  بحخدتىا بحت  يت ف أف تقدـ ىسرا بحطفؿ بحتعىؽ كبحطفؿ نفسو كتدل         

بحرضى عنيى كتدل با تيىج حيذه بحخدتىا أك خدتىا أخرل حـ تقدـ حيـ ثعد كي يو عل  ىذه 
  .2باستتىرا بىتيىابتل ؽ 

 ينإعداد/ الباحثاستمارة الحاجات المعرفية والنفسية والمادية واإلجتماعية ألسر األطفال المعاقين -3
 بحت  ي تى يى بحكبحديف بحتعرفي  كبحنفسي  كبحتىدي  كبه تتىعي ثيدؼ ت ديد نكع با تيى ىا     

  .3بتل ؽ 
 إعداد الباحثين                         4بتل ؽ بطاقة مالحظة األن طة الفنية -4
  5بتل ؽ األن طة المسرحية      -5
  بطاقة مالحظة أن طة الميارات االجتماعية وميارات رعاية الذات بالحاسب اآللى.إعداد الباحثين-6

ت ديد ليف حلتعلـ ثيدؼ ثىحتيىربا بحتطلكو تنتيتيى حلتالتيذ بحتعىنيف عقليى بحقىث  تـ إعدبد نىئت    
 . 6تل ؽ ببحتيىربا بحتتضتن  في بحت.ركع بح ىحي حلتالتيذ بحتعىنيف عقليى بحقىثليف حلتعلـ

 إعدبد بح كرا بحتثدئي  حقىئت  بحتيىربا :
 تيىربا:بح كرا بحتثدئي  حقىئت  بح تضتنا   
   تيىرا فرعي  .46  تيىرا رئيسي  كب5تيىربا بحنظىف  بح.خ ي   كتت كف تف ب -
   تيىرا فرعي  .20  تيىرا رئيسي  كب6بختيىر كخلع كبرتدب  بحتالثس  كتت كف تف بتيىربا  -

   تيىرا.7تيىربا آدبو بحسلكؾ با تتىعي كتت كف تفب  -
   تيىرا .5  كتت كف تف بثىع بحقكبعد كبحتعليتىا بحتدرسي تيىربا إت -
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 :قدير بىدب  ث كرا تثدئي   ىآلت كتـ إعدبد تقدير تستكل ت
 أف يؤدل أدب    ي ى ثتفردا كي  ؿ عل  بحدر    ىتل  ب تقدر ثدر تيف . إتى  -
 إتى أف يؤدل أدب    ي ى ثتسىعدا كي  ؿ عل  ب تقدر در    .  -
 إتى أف يؤدل أدب  خطى  كا ي  ؿ عل  در   ب تقدر ث فر .  -

تيف ف  ت ىؿ عرض بح كرا بىكحي  عل  بحسىدا بحت  كحلت قؽ تف  دؽ ثطىن  بحتال ظ  تـ      
 : كتنىىج كطرؽ بحتدريس  كذحؾ هثدب  بحرأم  كؿ تى يلي ت نكحك يى بحتعليـ كبحترثي  بحخى  

 .ىسث  ثطىن  بحتال ظ  حعين  بحث حتدل تن - .بحتربد ت قيقيى تدل تالئت  بحتيىرا  حألىدبؼ -
 حثطىن  بحتال ظ  .تدل     بح يىر  بحلركي  كبحعلتي   - تدل تنىسث  تقدير تستكل بىدب . -

 بحتعديؿ بحتقترح حثنكد ثطىن  بحتال ظ  . -

إعىدا  يىر  ثعض بحعثىربا ف  ثطىن   :تنيىثنى  عل  آرب  بحت  تيف تـ إ رب  ثعض بحتعديالا ك      
ا يرت  بحتيتالا عل   :بحتال ظ  حت كف  ىح   حلقيىس تثؿ  ذؼ  لت  ا تف ثعض بحتيىربا تثؿ

 .تى تـ ت  ي  ثعض بىخطى  بحلركي    بح تو كبح ربسىارض  ا ي تو عل  بى
كذحؾ حلتأ د تف  دؽ بحثطىن   بحتأ د تف ثثىا بستطالعي  حثطىن  بحتال ظ  ت رث  إ رب  كند تـ    

 .بحثطىن 
  دؽ ثطىن  تال ظ . -أ

ىثؽ بحتعديالا بحس  رب بع عرض بح كرا بىكحي  حثطىن  بحتال ظ  عل  ت تكع  تف بحتتخ  يف ك ث    
 .به.ىرا إحييى

 ثثىا ثطىن  تال ظ  . -و
تـ  سىو ثثىا ثطىن  بحتال ظ  حلتيىربا  ؿ تيىرا عل   دا عف طريؽ أسلكو تعدد بحتال ظيف     

حألدب  عف طريؽ بستخدبـ تعىدح  " كثر" عل  أدب  بحطىحو بحكب د ثـ  سىو تعىتؿ باتفىؽ ثيف تقديرىـ 
ثيـ عل  كتدريكثعض طالو بحدربسىا بحعليى  ىن  ثأ د بحتعلتيفتـ باستع   يح حت ديد نسو باتفىؽ

 كيكض  بح دكؿ بحتىحي تعىتؿ باتفىؽ ثيف بحتال ظيف في بحتيىربا.بستخدبـ ثطىن  بحتال ظ   
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 ( يوضح معامل االتفاق بين المالحظين في الميارات 1جدول )

 تيىربا بح
 باتفىؽ في  ىح  بحتلتيذ بحثىنيتعىتؿ  تعىتؿ باتفىؽ في  ىح  بحتلتيذ بىكؿ

89: 90: 

يى  ىح   حلقيىس  يح تيىربا بحتي تـ ت ريثلأف ثطىن  تال ظ  بىدب  حيتض  تف بح دكؿ بحسىثؽ     
 : تتى يعن  أنيى ثىثت  إح   د  ثير.89.5بتفىؽ بحتال ظيف ثلغ تتكسط 

إعػػػػػػدبد بح ػػػػػػكرا بحنيىئيػػػػػػ  حقىئتػػػػػػ  ثعػػػػػػد إ ػػػػػػرب  بحتعػػػػػػديالا بحالزتػػػػػػ  كذحػػػػػػؾ كفقػػػػػػى آلرب  بحت  تػػػػػػيف تػػػػػػـ    
 .بحتيىربا بح يىتي  كبا تتىعي  كرعىي  بحذبا بحتتضتن  في بحت.ركع بحث ثي بح ىحي

 

 إعداد الباحثينات رعاية الذات بالحاسب اآللى. اختبار تحايمى لقياس الميارات االجتماعية وميار -7
رعىيػػػػ  بحػػػػذبا بح يىتيػػػػ  كبا تتىعيػػػػ  ك  تيػػػػىربالنيػػػػىس بح ىنػػػػو بحتعرفػػػػي حإحػػػػ  ييػػػػدؼ باختثػػػػىر     

بىىػدبؼ بحتعليتيػ  تـ إعدبد باختثىر ف  ضك  . كند  8بتل ؽ بح ىحي يبحث ثبحت.ركع بحتتضتن  في 
  سلك ي .كت ليؿ بىىدبؼ بحعىت  إح  أىدبؼ بحعىت  

 العامة والسموكية األىدافيوضح  (2جدول )
 األىداف السموكية األىداف العامة م

 

1 
 
 

 يعتني بحتلتيذ ثنطفتو بح.خ ي .
 
 
 
 

 ينظؼ بحتلتيذ بحيديف. -
 ينظؼ بحتلتيذ بحك و.  -
 ينظؼ بحتلتيذ .عر بحرأس. -
 يت.ط  بحتلتيذ .عر بحرأس. -
 ينظؼ بحتلتيذ  أسنىنو.  -

 يختىر  بحتلتيذ  بحتالثس بحنظيف . - يختىر كيخلع كيرتدل بحتلتيذ بحتالثس . 2
بحتالثػس بحتنىسػو فػي  ػال تػف ف ػؿ يختىر  بحتلتيذ  -

 ببح يؼ كبح.تى  .
 يخلع بحتلتيذ بحقتيص . -
 يخلع  بحتلتيذ بحثنطلكف . -
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 يرتدل بحتلتيذ بحقتيص. -
 يرتدل بحتلتيذ بحثنطلكف. -

3 
 
 

 يلتـز ث دبو بحسلكؾ با تتىعي .
 

يسػػتأذف تػػف بآلخػػريف  عنػػد طلػػو  بى.ػػيى  بحتختلفػػ   -
 تنيـ .

 ف   ىح  تقديـ بحتسىعدا حو.ي. ر بى دنى   -
يعتذر ف   ىح   ػدكر أم خطػأ تنػو سػكب   ػىف ىػذب  -

 بحخطأ تق كد أـ رير تق كد.
 يكدع بى دنى  عند فربنيـ. -
يػػػدعكب  بى ػػػدنى  ثىحت.ػػػىر   فػػػ  تنػػػىكؿ بحطعػػػىـ أك   -

 بح.ربو.
يلقػػػػ  بحسػػػػالـ كبحت يػػػػ  عنػػػػد بحػػػػدخكؿ كبحخػػػػركج علػػػػ   -

 بى دنى  كبحتعلت  ف  بحف ؿ.
 يتقدـ ثعرض بحتسىعدا عل  تف ي تىج بحتسىعدا. -

4 
 

 ي ىفظ عل  نظىف  بحتدرس  كبحف ؿ. - يلتـز ثىحقكبعد كبحتعليتىا بحتدرسي .
 ي ىفظ عل  نظىف  بح تو كبح ربسىا. -
يتنػػػػػىكؿ بحطعػػػػػىـ كبح.ػػػػػربو فػػػػػ  بحكنػػػػػا بحتسػػػػػتكح حػػػػػو  -

 ثتنىكحيتى فيو. 
 ي تـر كيقدر بحتعلـ . -
 .يلتـز ثزل بحتدرس   -

 :مواافات االختبار 

علػػػ   ت تكيػػػى.ػػتؿ أسػػػئل  باختثػػىر  ىفػػػ  بىىػػدبؼ بحتػػػربد ت قيقيػػى إعػػػدبد  ػػدكؿ تكب ػػػفىا حي تػػـ   
  تكب ػػػػفىا باختثػػػػىر  7ب  تل ػػػػؽ  كيكضػػػػ    تطثيػػػػؽفيػػػػـ  ا بحتعرفيػػػػ  بحػػػػثالح بتػػػػذ ربحتسػػػػتكيى

 .رعىي  بحذبا با تتىعي  كبحتيىربابح يىتي   اتيىربلبحت  يلي ح

  ددباختيػػىر تػػف تتعػػ  أباختثػػىربا بحتكضػػكعي  ببح ػػكبو كبحخطػػثطريقػػ  عػػدبد باختثػػىر إتػػـ ك      
ثذبتيػ  بحت ػ    كعػدـ بحتػأثربحتكضكعي  في بحت  ي  كسيكح  نيىس ثثىتيى و تف تتتيز ث حتىكذحؾ 

تلتي ػػىا  ألعلػػ   كعػػدـ ب تكبئػػو  أف ي تػػكل بحسػػؤبؿ علػػ  ف ػػرا كب ػػدا كركعػػ   ت ػػ ي يىكسػػيكح  
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بحتطلػكو بحتػدريو علييػى  تكزيػع تفػردبا باختثػىر ث يػح ت.ػتؿ  ىفػ  بحتيػىربا ركعػ كنػد  ثىه ىث .
  سؤبؿ.30 كتف ثـ أ ث  عدد بىسئل حي.تؿ  ؿ ىدؼ سلك   عدد تف بىسئل   كبع سىثيى حألطفىؿ 

در ػػػ  كب ػػػدا ح ػػػؿ إ ىثػػػ   ػػػ ي   ك ػػػفر ح ػػػؿ إ ىثػػػ   تػػػع إعطػػػى كتػػػـ إعػػػدبد نتػػػكذج ح  ىثػػػ       
   .در   30تيىربا =   لبحدر   بح لي  حالختثىر بحت  يل  ح خىطئ  كثىحتىحي ت كف

  تالتيػػػذ تعػػػىنيف عقليػػػى نػػػػىثليف حلػػػتعلـ كذحػػػؾ ه ػػػرب  باختثػػػػىر 4بع.ػػػػكبئي  عػػػددىى عينػػػ   تػػػـ بختيػػػىر كنػػػد   
 سىو تعىتالا بحسيكح  كبح ػعكث  ح ػؿ  تف  دؽ باختثىربحتأ د    سىو ثثىا باختثىر بحت  يل  ثيدؼ:

 ت ديػد زتػف به ىثػ  علػ  باختثػىر.   سىو تعػىتالا بحتتييػز حتفػردبا باختثػىر  تفردا تف تفردبا باختثىر
 كند أسفر تطثيؽ بحت رث  باستطالعي  بحنتىئج بحتىحي :

 ثثىا باختثىر. -أ
 سىو تعىتؿ ثثىا باختثىر عف طريؽ بستخدبـ طريق  بحت زئ  بحن ػفي  بسػيثرتىف كثػربكف   تـ    

 يتسـ ثىحثثىا.  كىذه بحنتي   تعن  أف باختثىر 0.92ختثىر بحتيىربا بباثثىا  ثلغ تعىتؿ يح 
  دؽ باختثىر. -و

:  بحػػرأم  ػػكؿ تػػى يلػػييػػ  حالختثػػىر علػػ  بحسػػىدا بحت  تػػيف  كذحػػؾ هثػػدب  عػػرض بح ػػكرا بىكح تػػـ    
  ػػػ  تػػػدل  بىسػػػئل  حعينػػػ  بحث ػػػح  تنىسػػػث تػػػدل   قيقيػػػى تػػػدل برتثػػػىط بىسػػػئل  حألىػػػدبؼ بحتػػػربد ت

