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فاعمية بخنامج إرشادي لتشسية وعي األميات بسيارات األمهمة الفاعمة لمتعامل مع 
 األطفال ذوي إضظخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة

 تخمص:السد
لتشسية وعي األميات بسيارات األمػمة الفاعمة إلي دراسة فاعمية بخنامج إرشادي  ىجؼ البحث الحالي

، وتع تصبيق أدوات البحث الستسثمة في التعامل مع األشفاؿ ذوي إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة
بخنامج إرشادي لتشسية الػعى  -استبياف الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة -في)استسارة البيانات األولية

أـ لصفل مغ ذوي تذتت اإلنتباه  (871بسيارات األمػمة الفاعمة( عمي عيشة عسجية غخضية قػاميا )
وقج اتبع ىحا البحث السشيجيغ الػصفي التحميمي والتجخيبي. وتع ترشيف وتبػيب وفخط الحخكة، 

.  وأضيخت الشتائج Spss, v.02نامج البيانات واستخجاـ األساليب اإلحرائية السشاسبة مغ خبلؿ بخ 
 عغ ما يمي:  

وجػد عبلقة ارتباشية دالة إحرائيًا بيغ كل مغ الستغيخات الجيسػغخافية لمجراسة )حجع   -
مداحة السدكغ( وبيغ الػعى  –الجخل الذيخى لؤلسخة -السدتػي التعميسي لؤلـ  -األسخة

 بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا. 
حرائيًا بيغ متػسصات درجات األميات فى مدتػى الػعى بسيارات وجػد فخوؽ دالة إ -

األمػمة الفاعمة بسحاورىا تبعا لسكاف سكغ األسخة لرالح األميات الحزخيات، وتبعًا لعسل 
 ، وتبعًا لجشذ الصفل لرالح أميات األشفاؿ الحكػر. األـ لرالح األميات العامبلت

ات األميات في مدتػى الػعى بسيارات متػسصات درجبيغ وجػد تبايغ داؿ إحرائيًا   -
األمػمة الفاعمة بسحاورىا تبعًا لسدتػى التعميع لرالح األميات ذوى السدتػي التعميسي 
السختفع، وتبعًا لحجع األسخ لرالح األسخ صغيخة الحجع، وتبعًا لمجخل الذيخى لؤلسخة 

 . رالح الصفل األوؿلرالح األسخ ذوى الجخل السختفع، وتبعًا لتختيب الصفل بيغ أخػتو ل
وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ مدتػي الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة لجي أفخاد العيشة   -

الحساية مغ السخاشخ  -إكداب الدمػؾ السخغػب -)اإلتراؿ الفعاؿالتجخيبية بسحاوره 
 قبل وبعج التصبيق البعجي لمبخنامج لرالح التصبيق البعجى.اإلجسالي(  -السشدلية

فاعمية بخنامج إرشادي ، الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة، األشفاؿ ذوي تذتت سات االستخشادية: الكم
 اإلنتباه وفخط الحخكة
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The effectiveness of a counseling program to develop 

mothers' awareness of effective motherhood skills to 

deal with children with attention deficit hyperactivity 

disorder 

Abtract 
 

The current research aimed to study the effectiveness of a 

counseling program to develop mothers' awareness of active 

motherhood skills in dealing with children with ADHD. On a 

purposeful, intentional sample of (871) mothers of a child with 

ADHD. This research followed the descriptive, analytical and 

empirical approaches. The data was classified and tabulated and 

the appropriate statistical methods were used through the program 

Spss, v.02. The results showed the following: 

- There is a statistically significant correlation between each of the 

demographic variables of the study (family size - mother's 

educational level - family monthly income - housing area) and 

awareness of the skills of active motherhood in its axes. 

- There are statistically significant differences between the 

average scores of mothers in the level of awareness of the skills 

of active motherhood and its axes depending on the place of 

residence of the family in favor of urban mothers, and 

according to the work of the mother in favor of working 

mothers, and according to the sex of the child in favor of 

mothers of male children. 

- There is a statistically significant difference between the average 

scores of mothers in the level of awareness of the skills of 

active motherhood and its axes according to the level of 

education in favor of mothers with a high level of education, 

and according to the size of families in favor of small families, 

and according to the monthly income of the family in favor of 

families with high incomes, and according to the child’s 

arrangement among his brothers in favor of The first child. 



 

 3311 

 0202يشايخ ـ الخابع واألربعهن  ـ العجدالتاسع السجمج 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

- There are statistically significant differences between the level of 

awareness of active motherhood skills among the experimental 

sample members in its axes (effective communication - 

acquisition of desired behavior - protection from household 

dangers - total) before and after the post application of the 

program in favor of the post application. 

  The study recommended the need to find open 

communication channels between mothers of children with 

attention deficit hyperactivity disorder and specialists in the field 

of home management and institutions through family counseling 

centers in universities or conducting several research studies and 

counseling programs by researchers in the field of specialization 

and holding seminars and guiding convoys directed to mothers of 

children with disabilities. Special needs to increase their 

awareness of the skills of effective motherhood in dealing with 

them and understanding their characteristics and circumstances, in 

order to identify their life problems and help them solve or 

mitigate them, because of its great impact on their children. 

Guiding Words: The Effectiveness Of A Counseling Program, 

Awareness Of The Skills Of Active Motherhood, 

Children With Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder. 
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 مقجمة ومذكمة البحث:
ال شظ أف مخحمة الصفػلة مغ أىع السخاحل الحياتية فى حياة الفخد، إذ تخكد 
العجيج مغ الجوؿ إىتساماتيا نحػ رعاية األشفاؿ والتخصيط لخفاىيتيع، بإعتبارىع مغ أىع 
السػارد البذخىة التي تعتسج عمييع فى تحقيق تقجميا وتصػرىا، فاإلىتساـ بيع ورعايتيع 

مغ الزخوريات األساسية لخمق جيل مشتج قادر عمى العصاء، وتعتبخ مخحمة  يعج
الصفػلة السبكخة مغ أكثخ السخاحل التي يػاجو بيا الػالجاف كثيخ مغ السذاكل الدمػكية 

حشان (. وأوضحت كل مغ 0202نعسة رقبان،واإلنفعالية مع أشفاليع )
في ىحه السخحمة العسخية  أف الصفل (0200(، أمل حدهنة وآخخون )0202القحظاني)

ولكغ مغ غيخ الصبيعي أف تتدع حخكتو بالشذاط الدائج  لجيو ميل شبيعي لمعب والحخكة،
السسدوج بفخط الحخكة وضعف اإلنتباه، ال سيسا وأف العجيج مغ الخبخاء أوضحػا أف 
أكثخ الدغ التي يطيخ بو ىحا اإلضصخاب برػرة واضحة ىػ ما دوف الدابعة مغ 

 العسخ. 
% مغ األشفاؿ يعانػف مغ ىحا 9إلى  3ج أكجت اإلحرائيات العالسية أف فق

، أما حاليًا فيقجر مغ نرف إلى ثمثي األشفاؿ (Morin, et al., 0202)اإلضصخاب 
دمحم أبه العظا الحي تع تذخيريع  بيحا اإلضصخاب تدتسخ أعخاضو حتى سغ البمػغ )

ئة واإلحراء السرخي أف ندبة (. ويذيخ الجياز السخكدي لمتعب0202ويسشى شييب، 
(. 0200دعاء السخسي، % )2.0 -3.3انتذاره بيغ األشفاؿ في مرخ تتخاوح ما بيغ 

لحلظ يعتبخ اضصخاب تذتت اإلنتباه مغ اإلضصخابات التي تؤرؽ البيػت السرخية وتؤثخ 
عمى ميارات الصفل التػاصمية والسعخفية وتعاني األميات مغ السذاكل التي يقػـ بيا 

فل أثشاء اليػـ مغ قمة التخكيد وعجـ قجرتو في أغمب األحياف عمى اإلنتباه لمتفاصيل الص
فيبجو الصفل كأنو اليشرت لسا يقاؿ لو، لجيو صعػبة في التشطيع أثشاء اليػـ، فػضػي، 
غيخ مشطع في أعسالو، متقمب في انفعاالتو،  كسا أنو نتيجة الشذاط الحخكي الدائج 

اعي السجعػـ بشقز أو تذتت التخكيد فإنو قج لمكثيخ مغ السرحػب بالدمػؾ اإلنجف
السػاقف الخصخة التي تدبب لو حػادث ومذكبلت صحية خصخة ومغ ثع فإنو يحتاج 
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رحاب عبجالجهاد ، 0200دعاء السخسي، لسيارة والجية عالية في التعامل معو ) 
 مغ أوؿ األسخة أفخاد أو الػالجاف (. فقج أكجت العجيج مغ الجراسات أف0200وآخخون، 

 ;Sparrow & Erhardt, 0204)األشفاؿ لجى االضصخاب ىحا أعخاض يبلحع
Visser, etal., 0202).  