 حثنكد باختثىر . بحتقترحبحتعديؿ  بحلركي  كبحعلتي  حثنكد باختثىر بح يىر  

 بحت  تيف تـ إ رب  ثعض بحتعديالا.رب  بحسىدا آكف  ضك  
 كبح عكث  ح ؿ تفردا تف تفردبا باختثىر. سىو تعىتالا بحسيكح   -ج

كتربك ػا تعػىتالا سػيكح  ث  ح ؿ تفردا تف تفػردبا باختثػىر  ح سىو تعىتؿ بحسيكح  كبح عك     
  كنػػػد بعتثػػػر أسػػػئل  باختثػػػىر بحتػػػي ثلػػػغ تعىتػػػؿ سػػػيكحتيى  0.80: 0.20لتيػػػىربا ثػػػيف بباختثػػػىر ح

  أسػئل  0.20بحتػي ثلػغ تعىتػؿ سػيكحتيى ب باختثػىر  أسئل  .ديدا بحسيكح    كبعتثػرا أسػئل  0.80ب
.ػػػديد بح ػػػعكث  إا إذب  ػػػىف تعىتػػػؿ تتيزىػػػى  ثيػػػربن   كت.ػػػير ىػػػذه بحنتػػػىئج إحػػػ  تنىسػػػث  نػػػيـ تعػػػىتالا 

 .يبحث ثبحت.ركع بحسيكح  كبح عكث  ىسئل  باختثىريف حتستكل تالتيذ عين  
 

  سىو تعىتالا بحتتييز حتفردبا باختثىر.  -د
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بحتتييػػػز ثػػػيف بىدب  بحترتفػػػع كبىدب   علػػػ ت ديػػػد نػػػدرا  ػػػؿ تفػػػردا تػػػف تفػػػردبا باختثػػػىر ثيػػػدؼ     
 بحتنخفض هفربد بحعين  في به ىث  عل  أسئل  باختثىر كح سىو تعىتؿ بحتتييز تف بحتعىدح  بحتىحي  

 تعىتؿ بح عكث   ×تعىتؿ بحتتييز = تعىتؿ بحسيكح  

ي.ػػػير إحػػػ  نػػػكا تتييػػػز تنىسػػػث   تتتػػػى  0.67   0.20يف بحالختثػػػىر ثػػػتػػػربكح تعىتػػػؿ بحتتييػػػز كنػػػد    
 حالختثىر.

 ت ديد زتف به ىث  عل  باختثىر. -ق

ثعد تطثيؽ باختثىر تع أفػربد عينػ  بحت رثػ  باسػتطالعي    تػـ  سػىو بحػزتف بحػذم أسػتررنو 
عنػػػد به ىثػػػ  علػػػ  بىسػػػئل   كذحػػػؾ عػػػف طريػػػؽ  سػػػىو تتكسػػػط زتػػػف باختثػػػىر تػػػف خػػػالؿ  بحتالتيػػػذ

= عػػددىـ   ÷بحػزتف بحػػذل بسػتررنو  ػؿ بحتالتيػذ بحتعىدحػ  بحتىحيػ :  ب
4

كثعػد بحتأ ػػد  دنيقػ . 30=  120
   . 7تل ؽ ب اثثىا ك دؽ باختثىر تـ إعدبد بح كرا بحنيىئي  حالختثىر بحت  يل  حلتيىرب تف

 

  8تل ؽ ب (2115تقنين: أمانى عبد المقاود )           مقياس جودة الحياة األسرية:  -8
تطكير أدبا عىت   ييدؼ ىذب بحتقيىس إح ك  نىـ ثإعدبد ىذه بىدبا تر ز بح.ىطئ بحتعن  ثىهعىن      

حالستخدبـ تع بىسر بحت  حدييى أطفىؿ تعىنيف ف  تختلؼ بىعتىر  كح تيع أنكبع باعىنىا ك.دتيى.  تى 
  كتك يو تقدت  بحخدتىا بحذيف تقديـ بحدعـ كبحتسىندا حلقىئتيف عل  رعىي  بىطفىؿييدؼ ىذب بحتقيىس إح  

ىا كبحسىسييف كبحثى ثيف ف  تختلؼ نظـ بحخدت  يعتلكف تع بىفربد كبىسر  فضال عف تديرل بحتؤسس
  كت. يع  كدا بحرعىي  ح ؿ بىسر ف  تختلؼ  كبنو بح يىا بىسري . با تتىعي .

 

تـ تر ت  بحتقيىس إح  بحعرثي   ثـ عرضو عل  تتخ  يف ف  بحلر  بحعرثي  كعلـ بحنفس حلتأ د تف  كند   
حثنكد بحتقيىس. كحتقنيف بىدبا تـ تطثيؽ بحتقيىس عل  عين  سالت  بحتر ت  كعدـ بهخالؿ ثىحتعن  بحنفس  

 أو كأـ تف أسر بىطفىؿ ذكل با تيى ىا بحخى  .  100ت كن  تف ب
 

  دؽ بحتقيىس:
فيتى يتعلؽ ث دؽ ف :  دؽ بحت  تيف  ك دؽ باتسىؽ بحدبخل .تف خالؿحت قؽ تف  دؽ بىدبا تـ ب   

آرب  عدد تف بحت  تيف "ع.را" تف أسىتذا علـ بحنفس كبح     عل  تعدا بحتقيىسبحت  تيف: فقد بعتتدا 
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% عل  بحثنكد بحت  يتضتنيى بحتقيىس. كفيتى 90 يح  ىف باتفىؽ ثنسث   بحنفسي  ثىح ىتعىا بحت ري  
تـ  سىو تعىتالا بارتثىط ثيف در    ؿ عثىرا تف بحعثىربا بحتتضتن  ف   -1يتعلؽ ثىاتسىؽ بحدبخل : 

   يكض  تى تـ بحتك ؿ إحيو تف نتىئج ف  ىذب بح دد. بح لي  حلتقيىس. كفيتى يل   دكؿ بحتقيىس كبحدر  
 (3جدول )                                                     

 ارة من العبارات المقياس والدرجة الكمية لممقياسمعامالت االرتباط بين درجة كل عب

يتض  تف بح دكؿ بحسىثؽ أف  تيع تعىتالا بارتثىط ترتفع  كدبح  تتى ي.ير إح  أف بحتقيىس عل     
 در   تنىسث  تف بح دؽ  تتى يثثا  ال يتو حالستخدبـ فيتى  تـ تف أ لو.

بحتتضتن  ف  بحتقيىس كبحدر   بح لي   بىثعىدتف  ثعد/عىتؿتـ  سىو تعىتالا بارتثىط ثيف در    ؿ  -2
 يكض  تى تـ بحتك ؿ إحيو تف نتىئج ف  ىذب بح دد.س. كفيتى يل   دكؿ حلتقيى

 (4جدول )
 المقياس والدرجة الكمية لممقياس أبعادمن  بعدمعامالت االرتباط بين درجة كل 

انتفاعم  انعامم

 األصزي

انضعادة  انىاندَت

 االوفعانُت

انضعادة انمادَت 

 وانصحت انجضمُت

اندعم انمزتبط 

 باالعاقت

     ------ انتفاعم األصزي
    ------ 0..8 انىاندَت

   ------- 0..8 0..8 انضعادة االوفعانُت
انضعادة انمادَت 

 وانصحت انجضمُت
8..0 8..0 8..0 --------  

اندعم انمزتبط 

 باالعاقت
8..0 8..0 8..0 8..0 ------- 

العبارة رقم  معامل 
 االرتباط

 
 الداللة

العبارة رقم  معامل 
 االرتباط

العبارة رقم الداللة  معامل 
 االرتباط

 الداللة

1 1.749 1.11 11 1.577 1.11 19 1.525 1.11 
2 1.684 1.11 11 1.714 1.11 21 1.532 1.11 
3 1.868 1.11 12 1.742 1.11 21 1.597 1.11 
4 1.788 1.11 13 1.556 1.1 22 1.584 1.11 
5 1.633 1.11 14 1.585 1.11 23 1.559 1.11 
6 1.644 1.1 15 1.721 1.11 24 1.721 1.11 
7 1.641 1.11 16 1.769 1.11 25 1.781 1.11 
8 1.783 1.11 17 1.877 1.11    
9 1.681 1.11 18 1.833 1.11    



30 

 

بح دكؿ بحسىثؽ أف  تيع تعىتالا بارتثىط ترتفع  كدبح  تتى ي.ير إح  أف يتض  تف      
 بحتقيىس عل  در   تنىسث  تف بح دؽ  تتى يثثا  ال يتو حالستخدبـ فيتى  تـ تف أ لو.

 

 :بحثثىا -و
   يح تـ تطثيؽ بىدبا Test-retestطريق  إعىدا به رب   -1تـ  سىو بحثثىا ثعدا طرؽ تتثلا ف  :    

  كث سىو تعىتؿ أسر بىطفىؿ بحتعىنيفتف  أـ  50ت تكع  نكبتيى ب ل ترتيف ثفى ؿ زتن  أسثكعيف ع
   كىك تعىتؿ 0.747بارتثىط ثيف بحدر ىا بحت    ؿ علييى أفربد بحعين  ف  بحتطثيقيف بىكؿ كبحثىن   ىف ب

تطثيؽ تـ  ق  أحفى  ركنثىخ:طري -2برتثىط عىؿ  تتى ي.ير إح  أف بحتقيىس يتتتع ثقدر عىؿ تف بحثثىا. 
  يح ثلغ تعىتؿ بحثثىا "أحفى"  أسر بىطفىؿ بحتعىنيفتف  أـ  50بحتقيىس عل  ت تكع   لي  نكبتيىب

 .   كىك تعىتؿ عىؿ  تتى يطتئف بحثى ث  إح  إت ىني  بستخدبـ بحتقيىس0.811ب
 

 (2114المقاود)مقياس التوافق النفسى لؤلطفال                     إعداد/أمانى عبد -9
در ػ  بحتكبفػؽ بحنفسػ  حألطفػىؿ ث ػف  عىتػ  كبىطفػىؿ    ثيػدؼ نيػىس10بتل ػؽ تػـ إعػدبد ىػذب بحتقيػىس     

ذكل با تيى ىا بحخى   ث ف  خى  .  تى يسىىـ بحت.خيص تف خالؿ ىذب بحتقيىس فػ  تعريػؼ بىتيػىا 
 يفيػ  بحتعىتػؿ تػع بىطفػىؿ  كبحتػدريو علػ  بحفنيػىا كباسػتربت يىا بحالزتػ   حت سػيف تسػتكل بحتكبفػؽ بحنفسػػ  

ا علػػ  إ.ػػثىع ب تيى ػػىتيـ بحنفسػػي  كبانفعىحيػػ  كبا تتىعيػػ  بىتػػر بحػػذم يسػػىعد علػػ  ىطفػػىحيف. كتنتيػػ  بحقػػدر 
 ت سيف تكبفقيـ بحنفسي  كتف ثـ تعديؿ سلك يىتيـ كبستثتىر طىنىتيـ ثتى يتنىسو تع إت ىنىتيـ. 

 

 بحخ ىئص بحسي كتتري  حلتقيىس:
ى بحت قؽ تف  ال ي  تبح دؽ كبحثثىا بحت  تف .أنيحلت قؽ تف إ رب با تـ بتخىذ عدا      

   بحتقيىس حلتطثيؽ كنيىس تى كضع حقيىسو حلعين  بحتستيدف  ف  بحث ح. 
 إعداد الباحثين    أ -11بتل ؽلؤلميات بتحسين جودة الحياة األسريةالبرنامج الخاص  -أ-11

"عتلي  تنظت  تخطط  تيدؼ إح  تسىعدا أتيىا بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى يعرؼ بحثرنىتج ثأنو 
تدبدىـ ثثعض بحتعىتؿ كبحتفىعؿ ثيف بح قىئؽ كبحتعلكتىا عف بحطفؿ كعف أفضؿ أسىحيو  ثإ سىثيـ كبع

 عل  ثعض بحتيىربا بحالزت  حلتعىتؿ تع فثىهضىف  إح  تدريثي أفربد بىسرا كبطفىحيف بحتعىنيف 
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تف ت قيؽ ندر بحطفؿ ثتى ينع س عل  ت سيف تستكل  كدا  يىتيف بىسري  كتى يع سو ذحؾ تف 
نىت  عالنىا ب تتىعي  نى    عف طريؽ تنتي   حلطفؿ بحتكبفؽ بحنفس  تتض  ف  باستقالؿ بحذبت  كبع

 ندربتو كبستعدبدبتو إح  أن    د تت ف".

بحقىثليف حلتعلـ حت سيف  كدا  ببىتيىا ييدؼ بحثرنىتج بحخىص ثأسر بىطفىؿ بحتعىنيف عقليىك    
 بح يىا بىسري  حدييـ. 

بحتعلكتىا كبحدعـ كبحتسىعدا ىسر بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى  كحل تعيىا بحتيتت  ثيذب تقديـ -
 بحت ىؿ.

تقديـ بحتسىعدا حلكبحديف حلتعرؼ عل  أسىحيو بحتسىندا بحكبحدي  كتتىرستيى كد ض أسىحيو بحرعىي  -
 إح  ىتجبحثرنيدؼ يأك بحتعىتل  رير بحسكي  حتأ يد بحتفىعؿ باي ىثي تع طفليـ بحتعىؽ   تى 

بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى كت.ىر تيـ ثعض أن.ط   تسىندا كتكعي  كبع سىو بىتيىا تيىربا بحتعىتؿ تع
بحثرنىتج حتسىعدتيـ عل  زيىدا تكبفقيـ بحنفس  ك عليـ ثقدر بهت ىف أطفىان يتتتعكف ثدر   تنىسث  تف 

 بحتكبفؽ. 
  بحتعىنيف عقليىن  بح يىا بىسري  بحت  ي يىىى أسر بىطفىؿ  كداىتج يسع  إح  ت سيف ن تى أف بحثر -

كيتي  ىفربد بىسرا إت ىني  بحتفىعؿ باي ىث  بحتثتر ثينيـ تتى يسيـ ف  ت قيؽ إ.ثىع ب تيى ىتيـ 
 ى يكب يكنو تف ت. الا  يىتي .كبحعتؿ عل   ؿ ت

ؽ بحتكب ؿ تع بىطفىؿ أف ت تسو بىتيىا"أفربد بحعين " تعلكتىا عف بهعىن  بحعقلي  كطر -
 كبحتفىعؿ با تتىع  تعيـ.