فاألسخة، ىي الجعامة األولى لزبط الدمػؾ، واإلشار الحى يتمقى فيو اإلنداف 
أوؿ دروس الحياة اإلجتساعية التي تسثل البيئة األساسية التي تشذيء الصفل في باكػرة 

فالػالجيغ عبارة عغ وحجة اجتساعية تسثل نػاة السجتسع األولى التي يعير الصفل  حياتو،
في ضميا سشػات عسخه األولى، لحلظ يحتاج األشفاؿ ذوي ىحا اإلضصخاب إلى معاممة 
خاصة مغ والجييع لتجشب الشتائج الدمبية الستختبة عمى تعامميع العفػي والتمقائي كخد 

، نيمة 0222)حرة السالك، ربيع نهفل ،  خوف بوفعل لمغزب واإلحباط الحي يذع
(. لتأثيخىا العسيق في سمػؾ األبشاء واتجاىاتيع ونزج إنفعاالتيع 0202عبجالقادر، 

فذخريات األبشاء تتكػف مغ خبلؿ الخبخات التي يعيذػنيا ومغ خبلؿ السشاخ األسخي 
حيث  (.Bansal & Jaswal, 0222)الحي يشذأ مغ العبلقات األسخية التفاعمية 

تقػـ عسمية التشذئة األسخية الدػية عمى ضبط سمػؾ الفخد وكفو عغ األعساؿ غيخ 
جيل األباء واألميات بسصالب الشسػ وإشباع حاجات األبشاء وعجـ السقبػلة، وىشا فإف 

معخفتيع بأساليب التشذئة الدميسة يػقعيع دوف قرج فى العجيج مغ األخصاء التى تؤثخ 
وتكػف سببًا فى معاناتيع لكثيخ مغ مذاكل الدمػؾ التى تبلزميع عمى أبشائيع سمبًا، 

جور األكبخ والسؤثخ فى حياة األبشاء بسخاحل نسػىع شػاؿ حياتيع، فالػالجيغ ليسا ال
)تغخيج بخكات،  السختمفة، فسغ خبلليسا يكتدب األبشاء السثل والقجوة التى يحتحى بيا

  .(0202، فهزية الخمفان وآخخون، 0202
وتتػلى  ،السدمع بو أف األـ يقع عمى عاتقيا رعاية شئػف الصفل مشح والدتوومغ 

إشباع حاجاتو، ويبشى أولى خبخاتو فى كشفيا، لحلظ اعتبخىا كثيخ مغ الباحثيغ السدئػؿ 
األوؿ عغ عسمية التشذئة األسخية لؤلشفاؿ، فامتبلكيا لمسيارات الػالجية يجعميا قادرة 

 (.  0222)حدين صبخى،مشح الرغخ عمى الدمػؾ القػيع  عمى تخبية أبشائيا وتػجيييع



 

 3311 

 0202يشايخ ـ الخابع واألربعهن  ـ العجدالتاسع السجمج 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

فإنيع يحتاجػف  ونطخًا لصبيعة األشفاؿ ذوي إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة
نػعا خاصا مغ الخعاية الػالجية التي تداعجىع عمى استثسار قجراتيع إلى أقري حج 

جي ىؤالء .  حيث يب(0202)أحسج دمحم، مسكغ وتقبل الػالجيغ لحلظ دوف ضجخ 
األشفاؿ مدتػيات مختفعة مغ الشذاط حتى في السػاقف التي ال تتصمب ذلظ، أو حتى 
عشجما يربح ذلظ غيخ مشاسب أو مبلئع لمسػقف كسا يقتخف لجيو سخعة اإلستثارة 

يتعيغ إكداب أسخ األشفاؿ ذوي  فإنو ومغ ثع، (.0202ماججة عبيج، واإلنفعاؿ )
وإكداب (، 0200دعاء السخسي، ابي مع اإلعاقة )اإلحتياجات الخاصة  التكيف اإليج

 التعامل بكفاءة مع أشفاليا، مشيا التي تسكشيا الزخورية السيارات مغ العجيج األميات
 مغ أشفاليا تػاجو التي السذكبلت خفس إلى لتمظ السيارات تصبيقيع يؤدى بحيث
ميشة الجالي، أ) أخخى  ناحية مغ لجييع التكيفي الدمػؾ بعس ميارات وتشسية ناحية،
ومغ ثع فإف اإلتجاه اإليجابي نحػ معاممة األبشاء وفق أسذ عمسية مبشية  (.0202

عمى الػعي الدميع بصبيعة ىحا اإلضصخاب وفيع جسيع أبعاده، يعسل عمى تشسية ميارات 
)جسال الخظيب ومشى الصفل بذكل يداعجه عمى حدغ التػافق مع الػاقع بذكل صحيح 

يسا وأف األثخ األكبخ في التشذئة الػالجية يخجع إلى الشسط الس(. 0202الحجيجي ، 
الدمػكي السشتيج مغ قبل الػالجيغ وخاصة األـ عبخ مخاحل الشسػ السختمفة لمصفل وبقجر 
الشجاح في األداء الػضيفي األسخي تحقق الػالجية واألمػمة غايتيا وترل إلى درجة 

 (.02224)سسيخة عبجالدالم،  عالية مغ الفاعمية والتسيد
وتعبخ الػالجية الفاعمة عغ السسارسات األمػمية الدػية السداىسة في تذكيل 
شخريات األبشاء والسعتسجة عمى خمق بيئة داعسة ليع لتسكشيع مغ مجابية الحياة 

( أنو 0202) ابخهيم قذقهش وآخخون ويؤكج  (.0202إيسان دراز، ومدائخة تبعاتيا )
تحققيا فبلبج أف تتدع أساليب تشذئتيا ألشفاليا مغ لكي ترل األـ لمفاعمية الػالجية و 

فسغ خبلؿ الرجاقة ذوي الصبيعة الخاصة بالقجرة عمى التػاصل اإليجابي الفعاؿ. 
-Ruiz)والتػاصل مع االبشاء تتسكغ األـ مغ تعجيل سمػؾ أبشائيا بكفاءة 

Hernández et al., 0202)ويتحقق ذلظ مغ خبلؿ تخؾ الفخصة لئلبغ بالتعبيخ . 
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)عبيخ السشاسب عغ أفكاره ومذاعخه الخاصة واإلستساع جيجًا لو وتفيع مذاعخه وأفكاره 
.  ومغ بيغ ميارة اإلتراؿ الفعاؿ التي تتبعيا االـ في ارساؿ (0202عبجالسشعم، 

واستكباؿ الخسالة إلى ومغ األبشاء ميارات التػاصل المفطي السختبصة بشصق الكبلـ 
قذة وغيخ المفطي كالتػاصل البرخي وتعبيخات الػجو واالستساع والسحادثة والسشا

واإلشارات واإليساءات، ميارات التػاصل السعخفي والػججاني والتفاعل اإلجتساعي وىي 
 (.0202حدام الجين أحسج وشادية عبجالخالق، ) خاصة بالتفاعل بيغ األـ وشفميا 

فإنيا تربح أكثخ كسا أنو إذا ما استصاعت األـ فيع وتحجيج أىجاؼ سمػؾ األبشاء 
قجرة عمى مداعجتيع وتغييخ بعس السػاقف الخاشئة التي تسيج لمدمػؾ غيخ السخغػب 

أنو ال يػجج أشفاؿ  (0204نبيل عتخوس )ويذيخ (. 0200)ميم ىانيسان واخخون، 
مذاكدػف ولكغ ىشاؾ آباء ال يتفيسػف شبيعة أبشائيع وما يعانػف مشو، فيع مغ لجيو 

فاألساليب اإليجابية ػالجية والفاعمية األسخية وأساليب التشذئة. القرػر حػؿ مفاليع ال
لتعامل األـ مع ابشيا ال سيسا في مخحمة الصفػلة السبكخة تديع في تحجيج استجابة الصفل 

(. 0202)نيمة عبجالقادر، في السػاقف الحياتية ويربح شفل يتستع بالثبات اإلنفعالي 
 .Aljuboori et al. (0200: 020)، Weinstein N et alويذيخ كل من  

أف إحتػاء األميات لسذكبلت األبشاء يعج ضخورة لتعجيل سمػؾ األبشاء،   (0 :0200)
ومداعجتيع بفاعمية في تشطيع الحات، كسا يكػف بسثابة العامل الػقائي ضج الدمػكيات 

 الدمبية.
ا ومسا ال شظ فيو أف السشدؿ بسا يتزسشو مغ عشاصخ مشدلية قج تعتبخ مرجر 

لمسخاشخ السشدلية والحػادث والسذاكل الرحية، الشاتجة عغ تخؾ السشطفات السشدلية، 
وعجـ اتباع اجخاءات األمغ والحساية اثشاء وبعج استخجاـ األجيدة السشدلية باإلضافة إلي 

لحا يتصمب األمخ  قجر مغ  –مايحتػيو مغ قصع أثاث قج يشتج عشيا مذكبلت صحية 
ػاء مغ خبلؿ تجريبيع عمى شخؽ التعامل مع تمظ السخاشخ الػعى مغ جانب األسخة س

أو مغ خبلؿ اإللتداـ بالقػاعج الستفق عمييا فى تذغيل األجيدة والتحقق مغ تػافخ 
 سسحاءدراسة  تؤكجو (. 0202تغخيج بخكات ودعاء حافظ، عشاصخ األماف والدبلمة )
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 الػفاة خاشئة وحػادث برػرة السرسع األثاث بيغ قػية عبلقة ( عمي وجػد0224إبخاهيم)
 مداحة كافية وجػد وعجـ األثاث تختيب سػء إلى إذ يخجع معطسيا – لؤلشفاؿ واإلصابة

قصع  زوايا إلى العخاقيل، باإلضافة كثيخ مغ لػجػد األماف عشرخ تػفيخ لمحخكة، وعجـ
 Dennis,et al(0202) ، Jayلحا فقج اوصت دراسة كل مغ  .والحادة السجببة األثاث

et al (0200)  ،(0202وإيسان سالم ) بزخورة إعجاد وتػجيو بخامج إرشادية لتثكيف
ويذيخ  ربات األسخ بآليات حساية األشفاؿ مغ مخاشخ البيئة السشدلية، ال سيسا لؤلشفاؿ.