أف تتعرؼ بىتيىا عل  با تيى ىا بحنفسي  كبا تتىعي  حألطفىؿ ف  ىذه بحتر ل  ث ف  عىت  -
 كبىطفىؿ بحتعىنيف ث ف  خى   كطرؽ كأسىحيو إ.ثىع ىذه با تيى ىا. 

 ييى.أف تتعلـ بىتيىا أسىحيو بحتعىتل  بحكبحدي  بحسكي   كتتدرو عل-
 أف تتدرو بىتيىا عل  فنيىا بحتسىندا بحكبحدي .-
 أف ت تسو بىـ أ كؿ بح يىا بىسري  بحسليت .-
 أف تتقثؿ بىـ إعىن  طفليى  كتتدرو عل  بستثتىر ندربا بحطفؿ تيتى  ىنا ىذه بحقدربا.-
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.ىعر حت حيف ثررض بحتنفيس بانفعىح أف تتىح بحفر   حألتيىا حلت دح عف خثربتيف تع أطفى-
 به ثىط كبحيأس  كتسىعدتيف ف  . ذ بحيتـ حتكب ل  ت.كبر  يىتيف.

 أف تتعلـ بىـ بحتف ير ثطريق  إي ىثي  حتعديؿ بىف ىر بحخىطئ  كتثن  أف ىر   ي  .-
 

 تضتكف بحثرنىتج:
سرا بحطفؿ بحتعىؽ  ى :Group Counseling Programيعتتد بحثرنىتج عل  بهر.ىد بح تىع       
ت تىج بىسرا ح ر.ىد بحترثكل بحتثقيف  نظربن ا تيى يى حلتعلكتىا عف إعىن  كحدىى  كحتقثؿ  يح 

بحضرط بحذل ىك ث. ؿ  زئي نتي   حعدـ تعرف  بحتعلكتىا بح كىري  كعدـ تعرف  بحسثيؿ حلعالج  
 كىك ىىـ ف  بحتر ل  بحتث را عل  ك و بحخ كص.

دتىا بحتتى   كنرب ا بحتكبد بحتتعلق  ث ىحتيـ كبح قكؽ  تى ي تىج أفربد بىسرا إح  تعرف  بحخ    
بح.رعي  ف  بحخدت  كبحتعليـ  ك ذحؾ عف بحتنظتىا بحكبحدي   كت تكعىا تسىعدا بحذبا 

 كبىخ ىئييف بحت لييف تتف يت نيـ بحتسىعدا ف  بحت. الا ذبا بحطثيع  بحنفسي . 

.ثىع ب تيى ىتو  بىـ ثىعتثىرىى بحتسئكح   يعتتد بحثرنىتج عل  تى      بىكح  عف رعىي  بحطفؿ كبع
كبحتسئكح  بىكح  عف ترثي  بحطفؿ كتعليتو   كأ ثر أفربد بىسرا تكب دب تع بحطفؿ بحتعىؽ عقليىن 

أف أكؿ أسىس ح    بح سد كبحنفس تعى    إح 2002أ.ىرا نثيل  بح.كرث   بكتك ييو. كند 
ثأتو كأف أل  رتىف حلطفؿ تف ىذه بحعالن   بحطفؿيستتد تف بحعالن  بحكثيق  بحدبئت  بحت  ترثط 

 تى ير ز بحثرنىتج ف  تضتكنو   كبا تتىع . يسىىـ ف  تعطيؿ نتكه بح ست  كبحعقل  كبحنفس 
بحتفىعؿ بحسكل تع  ست دبح تنىخ أسرل بي ىثي نىئـ عل  تعرف  كبعي  حألتيىا ثأسىحيوب عل 

ت  كبحدعـ بحالـز حيـ  كأسىحيو بحتعىتل  بحسكي  بحطفؿ بحتعىؽ ك يفي  بح  كؿ عل  بحخدتىا بحالز 
ثىهضىف  إح  ت سيف  تعىن  رفع بحتعىنىا عف بىـ كبحطفؿ بحت  تف .أنيىك  كبحتعىتؿ تع بحضركط
 ندر بهت ىف. ي ىثيىن إ ك علو طفالن  بحتعىؽ عقليىن  تستكل تكبفؽ بحطفؿ

تع أتيىا بىطفىؿ بحتعىنيف  يفثذحيى بحثى ثيبحثرنىتج عل   يكد تيني  تنظت   كيستند    
عل  بحتخل  عف بىف ىر بحالعقالني  كبحخىطئ  بحتتعلق  ثىحتأخر  ف  كتسىعدتي حقىثليف حلتعلـببعقليى
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أسىحيو تعىتل  إي ىثي  تعتتد  فعل  تعلـ طرؽ  ديدا  ثىهضىف  إح  تعليتي فبحعقل  كتسىعدتي
تعى  تستعين  حت قيؽ ذحؾ ثعدد تف بحتقىثالا  عل  بحتسىندا كبح. ذ كبستثىرا بحدبفعي  حألـ كبحطفؿ

دد تف بىن.ط  فيتى يخص كبح لسىا كبحتنىن.ىا بح تىعي  كبحفردي  فيتى يخص بىتيىا  كع
 أطفىحيف.

 كفيتى يل  تلخص بح لسىا:
 (5جدول )
 عينة األمياتمحتوى جمسات 

 الموضوع م
 

 األن طة والفنيات المااحبة عدد الجمسات

ومضمونو  -التعريف بالبرنامج  -تعارف  1
 وأىميتو -وأىدافو

 
 الجمسة األولى

 مناق ة وحوار -محاضرة-
مقياس جودة  -تطبيق استمارة جمع البيانات-

-استبيان االحتياجات –الحياة األسرية 
استبيان عن طبيعة الخدمات المقدمة ومدى 

اختبار تحايمى لمميارات -الرضا عنيا
لمميارات بطاقة مالحظة -االجتماعية

 االجتماعية واألن طة الفنية.
العوامل -أسبابو–ماىيتو  -التأخر العقمى 2

-الم كالت المرتبطة بو-المرتبطة بو
المفاىيم -خاائص األطفال المعاقين عقميا

 الخاطئة عن اإلعاقة العقمية.

 
 الرابعة-الثانية

واجب منزلى)أىم  -مناق ة وحوار-محاضرة
 المعاق عقميًا(الم كالت التى تواجو الطفل 

االحتياجات النفسية واالجتماعية لمطفل  3
 .المتأخر عقميا وطرق اإل باع

تاحيح األفكار -مناق ة وحوار-محاضرة السابعة-الخامسة
 الخاطئة.

المساندة الوالدية -جودة الحياة األسرية  4
الممارسات( العوامل  -األساليب -)التعريف
 المرتبطة 

التدريب عمى -مناق ة وحوار-محاضرة العا رة-الثامنة
 النمذجة-الميارات
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أساليب رعاية الطفل غير السوية وآثارىا  5
 عمى نفسيتو .

التدريب عمى -مناق ة وحوار-محاضرة الحادية ع ر
 النمذجة -الميارات

بعض استراتيجيات المواجية األسرية  6
التدريب عمى  -لخفض الضغوط الوالدية
لتحويمين إلى  بعض الم روعات الاغيرة

  وحدات منتجة.

 الجمسة الثانية ع ر
 

التدريب -أن طة-مناق ة وحوار -محاضرة
ورش عمل فنية لم روعات  -عمى االسترخاء

 اغيرة

 -طرق التواال بين األسرة والطفل المعاق 7
التدريب عمى بعض الم روعات الاغيرة 

 لتحويمين إلى وحدات منتجة.

ورش  -أن طة -وحوارمناق ة  -محاضرة الثالثة ع ر
 عمل فنية لم روعات اغيرة

نماذج من األسر الناجحة فى كيفية  8
معاممة أطفاليم المعاق عقميا. التدريب 
عمى بعض الم روعات الاغيرة لتحويمين 

 إلى وحدات منتجة.

 -الرابعة ع ر
 الخامسة ع ر

فنية التحاين  -مناق ة وحوار -محاضرة
 -الم كالتالتدريب عمى حل  -التدريجى

 ورش عمل فنية لم روعات اغيرة

كيفية تدريب الطفل عمى ميارات  9
االستقاللية. التدريب عمى بعض 
الم روعات الاغيرة لتحويمين إلى وحدات 

 منتجة

 -السادسة ع ر
 السابعة ع ر

 

ورش عمل فنية  -مناق ة وحوار  -محاضرة
 لم روعات اغيرة

تنمية بعض الميارات االجتماعية  11
الم اركة والتعاون(. التدريب  -)االستماع

عمى بعض الم روعات الاغيرة لتحويمين 
 إلى وحدات منتجة

-الثامنة ع ر
 الع رون

أ ورش عمل فنية -مناق ة وحوار -محاضرة
 لم روعات اغيرة

التدريب عمى  -مناق ة مواقف منزلية 11
بعض الم روعات الاغيرة لتحويمين إلى 

 وحدات منتجة

-الواحد والع رون 
 الثانى والع رون

 

ورش عمل فنية  -مناق ة وحوار -محاضرة
 لم روعات اغيرة

المستقبل المينى لمطفل المعاق عقميا.  12
التدريب عمى بعض الم روعات الاغيرة 

 لتحويمين إلى وحدات منتجة

ورش عمل فنية  -مناق ة وحوار -محاضرة الثالثة والع رون
 لم روعات اغيرة

13  
 الختامية          

-تعزيز إيجابى-مناق ة وحوار -محاضرة الرابعة والع رون
 قياس بعدى
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  إعدبد بحثى ثيفو   -10بتل ؽالبرنامج الخاص باألطفال المعاقين عقميا القابمين لمتعمم -ب-11
  كذحػػػؾ عػػػف ت سػػػيف تسػػػتكل بحتكبفػػػؽ بحنفسػػ  حػػػدل بىطفػػػىؿتػػـ إعػػػدبد كت ػػػتيـ بحثرنػػػىتج ثيػػدؼ     

با تتىعيػػػ  ت ىىػػػىا كبحتيػػػىربا ابحطفػػػؿ ا تسػػػىو عػػػدد تػػػف بحتعلكتػػػىا كبحتفػػػىىيـ كب  "تييئػػػ طريػػػؽ
  خػػريفآلبنفسػػو كتػػع تػػع  كبفػػؽبحت يطػػ  كبحتػػي تسػػىعده علػػي بحت بحترتثطػػ  ثىحثيئػػ بح يىتيػػ  كبىن.ػػط  

حيػػذب يت ػػف ت ديػػد بىىػػدبؼ بحعىتػػ  ك  ".كتػػف ثػػـ تكبفقػػو علػػ  بحتسػػتكل بحنفسػػ  بانفعػػىح  كبا تتػػىع 
 بحثرنىتج عل  بحن ك بحتىحي:

 أف ينتك حدل بحطفؿ تيىربا بحتفىعؿ با تتىعي باي ىثي تع بآلخريف .-
 أف يعرؼ بحطفؿ  يفي  ت كيف عالنىا بي ىثي  تع بآلخريف .-
 أف ينتك حدل بحطفؿ تيىربا بحتكب ؿ تع بآلخريف.-
 أف يدرؾ بحتعىؽ تعني ثعض بحتنىسثىا با تتىعي .-
 حدم بحطفؿ ب تربـ خ ك ي  بآلخريف.أف ينتي -
 به سىس ثقيتتو  إنسىف . ؿأف ينتي حدم بحطف-
 أف ينتي حدم بحطفؿ تيىربا  ؿ بحت.ى ؿ  فرد كثىحت.ىر   تع بآلخريف.-
 

 أىدبؼ خى  :
 أف يستطيع ت ديد بحسلكؾ بحتقثكؿ كرير بحتقثكؿ في تكبنؼ تعين .-
 ثيى تف  تىي  نفسو.أف يستطيع بحطفؿ ت ديد بحطرؽ بحتي يتت ف -
 أف يخلع أك تخلع تالثسيى في أتى ف خى  .-
 أف يتيز ثيف بىتى ف بحعىت  كبحخى   .-
 أف يلتـز ثعدـ بحتعدم عل  تتتل ىا بحرير .-
 بحت تتع. فأف يتت ف تف بحتعرؼ عل  بحعىدبا با تتىعي  بحتتعىرؼ علييى ت-
 أف يت رؼ ث. ؿ ب تتىعي تقثكؿ تع بحت يطيف .-
 يقدر بحتسى   بحتنىسث  ثينو كثيف بآلخريف. أف -
 أا يندفع في تقثيؿ بآلخريف. -
 .أف يعثر عف ت.ىعر بح و ث. ؿ ائؽ-
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 أف يعثر عف ت.ىعر بحرضو ث. ؿ تقثكؿ-
 تضتكف بحثرنىتج:

بح  كؿ عل  تعلكتىا  كؿ بىسرا كبحطفؿ  كبحرؤي  ذحؾ يتطلو ك ثىحطفؿ  ييتـ بحثرنىتج   
ى  بىتتىتىا بحطفؿ كتى ى يريدكنو حطفليتى تف خدتىا  كتىكبىتتىتىا بحكبحديف كتبحتستقثلي  حو  

ى   كبنو بحقكا كبحضعؼ حدل بحطفؿ  تع بىخذ ف  باعتثىر يت ف حلثرنىتج أف ي ققيى حو  كتى
يتضتف  تى  تيع بحتعلكتىا بحت  تتعلؽ ثىحتىريخ بى ىديت   كبح     كبحررثىا بح.خ ي  حلطفؿ.

قكـ ثيى ت  تختص ثىحنتك بحعقل  بحتعرف   ي تكع  تف بىن.ط  بحفني  كبحريىضي  كبحبحثرنىتج ت
 تع بىطفىؿ كثعضيى ثت.ىر   بىـ حلطفؿ ف  بحن.ىط. يفبحثى ث

 بحفنيىا كبىسىحيو بحتستخدت :
 بحنتذ  -Role Playing                       2حعو بحدكر: -1 
  Positive Reinforcement:بحتعزيز بهي ىثي-3
  تسر ي  -ن  ي  –ت نكحك ي   -بفني   بىن.ط -4
كبىن.ػػػط  بحتسػػػر ي   -ثىسػػػتخدبـ بحثػػػربتج بحت نكحك يػػػ  بحتػػػدريو علػػػ  ثعػػػض بحتيػػػىربا بح يىتيػػػ -5

 بحت.ىر يف فييى.

 كفيتى يل  تلخص بح لسىا: 

 (:جدول )
 محتوى الجلسات لعينة األطفال

 المصاحبةاألنشطة  عدد الجلسات الموضوع م  

 جهضت تمهُدَت 1

 إَجاد جىد مه األنفت بُه انباحثت واألطفال.-

أن َتعزف األطفال عهً انجهضاث وانمكان انذٌ تجزي فُه -

 وتىقُتها انزمىٍ.

 عزض نمحتىي انبزوامج .-

 تطبُق انمقاَُش )قُاس قبهً(-

 

 
 األولى

مقُاس انتىافق تطبُق مقاَُش: -

بطاقت  -انىفضً )قُاس قبهً(

-مالحظت نألوشطت انفىُت نألطفال

اختبار تحصُهً خاص بانمهاراث 

 انمىتجت تكىىنىجُا فً انبزوامج.

 مدعماث أونُت: حهىي.-

 مدعماث ثاوىَت: انمدح وانثىاء.-
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تحسين التفاعل االجتماعي مع اآلخرين عن طريق التدريب 
 عمي ايجابية تعبيرات الجسم. واالستجابة لمنقد بادر رحب

 التدريب عمي المبادأة في التحدث.-

 
 الرابعة-الثانية

 

 ن اط فنى بالورق.-
 

 لعب أدوار -ن اط فني مسرحى-
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التدريب عمي التوقف عمي استخدام التيديد لآلخرين لفظيا -
 أو بعدوان بدني، وال يضايق اآلخرين ، أو يؤذى زمالئو.
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 تعميم الطفل الم اركة -
 -مساعدة زمالئو الذين يتعرضون لمخطرينجح الطفل في -

بث روح  -يحب الطفل األلعاب التي ي ترك فييا زمالئو
 التعاون والم اركة اإليجابية من خالل األلعاب الجماعية.

 يحب الطفل األلعاب التي ي ترك فييا زمالؤه.-
تعمم ميارة القدرة عمي الم اركة الوجدانية ومجاممة -

 اآلخرين.

 
 -الخامسة
 السابعة

 
 
 

لعب  -ن اط فني مسرحى -
 أدوار.

فني جماعي )الت كيل -
 بالطين/الخزف (

 النموذج( -)تعزيز

 

4 
أن يتعمم -تعميم السموك االجتماعي المقبول عن طريق:-

التدريب عمى الضحك باوت -الطفل أن يعتذر إذا أخطأ.
 مالئم.

 لآلخرين  أن يتعمم الطفل استخدام كممات المدح والثناء-
 أن يتعمم الطفل استخدام كممات ال كر والثناء مع اآلخرين -

 
الحادى -الثامنة
 ع ر
 
 

 

 لعب أدوار. -ن اط فني مسرحى
 واجبات منزلية –تعزيز 

 تقميد أدوار. -اإلثابة -تمثيمي -
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 أن يتدرب الطفل عمى ميارات سموكية لفظية -
 أن يعبر الطفل عن م اعره االيجابية مع اآلخرين -
 يتعمم الطفل أن يحترم لغتو ذاتو واآلخرين-
 يتدرب عمى الكالم باوت ىادئ.-
أن يجامل الطفل اآلخرين بالتافيق ليم عند نجاحيم -

 عندما يتطمب منو ذلك .

 
 

-الثانية ع ر
 الرابعة ع ر

 
-تقميد ادوار-ن اط فني مسرحى

 اإلثابة.
 

 ن اط تكنولوجى
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 تدريب عمى االلتزام بالجموس عمى مقعد لفترة طويمة -
 يم ي متزنا-
تمرير الكرة من أعمى ثم من  -يتدرب عمي ثبات الجسم-

 أسفل.

 
 -الخامسةع ر
 السادسة ع ر

 

 ن اط تمثيمي مسرحى -
 تقميد ادوار -
 ن اط تكنولوجى -

حفمة ختامية وتوزيع ىدايا رمزية عمي  -جمسة ختامية 11
 األطفال.

 السابعة ع ر
 

 مسابقات متنوعة.
 قياس بعدى -تعزيز

 

 نتائج البحث ومناق تيا:
عرض نتىئج بحفركض كتنىن.تيى بحخى   ثىىتيىا أكان ثـ نتىئج بحفركض بحخى   ثف نىـ بحثى ثك    

 ثىىطفىؿ بحتعىنيف عقليى  كفيتى يل  عرض حيذه بحنتىئج تع تنىن.تيى ثـ بحتعقيو علييى.
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 النتائج المتعمقة بالفرض األول وتفسيرىا:أواًل : 
"يختلؼ ترتيو بح ى ىا بحالزت  ىسر بىطفىؿ بحتعىنيف تثعىن ينص بحفرض بىكؿ عل  أنو      

 ىكحكي  ب تيى ىتيـ".

 .الحاجات ألمهات األطفال المعاقين( ترتيب 2وضح الشكل رقم )وي    

(2 كل )                               

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

 م   ية    م  ية  ف ية م دية

 ال  نة ال ل ة

    ي ة    لية

 
  

با تيى ىا بحخى   ثأسر بىطفػىؿ بحتعػىنيف عقليػى كأطفػىحيـ   أف ترتيو 2يتض  تف بح. ؿ ب
به تيى ػىا    يلييػىبا تيى ػىا بحتىديػ  ىحتػىح : تف ك ي  نظر بىتيىا كتػدل بحرضػى عنيػى   ىنػا 

 بىخيرا.تث  بحتر ف   با تيى ىا بحتعرفي  كأخيربن تأت   بحنفسي  كبا تتىعي 

كتتفػؽ ىػذه بحنتي ػ  تػع عػػدد تػف بحدربسػىا بحتػ  أكضػ ا أف بحػػدعـ بحتػىدل يعػزز نػدرا بىسػػرا 
   كأف برتفػػىع بحتسػػتكل Lightburn&Pine,1996علػػ  بحتعىتػػؿ تػػع تتطلثػػىا طفليػػـ بحػػذل حديػػ  إعىنػػ ب
 .كند ك د يلػكث  ك ليػديف Yau&Li-Tsang,1999با تتىع  بانت ىدل يسىعد بىسرا عل  بحت يؼب

Willoughby&Gliddenعالن  برتثىطي  ثيف بحدخؿ كبحرضى بحزكب   حآلثى  تف نى يػ  كعلػ  1995ب 
 .  تػى تتفػؽ ىػذه بحنتي ػ  تػع نتػىئج دربسػ  عثػد Scorgie&Sobey,2000بح    بح.خ ي  حألتيػىا ب
ؿ بح ى ػػػػىا يليػػػػو   فػػػ   ػػػػز  تنيػػػػى علػػػ  أف بحػػػػدعـ بحتػػػػىدل  ػػػىف أك 1998بحعزيػػػز بح.ػػػػخص كآخػػػػر ب

 كوب أشبز كل هن هيوفز وهوانج با تيى ىا بحتعرفي  يليو بحدعـ بحت تتع  كأخيرب بحدعـ با تتىع .
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Hughes & Hwang هةن التنويت الراتيةت والحبلت الوبديت الجيدة و، تلقى خدهبث الدعن  إح  أف 1996ب

 أهن هجبالث جودة الحيبة.

كبحدل بىطفىؿ أف تعظـ   2002بHaymanدربس  "تىحي ىيتىف"كتتفؽ ىذه بحنتي   تع نتىئج     
. كب تيىج ىتالطتئنىف عل  تستقثؿ طفليحي تى كف إحي بحتسىندا كبحدعـ با تتىعي  بحتعىنيف

بىتيىا إح  بحدعـ بحعىئل  كبا تتىع  كبحنفس  نظربن حال يىد كبى دبح بىسري  بحضىرط  بحالت  
 Bailey,etal.,1992;Flynt,etal.,1992;Seligman,etى بحتعىؽبيتعرضف حيى نتي   رعىي  طفليت

al.,1997;Shin,2003.  كأ دا دربس   ىحGathببحتىدي   عل  أف با تيى ىا بىسري   1993ب
كبحنفسي  كبحترثكي   بحخى   ثىحطفؿ بحتعىؽ عل  طثيع  بح يىا بىسري   كعل  طثيع  بحعالنىا 

عل  أىتي   ىذب بحث ح حذب أ د كعل  بحت يؼ كبحتكبفؽ بىسرل.بىسري  بحتتثىدح  ثيف أعضىئيى  
  .بحتسىندا كبحدعـ با تتىعي  كبح ى   إحي ثربتج بحتدخؿ بحتث ر بحتؤثرا عل  ىؤا  بىطفىؿ

 ثانيًا: النتائج المتعمقة بالفرض الثانى وتفسيرىا:
ىسر بىطفىؿ بحتعىنيف  "يختلؼ ترتيو أىتي  بحخدتىا بحتقدت عل  أنو  بحثىن ينص بحفرض     

 ".كىثنىئيـ كنسث  رضىىـ عنيى
 

كحلت قؽ تف     ىذب بحفرض تـ بعتتىد بحنسث  بحتئكي  حلت ربربا عل  ثدبئؿ باست ىثىا 
حت نيؼ بحخدتىا بحتقدت  حلطفؿ بحتعىؽ كأسرتو  يح أظيرا بحنتىئج أف ترتيو بحخدتىا عل  

%  79  بحترتث  بىكح  ثنسث  ب7  5ؿ تف بحفقرا ب  سو بحنسث  بحتئكي  ك ىف  ىحتىح : ب تلا  
إح  كسىئؿ تكب الا خى   حتك يؿ    كبحت  تنص عل  ب تدل با تيىجحتستكل بست ىث  ب نعـ

  عل  بحترتيو تتى ثقدر تف بآلتىف ف  بحتدرس  بحطفؿتتتع   كب تدل بحطفؿ إح  بحتدرس  كبحع س
  عل  بحذىىو حلتدرس  عل  بحررـ تف تكبفر عن ر يظير تدل تعىنىا بىطفىؿ كأسرىـ ف  بحتكبظث

 بآلتىف ف  بحتدرس . 
 

  كبحت  تنص عل   ست ىث  با   حتستكل ب% 75  بحترتث  بحثىني  ثنسث  ب1 تى ب تلا بحفقرا رنـ ب 
 تعيىا أىلي  حؾ  تسىعدا تف  يىا   كتي  أك ىؿ تـ تقديـ ثربتج تدريثي  أك خدتىا  دعـ أكب

  تتى ي.ير إح  تدن  ف   تك يو أل ثربتج تدريثي  أك بحطفؿ ك يفي  بحتعىتؿ تعوثررض رعىي  
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خدتىا دعـ تف  ىف  بحتستكيىا إح  بىطفىؿ بحتعىنيف كأسرىـ تتى يسترع  بانتثىه حت تيـ ثربتج 
 تدريثي  تقدـ بحدعـ كبحتسىعدا ح يفي  رعىي  بحطفؿ بحتعىؽ كبحتعىتؿ تعو. 

بىطفىؿ  ثقدر تف باىتتىـ كبحتقدير كبا تربـ تف نثؿ بحتعلتيف  يح ثلرا كثينا بحنتىئج تدل تتتع 
  عل  بحترتيو 10 9%  عل  بحترتيو ح ؿ تف بحفقرا ب 67%  65بحنسث  بحتئكي  حتستكل بست ىث  بنعـ  ب

ثىىطفىؿ ييتـ بحتعلتكف كب   تف نثؿ بحتعلتيف ثىحتدرس  با تربـيتتتع بىطفىؿ ثقدر تف كبحت  تنص عل  ب
   عل  بحترتيو  كثذحؾ ت تؿ بحترتث  بحثىحث  حتقىرو بحنسث  بحتئكي . بحتعىنيف

 تى أظيرا بحنتىئج عدـ ت.ىر   بىسر ف  بحقربربا بحترتثط  ثىح ىنو بحنفس  كبحترثكل 
%   حتستكل بست ىث  ب ا    51بحتتعلؽ ثأثنىئيـ  يح  ىنا بحنسث  بحتئكي  حتدل بحت.ىر   ب 

ىؿ حديؾ بحفر   ف  بحت.ىر   ف  بحقربربا بحتتعلق  ثىحخدتىا   كبحت  تنص عل  ب3رنـ بحلفقرا 
ي تـر بىطفىؿ   بحت  تنص عل  ب 8    تى تثيف تف بحفقرا رنـ ببحنفسي  كبحترثكي  بحتقدت  حلطفؿ
%  حتستكل بست ىث  ب إح   د تى   51   ىنا بحنسث  بحتئكي  حيى بثعضيـ بحثعض دبخؿ بحتدرس 

تى يسترع  بانتثىه إح  ضركرا ت تيـ ثربتج ترثكي  ثىحت.ىر   تع أسر بىطفىؿ بحتعىنيف حتعديؿ ت
  عل  بحترتيو 8 3بحسلكؾ حدييـ كتنتي  بحسلك يىا باي ىثي  حدييـ؛ كثذحؾ ب تلا  ؿ تف بحفقرا ب

 بحترتث  بحربثع . 
  ثربتج تدريثي  كخدتي  %  تف بحعين  بح لي  ف  بح  كؿ عل 46 تى أظيرا بحنتىئج ررث  ب

تتثع  ي    كتي  حتقديـ بحدعـ كبحخدتىا حلقىئـ عل  رعىي  بحطفؿ بحتعىؽ؛  تى ف  نتىئج بحفقرا رنـ 
تنظيـ ثرنىتج تدريث  يتثع  ي    كتي  حدعـ كتقديـ خدتىا حلقىئـ عل    بحت  تنص عل ب 14ب

ج تدريثي  كخدتي  حيـ تف نثؿ  ي   ؛ كثذحؾ ت تؿ ررث  بىسر ف  تك يو ثربترعىي  بحطفؿ بحتعىؽ
   كتي  كحيسا أىلي  بحترتث  بحخىتس . 