أف األميات غالبًا ما يعجدف عغ مػاجية مذكبلت  (0200عبجالسظمب القخيظي )
ية بصخيقة واقعية ومػضػعية لعجـ معخفتيا أشفاليغ الحيغ يعانػف مغ اي مذكبلت نسائ

الكافية ووعييا بحالتو وبإحتياجاتو وفقجانيسا الكفاءات والسيارات البلزمة لمتعامل معو، 
إضافة لسا قج يذػب ردود أفعاليغ مغ مسارسات سمبية كالشكخاف واإلىساؿ أو الشبح أو 

وتذيخ دراسة كل مغ السيل إلى اليخوب والقفد فػؽ السذكمة األساسية وتجاىميا. 
(Gupta (0222 ،(0200رحاب عبجالجهاد وآخخون)  أف كثيخ مغ األميات ال

يجيجوف التعامل والتػاصل مع أبشائيع ذوي إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة 
. كسا  ويعتقجوف أنيع أشفاؿ أشكياء ومذاكدػف، ويخخجػف عغ الدمػكيات السخغػبة

، (0202( و ابخاهيم قذقهش وآخخون )0202)تغخيج بخكات  تخى دراسة كل مغ 
مهضي ،  Smetana(0202)(، 0202حدام الجين أحسج وشادية عبجالخالق )

أف ىشاؾ حاجة ممحة إلى تجريب األميات مغ خبلؿ بخامج  (0200اليهيسل وآخخون )
إرشادية عمى السيارات الػالجية الفعالة حتى يدتصيعػا الكياـ بجورىع بذكل فعاؿ ويديع 

  تحديغ كفاءة األبشاء في التعامل مع اآلخخيغ واإلنجماج معيع.في 
لحا تعج البخامج اإلرشادية وسيمة لمعبلج والػقاية وتشسية السيارات، وتخجـ عسػمًا 

حيث تعتبخ أداة  (.0202ربيع نهفل وشيساء صقخ،تسكيغ األسخة مغ إدارة الحياة )
اده ومؤسداتو وفقًا لسا تقجمو ىحه إجتساعية ليا احتياج كبيخ في تغييخ السجتسع بأفخ 

البخامج مغ خجمات واستخاتيجيات تديع في التغمب عمى السذكبلت وإيجاد الحمػؿ 
لحا تػجو معطع البخامج اإلرشادية لمسخأة حيث انيا (. 0202،عمياء الحسيجيالسشاسبة )

https://jsrep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=206237&_au=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B3%D8%B9%D8%AF++%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A


 

 3311 

 0202يشايخ ـ الخابع واألربعهن  ـ العجدالتاسع السجمج 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

تعج أحج السجاخل السيشية لمتشسية ألنيا تسثل نرف السجتسع السرخي، ورصيجًا فخسًا 
ور حيػي ومؤثخ لمغاية، مغ القػي البذخية التي لػ أحدغ استثسارىا يسكغ أف تقػـ بج

فيي السدئػلة األولي عغ اإلىتساـ بالحفاظ عمي الرحة الجدسية والشفدية والتشذئة 
 el al.(0204)  Joanne(. فقج أكج0202نهرا الظهخي،اإلجتساعية ألفخاد أسختيا )

عمي دور األـ في الحج مغ مخاشخ اإلصابات غيخ الستعسجة لجي األشفاؿ. لحلظ فإنيا 
اجة ماسة إلى التجريب عمى التعامل الدميع مع شفميا، وتذجيعو عمى تربح فى ح

)نعسة إكتداب الدمػؾ السخغػب والتخمز مغ مطاىخ الدمػؾ غيخ السخغػب
 (. 0222رقبان،

وفي ضػء ماسبق ووفقًا لسا أوضحتو اإلحرائيات بذأف أف ندبة كبيخة مغ 
زما ليع حتى سغ البمػغ، األشفاؿ ذوي إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة سيطل مبل

وانصبلقًا مغ خصػرة ما يتعخض ىؤالء األشفاؿ مغ مذكبلت إجتساعية ومشدلية، تخى 
الباحثتاف أنو مغ الزخوري إعجاد بخنامج إرشادى يدتيجؼ أميات األشفاؿ ذوي 
إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة، حتي تتسكغ مغ  التكيف والتعامل معيع بجرجة 

اءة والسيارة بسا يتشاسب مع ضخوفيع الخاصة وشبيعتيع، األمخ الحي عالية مغ الكف
ومن ىشا نبعت مذكمة الجراسة الحالية لتجيب عمى . يشعكذ إيجابيًا عمى أشفاليغ

الدؤال التالى : ما فاعمية بخنامج إرشادي لتشسية وعي األميات بسيارات األمهمة 
وذلك من خالل خط الحخكة؟ الفاعمة في األطفال ذوي إضظخاب تذتت اإلنتباه وف

 األسئمة الفخعية التالية:
ما أكثخ مطاىخ إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة التي تعاني مشيا االميات   -8

 مع أشفاليا؟
ما أكثخ مرادر الحرػؿ عمى السعمػمات الستعمقة بالسيارات األمػمية في  -0

 التعامل مع األشفاؿ؟
الفاعمة بسحاورىا ، واألوزاف الشدبية لكل األمػمة  ما مدتػى وعي األميات بسيارات -3

 محػر؟
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لستغيخات الجيسػغخافية لمجراسة ) حجع ىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة إحرائيًا بيغ ا -3
 مداحة السدكغ( ووعي -فئات الجخل الذيخى لؤلسخة -السدتػى التعميسى لؤلـ  -األسخة

إكداب  -إلتراؿ الفعاؿ)ااألميات عيشة الجراسة بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا
 ؟  الحساية مغ السخاشخ السشدلية( -الدمػؾ السخغػب

متػسصات درجات األميات عيشة الجراسة في ىل تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ  -5
 -عسل األـ -األمػمة الفاعمة بسحاورىا تبعًا لسكاف سكغ األسخة الػعي بسيارات

 ؟ جشذ الصفل
سصات درجات عيشة الجراسة في الػعي ىل يػجج تبايغ داؿ احرائيا بيغ متػ  -2

 -حجع األسخة األمػمة الفاعمة بسحاورىا تبعًا لمستغيخات الجيسػغخافية لمجراسة ) بسيارات
 تختيب الصفل بيغ إخػتو(؟ - فئات الجخل الذيخى لؤلسخة -السدتػى التعميسى لؤلـ

خ التابع ما ندبة مذاركة الستغيخات السدتقمة فى تفديخ ندبة التبايغ فى الستغي -7
 معامبلت اإلنحجار ودرجة اإلرتباط؟ )ميارات األمػمة الفاعمة( تبعًا ألوزاف

ىل تػجج فخوؽ في متػسصات درجات األميات عيشة الجراسة في الػعي بسيارات  -1
 األمػمة الفاعمة بسحاورىا قبل وبعج تصبيق البخنامج اإلرشادي؟

ات األمػمة الفاعمة ما حجع تأثيخ البخنامج السعج عمى وعي األميات بسيار  -9
 بسحاورىا؟

  :أىجاف البحث
فاعمية بخنامج إرشادي لتشسية ىجف البحث برفة رئيدية إلى دراسة مجى  

وعي األميات بسيارات األمهمة الفاعمة في التعامل مع األطفال ذوي إضظخاب تذتت 
 وذلك من خالل األىجاف الفخعية التالية:اإلنتباه وفخط الحخكة؟ 

ىخ إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة التي تعاني مشيا تحجيج أكثخ مطا -8
  االميات مع أشفاليا.
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أكثخ مرادر الحرػؿ عمى السعمػمات الستعمقة بالسيارات األمػمية في التعامل  -0
 مع األشفاؿ.

األمػمة الفاعمة بسحاورىا ، واألوزاف الشدبية  تحجيج مدتػى وعي األميات بسيارات -3
 لكل محػر.

لستغيخات الجيسػغخافية لمجراسة ) قة االرتباشية دالة إحرائيًا بيغ االكذف عغ العبل -3
مداحة السدكغ(  -فئات الجخل الذيخى لؤلسخة -السدتػى التعميسى لؤلـ  -حجع األسخة

 -) اإلتراؿ الفعاؿاألميات عيشة الجراسة بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا ووعي
 خ السشدلية(.الحساية مغ السخاش -إكداب الدمػؾ السخغػب

 متػسصات درجات األميات عيشة الجراسة في الػعي بسياراتتحجيج الفخوؽ بيغ  -5
 .جشذ الصفل -عسل األـ -األمػمة الفاعمة بسحاورىا تبعًا لسكاف سكغ األسخة

األمػمة  دراسة التبايغ بيغ متػسصات درجات عيشة الجراسة في الػعي بسيارات -2
السدتػى التعميسى  -حجع األسخة لجيسػغخافية لمجراسة )الفاعمة بسحاورىا تبعًا لمستغيخات ا

 تختيب الصفل بيغ إخػتو(.- فئات الجخل الذيخى لؤلسخة -لؤلـ
تحجيج ندبة مذاركة الستغيخات السدتقمة فى تفديخ ندبة التبايغ فى الستغيخ التابع  -7

 معامبلت اإلنحجار ودرجة اإلرتباط. )ميارات األمػمة الفاعمة( تبعًا ألوزاف
لكذف عغ الفخوؽ بيغ متػسصات درجات األميات عيشة الجراسة في الػعي ا -1

 بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا قبل وبعج تصبيق البخنامج اإلرشادي.
دراسة حجع تأثيخ البخنامج السعج عمى وعي األميات بسيارات األمػمة الفاعمة  -9

 بسحاورىا.
 أىسية البحث: 

 األىسية الشظخية فى مجال التخرص:
تقجـ ىحه الجراسة لسكتبة التخرز معمػمات حػؿ ما تسارسو أميات األشفاؿ السرابيغ  .8

بفخط الحخكة وتذتت اإلنتباه مغ ميارات والجية فاعمة في التعامل مع مطاىخ ذلظ 
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اإلضصخاب، مسا يديع في التحديغ لسا يقـػ بو الصفل مغ سمػكيات وتػجيييا نحػ 
 الدمػؾ اإليجابي.