%  42  عل  بحترتيو ف  بحنسث  بحتئكي  ب6 4 تى ثينا بحنتىئج تسىكل  ؿ تف بحفقرا رنـ ب
نفسي  كبحترثكي  بحتقدت  حلطفؿ تنىسث  تع ىؿ بحخدتىا بححتستكل بست ىث  با  بحت  تنص عل  ب

بحعالج  :عال ي  حلطفؿ تثؿىؿ تقدـ خدتىا   كببحطفؿ ف  بحتدرس  يكتيى بحت  يقضييى بحفترا
– يفي  بحتكب ؿ ثىىسرا –بحتتريض – لسىا تخىطو -تعديؿ بحسلكؾ –بحعالج بحنفس  –بحطثيع 
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  عل  بحترتيو تتى يثيف عدـ تنىسث  بحخدتىا بحنفسي  كبحترثكي  تدريو عل  تيىربا ب تتىعي 
   بحترتث  بحسىدس . 6  4ثذحؾ تأخذ بحفقرا ببحتقدت  حلطفؿ بحتعىؽ  ك 

أتى بحنتىئج ثىحنسث  حلخدتىا بحت  تقدتيى بحتدرس  حلطفؿ كبحت  تسىعده عل  بحتعىيش تع 
 ظركفو كبحتكبفؽ تعيى فيت ف إ تىحيى عل  بحن ك بحتىح : 

تعليـ    %53ب تعليـ بحريىضيىا - %53بىربا بح تىث تعليـ تي   %51يىربا بحقرب  بتعليـ ت    
ىو بحطفؿ ثعض إ س   %4ببا تتىعي إ سىو بحطفؿ ثعض بحتيىربا %   20بؿتيىربا بات ى

ا إ سىو بحطفؿ تيىربا بحتف يرب - ا يك دبتكفير ثربتج ترفييي    %4ب بحتيىربا بحتنزحي  
ا إ سىو بحطفؿ تيىربا بحت.ىر   بحت تتعي  ببا يك د    إ سىو بحطفؿ نيـ بانتتى    يك د
حتقىط بح را ب    يك د إ سىو بحطفؿ تيىربا    % 32إ سىو بحطفؿ تيىربا  ر ي  تثؿ رت  كبع

إ سىو بحطفؿ تيىربا  ر ي  تثؿ بستخدبـ بىنالـ ف     % 24بحقص كبحل ؽ ب : ر ي  تثؿ
؛ تتى يدعكب إح  إعىدا بحنظر ف  تستكل بحخدتىا بحت  تقدتيى بحتدرس  ك يفي   % 32بح تىث  ب
 لطفؿ بحتعىؽ  ت  يتثن  حو بحتعىيش تع بحظركؼ بحت يط  ثو. تقديتيى ح

أتى بحنتىئج بحت  ظيرا عف تستكل بحرضى  عف بحخدتىا بحعال ي  بحتقدت  كتستكل بحرعىي  
%  برير ربض   عف  تي  بحخدتىا بحعال ي  بحتقدت  حلطفؿ  63ف ىنا ثنسث  ب بحتقدت  حلطفؿ

بحخدتىا  ىؿ أنا ربض  عف  تي   تنص عل  ب  بحت13بحتعىؽ  يح أظيرا بحفقرا رنـ ب
تى تدل رضىؾ   بحت  تنص عل  ب12 .  تى ثينا نتىئج بحفقرا رنـ بحطفؿبحت  يتلقىىى ب بحعال ي 

%   ب ربض  إح   د تى   عف  كدا  57  عل  ب عف  كدا بحرعىي  بحتقدت  حلطفؿ ف  بحتدرس 
 بحرعىي  بحتقدت  حلطفؿ ف  بحتدرس . 

 

 وتفسيرىا: لثالنتائج المتعمقة بالفرض الثاًا: لثثا
أتيىا تتكسطىا در ىا ينص بحفرض بحثىحح عل  أنو "تك د فركؽ دبح  إ  ىئيى ثيف      

تطثيؽ بحثرنىتج ح ىح  بحقيىس  ثعد يفتتكسطىا در ىتبىطفىؿ بحتعىنيف نثؿ تطثيؽ بحثرنىتج ك 
 ح يىا بىسري ببىثعىد كبحدر   بح لي  ". كدا ب ف  تستكل  كدا بح يىا بىسري  عل  تقيىس بحثعدل
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بستخدبـ بختثىر "ا" حت ديد تدل داح  بحفركؽ كك ي   ؿ تف ىذه بحفركؽ  كفيتى يلي  تـكند      
   يكض  تى تـ بحتك ؿ إحيو تف نتىئج في ىذب بح دد.7 دكؿ ب

(7جدول )  

       المعاقيننتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي حصلت عليها أمهات التالميذ 
(84)ن=جودة الحياة األسرية)األبعاد والدرجة الكلية(عقليا في كل من القياس القبلى والقياس البعدى لمقياس    

جودة الحياة  أبعاد
 األسرية

 االنحراف المعيارى "م"  المتوسط المجموعة
 "ع"

 داللة الفروق قيمة "ت"

 

 التفاعل األسرى
  5.556 22.162 قبل

7.53 
 

 1.11دالةعند 
 4.669 24.89 بعد

 

 الوالدية
 6.171 18.71 قبل

2.96 
 

 1.11دالةعند 
 5.541 22.17 بعد

 

 3.864 9.979 قبل السعادة االنفعالية
4.72 

 

 1.11دالةعند 
 3.318 13.574 بعد

 
 السعادة المادية

 4.764 14.166 قبل
5.79 

 

 1.11دالةعند 
 3.415 17.11 بعد

الدعم المرتبط 
 باإلعاقة

 4.113 14.543 قبل
3.11 

 

 1.11دالةعند 
 2.897 16.695 بعد

 

 الدرجة الكمية
 22.47 77.62 قبل

15.67 
 

 1.11دالةعند 
 17.76 93.66 بعد

 

ك كد فركؽ دبح  إ  ىئيى ثيف تتكسطىا در ىا بىتيىا نثؿ   7ببحسىثؽ يتض  تف بح دكؿ     
  كدا بح يىا بىسري تطثيؽ بحثرنىتج كتتكسطىا در ىتيف ثعد تطثيؽ بحثرنىتج تف  يح در   

  :.65ب  7597   يح ثلرا نيت  "ا" بحخى   ثىحتقىرن  بسكب  عل  بىثعىد أك بحدر   بح لي 
  تيعيىك  ثىحنسث  حلدر   بح لي   395:7ببحترتيثو ثىحنسث  حألثعىد كعل    75.3ب  .957ب  8576ب

   ك ى ا ىذه بحفركؽ ح ىح  بىتيىا ثعد بنتيى  تطثيؽ 0.01تستكل بحداح  بعند نيـ دبح 
بحثرنىتج  تتى يكض  فىعلي  بحثرنىتج بحتستخدـ ف  إر.ىد بىتيىا إح  بىسىحيو بحكبحدي  بحسكي  
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  ك يفي  بحتعىتؿ تع بحضركط كبحخدتىا بىثنى  ثعد تعرف  طثيعتيـ كخ ىئ يـك يفي  بحتعىتؿ تع 
 .بحتقدت  ثىهضىف  إح  كرش بحعتؿ عل  بح نىعىا بح ريرا

  بحت  أكض ا ك كد فركؽ داح  2008بفت   نىدر  كتتفؽ ىذه بحنتي   تع نتىئج دربس     
 .ثى  ف  تن.ئ  أطفىحيـ رير بحعىدييفإ  ىئيى ثيف أسىحيو تعىتل  بىتيىا كأسىحيو تعىتل  بى

  بحت  أكض ا فىعلي  بحثرنىتج 2014 تى تتفؽ ىذه بحنتي   تع نتىئج دربس  عثد بحاله ت تكد ب   
نع ىس ىذب حبهر.ىدل ف  رفع تستكل بحتت يف بحنفس   ث كرا إي ىثي  عل   بحتت يفألتيىا  كبع

 ليىن.ت سيف تستكل  كدا بح يىا حدل بىطفىؿ بحتعىنييف عق
 

ك كد فركؽ دبح  بحت  أكض ا   2015 تى تتفؽ ىذه بحنتي   تع نتىئج دربس  أ تد ت تكد ب    
إ  ىئيىن ثيف تتكسط  رتو در ىا أفربد بحت تكع  بحت ريثي  ببىتيىا  عل  تقيىس نكعي  بح يىا 

 .ف  بحقيىسيف بحقثل  كبحثعدل ح ىح  بحقيىس بحثعدل
ت    أف ىنىؾ عكبتؿ تي2006ب .Young,etalكنج كآخركف كند أكض ا نتىئج دربس  ي      

ت.تؿ:  يىا بحتنزؿ  بح يربف  أعضى  بحعىئل  تف رير بكحيى  تسىىـ ف   كدا  يىا بحتعىنيف 
بىتكر  عالنىا بى دنى   بىحـ  بحرب    تس ف بحتعىؽ  تكبفر تعىيير بىتف كبحسالت   بحتكبزن  

ىسر بىطفىؿ   كدا بح يىا بىسري تتى يكض  أىتي    بحتتكفر بحتىحي  بحتخ    حو  بحكنا 
 بحتعىنيف عقليى.

 

ا بحيىت  بحذل يكب و   عل  أف بحتن.ئ  به تتىعي  تعد أ د بحت ىا2006ب Reiko تى أ د ري ك   
ثعض بح عكثىا كتف خالؿ بحتنىن.ىا أ د أكحيى  بىتكر عل  ضركرا  بحتعىنيف طفىؿبىفييى 

ر.ىد بحتن.ئ  به كحيى  بىتكر حت سيف نكعي  ك كدا  يىتيـ ك يىا ى تتىعي  كك كد نظىـ دعـ كبع
إذ حك ظ أف ىذب بحتدخؿ أ ثر فىعلي  عف بحتدخؿ بحطث  بحتتتر ز عل  بهعىن  إذ يرتثط   أطفىحيـ

 ىذب بحتدخؿ ث ى ىا بىطفىؿ كبحتتعلق  ثىحتن.ئ  به تتىعي  ك ذحؾ  ى ىا أكحيى  بىتكر.
 

ى أف بحثربتج بحت  تعتتد عل  بحتسىندا بحكبحدي  تعتثر ىىت  ف  ت سيف  كدا بح يىا حدل  ت   
  أف بحتعي.  بحتستقل  2006ب Miltonبىطفىؿ بحتعىنيف عقليى  يح أكض ا نتىئج دربس  تيلتكف 

كبهتدبد ثخدتىا  ىفي  تف خالؿ دعـ ثرنىتج بحتعي.  ف  إت ىىىا  ديدا  يسىىـ ف   كدا بح يىا 
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ف   ؿ بحت ىاا  كأكض  بحثى ح أىتي  بحدربس  حلك ىاا كتؤسسييى بحذيف يخططكف حتنتي  أك 
تتى يؤ د عل  أىتي  بحثرنىتج   تكسيع بحت تتع دبعتىن ثربتج بحتعي.  حألفربد ذكل بهعىن  بحف ري 

ـ ف  ت سيف تعلبحتستخدـ ثفىعليىتو بحتتعددا ف  إر.ىد أتيىا بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى بحقىثليف حل
 كبحدي  تف  يتيـ ت ىه أثنىئيـ.تستكل بحتسىندا بح

 

كتعن  بحنتي   بحسىثق  فىعلي  بحثرنىتج بحتستخدـ ف  رفع تستكل  كدا بح يىا كبحتيىربا بحكبحدي     
عل   بىتيىا تسىعد يح ييدؼ بحثرنىتج تف ضتف تى ييدؼ إح   ف  بحتعىتؿ تع بىطفىؿ.