خيحة ىامة بالسجتسع أال وىي، األـ والتي تعج أحج الخكائد والجعائع تتشاوؿ الجراسة ش .0
األساسية في األسخة والسجتسع ككل، والتي يقع عمى عاتقيا مدئػلية تشسية األبشاء 
وتػجيو سمػكيع نحػ الدمػؾ اإليجابي السخغػب، مسا يتصمب أف تكػف عمى درجة 

  مع أبشائيا.عالية مغ الكفاءة والسيارة األمػمية في التعامل 
تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا مغ تشاوليا أحج السػضػعات اليامة فى العبلقات األسخية  .3

وىػ السيارات الػالجية لؤلميات كسجخل قػي لعبلقة ناجحة ومثسخة مع أبشائيا برفة 
 عامة ومع األشفاؿ ذات الصبيعة الخاصة عمى وجو الخرػص.

في تشسية وعي أميات األشفاؿ ذوي  إضيار الجور الحيػي لتخرز إدارة السشدؿ .3
إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة بسيارات األمػمة الفاعمة في التعامل معيع 
وتقبميع وتحػيل شاقاتيع مغ شاقة غيخ مخغػبة ومرجرًا لمسذكبلت إلى شاقة فاعمة 

 يدتفاد مشيا في تشسية ذلظ الصفل. 
 

 األىسية التظبيقية لخجمة السجتسع:
سية التصبيكية ليحا البحث فيسا سػؼ يتختب عمى البخنامج السعج والسصبق مغ تتسثل األى .8

تذتت اإلنتباة وفخط الحخكة نتائج تديع فى رفع وعى أميات األشفاؿ ذوى إضصخاب 
خاصة فى ضل حاجة ىحه الفئة لسيارات خاصة مغ قبل األـ في التعامل مع ما 

تػاء سمػكاتيع غيخ السخغػبة يعانػف مشو مغ مطاىخ ىحا اإلضصخاب واستيعاب واح
وكحلظ تييئة البيئة السشدلية لتكػف أقل مرجرًا لمسخاشخ التي قج يتعخض ليا ىؤالء 

 األشفاؿ بدبب حخكتيع وشاقاتيع الدائجة غيخ السحدػبة.
يعج مػضػع البحث مغ السػضػعات اليامة بالعرخ الحالي حيث يتساشي مع رؤية  .0

يتع بتييئة كافة الطخوؼ السادية والبذخية  لمتشسية السدتجامة حيث ي 0232مرخ 
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السحيصة بالفئات ذوي اإلحتياجات والصبيعة الخاصة والحي يعج فئة األشفاؿ ذوي 
 إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة أحجىع.

تديع نتائج ىحا البحث فى تقجيع قدط مغ السعمػمات والشتائج التى قج تفيج الباحثيغ  .3
إستخاتيجيات وخصط تشسػية بسا يتيح كافة الطخوؼ والجيات الستخررة فى رسع 

 السادية والبذخية ليحه الفئة مغ األشفاؿ ذوى إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة.
 .الفخوض البحثية -
تػجج عبلقة ارتباشية دالة إحرائيًا بيغ بعس الستغيخات الجيسػغخافية لمجراسة  -8

مداحة السدكغ(،  -لذيخى لؤلسخةالجخل ا -السدتػى التعميسى لؤلـ -)حجع األسخة
ووعى أميات األشفاؿ ذوي تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة عيشة الجراسة بسيارات 

الحساية  -إكداب الدمػؾ السخغػب -األمػمة الفاعمة بسحاورىا )اإلتراؿ الفعاؿ
 مغ السخاشخ السشدلية(.

تذتت  تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات وعى أميات األشفاؿ ذوي  -0
إكداب  -اإلنتباه وفخط الحخكة بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا )اإلتراؿ الفعاؿ

 -الحساية مغ السخاشخ السشدلية( تبعًا لػ )مكاف سكغ األسخة -الدمػؾ السخغػب
 جشذ الصفل(. -عسل األـ

يػجج تبايغ داؿ إحرائيًا بيغ متػسصات درجات األميات عيشة الجراسة فى مدتػى  -3
إكداب الدمػؾ  -سيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا )اإلتراؿ الفعاؿالػعى ب
الحساية مغ السخاشخ السشدلية( تبعا لمستغيخات الجيسػغخافية لمجراسة  -السخغػب

تختيب الصفل  -الجخل الذيخى لؤلسخة  -السدتػى التعميسى لؤلـ -)حجع األسخة
 بيغ أخػتو(. 

فى تفديخ ندبة التبايغ فى الستغيخ التابع تختمف ندبة مذاركة الستغيخات السدتقمة  -3
)ميارات األمػمة الفاعمة( تبعًا ألوزاف معامبلت اإلنحجار ودرجة اإلرتباط مع 

 الستغيخ التابع.
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تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في متػسصات درجات األميات فى مدتػى الػعى  -5
 -السخغػبإكداب الدمػؾ  -بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا )اإلتراؿ الفعاؿ

 اإلجسالي( قبل وبعج تصبيق البخنامج اإلرشادي. -الحساية مغ السخاشخ السشدلية
 األسمهب البحثي:

 :مرظمحات البحث والسفاهيم اإلجخائيةأواًل: 
 Effectivenessفاعمية: 

قياس مجي قجرة البخنامج اإلرشادي عمي تحقيق أىجافو السشذػدة وحل السذكبلت 
السخجػة بأقري حج مسكغ، وتقاس الفاعمية بػضػح خصة وتشفيحىا الستػقعة لبمػغ الشتائج 

 (0202نهرا الظهخي،وتقييسيا ) 
 Guidance Program  Theالبخنامج اإلرشادى:  -
( بأنو خصة مشيجية تذسل 0202حدن شحاتة وزيشب الشجار )يعخفو   

ائز مجسػعة مغ السعمػمات واألنذصة السشطسة الستخابصة والخبخات تتشاسب مع خر
واحتياجات األفخاد السعج البخنامج مغ أجميع ويقجـ في صػرة عجد مغ الجمدات 

 اإلرشادية.
مجسػعة مغ الجمدات اإلرشادية السػجية ألميات بأنو وتعخفو الباحثتان إجخائيًا: 

األشفاؿ ذوي اضصخاب فخط الحخكة وتذت االنتباًه خبلؿ فتخة زمشية معيشة فى ضػء 
سػعة مغ الخبخات التخبػية والسيارات واألنذصة الستخابصة أسذ عمسية ، متزسشة مج

واإلجخاءات السشاسبة بيجؼ اكداب األميات ميارات األمػمة الفاعمة في التعامل مع 
 مؤدية في الشياية إلى إحجاث تغيخ سمػكي لؤلميات. أشفاليغ، 

  فاعمية بخنامج إرشادي: -
The Effectiveness oF A Guidance Program   

بأنو: مجي قجرة البخنامج اإلرشادي السعج عمي رفع وعي  الباحثتان إجخائياً خفو تع
األميات بسيارات األمػمة الفاعمة في التعامل مع األشفاؿ ذوي إضصخاب تذتت 

  اإلنتباه وفخط الحخكة
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ىي عسمية ديشاميكية تيجؼ إلى تصػيخ السعمػمات والسعارؼ والسيارات لخفع  التشسية: 
( وتعخؼ 0227ية لجى غالبية مغ أفخاد السجتسع )مجحت أبػ الشرخ، مدتػى الخفال

الباحثة تشسية الػعي إجخائيًا: تحديغ وتصػيخ مدتػى السعمػمات والسعارؼ والسسارسات 
 بسا يكدب األميات ميارات لمتعامل مع األشفاؿ ذوى تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة.

والسذاعخ التي تحجد إدراؾ وفيع الفخد مجسػعة السعارؼ والسفاليع واإلتجاىات  الهعي:
 (0283لمػاقع السحيط بو وترػراتو الخاىشة والسدتقبمية لو )شو نجع ،

وتعخؼ الباحثة الػعي إجخائيًا بأنو مجسػعة السعارؼ والسسارسات الستعمقة بسيارات 
 األميات فى التعامل مع األشفاؿ ذوى إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة.

  Effective Motherhood Skillsهمة الفاعمة:     ميارات األم
( 0202( و إبخاهيم قذقهش وآخخون )0222دمحم رزق )عخفيا كل مغ  

مجسػعة التفاعبلت الدمػكية اإليجابية التي يقػـ بيا الػالجاف وتشعكذ آثارىا عمى 
ات الصفل مغ حيث إكتدابو لمسيارات البلزمة في حياتو ومغ ثع الحج مغ ضيػر الدمػكي

 الدمبية ومشعيا قبل حجوثيا.
بأنيا نذاط معقج يذسل سمػكيات متعجدة تؤثخ   Restrepo (0222)ويعخفيا 

فى سمػكيات ونتاج األبشاء ، ويدتخجـ األباء مجسػعة متشػعة مغ السيارات واألساليب 
تتزسغ التأديب الػالجى والتػاصل والقمق العاشفى واإلرتباط باإلضافة إلى اإلشخاؼ 

بأنيا مجسػعة مغ السعارؼ والدمػكيات  (0202تغخيج بخكات )ابة وتعخفيا والخق
واإلتجاىات والكيع التى تديج مغ قجرة وكفاءة األميات عمى الكياـ بجورىغ، وبشاء 

 تفاعبلت أكثخ إيجابية مع أبشائيغ.
: مجسػعة السسارسات الدمػكية اإليجابية التي تعكذ امتبلؾ وتعخف إجخائيًا بأنيا

ت السعخفة األساسية لصبيعة الصفل ذوي إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة، األميا
وفيع سمػكو وتقبمو، والقجرة عمى التعامل بكفاءة وفاعمية مع ما يرجر مشو مغ سمػكيات 

 -إكداب الدمػؾ السخغػب -األمػمة الفاعمة )اإلتراؿ الفعاؿخاشئة، وتتسثل ميارات 
 .الحساية مغ السخاشخ السشدلية
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مجسػعة السسارسات المفطية وغيخ المفطية التي : يارة اإلترال الفعالم -
تدتخجميا األـ إلنذاء وتصػيخ خط تػاصل فّعاؿ مع الصفل وذلظ بسبادلتو 

 الحػار والتفاىع واإلصغاء إليو باىتساـ وشغف بكافة األمػر الحياتية.
تتبعيا  : مجسػعة السسارسات واإلجخاءات التيميارة إكداب الدمهك السخغهب -

األـ مع شفميا بيجؼ تعجيل سمػكو غيخ السخغػب واكدابو آداب الدمػؾ وحدغ 
الترخؼ في جسيع شئػنو الحياتية مسا يجعمو أكثخ تباتا وتشطيسًا وأقل إحجاثًا 

 لمسذكبلت.
: مجسػعة السسارسات واإلجخاءات الػقائية ميارة الحساية من السخاطخ السشدلية -

ية الصفل مسا قج يتعخض لو بالسشدؿ مغ مخاشخ التي تتبعيا األـ بيجؼ حسا
مشدلية ومذكبلت صحية ناتجة عغ التعامل مع  السشطفات او األدوات 
واألجيدة السشدلية اثشاء وبعج استخجاميا، وأيزا سػء مػاصفات وتػزيع األثاث 

 السشدلي. 
 