بحتخل  عف بىف ىر بحالعقالني  كبحخىطئ  بحتتعلق  ثىحتأخر بحعقل  كتسىعدتيـ عل  تعلـ طرؽ 
بحت  تف  ثىهضىف  إح  إستربتي ي  بهننىع كتعديؿ بىف ىر كبات ىىىاببهننىع كباستث ىر   ديدا 

حتنطقي  كتكضي  نكبتج خالحيى يتـ إننىع بىـ ثضركرا تريير بىف ىر كبحتعتقدبا بحالعقالني  كرير ب
ىذه بىف ىر كتى يترتو علييى تف آثىر سلثي  تنع س عل  نفسي  بحطفؿ كسلك و كتف ثـ تكبفقو  
كتسىعدتيف عل  تثن  أف ىر إي ىثي  كأ ثر عقالني . كذحؾ حتت يف أتيىا بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى 

هعىن  ث. ؿ أ ثر تقثال كت يفى. كبنفعىحيى كتعرفيى كتيىريى ثتى يسىعدىف عل  بحتعىتؿ تع ت. ل  ب
 يح يرل بحثعض أىتي  ب تيىج بحكبحديف إح  بحكنكؼ عل  أسلكو تعىتل  بحتعىؽ عقليى كبحتدريو 

  1996عل  أسىحيو كتيىربا تف .أنيى ت سيف  ىحتو بحنفسي  كتيىربتو بحكظيفي  بنىدي  ر و 
ؽ بحتنىسث  حلتك ؿ إح  أفضؿ    كأىتي  ت.ىر   بحكبحديف ف  تعليـ كتدريو بحطفؿ ثىحطر 341

   كأىتي  تطكير .عكر بحكبحديف ثىحثق  18  1998تستكل يت ف حلطفؿ بحتك ؿ إحيوبفىركؽ  ىدؽ 
  1993 تىؿ بحخطيو  ف بحكبحديف كطفليتىبتن  بح ديدل كبح فى ا كت سيف نكعي  بحتفىعالا ثي

ف  نىن.ىا بح تىعي  كبحفردي  حت قيؽ ذحؾ ثعدد تف بحتقىثالا كبح لسىا كبحت  . تع باستعىن 70
ست دبح تنىخ افيتى يخص بىتيىا  كعدد تف بىن.ط  فيتى يخص أطفىحيف.  ثعض بح لسىا

بحكبحدي  بحت  تف .أنيى كتف خالؿ بحتعىتل  أسرل بي ىثي نىئـ عل  تعرف  كبعي  حألتيىا ثأسىحيو 
 بحتعىؽ عقليىن  ثىهضىف  إح  ت سيف تستكل تكبفؽ بحطفؿ تعىن  تتىرستيى رفع بحتعىنىا عف بىـ كبحطفؿ

  ندر بهت ىف. ي ىثيىن إ ك علو طفالن 
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  بحت  أ دا عل  2003ب .Dixon,et al كتتفؽ ىذه بحنتي   تع نتىئج دربس  دي سكف كآخركف    
 بحعالج بحتتتر ز  كؿ بىسرا  أ د أ. ىؿ بحعالج بىسرل حتكب ي  بحت. الا بىسري  حألطفىؿ

 فؿ.بح ىحي أ د عل  بىـ ثىعتثىرىى بى ثر برتثىطى كبىتتىتى ثىحط بحث حبحتعىنيف عقليى  ح ف 

 تى تتفؽ ىذه بحنتي   تع نتىئج بحعديد تف بحدربسىا بحت  أكض ا أىتي  ك كد بحثربتج بحخى       
 ;Harrey,2005; Zmichm, Derek, etal.,2008ثىحكبحديف تف أ ؿ بحتفىعؿ باي ىث  تع أطفىحيـب

Milone,etal.,2008;Derek,etal.,2008;Piotro.,etal.,2009;Floyd&Phillipe,2010 .) كأك ا  
نتىئج بحعديد تف بحدربسىا ثضركرا تكفير ثربتج إر.ىدي  حلكبحديف حت سيف كتدعيـ بت ىىىا بحكبحديف 

بح ديث  ف  فيـ بحتفىعؿ  بحتك ث  ن ك بىطفىؿ ذكل بهعىن  بحعقلي  كبع سىثيـ بحتفىىيـ كبحتتريربا
بحكبحدل  كتتىرس  أسىحيو تفىعؿ ترثكي  ككبحدي  سليت  ن ك أطفىحيـ بحتعىنيف عقليى  كك كد  ى   
حلكبحديف إح  ثربتج سلك ي  كعال ي  حلتتىرسىا بحخىطئ  ف  بات ىىىا بحكبحدي  حدل بىطفىؿ 

  بىطفىؿ تتتثؿ ف : بضطربو بحلر  بحتعىنيف عقليى  حتى حيذه بحتتىرسىا تف آثىر سلثي  عل  ىؤا
 باضطربثىا بحع ىثي  كبحنفسي   كنقص ف  بحتكبفؽكفقدبف بحيكي  كنقص ف  تقدير بحذبا كزيىدا 

بحسلك   حلكبحديف حتقليؿ بحسلثي  ف  بحتفىعؿ بحكبحدل تع  بهر.ىدبحنفس . كأىتي  ك كد ثربتج 
إح  ك كد  ى   تل   حلعديد تف بحثربتج ىذه بحدربسىا  بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى.  تى أ.ىرا

بحسلك ي  بح  ي   حألطفىؿ بحتعىنيف عقليى حتدعيـ تيىربتيـ كندربتيـ ن ك بحتكبفؽ تع بحكبحديف 
 ,.Harrey, 2005; Zmichm, Derek,etal. ,2008; Milon, etal. 2008; Piotro, etalثيـب كبحت يطيف

2009; Floyd&Phillipe,2010.   كآخركترل ركز ىـ Roskam,I.,et al.أنو ي و تسىندا 2006ب  
كتدريثيـ عل  تيىربا بحكبحدي   بحكبحديف تف خالؿ تقديـ خدتىا بحدعـ بانفعىح   كبحعتل  

كتسىعدتيـ ف  بحتعىتؿ تع بحت ديىا بحت  تؤثر سلثى عل  ندرتيـ عل  أف ي ث ك آثى  عل  
  2007ب Zaidman&Jamieson ك يتسكف  تى أ د  ؿ تف زبيدتىف تستكل  يد ثتى فيو بح فىي .

عل  أىتي  ك كد ثربتج خى   ثدعـ بحكبحديف كبع سىثيـ تعلكتىا عف باعىن  كطرؽ بحتعىتؿ تع 
بىطفىؿ بحتعىنيف  كبحتدريو عل  تيىربا بحكبحدي   كتقديـ خدتىا بحتعلكتىا كبحدعـ حلكبحديف 

 كبحت ىدر بحتتى   حتعليـ كتسىندا أطفىحيـ. 
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كأ دا نتىئج بحعديد تف بحدربسىا عل  أىتي  تسىندا أسر بىطفىؿ بحتعىنيف تف خالؿ بحت ىتؿ     
ت ىنىتو  ثيف ثربتج بحرعىي  بحتث را كبحترثي  كبح    كف  ضك  ب تيى ىا  ؿ طفؿ كندربتو كبع

حيف كتف ثـ  ىف ىنىؾ ضركرا إ.ربؾ بىتيىا ف  بحثربتج بحتدريثي  ىطفى . James,et al.,2010ب
نتى عل  بىتيىا أيضىن. كذحؾ  بحتعىنيف عقليى كتعرف  أثر ىذه بحت.ىر   حيس عل  بىطفىؿ فقط كبع

  .Piver&Pless,1980ببحتفىعالا بهي ىثي  ثيف أتيىا بىطفىؿ بحتعىنيف كأثنىئيف ثيدؼ زيىدا

كث ف  عىت  تعن  بحنتي   بحسىثق  ت قؽ بحفرض بحثىحح كفىعلي  بحثرنىتج بحتستخدـ ف  تنتي       
 . بحث ححألتيىا عين   كدا بح يىا بىسري  

 : وتفسيرىا ئج المتعمقة بالفرض الرابع: النتارابعاً  
ينص بحفرض بحربثع عل  أنو "ا يك د تأثير دبؿ حتترير بحنكع/بح نس كبحتعىح   كبحتفىعؿ ثينيتى     

 عل  تثىيف بحدر ىا بحت    ؿ علييى أفربد بحعين  ف  بحقيىس بحثعدل حتقيىس بحتكبفؽ بحنفس ".

يكض  تى ؿ   كفيتى يلي  دك كحلت قؽ تف     ىذب بحفرض تـ بستخدبـ ت ليؿ بحتثىيف بحثنىئ     
 تـ بحتك ؿ إحيو تف نتىئج في ىذب بح دد.

(4جدول  )  

                                   ( للدرجات التى حصل عليها أفراد 6×6نتائج تحليل التباين ثنائى االتجاه )
 المجموعات الفرعية على مقياس التوافق النفسي

 الداللة قيمة "ف" المربعات م  د.ح مج المربعات مادر التباين
 غير دال 2.873 366 1 566 الجنس-أ
 1.11دال عند  56.757 7231.511 1 7231.511 المعالجة-ب

 غير دال 1.1117 1.364 1 1.364 بxتفاعل أ
   127.412 92 11721.886 داخل المجموعات )الخطأ(

  أف نيتػػ  بحنسػػث  بحفىئيػػ  بحخى ػػ  ثتػػأثير بح ػػنس كبحتفىعػػؿ ثػػيف 8يتضػػ  تػػف بح ػػدكؿ بحسػػىثؽ ب    
بح نسػػيف كبحتعىح ػػ  علػػ  تثػػىيف در ػػىا أفػػربد بحت تكعػػىا بحفرعيػػ  علػػ  تقيػػىس بحتكبفػػؽ بحنفسػػ   حػػـ 

  كىػك بح ػد بىدنػ  0.05  ح   ت ث  دبح  عند تسػتكل ب3.96ت ؿ إح  بحقيت  بح دي  بحتطلكث  ب
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حداحػ  تػػأثير ىػذيف بحتتريػػريف  يػح  ىنػػا نيتػ  بحنسػػث  بحفىئيػ  بحخى ػػ  بحػذل يت ػػف أف يقثػؿ ثىحنسػػث  
 .عل  بحترتيو 0.0107  ب2.873ثيتى ى ب

كحلتأ د تف عدـ ك كد فركؽ ثيف بحذ كر كبهنىح فػ  بحقيػىس بحثعػدل تػف  يػح بحتكبفػؽ بحنفسػ        
بحتك ؿ إحيػو تػف نتػىئج فقد تـ بستخدبـ بختثىر "ا" حلت قؽ تف ذحؾ  كفيتى يل   دكؿ يكض  تى تـ 

  ف  ىذب بح دد .

(                                                                                                                   .جدول )
نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطات الحسابية للدرجات التى حصل عليها الذكور واإلناث                  

التوافق النفسى )األبعاد والدرجة الكلية(5 فى مقياس                              
 أبعاد التوافق النفسى المجموعة م ع قيمة"ت" الداللة
 

 غير دال
  ذكور 26.291 3.951 1.1676

 إناث 27.588 2.876 التوافق الذاتى/ ال خاى
 

 غير دال
  ذكور 27.161 2.647 1.629

 إناث 27.647 2.234 التوافق االجتماعى
 
 دالغير 

  ذكور 24.194 2.414 1.1252
 إناث 24.177 1.714 التوافق األسرى

 
 غير دال

الدرجة الكمية لمقياس  ذكور 77.258 8.316 1.673
 إناث 81.159 6.159 التوافق النفسى

  عدـ ك كد فركؽ دبح  ثيف بحتتكسطىا بح سىثي  حلدر ىا بحت    ؿ 9يتض  تف بح دكؿ بحسىثؽب    
بحذ كر  كبحتتكسطىا بح سىثي  حلدر ىا بحت    لا علييى بهنىح عل  تقيىس بحتكبفؽ علييى 

                   1.1676ب ثىحتقىرن  بحخى  " ا" نيـ ثلرا  يح بحنفس ببىثعىد كبحدر   بح لي   
تتى يكض  عدـ ك كد  إ  ىئيىن  دبح رير  ك تيعيى بحترتيو عل   0.673  ب0.0252  ب0.629ب

  ثيف بحذ كر كبهنىح تف  يح بحتكبفؽ بحنفس .فركؽ 

  بحت  أكض ا أف بىسىحيو بحكبحدي  ف  2008ب فت  دربس  نىدر  كتختلؼ ىذه بحنتي   تع نتىئج     
تن.ئ  بىطفىؿ حدل  ؿ تف بىتيىا كبىثى  تتأثر ث. ؿ دبؿ إ  ىئيىن ثتتريربا ب نس بحطفؿ  نكع 

 بهعىن  . 
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ثػيف بحت تكعػىا بحفرعيػ    يػح  المعالجاة دكؿ ك كد تػأثير دبؿ حتتريػر بحنفس  تى يتض  تف     
  كىػ  نتي ػ  يت ػف تعيػى بحقػكؿ أف 0.01  كىػ  نيتػ  دبحػ  عنػد تسػتكل 56.757ثلرا نيتػ  "ؼ" ب

إحػ  فىعليػ  بحثرنػىتج ىنىؾ فركنىن  كىريػ  ثػيف بحت تكعػىا بحفرعيػ  فػ  تتريػر بحتكبفػؽ بحنفسػ  يعػزل 
 .بحتستخدـ تع بىطفىؿ

حذب؛ فقد تـ بستخدبـ بختثىر "ا" حت ديد تدل داح  بحفركؽ ثيف بحت تكعىا بحفرعي  بحتتضتن     
يكض  تى تـ بحتك ؿ إحيو تف  ؿ تف ىذه بحفركؽ. كفيتى يل   دكؿف  بحث ح  كت ديد ك ي   

 نتىئج ف  ىذب بح دد.