-Attentionاألطفــــــال ذوي إضــــــظخاب تذــــــتت اإلنتبــــــاه وفــــــخط الحخكــــــة   -
Deficit/Hyperactivity Disorders:  ىػػع األشفػػػاؿ الػػحيغ يعػػانػف مػػػغ

عػػػػػجـ القػػػػػجرة عمػػػػػػى اإلنتبػػػػػاه والقابميػػػػػة لمتذػػػػػػتت والحخكػػػػػة السفخشػػػػػة واإلنجفاعيػػػػػػة 
والرػػعػبة فػػي التخكيػػد عشػػج قيػػاـ بالشذػػاط  ومػػغ ثػػع عػػجـ إكتسػػاؿ الشذػػاط بشجػػاح 

أف  (0202محســــهد حدــــن)(. ويذػػػيخ 0200رحـــاب عبــــجالجهاد وآخـــخون، )
سثػػل فػػي عػػجـ القػػجرة عمػػى االنجػػاز لمسيػػاـ واالنتقػػاؿ مػػغ نذػػاط تذػػتت االنتبػػاه يت

آلخى بصخيقة عذػائية دوف اكسالو، أما فخط الحخكػة فتتسثػل فػي كثػخة الحخكػة و 
 اإلنجفاعية في األفعاؿ قبل التفكيخ في الفعل.

أقػػل -3بػػأنيع: ىػػؤالء األشفػػاؿ الػػحيغ تتػػخاوح أعسػػارىع ) الباحثتــان إجخائيــاً وعػػخفتيع  
( والحيغ يعانػف مغ الشذاط الدائج والحخكة السفخشة وضعف التخكيد في سشػات 7مغ

 أداء األعساؿ ومغ ثع صعػبة إكساؿ السياـ السصمػبة مشيع بالرػرة السصمػبة. 
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 : مشيج البحث ثانيًا: -
اتبع في ىحا البحث السشيج الػصفي التحميمي، والحى يعتسج عمى دراسة الطاىخة 

ػصفيا وصفًا دقيقًا ويعبخ عشيا تعبيخًا كسيًا أو كيفيًا كسا تػجج فى الػاقع وييتع ب
باستخجاـ الصخؽ االحرائية وتحميميا وتفديخىا لمػصػؿ إلى تقييسات بذأنيا استخبلص 

: يعشي تغييخ متعسج السشيج التجخيبيالشتائج والسقارنة بيشيا وبيغ الصخؽ السختمفة، 
غييخات الشاتجة في ىحه الػاقعة ومزبػط لمذخوط السحجدة لػاقعة معيشة ومبلحطة الت

 (. 0202 ذوقان عبيجات وآخخون،ذاتيا وتفديخىا )
 :حجود البحثثالثًا: -
 الحجود البذخية:-
( أـ لصفل ذوى إضصخاب تذتت اإلنتباه 871وبمغ عجد )عيشة الجراسة األساسية:  -أ

وفخط الحخكة تع اختيارىغ بصخيقة عسجية غخضية مغ أميات األشفاؿ ذوى إضصخاب 
تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة، حيث يذتخط أف تكػف األـ لجييا شفل واحج عمى األقل 

سشػات(، ومغ مدتػيات  7تأكج إصابتو بتذتت اإلنتباه وفخط الحخكة وال يتجاوز عسخه )
( استسارة مشيع 00إجتساعية وإقترادية وتعميسية مختمفة، وذلظ بعج استبعاد عجد)

ات عمي بشػد االستبياف أو لكبخ أعسار األبشاء عغ بدبب رفس عجـ استكساؿ االستجاب
 العسخ السحجد. 

( أـ مغ 32: تع تصبيق البخنامج عمى عيشة بمغ قػاميا )عيشة الجراسة التجخيبية -ب
أميات األشفاؿ ذوى إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة ذوات الػعى السشخفس 

 عسجية غخضية.  بسيارات األمػمة الفاعمية، وقج تع إختيارىا بصخيقة
أميات األشفاؿ ذوى إضصخاب تذتت اإلنتباه اختيخت العيشة مغ  الحجود السكانية: - 

وفخط الحخكة بخيف وحزخ محافطة الذخقية، والسمتحق أشفاليغ بسجارس التخبية 
بعس الخوضات الخاصة والحكػمية بسخكد مشيا  –الفكخية بكفخ الحرخ بالدقازيق 

بعة ليع مثل العديدية وصبيح، وذلظ بسداعجة األخرائييغ القسح وىيييا والقخى التا
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 –اإلجتساعييغ والشفدييغ بيع . وتع تصبيق البخنامج بسجرسة التخبية الفكخية بالدقازيق 
  محافطة الذخقية لتخدد األميات بالفعل عمى السجرسة ولقخبيا مغ مكاف سكغ الباحثتاف.

نية عمى عيشة الجراسة األساسية فى شيخ تع تصبيق الجراسة السيجاالحجود الدمشية:  - 
ـ. وتع تصبيق البخنامج اإلرشادي عمى عيشة الجراسة 0208سبتسبخ وأكتػبخ مغ عاـ 
 ـ.0200التجخيبية خبلؿ شيخ يشايخ 

 :الستغيخات البحثيةرابعًا: 
 .: البخنامج اإلرشاديالستغيخ السدتقل -
 : ميارات األمػمة الفاعمة.الستغيخ التابع - 

  :إعجاد وبشاء أدوات البحث وتقشيشيا:  خامداً 
 اشتسمت أدوات الجراسة الحالية عمي ما يمي:

بيانات خاصة  وتذتسل عمي لألسخة )إعجاد الباحثتان(:  استسارة البيانات العامة -0
  -تختيب الصفل -عجد أفخاد األسخة  -جشذ الصفل–باألسخة مغ حيث  بيئة الدكغ 

 –مداحة الدكغ -عسل األـ  -الذيخى لؤلسخة الجخل  -السدتػى التعميسى لؤلـ 
أكثخ مطاىخ إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة التي تعاني مشيا االميات مع 

بالسيارات األمػمية في مرادر الحرػؿ عمى السعمػمات الستعمقة  – أشفاليا
 التعامل مع األشفاؿ

ال )إعجاد مقياس الهعى بسيارات األمهمة الفاعمة فى التعامل مع األطف    -0
لمػعى تع إعجاد اإلستبياف في ضػء اإلشار الشطخي، والسفيـػ اإلجخائي الباحثتان(: 

( عبارة 30بسحاورىا، حيث شسل )بسيارات األمػمة الفاعمة فى التعامل مع األشفاؿ 
خبخية، وتتحجد استجابتيغ عمييا وفق ثبلث استجابات )دائسا، أحيانا، ال( ، 

اور رئيدية ىي الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة وتزسغ اإلستبياف ثبلثة مح
الحساية مغ السخاشخ السشدلية(، وقج  -إكداب الدمػؾ السخغػب -)اإلتراؿ الفعاؿ

( عبارة، ومحػر إكداب الدمػؾ السخغػب 83اشتسل محػر اإلتراؿ الفعاؿ عمي )
 ( عبارة.  83( عبارة، ومحػر الحساية مغ السخاشخ السشدلية )85عمي )



 

 3311 

 0202يشايخ ـ الخابع واألربعهن  ـ العجدالتاسع السجمج 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 : اإلستبيانتقشين 
 أواًل : حداب صجق اإلستبيان:

تع عخض مكياس الػعى بسيارات األمػمة الفاعمية في صػرتو األولية صجق السحتهي:  -أ
( مغ األساتحة السحكسيغ أعزاء ىيئة التجريذ في مجاالت إدارة السشدؿ 88عمى عجد )

لمتأكج مغ أف عبارات  والسؤسدات ، التخبية وعمع الشفذ بجامعتي الدقازيق والسشػفية، وذلظ
اإلستبياف مختبصة بيجؼ ىحا اإلستبياف، والتأكج مغ صياغة العبارات وتحجيج إتجاه كل 
عبارة، أو إضافة أى عبارة مقتخحة. وبحداب تكخار اإلتفاؽ لجى السحكسيغ تخاوحت ندب 

٪  وضل عجد العبارات كسا 822٪ إلى 98.7اإلتفاؽ عمى عبارات أدوات الجراسة ما بيغ
 .ىػ
تع ذلظ بتصبيق مكياس البحث عمي عيشة استصبلعية مغ األميات االتداق الجاخمي:  -ب

( أـ، وتع حداب معامل إرتباط بيخسػف بيغ محاور كل إستبياف والسجسػع 32بمغ عجدىغ )
 ( ذلظ:8الكمي لو، ويػضح ججوؿ )

والجرجة الكمية  الهعى بيارات األمهمة الفاعمة( معامل اإلرتباط بين محاور إستبيان 0ججول )
 (022سقياس )ن=لم

ميارة إكداب الدمهك  ميارة اإلترال الفعال لمسقياسالجرجة الكمية 
 السخغهب

ميارة الحساية من 
 السخاطخ السشدلية

سيارات إجسالى الهعى ب
 األمهمة الفاعمة 

2.101*** 2.155*** 2.102*** 

 
 2.220دال عشج  ***
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شية مػجبة عشج مدتػى داللة ( وجػد عبلقة ارتبا8يػضح ججوؿ )   
( وجػد 0كسا يتزح مغ ججوؿ )بيغ محاور اإلستبياف والجرجة الكمية،  2.228

بيغ عبارات كل محػر  2.228عبلقة إرتباشية مػجبة عشج مدتػى داللة 
مسا يجؿ عمي اإلتداؽ الجاخمي لعبارات اإلستبياف، والجرجة الكمية لمسحػر، 

 ا.سبحثيباستخجاميا في  لمباحثتافويدسح 
الهعى بسيارات األمهمة الفاعمة  محاور مقياس عبارات( معامل اإلرتباط بين 0ججول )

 (022لكل محهر )ن=والجرجة الكمية 

رلى 

 انعجبرح

انىعً ثًهبرح 

 اإلرصبل انفعبل

رلى 

 انعجبرح

انىعً ثًهبراد 

إكسبثٍ انسهىن 

 انًرغىة

رلى 

 انعجبرح

انىعً ثًهبرح 

انحًبَخ يٍ 

 خانًخبطر انًُزنُ

7 07410*** 7 074.0*** 7 07231*** 

4 07427*** 4 07386*** 4 07246*** 

4 07387*** 4 07246*** 4 0728.*** 

3 07438*** 3 07303*** 3 07344*** 

2 07484*** 2 07318*** 2 073.6*** 

8 07380*** 8 07483*** 8 07774** 

1 07324*** 1 077.8** 1 07712** 

6 07300*** 6 07304*** 6 07404*** 

. 07381*** . 0730.*** . 07341*** 

70 07333*** 70 07384*** 70 07303*** 

77 07462*** 77 07320*** 77 07464*** 

74 0746.*** 74 07378*** 74 07336*** 

74 0738.*** 74 07413*** 74 07244*** 

73 482*** 73 07432***   

  72 07281***   

: وذلظ لمتأكج مغ ثبات الشتائج التي تع التػصل السقاييذ ثانيا: حداب ثبات
إلييا عشج إعادة التصبيق مخة أخخى ويعتبخ معامل الثبات جيجا إذا بمغت قيستو 

 Alpha-Cronbachألفا كخونباخ فأعمي، وقج تع إستخجاـ معامل  2.7
لتحجيج قيسة االتداؽ الجاخمي لمسكياس حيث تع حداب معامل ألفا لكل محػر 

 مى حجه ولمسكياس ككل.ع
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 ( معامل ألفا لسحاور مقياس الهعى بسيارات األمهمة الفاعمة 2ججول )
 يعبيم آنفب كروَجبخ اإلسزجُبٌيحبور 

 07184 انىعً ثًهبرح اإلرصبل انفعبل-7

 07140 انىعً ثًهبرح إكسبة انسهىن انًرغىة-4

 07172 انىعً ثًهبراد انًخبطر انًُزنُخ-4

نهىعً ثًهبراد األيىيخ انذرجخ انكهُخ 

 انفبعهخ
07606 

أف معامل ألفا لسجسػع عبارات الػعى بسيارات األمػمة ( 3يػضح ججوؿ )
وتعتبخ ىحه الكيسة مقبػلة وعالية مسا يؤكج ثبات  2.121ككل ىػ الفاعمة 

 اإلستبياف وصبلحيتو لمتصبيق في البحث العمسي.
مهمة الفاعمة في صهرتو وبشاءًا عمي ذلك أصبح مقياس الهعى بسيارات األ

( عبارة خبخية، وتتحجد استجابتيغ 30شسل اإلستبياف عمي ) :الشيائية كسا يمي
( 8-0-3عمييا وفق ثبلث استجابات )دائسا، أحيانا، ال(عمي مكياس مترل )

( إلتجاة العبارة الدمبي، وتزسغ اإلستبياف 3-0-8إلتجاة العبارة اإليجابي، )
الحساية مغ  -إكداب الدمػؾ السخغػب -اؿ الفعاؿثبلثة محاور رئيدية )االتر

السخاشخ السشدلية(، وقج تع تقديع مدتػي الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة لعيشة 
مختفع( مغ خبلؿ حداب السجي  –متػسط -البحث إلي مدتػي وعى )مشخفس

وأبعاده تبعا لمبيانات السذاىجة نتيجة تصبيق اإلستبياف مغ السعادالت اآلتية: 
،  شػؿ الفئة= 8اقل درجة مذاىجة(+ -جي= )أكبخ درجة مذاىجةالس

(، وبشاءا عمي ذلظ وضعت درجات كسية إلستجابات أفخاد العيشة عمي 3)السجي/
الػعى بسيارات  وبالشدبة إلجساليمكياس الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة 

ىجة قل درجة مذاأ( درجة، و 802أعمي درجة مذاىجة ) : فكانتاألمػمة الفاعمة
  درجة. 01وشػؿ الفئة  13( درجة، وكاف السجى 30)

 وفيسا يمي عخضا تفريميا ليحه السحاور:
( عبارة، 83وقج اشتسل عمي ): الهعى بسيارة اإلترال الفعال: السحهر األول -

 01( درجة وكاف السجى 83(، وأقل درجة مذاىجة )30فكانت أعمي درجة مذاىجة )
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اتو في حخص األـ أف يحكي  شفميا ليا عسا يجور ، وقج تسثمت عبار 9وشػؿ الفئة 
حخصيا أف تكػف السيسة أو الشريحة التى تخسميا ألبشيا واضحة ومفيػمة  -بيػمو

استخجـ نبخة صػت ىادئة عغ تػجيو شفميا  -تفيع نبخات صػت االبغ الدخيعة -لو
مداعجة ابشيا عمى  -الحفاظ عل التػاصل البرخي عشج الحجيث مع شفميا-ونرحو

الحخص عمى معخفة  -تبادؿ كمسات الحب والجؼء مع شفميا -التعبيخ عغ مذاعخه
 -الدساح لئلبغ بإبجاء رايو حػؿ األمػر التي ال تعجبو -مايحبو أو يكخىو ابشيا

 .الحخص عمى عجـ مقاشعتو عشج التحجث -معخفة ما يحتاجو االبغ دوف اف يتحجث
: وقج اشتسل عمي ك السخغهببسيارة إكداب الدمه  الهعى: السحهر الثاني  - 
( درجة 85)قل درجة مذاىجة أ(، و 35( عبارة، فكانت أعمي درجة مذاىجة )85)

، وقج تسثمت عباراتو في الحخص عمى معخفة 82وشػؿ الفئة  32وكاف السجى 
احتػاء -معمػمات عغ خرائز إضصخاب فخط الحخكة وأساليب التعامل معو

مقابمة الصفل بكمسات شيبة عشجما  -فةانفعاالت وغزب االبغ بالسػاقف السختم
تجريب الصفل عمى التستع  -تقجيع مكافئات عشج قياـ الصفل بفعل حدغ-يخصيء

عجـ أعصاء الصفل مجسػعة األوامخ مخة -باليجوء والمباقة في الحجيث مع اآلخخيغ
تجريب اإلبغ  -تكميف الصفل ببعس السياـ البديصة ومكافئو عشج اتساميا -واحجة

 -العابو..( بالذكل الدميع -تختيب غخفتو -اـ بسيامو اليػمية )غدل اسشانوعمى الكي
 -تػجو شاقة شفميا باإلشتخاؾ لو في دورات وبخامج لتشسية وصقل السيارات )رسع

تعيج عمى  -الثشاء عمى شفميا اذا اتدع بالدمػؾ الياديء -العاب رياضية...(  
أشخؾ الصفل في ألعاب  -اذىانومدسع ابشيا مخارًا  الكمسات والجسل لتخسخ في 

 التخكيب لتشسية قجرتو عمى التخكيد
: وقج اشتسل بسيارة الحساية من السخاطخ السشدلية لهعىا: السحهر الثالث -

قل درجة مذاىجة أ( درجة، و 39( عبارة، فكانت أعمي درجة مذاىجة )83عمي )
عجـ تخؾ ، وقج تسثمت عباراتو في 1وشػؿ الفئة  02( درجة وكاف السجى 83)

إبعاد السكػاه وىي ساخشة عغ أيجي -الصفل يمعب باالكياس الببلستيكية الفارغة
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 -تغصية الدوايا الحادة لقصع األثاث بقصع مصاشية لمحساية مغ الحػادث -األشفاؿ
أبعاد  -تغصية مفاتيح الكيخباء  –أغبلؽ األبػاب والشػافح جيجًا لسشع عبث األبشاء بيع 

-مخاعاة أف تكػف إضاءة السشدؿ كافية -عغ شخؼ البػتاجازقبليات الديت السغمي 
الحخص عمى التحكع في أماف  -الحخص عمي غديل يج شفمى قبل وبعج االكل

 -إبعاد السػاد الكيساوية عغ أيج األشفاؿ -األجيدة السشدلية لحساية شفميا مغ الخصخ
الػقػع  ووضع سجاد ثابت وسسيظ فى ارضيات السصبخ او الحساـ لسشع الصفل مغ

 او التدحمق.
)خظهات البخنامج اإلرشادي السعج لتشسية الهعى بسيارات األمهمة الفاعمة  – 2

 إجخاءات تشفيحه وتقيسو( -بشائو 
بالػعي تزسغ إعجاد البخنامج اإلشبلع عمى الجراسات الدابقة والبحػث السختبصة 