(.3جدول )  

للدرجات التي حصل عليها التالميذ المعاقين عقليا )الذكور نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطات الحسابية 
العينة الكلية( في كل من القياس القبلى والقياس البعدى لمقياس التوافق النفسى)األبعاد والمقياس ككل(-اإلناث–  

 

 النوع ىالتوافق النفس
 بعد قبل

 الداللة "ت"قيمة
 ع م ع م

 

 
 التوافق الذاتى

   1.11عند دالة 4.212 3.573 29.968 3.951 26.291 ذكور
 1.11عند دالة 3.113 3.631 27.588 2.874 27.588 إناث

العينة 
 الكلية

6:57.4 7598. 7.53.8 7589. 
 1.11عند دالة .9587

 
التوافق 
 االجتماعى

 1.11عند دالة 85:79 65776 :6.5.7 65:87 6753:3 ذكور

 1.11عند دالة 85:48 .3578 .7.5.9 65678 675:87 إناث
العينة 
 الكلية

675779 6584. 6.5.94 65739 
 1.11عند دالة ...95

 
 

التوافق 
 األسرى

 1.11عند الةد 757.3 .6549 :69593 65838 6853.8 ذكور
 1.11عند دالة 75736 ..659 ..6:5 357.8 685377 إناث

العينة 
 الكلية

6856.4 65.47 695::7 65:.6 
 1.11عند دالة :8577 

 
 

 المقياس ككل

 1.11عند دالة 59.4. 45378 4954.7 457.7 775694 ذكور
 5:79: :.957 495.83 .539: .4.5.9 إناث

 

 1.11عند دالة
العينة 
 الكلية

745673 495.37 7597: 75339 
 1.11عند دالة 335877
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–ببحذ كرك كد فركؽ دبح  إ  ىئيى ثيف تتكسطىا در ىا بحتالتيذ   10بيتض  تف بح دكؿ بحسىثؽ   
بحتكبفؽ بحنفس  نثؿ تطثيؽ بحثرنىتج كتتكسطىا در ىتيـ ثعد تطثيؽ بحثرنىتج تف  يح بحعين  بح لي   -بهنىح

                     3.711  ب4.675ب  4.212   يح ثلرا نيت  "ا" بحخى   ثىحتقىرن  بعل  تستكل بىثعىد كبحتقيىس   ؿ
عل  بحترتيو ف   ىح  بحتالتيذ بحذ كر ح ىح  بحقيىس بحثعدل ثىحنسث  حألثعىد  كثلرا نيت  "ا"   9.598 ب
                    .9587  عل  بحترتيو ف   ىح  بهنىح ح ىح  بحقيىس بحثعدل  كب6.635  ب3.312   ب4.684   ب3.113ب
  عل  بحترتيو ثىحنسث  حلعين  بح لي  عل   ؿ ثعد كبحدر   بح لي  حلتقيىس  11.433  ب4.736   ب5.991ب
أفربد بحعين  بحذ كر كبهنىح    ك ى ا ىذه بحفركؽ ح ىح  0.01نيـ دبح  تعدا تستكل بحداح  ب  تيعيىك 

عددا ف  ت سيف ثعد تطثيؽ بحثرنىتج  تتى يكض  فىعلي  بحثرنىتج بحتستخدـ ثأسىحيثو كفنيىتو بحتت كبحعين  بح لي 
حدييـ.  يح تضتف بحثرنىتج فنيىا تيدؼ إح  تسىعدا بحتالتيذ عل  تنتي  تيىربتيـ بح يىتي   بحتكبفؽ بحنفس 

 إح  أن   در   تت ن . 

تف بحثرنىتج  يح تـ تقديـ عديد تف بحتيىربا با تتىعي  كتيىربا  الجانب التكنولوجىكفيتى يخص     
  كنيىس بحتيىربا تف خالؿ بختثىر ت  يل  تعد حذحؾ ثىستخدبـ بح ىسو بآلح  رعىي  بحذبا ث كرا إح تركني 

 يكض  تى تـ بحتك ؿ إحيو تف نتىئج ف  ىذب بح دد: 12  11يل   دكؿ  كثطىن  تال ظ   كفيتى
 

                    (                                                                                             33جدول )
                      نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطات الحسابية للدرجات التى حصل عليها              

للمهارات االجتماعية ومهارات رعاية الذات االختبار التحصيلىفى األطفال                        

االختبار 
 المجموعة التحايمى

 

 "م"المتوسط  ن
 االنحراف المعيارى

 داللة الفروق قيمة "ت" "ع"

 

 الدرجة الكمية
 1.883 6.1667 48 قبل

41.745 
 

 1.11دالةعند 
 1.5899 21.938 48 بعد
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(                                                                                                                 36جدول )
                      نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطات الحسابية للدرجات التى حصل عليها              

)األبعاد والدرجة الكلية(5المهارات االجتماعية مالحظةبطاقة فى األطفال                        
 بطاقة المالحظة المجموعة م ع قيمة"ت" الداللة

 قبمى 12.333 4.464 51.852 1.11دال عند 
 

 ميارة النظافة ال خاية
 بعدى 68.163 7.219

 قبمى 7.875 3.246 41.865 1.11دال عند 
 

ميارة خمع وارتداء 
 بعدى 29.521 2.961 المالبس

ميارة آداب السموك  قبمى 3.511 1.271 25.969 1.11دال عند 
 بعدى 11.229 1.412 االجتماعى

 قبمى 3.121 2.147 25.897 1.11دال عند 
 

ميارة اتباع القواعد 
 بعدى 13.479 2.173 والتعميمات فى المدرسة

لبطاقة الدرجة الكمية  قبمى 26.729 11.355 46.172 1.11دال عند 
 بعدى 121.292 12.529 المالحظة

بحتالتيذ ف  بحقيىس بحقثل    ك كد فركؽ دبح  إ  ىئيى ثيف تتكسطىا در ىا 11يتض  تف  دكؿ ب    
 ىنو بحتعرف  حلت تكل بحتعليت  كبحثعدل ح ىح  بحقيىس بحثعدل عل  باختثىر بحت  يل  بحذل يقيس بح

بحخىص ثت تكع  بحتيىربا با تتىعي  كتيىربا رعىي  بحذبا  يح ثلرا نيت  "ا" بحخى   ثىحتقىرن  
ك كد فركؽ دبح    12ى يتض  تف  دكؿ رنـ ب.  ت0.01  كى  نيت  دبح  إ  ىئيى عند تستكل 40.745ب

ثطىن   إ  ىئيى ثيف تتكسطىا در ىا بحتالتيذ ف  بحقيىس بحقثل  كبحثعدل ح ىح  بحقيىس بحثعدل عل 
تيىرا حرعىي  بحذبا تثؿ بختيىر كخلع  20تيىرا تف تيىربا بحنظىف  بح.خ ي   ك 42بحتال ظ ب تضتنا 
تيىربا اتثىع بحقكبعد 10سلكؾ با تتىع   كتيىربا ب تتىعي  تثؿ تيىرا آدبو بح 7كبرتدب  بحتالثس 

   25.897   ب25.969   ب40.865   ب50.852كبحتعليتىا ف  بحتدرس  .  يح ثلرا نيت  "ا" بحخى   ثىحتقىرن  ب
. تتى يكض  فىعلي  بحثرنىتج 0.001كبحدر   بح لي  ك تيعيى دبح  إ  ىئيى عند تستكل    عل  بحترتيو حألثعىد46.072ب

   بحتستخدـ ثتى يتضتنو تف  ىنو ت نكحك   حتعليـ كبحتدريو عل  بحتيىربا با تتىعي  كبح يىتي .
 

بحذل تضتف عديد تف بىن.ط  بحخزفي  بحنسيج   دؿ بحخيكط  تف بحثرنىتج  الفنيةاألن طة كفيتى يخص      
   يكض  تى تـ بحتك ؿ إحيو تف نتىئج ف  ىذب بح دد:13كفيتى يل   دكؿ ب كت. يؿ بحكرؽ 
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                   (                                                                                              37جدول )
                      نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطات الحسابية للدرجات التى حصل عليها              

)األبعاد والدرجة الكلية(5األنشطة الفنية بطاقة مالحظةفى األطفال                        

 المالحظةاألن طة الفنيةبطاقة  المجموعة م ع قيمة"ت" الداللة
  قبمى 16.111 7.246 23.816 1.11دال عند 

 الخزف
 بعدى 38.8195 9.532

 قبمى 4.111 2.898 12.692 1.11دال عند 
 

 

 النسيج
 بعدى 15.857 3.483

 الجدل قبمى 9.714 3.273 29.825 1.11دال عند 
 بعدى 23.143 3.732

 ت كيل الورق قبمى 8.429 2.821 28.175 1.11دال عند 
 بعدى 21.571 3.171

 لؤلن طة الفنيةالدرجة الكمية  قبمى 38.143 13.529 32.157 1.11دال عند 
 بعدى 98.381 16.469

     

تتكسطىا در ىا بحتالتيذ ف  بحقيىس    ك كد فركؽ دبح  إ  ىئيى ثيف13تف  دكؿ ب يتض     
ثطىن  بحتال ظ  بحخى   ثىىن.ط  بحفني ب تذ ر  بحثعدل عل بحقثل  كبحثعدل ح ىح  بحقيىس 

                  29.825   ب12.692   ب23.816بثلرا نيت  "ا" بحخى   ثىحتقىرن  بىن.ط  بحفني   .  يح
  عل  بحترتيو ثىحنسث  حألن.ط  كبحدر   بح لي   ك تيعيى دبح  إ  ىئيى عند 32.157   ب28.175 ب

. تتى يكض  فىعلي  بحثرنىتج بحتستخدـ ثتى يتضتنو تف  ىنو بحتدريو عل  بىن.ط  0.01تستكل 
 بحفني .  

 

  بحت  أكض ا 2006 الح بحديف بحعربن  ب تع نتىئج دربس ث ف  عىت   تىئجكتتفؽ ىذه بحن    
ك كد فركؽ دبح  إ  ىئيىن ثيف در ىا بىطفىؿ ذكل به تيى ىا بحخى   عل  تقيىس  كدا بح يىا 
حألطفىؿ ببحدر   بح لي   نثؿ تقديـ بحثرنىتج بهر.ىدل ىثىئيـ كدر ىتيـ عل  نفس بحتقيىس ثعد 

س بحثعدل.  تى تتفؽ ىذه بحنتي   تع نتىئج دربس  كفى  تقديـ بحثرنىتج بهر.ىدل ىثىئيـ ح ىح  بحقيى
  بحت  أكض ا ك كد فركؽ ذبا داح  إ  ىئي  ف  تعدؿ بحنتك به تتىع  ثيف  ؿ 2007.لث ب
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 Healتف بحعين  بحت ريثي  كبحعين  بحضىثط  ح ىح  بحعين  بحت ريثي  ف  بحقيىس بحثعدل. كدربس  ىيؿ 
  بحت  أكض ا ك كد فركؽ دبح  إ  ىئيىن ثيف تتكسط  در ىا أفربد بحت تكع  بحت ريثي  2008ب

كدر ىا أفربد بحت تكع  بحضىثط  عل  تقيىس نكعي  بح يىا ح ىح  بحت تكع  بحت ريثي  ثعد إنتيى  
 بحثرنىتج. 

 

ض ا ك كد عالن    بحت  أك 2013ر بح.رثى   بتىتؽ ىذه بحنتي   تع نتىئج دربس   تى تتف       
ثيف ت تيـ ثرنىتج تقترح ف  خدت  بح تىع  كت سيف نكعي  بح يىا حألطفىؿ بحتعىنييف ذىنيىن ذكل 
 عكثىا بحتعلـ كذحؾ تف خالؿ تدعيـ بحرضى عف بح يىا كتدعيـ بحعالنىا به تتىعي  كبح يىا 

 بىسري  كبحدربسي  كتدعيـ تقثؿ بحذبا حدييـ.
  بحت  أكض ا ك كد فركؽ 2014بإسرب  عثد بحتق كدتع نتىئج دربس   تى تتفؽ ىذه بحنتي        

دبح  إ  ىئيىن ثيف تتكسطىا رتو در ىا أطفىؿ بحت تكع  بحت ريثي  بحتعىنيف عقليىن ف  بحقيىسيف 
 ف  إت ىه بحقيىس بحثعدل. بحتكبفؽ بحنفس بحقثل  كبحثعدل عل  تقيىس 

 

حػػػدل  بحتكبفػػػؽ بحنفسػػػ بح ػػػىحي فػػػ  ت سػػػيف  ث ػػػحبحتتػػػى يكضػػػ  أىتيػػػ  بحثرنػػػىتج بحتسػػػتخدـ فػػػ      
 بىطفىؿ بحتعىنيف عقليى بحقىثليف حلتعلـ.

كير ع بحثى ثيف بحت سف بحذم أ ػرزه بىطفػىؿ إحػ  أف بحثرنػىتج نػد حعػو دكربن تلتكسػىن فػي بحتػأثير     
علػػػ  بىطفػػػىؿ كزيػػػىدا در ػػػ  تػػػكبفقيـ بحنفسػػػ    يػػػح أف بحثرنػػػىتج نػػػد تضػػػتف ت تكعػػػ  تػػػف بىنتػػػىط 

ت سػػػيف بحسػػػلك ي  كبحخثػػػربا كبىن.ػػػط  بحخى ػػػ  ثىحتفىعػػػؿ با تتػػػىعي بهي ػػػىثي كبحتيػػػىربا بحالزتػػػ  ح
تستكل بحتكبفؽ حتى يتضتنو تف أن.ػط   تىعيػ  كتيػىربا خى ػ  ثػذحؾ  كتػدل تكبفػؽ ىػذه بىن.ػط  

 كبحتيىربا تع طثيع  ىؤا  بىطفىؿ كطثيع  بحتر ل  بحعتري  حيـ.

 & Mayeux كارب تػىي كس كآحيسػكف  1999ب .Fabes,etalكآخػركف كنػد أكضػ   ػؿ تػف فػىثس    

Allesson انييكت.ػػػػػػػػػيك    2003ب Lanhutchby أف بحتكبنػػػػػػػػػؼ بحقىئتػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػ  بحتفىعػػػػػػػػػؿ   2005ب
تػػف .ػػأنو زيػػىدا  بحعديػػد تػػف بىن.ػػط  بىخػػرلتتىرسػػ  ك  كحعػػو بحػػدكر  بحتػػنظـ  بحلعػػوك  با تتػػىعي 

 تستكل بحتكبفؽ بحنفس .  
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بحتػػي بىتتػػا   2000ب Holmar تػػى تتفػػؽ ىػػذه بحنتي ػػ  أيضػػىن تػػع نتػػىئج دربسػػ  ركثػػرا ىػػكحتر     
بحكظيفيػػػ  حألطفػػػىؿ بحتعػػػىنيف كتتعػػػددم بهعىنػػػ "  تػػػف خػػػالؿ بحتػػػدريو علػػػي تيػػػىربا ثت سػػػيف بحقػػػدرا 

بح ر ػػ   بحلعػػو  بحتنثييػػىا بىسىسػػي  كبحتنثييػػىا بحث ػػري  كأيضػػى تنتيػػ  بحقػػدرا كبحتيػػىربا بىسىسػػي  
كتيػػىربا بح فػػى ا  تػػ  ي ػػكف نػػىدربن علػػي إعػػىدا بحتأىيػػؿ كبحت يػػؼ تػػع بحت تتػػع  كنػػد أكضػػ  بحثػػى ثيف 

باىتتىـ ثىحتدريو بحفردم كتنتي  بحتيىربا بهنسىني  كتيىربا بات ػىؿ  باسػتقالحي  كبحػكعي ضركرا 
 ثىحذبا  كند أكض  بحثرنىتج فىعليتو.