إيساف دراز (، 0283بسيارات األمػمة الفاعمة، والتي مشيا عبيخ عبج السشعع )
(، إبخاليع قذقػش 0282(، نيمة عبجالقادر )0282(، تغخيج بخكات )0285)

(. باإلضافة إلى 0202(، أميشة الجالي )0202(، أحسج الديج )0287وآخخوف )
السقاببلت الذخرية مع األميات، والسشاقذة معيغ لمتعخؼ عمى مسارساتيغ 

خاب تذتت اإلنتباه وفخط األمػمية الفاعمة في التعامل مع أشفاليغ ذوي إضص
الحخكة  باإلضافة إلي اإلستشاد إلي استجاباتيغ في استبياف ميارات االمػمة 
الفاعمة، بيجؼ تحجيج أكثخ السحاور انخفاضًا في مدتػي السيارات والتخكيد 

 :وفيسا يمي عخض لخظهات إعجاد البخنامجعمييا في البخنامج اإلرشادي. 
صػرة  الحػادث السشدلية والسخاشخ التي يتعخض تخجع إلي خأىسية البخنامج:  -

ليا األشفاؿ السعاقيغ فكخيًا داخل البيئة السشدلية، التي تفتقخ غالبًا غمي عػامل 
األماف والحساية لمصفل نتيجة انخفاض وعي األميات بإجخاءات وسمػكيات 

ا لحا كاف اليجؼ األساسي ليح -األماف التي يجب تػافخىا في البيئة السشدلية 
البخنامج ىػ مداعجة األميات ورفع وعييغ بالدمػؾ األمغ في البيئة السشدلية مغ 

 مخاشخ بالفعل سبق وأف تعخضػا ليا.
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لمبخنامج ىجؼ عاـ يتسثل في السداىسة في رفع مدتػى   ىجف البخنامج: -
وعي األميات بسيارات األمػمة الفاعمة في التعامل مع األشفاؿ ذوي إضصخاب 

 فخط االنتباه.تذتت الحخكة و 
 محتهى البخنامج: -

تع إعجاد البخنامج اإلرشادى السػجو لؤلميات )عيشة الجراسة التجخيبية( بشاء عمى 
الشتائج السدتسجة مغ استجابات عيشة البحث األساسية عمى استبياف الػعي 
بسيارات األمػمة الفاعمة، والحي أعج بيجؼ السدح القبمي ووفقا لمبيانات 

تع تحجيج اإلحتياجات التجريبية السعخفية والسيارية الفعمية لتشسية  الستحرل عمييا
بسيارات  ذوي إضصخاب تذتت الحخكة وفخط االنتباهوعي أميات األشفاؿ 

 األمػمة الفاعمة، مغ خبلؿ ثبلثة محاور رئيدية تتسثل في:
 ميارة اإلترال الفعال. -
 ميارة إكداب الدمهك السخغهب. -
 السشدلية. ميارة الحساية من السخاطخ -

وكانت  يااسبػع اف( جمدات إرشادية بػاقع جمدت7وتحجد محتػى البخنامج في )
ؽ( راحة وتع تػزيع 85( دقيقة  يتخمميا )92- 22مجة كل جمدة تتخاوح مغ )

 جمدات البخنامج كسا يمي:



 

 3311 

 0202يشايخ ـ الخابع واألربعهن  ـ العجدالتاسع السجمج 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لتنمية ممارسات أمهات األطفال المعاقين فكريا  البرنامج االرشادي  توزيع جلسات(  4جدول )
 لسلوكيات األمان المنزلي

 

الوسائل واألنشطة  األهداف العناصر العنوان الجلسة

التعلٌمٌة 

 واالستراتٌجٌات

 التمٌٌم

 األولى

 والثانٌة

 

الجلسة -

 االفتتاحٌة

ماهٌة  -

إضطراب 

تشتت  

اإلنتباه 

وفرط 

 -الحركة

سمات 

الطفل ذوي 

هذا 

اإلضطراب 

 احتٌاجاته -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعارف -
تعرٌف  - 

 –لبرنامج ا

-أهدافه 

 -أهمٌته

 اجراءاته

التطبٌك المبلى  -

 للممٌاس

ماهٌة  -

إضطراب تشتت  

اإلنتباه وفرط 

سمات  -الحركة

الطفل ذوي هذا 

 –اإلضطراب 

احتٌاجاته 

-)الوالدٌة

 المنزلٌة(

المشكالت  -

السلوكٌة الشائع 

حدوثها بسبب 

اضطراب تشتت  

اإلنتباه وفرط 

 الحركة.

 

 

ة تكون المتدربة فى نهاٌة الجلس -1

 لادرة على أن:

 :أوالً: األهداف المعرفٌة 

 البرنامج و أهمٌته على عرفتت.1

تعدد سمات الطفل ذوي .2

اضطراب تشتت  اإلنتباه وفرط 

 الحركة.
تذكر إحتٌاجات الطفل ذوي .3

اضطراب تشتت  اإلنتباه وفرط 

 الحركة
تذكر المشكالت السلوكٌة الشائع  .4

حدوثها بسبب اضطراب تشتت  

 نتباه وفرط الحركة.اإل

 ثانٌا: اإلهداف المهارٌة

تالحظ الباحثتان أثناء عرض  -1

 خطوات البرنامج.
تكتشف سمات الطفل ذوي  -2

اضطراب تشتت  اإلنتباه وفرط 

 .الحركة

المشكالت السلوكٌة تحصر  -3

الشائع حدوثها بسبب اضطراب 

 .تشتت  اإلنتباه وفرط الحركة

 ثالثاُ: األهداف الوجدانٌة

ها للمشاركة تبدى استعداد -1

االٌجابٌة فى حضور جلسات 

 البرنامج

 تمدر أهمٌة البرنامج. -2
خطورة المشكالت تمدر  -3

السلوكٌة الشائع حدوثها بسبب 

اضطراب تشتت  اإلنتباه وفرط 

 اوالُ: الوسائل:

الحمٌبة  .1

التدرٌبٌة 

)مادة علمٌة 

 + نشاط(

الداتاشو  .2

لعرض   

PowerPoi
nt   

 ثانٌا: األنشطة

 التعارف .1

التطبٌك  .2

المبلى 

 لإلستبٌان

تعرض كل  .3

أكثر متدربة 

السلوكٌات 

المزعجة من 

وكٌف الطفل 

 تعاملت معه

 .ولتها

ثالثاً: 

 االستراتٌجٌات

 -المحاضرة

 –المنالشة 

العصف 

 –الذهنى 

سرد 

 -المصص

حل 

 تالمشكال

 من خالل:

 المالحظة -

 النشاط -

 المنالشة -

االستبٌان  -

 المبلى

عمل  -

اختبار 

تحصٌلى 

لتمٌٌم 

مدى 

استفادة 

األمهات 

من 

الجلسة 

من خالل 

عدة 

 اسئلة:

اذكرى  -1

سمات الطفل 

ذوي 

اضطراب 

تشتت  

اإلنتباه وفرط 

 الحركة

عددي  -2

إحتٌاجات 

الطفل ذوي 

اضطراب 

تشتت  اإلنتباه 

 .وفرط الحركة

 وكان هنان

تجاوب من 
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الوسائل واألنشطة  األهداف العناصر العنوان الجلسة

التعلٌمٌة 

 واالستراتٌجٌات

 التمٌٌم

 .الحركة
تحرص على االستفادة من  -5

للتعامل مع األبناء على البرنامج 

 لدر من الفاعلٌة والمهارة.

لبل 

المتدربات 

مما دفع 

الباحثتان 

النتمال ل

لجزئٌة جدٌدة 

فى الجلسة 

 المادمة
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الوسائل واألنشطة  األهداف العناصر العنوان الجلسة

التعلٌمٌة 

 واالستراتٌجٌات

 التمٌٌم

ماهٌة  - الثالثة

األمومة 

الفاعلة، 

 ومداخلها

اإلتصال  -

الفعال لألم 

مع األبناء 

طوق 

 النجاة.

  

 

األمومة مفهوم  -

 الفاعلة

مداخل  -

 األمومة الفاعلة.

اإلتصال  -

الفعال 

 وعناصره.

خطورة  -

ضعف 

تصال الفعال اإل

 مع األبناء.
أنماط  -

التواصل 

اللفظً وغٌر 

اللفظً )لغة 

الجسد( فً 

التعامل مع 

 االبناء.
شروط  -

الرسالة الفعالة 

 للطفل.

فى نهاٌة الجلسة ٌجب أن تكون 

 المتدربة لادرة على أن:

 أوال: األهداف المعرفٌة

األمومة تحدد ما هٌة  .1

  الفاعلة
تعدد مداخل األمومة    .2

 الفاعلة

ر عناصر تحمٌك تذك .3

  .اإلتصال الفعال
ضعف تشرح خطورة  .4

اإلتصال الفعال مع 

 األبناء.

 ثانٌا: األهداف المهارٌة

 

تستبط المغزى من اتباع  .1

 مهارات األمومة الفاعلة.

ضعف تكتشف خطورة  .2

 .اإلتصال الفعال مع األبناء
تستخدم عناصر تحمٌك  .3

  اإلتصال الفعال بمهارة.
ً استخدام التواصل اللفظ تتمن .4

 مع األبناء.
توظف أسالٌب التواصل غٌر  .5

اللفظً )لغة الجسد( بكفاءة مع 

 .األبناء
 

 ثالثا: االهداف الوجدانٌة

تهتم بتعرٌف األلارب  .1

مهارات واألصدلاء بأهمٌة 

 .األمومة الفاعلة
تعدل اتجاهاتها نحو السلوكٌات  .2

 مع ابنها ولت شغبه.التً تتبعها 

 أوال: الوسائل

استخدام  -1

 السبورة

2- Data 
show  

 ثانٌا: األنشطة

عرض كل 

متدربة ألكثر 

أنماط التواصل 

اللفظً وغٌر 

المتبعة  الفظً

مع طفلها، 

وتحلٌل إٌجابٌاتها 

 وسلبٌاتها.