إعطػػى  بحفر ػػ    تػػى تتفػػؽ ىػػذه بحنتي ػػ  تػػع نتػػىئج بحعديػػد تػػف بحثػػى ثيف بحػػذيف أكضػػ كب ضػػركرا    
 بحعتػػػػؿ كبحلعػػػػػو كتنتيػػػػ  تيػػػػىربا بحتعػػػػػىكفبىطفػػػػػىؿ أثنػػػػى   بحلرػػػػ  تػػػػع كبسػػػػػتخدبـ  تػػػػدريولحألطفػػػػىؿ ح

 . Haufman,2002; Byers,2002ب

كتتفؽ ىذه بحنتي   أيضىن تع تى أ دتو نتىئج دربسىا كث كح بحعديد تف بحثى ثيف عل  أف      
في  كباست ىث  بات ىؿ   كتعلـ بحسلك يىا بحتتكنع  بحالزت  حثد  بات ىؿتيىربا  بحتدريو عل 

بحتيىربا با تتىعي  بهي ىثي  تع بحنظرب  في تر ل  بحطفكح   كبحتدريو عل   بحتكبنؼ با تتىعي 
 &Boreyبىابح دبنكت كيف  بحتقثؿ ك  تع بحنظير  دم إحي نتك بحعالنىا بهي ىثي يؤ يت ف أف 

Straion,2004; Walver,2004 .  

 ى ػػ  تل ػػ  كتتفػػؽ ىػػذه بحنتي ػػ  تػػع نتػػىئج بحعديػػد تػػف بحدربسػػىا بحتػػ  أكضػػ ا أىتيػػ  ك ػػكد 
حلعديد تف بحثربتج بحسلك ي  بح  ي   حألطفىؿ بحتعىنيف عقليى حتدعيـ تيىربتيـ كندربتيـ ن ك بحتكبفؽ 

 ;Harrey, 2005;Zmichm,Derek,etal.,2008;Milone,et al., 2008تػع بحكبحػديف كبحت يطػيف ثيػـب

Piotro,et al.,2009; Floyd&Phillipe,2010.  

 نتائج البحث:ثانيًا: تعقيب عام عمى 
بحقىثؿ حلتعلـ كأىتيو تقديـ  تلق  بحضك  عل  كبحدل بحطفؿ بحتعىؽ عقليىن  بحث ح بإف نتىئج ىذ    

ثربتج إر.ىديو حيـ حتث يرىـ ثإ تيى ىا طفليـ بحتعىؽ عقليىن ك يفي  تلثيتيى  كأيضىن تث يرىـ ث يفيو 
ن.ئتو كبحقيىـ ثكب ثىتيـ تك  ىذب بحطفؿ  عف ترثي   ىتل  بحتعىتؿ تعو ثإعتثىرىـ بحتسئكحيف تسئكحي

ىتيىا بحتدريث   أثر بحثرنىتج بهر.ىدل بحث ح تى أكض ا نتىئج   إ تيى ىتو  نى يتو كتلثي
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 ك ذحؾ أثر  لسىا بحثرنىتج  عل  ت سيف تستكل  كدا بح يىا بىسري  حدييف بىطفىؿ بحتعىنيف
تستكل بحتكبفؽ تعىنيف عقليىن عل  ت سيف عل  بىطفىؿ بح ىثتطثيقي يفبحت  نىـ بحثى ث بحتدريث 

ك كد فركؽ دبح  إ  ىئيى ثيف تتكسطىا در ىا بىتيىا نثؿ  بحث حكأظيرا نتىئج  .بحنفس  حدييـ
   كدا بح يىا بىسري  تستكلتطثيؽ بحثرنىتج كتتكسطىا در ىتيف ثعد تطثيؽ بحثرنىتج تف  يح 

 ض  فىعلي  بحثرنىتج بحتستخدـ.ح ىح  بىتيىا ثعد بنتيى  تطثيؽ بحثرنىتج  تتى يك 
ك كد فركؽ دبح  إ  ىئيى ثيف تتكسطىا در ىا بحتالتيذ نثؿ تطثيؽ  بحث حأثثتا نتىئج   تى    

ح ىح  بحتالتيذ  تستكل بحتكبفؽ بحنفس بحثرنىتج كتتكسطىا در ىتيـ ثعد تطثيؽ بحثرنىتج تف  يح 
بحفني ب ىنو بىن.ط  بحفني  ف   تى أظيرا ك كد فركؽ ف  بىن.ط  ثعد تطثيؽ بحثرنىتج  

تتى ببح ىنو بحت نكحك   حلثرنىتج   سكب  با تتىعي  أك رعىي  بحذبا بحثرنىتج  كبحتيىربا بحتختلف 
 تستكل بحتكبفؽ بحنفس فىعلي  بحثرنىتج بحتستخدـ ثأسىحيثو كفنيىتو بحتتعددا ف  ت سيف  أسيـ ف  

عدا بحتالتيذ عل  تنتي  تيىربتيـ بح يىتي  إح  حدييـ.  يح تضتف بحثرنىتج فنيىا تيدؼ إح  تسى
 تى أظيرا بحنتىئج  ى   بىتيىا إح  بحتزيد تف بحخدتىا بحتىدي  كبحنفسي   .أن   در   تت ن 

كبا تتىعي  كبحعال ي   كبحق كر ف  بحخدتىا بحتقدت  ىسر بىطفىؿ بحتعىنيف كأثنىئيـ تتى أظير 
 ىتتىـ ثيذه بحفئ  تف بىطفىؿ كأسرىـ. بح.عكر ثعدـ بحرضى تف بحق كر ف  با

 التوصيات:
 من خالل ما أظهرته نتائج البحث الحالى يمكن تقديم التوصيات التالية:

 باىتتىـ ثأسر ذكل با تيى ىا بحخى   تف خالؿ:-
 تفعيؿ بحترب ز بهر.ىدي  بحتتخ    كبحتك ي  حلتعىنيف كأسرىـ. -
 بحت تتع حتكضي   ى ىا كخ ىئص ك قكؽ بحتعىنيف كأسرىـ. تفعيؿ بحثربتج بحتكعكي  بحتك ي  بح  -
 بحتكسع ف  عتليىا دتج بحتعىنيف تع بحعىدييف ف  بحتدبرس تع بحتكعي  ث قكنيـ ف  بحدربس  كبان.ط . -
 باىتتىـ ثإن.ى  بح تعيىا بحت  تعن  ثىحتعىنيف ث. ؿ عىـ كبحتعىنيف عقليى ث. ؿ خىص كأسرىـ. -
  كبحتثقيؼ كتقديـ بحتعلكتىا  كؿ أسثىو بهعىن  ك يفي  بحكنىي  تنيى تثؿ: تقديـ خدتىا بحتكعي -

كبحتعريؼ  كباثتعىد عف زكبج بىنىرو ث. ؿ تستتر كى يىؿ تتال ق    بحترذي  بح يدا حل ىتؿ
ت ىنىا بحتعىنيف ك قكنيـ كتؤسسىا بحتأىيؿ كبحعالج.  ثىهعىنىا كبع
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ا با تتىعي  كبحترثكي  كبح  ي  بحتختلف  كبحتنكيع ف  بحتنسيؽ ف  تقديـ بحخدتىا ثيف بحتنظتى -
 بحثربتج كفؽ تى تقتضيو أنكبع بح ىاا بحتك كدا.

  .بحتتىثع  بحتنتظت  حآلثى  كبىتيىا حلتعرؼ عل  بحت. الا كبحعتؿ عل   ليى ف  بحكنا بحتنىسو -
 .  ف  تختلؼ بحتخ  ىاك كد .ث   دبعت  حلكبحديف  -

 

 البحوث المقترحة:
ث ح بحعالن  ثيف  كدا بح يىا بىسري   تى يدر يى بىطفىؿ بحتعىنيف كرير بحتعىنيف حدل إعىنىا -

 تختلف .
 دربس   كدا بح يىا بىسري  حدل أسر حدييى أثنى  تعىنيف كأسر عىدي .-
 ث ح بحعالن  ثيف  كدا بح يىا بىسري  كعالنتيى ثعدد تف بحتتريربا حدل .ربئ  عتري  تتثىين . -
 ربس  حلعالن  ثيف  كدا بح يىا بىسري  كأنكبع أخرل تف بهعىنىا.د-
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 المراجع
 المراجع العربية: أواًل:
 . علـ نفس 2007كتأتكف ت تكد ركبنت  ب أسىت  ت تد بحثطىين   عثد بحنى ر ذيىو بح ربح -1

 عتىف: دبر بحتسيرا حلن.ر كبحتكزيع كبحطثىع . بحطفؿ رير بحعىدل.
 . تقدير بحذبا كعالنتو ثىحتكبفؽ بحنفسي حدل 2007بحسيد ت طف  ت طف  بحسنثىط ب-2

رسىح  -باطفىؿ ثال تأكل تع ت كر تقترح حثرنىتج بر.ىدل حت سيف تستكل تقدير بحذبا
 تعيد بحدربسىا بحعليى حلطفكح    ىتع  عيف .تس.  -د تكربه

بحرفض بحكبحدل كعالنتو ثىحتكبفؽ بحنفس  بحقثكؿ/ . 1999أتىني عثد بحتق كد عثد بحكىىو ب-3
 - ـ1999  تىرس تؤتتر "ن ك رعىي  أفضؿ حطفؿ بحريؼ"حدل عين  تف أطفىؿ بحريؼ" 

 .تس. ث ىتع  عيف  كتر ز بحطفكح حلطفكح  تعيد بحدربسىا بحعليى 
ى ىا تي ألطفىؿ ذكل بابحتكبفؽ بحنفس  حتقيىس   .2014أتىن  عثد بحتق كد عثد بحكىىو ب-4

 خى  . بحقىىرا: بىن لك بحت ري . بح
تقيىس  كدا بح يىا بىسري  ىسر بىطفىؿ ذكل   .2015أتىن  عثد بحتق كد عثد بحكىىو ب-5

 ى ىا بحخى  . بحقىىرا: بىن لك بحت ري . تي با
بحثقىفي  . بحتكبفؽ بحنفسي كبا تتىعي ىثنى  بحنكث  ك كـ بتثك ف  ضك  بحثنى  2006أنكر إثربىيـ أ تد ب-6

 تعيد بحدربسىا بحعليى حلطفكح    ىتع  عيف .تس. -رسىح  د تكربه-كبا تتىع  ح ؿ تف بحت تتعيف
  .إعدبد بىسرا كبحطفؿ حتكب ي  بهعىن .بحقىىرا:دبر نثى  حلطثىع  كبحن.ر كبحتكزيع.2001إيتىف بح ى.ؼب-7
ىع  حت سيف  كدا  . ثرنىتج تقترح ف  خدت  بح ت2013تىتر بح.رثى   ت تد بحرب   ب-8

بح يىا حألطفىؿ بحتعىنيف ذىنيى ذكل  عكثىا بحتعلـ "دربس  ك في  تطثق  عل  تدرس  
بحترثي  بحف ري  ثىحتن كرا"  بحتؤتتر بحدكح  بحسىدس كبحع.ركف حلخدت  با تتىعي   بحعدد 

  ىتع   لكبف. -بحتىسع  لي  بحخدت  با تتىعي 
أسرا بحطفؿ بحتعىؽ  تن.كربا تر ز بحتدخؿ بحتث ر    . بحعتؿ تع1995 تىؿ ت تد بحخطيو ب-9

 . تدين  بح.ىرن  حلخدتىا بهنسىني  باتىربا بحعرثي  بحتت دا.  1ط
  .بحترثي  بحخى   بحتعى را نضىيى كتك يىا.عتىف: دبر كبئؿ.2009 تىؿ ت تد بحخطيوب -10



57 

 

 كدا بح يىا حدل أثنىئيـ ذكل   . فعىحي  ثرنىتج إر.ىدل حآلثى  حت سيف2006 الح بحديف عربن  ب -11
  إثريؿ. 66با تيى ىا بحخى    ت ل   لي  بحترثي   ىتع  ثنيى  بحت لد بحسىدس ع.ر بحعدد 

 . بحقىىرا: دبر بحف ر بحعرث .2 . في بح    بحنفسي   ط2003عثد بحتطلو بحقريط  ب-12
 : دبر بحف ر بحعرث ..بحقىىرا1 .بهر.ىد بىسرل حلطفؿ بحتعكؽ ط2003عال  بحديف  فىف ب-13
 .  ى ىا أسر بىطفىؿ ذكل بحرعىن  بحعقلي  كعالنتيى ثىح نس كبحعتر 2012عثد بحعزيزب عتر فكبز-14

  .11بحعدد ب  1بحت لد ي  بحترثكي  بحتتخ    كدر   باعىن  حلتعىنيف عقليى.بحت ل  بحدكح
  78ص  بح فكا حلن.ر كبحتكزيع بحفيكـ: ت تث   علـ بحنفس بحعىـ..  2001ت تد خليفو ثر ىا ب-15
  . إر.ىد أسر أطفىؿ ذكل بح ى ىا بحخى  . عتىف. بىردف.1993تن  بح ديدل ك تىؿ بحخطيوب-16
 عال يى.بحقىىرا:دبر بحنيض  بحعرثي .-بحت. الا بحنفسي  حألطفىؿ أسثىثيى  .2002بح.كرث  ب نثيل -17
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