ثالثا: 

 االستراتٌجٌات

 المحاضرة -1

 المنالشة -2

العصف  -3

 الذهنى

حل  -4

 المشكالت

األمثلة  -5

التوضٌحٌة حٌث 

تموم الباحثتان 

بعرض األسئلة 

المباشرة على 

المتدربات 

وتترن لهن لهن 

الفرصة للتفكٌر 

ثم االستماع 

الرائهن 

والتعزٌز 

لالجابات 

 من خالل:

 المالحظة

 النشاط -2

 المنافشة -3

مل ع -4

اختبار 

 تحصٌلى

عرفً  -

األمومة 

 .الفاعلة

اذكرى  -

عناصر 

تحمٌك 

اإلتصال 

 ؟ الفعال

اشرحً  -

خطورة 

ضعف 

اإلتصال 

الفعال مع 

 األبناء
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التعلٌمٌة 

 واالستراتٌجٌات

 التمٌٌم

ضعف اإلتصال تمدر خطورة  .3

 األبناء.الفعال مع 
تنتبه لممارسات لغة الجسد  .4

التً تتبعها مع األطفال ولت 

 حدٌثهم معها.

 .الصحٌحة منها

الرابعة 

 والخامسة

مهارة 

إكساب 

السلون 

 المرغوب

السلوكٌات  -

غٌر 

المرغوبة 

فً االطفال 

ذوي 

اضطراب 

تشتت 

اإلنتباه 

وفرط 

 الحركة.

الممارسات  -

ة األمومٌ

اإلٌجابٌة 

إلكساب 

فى نهاٌة هذه الجلسة ٌجب أن تكون 

 المتدربة لادرة على أن:

 أوالً: األهداف المعرفٌة

المرغوب تعرف السلون  .1

 المرغوب للطفل وغٌر

تكتسب معلومات ومعارف  .2

عن أهمٌة متابعة ومرالبة الطفل 

 .على مدار الٌوم

الممارسات األمومٌة  تذكر .3

اإلٌجابٌة إلكساب الطفل السلون 

  المرغوب
تعدد الممارسات  .4

األمومٌة السلبٌة لتعدٌل سلون 

 الطفل غٌر المرغوب.

أوال: الوسائل 

 االرشادٌة

 السبورة

 الداتاشو

واإلستعانة 

بالعروض 

التمدٌمٌة 

Power 
point  

المزودة 

بالرسوم 

التخطٌطٌة 

والصور 

 من خالل:

 المالحظة -1

 النشاط -2

 المنالشة -3

اختبار  -4

 تحصٌلى:

ما   -

السلوكٌات 

غٌر 

المرغوبة 

ل فً االطفا

ذوي 

اضطراب 

تشتت 
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التعلٌمٌة 

 واالستراتٌجٌات

 التمٌٌم

الطفل 

السلون 

المرغوب 

وتأثراتها 

على 

شخصٌة 

الطفل 

وسلوكه 

 –)اإلحتواء 

اإلتزان 

اإلنفعالً فً 

حل 

 -المشكالت

المشاركة 

 -الوجدانٌة

التفكٌر 

اإلٌجابً 

وتمبل سلون 

 الطفل
الممارسات  -

األمومٌة 

السلبٌة  

لتعدٌل 

سلون الطفل 

غٌر 

المرغوب 

وتأثراتها 

على 

شخصٌة 

 الطفل

وسلوكه 

 -)النبذ

 -اإلهمال

التفرلة بٌنع 

وبٌن 

  -األبناء

تذكر المنافذ اآلمنة  .5

للتفرٌغ واإلستفادة من طالة 

ألطفال ذوي إضطراب فرط ا

 الحركة

 ثانٌاً: األهداف المهارٌة

تفرق بٌن الممارسات  .6

اإلٌجابٌة والسلبٌة فً 

 .معاملة الطفل

السلوكٌات تطبك  .7

 .اإلٌجابٌة مع الطفل

تبتعد عن السلوكٌات  .8

السلبٌة فً تعدٌل السلون 

 لطفلها.غٌر لمرغوب
تشرن اإلبن فً  .9

المهارات التً تسهم فً 

دٌل تفرٌغ طالته وتع

 سلوكه 

 ثالثا: األهداف الوجدانٌة

ما تتبعه من  تمدر أهمٌة -1

ممارسات امومٌة فً إكساب طفلها 

 السلون المرغوب

تعدل اتجاهاتها نحو الممارسات  -2

 الخاطئة التً تتبعها مع طفلها.

تمدر خطورة اللجوء  -3

للممارسات السلبٌة فً تعدٌل سلون 

 الطفل

ة المنافذ اآلمنتهتم بمعرفة  -4

 للتفرٌغ واإلستفادة من طالة الطفل

 

 التوضٌحٌة

االسالٌب عن 

االٌجابٌة 

والسلبٌة 

وتأثٌرها على 

شخصٌة 

الطفل 

 .وسلوكه

 ثانٌاً: األنشطة

تعرض كل 

 متدربة

سالٌب اال

التى الخاطئة 

اتبعتها مع 

طفلها وأثرت 

ً على  عكسٌا

 سلوكه

  . 

ثالثا: 

 االستراتٌجٌات

 المحاضرة

المنالشة 

 الجماعٌة

العرض 

 العملى

االمثلة 

 التوضٌحٌة

 العصف الذهنى

اإلنتباه 

وفرط 

 الحركة.

أذكري  -

الممارسا

ت 

األمومٌة 

اإلٌجابٌة 

إلكساب 

الطفل 

السلون 

 المرغوب

وضحً   -

تأثرات 

الممارسا

ت 

األمومٌة 

اإلٌجابٌة 

على 

شخصٌة 

الطفل 

 وسلوكه

عددي  -

الممارسا

ت 

األمومٌة 

السلبٌة و 

إلكساب 

الطفل 

السلون 

المرغوب 

وتأثراتها 

على 

شخصٌة 

الطفل 

 وسلوكه
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التعلٌمٌة 

 واالستراتٌجٌات

 التمٌٌم

الحماٌة 

النمد  -الزائدة

) 

 

المنافذ  -

اآلمنة 

للتفرٌغ 

واإلستفادة 

من طالة 

األطفال 

ذوي 

إضطراب 

فرط 

 الحركة. 

اذكري   -

المنافذ 

اآلمنة 

للتفرٌغ 

واإلستفادة 

من طالة 

األطفال 

ذوي 

إضطراب 

 فرط

السادسة 

 والسابعة

مهارة 

الحماٌة من 

المخاطر 

 المنزلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مفهوم -

المخاطر 

 المنزلٌة

اكثر األخطار  -

الشائعة عند 

التعامل مع 

األدوات 

واألجهزة 

 المنزلٌة

الممارسات   -

واإلجراءات 

منة الحماٌة األ

 من مخاطر 

األدوات 

واألجهزة 

 المنزلٌة

المخاطر اكثر  -

الناتجة من سوء 

مواصفات 

األثاث  وتوزٌع

 المنزلً

فى نهاٌة الجلسة ٌجب أن تكون 

 المتدربة لادرة على أن:

 أوال:األهداف المعرفٌة 

مخاطر تذكر مفهوم ال .1

 المنزلٌة.

تكتسب معلومات ومعارف  .2

المخاطر التً تهدد  عند 

 سالمة الطفل بالمنزل.

تشرح ممارسات   -2 .3

وإجراءات الحماٌة من 

األدوات واألجهزة  مخاطر 

 المنزلٌة.

تعدد المخاطر الناتجة من  .4

 سوء مواصفات وتوزٌع

 .األثاث المنزلً

تسترجع ممارساتها   .5

وإجراءات الحماٌة من 

 األثاث المنزلً مخاطر 
تذكر الشروط الواجب  .6

مراعاتها فً اختٌار و 

 الوسائل االرشادٌة

 السبورة

 Dataجهاز 
show  

واإلستعانة 

بالعروض 

التمدٌمٌة 

Power 
point  

المزودة 

بالرسوم 

التخطٌطٌة 

والصور 

 التوضٌحٌة

عن  -

الممارسات 

الخاطئة عند 

التعامل مع 

األدوات 

 المالحظة

 النشاط

 المنالشة

اختبار 

 تحصٌلى

ماهى 

الممارسات  

واإلجراءات 

األمنة  عند 

التعامل مع 

األدوات 

واألجهزة 

 ؟المنزلٌة

اذكري كٌف 

ٌمكن ترتٌب 

األثاث المنزلً 

بالصورة التً 

تحمك السالمة 

 لمنزلٌة؟ ا
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التعلٌمٌة 

 واالستراتٌجٌات

 التمٌٌم

الممارسات   -

واإلجراءات 

األمنة للحماٌة 

 من مخاطر 

 .األثاث المنزلً

 ترتٌب األثاث المنزلً

 ثانٌا: األهداف المهارٌة

األخطار التى  تجمع .1

تمع نتٌجة التعامل الخاطئ مع 

 األجهزة

تطبك االجراءات  .2

العلمٌة الصحٌحة عند التعامل 

 مع األجهزة

تعدل ممارساتها   .3

 وإجراءات الحماٌة من مخاطر 

 ث المنزلًاألثا

تطبك سلوكٌات األمان  .4

 فى ترتٌب اثاث مسكنها

 األهداف الوجدانٌة

ٌات تمدر أهمٌة اتباع سلوك -1

الحماٌة من مخاطر األدوات 

 . واألجهزة المنزلٌة

تهتم بتعرٌف األلارب  -2

واألصدلاء خطورة تجاهل 

اجراءات األمن والسالمة عند 

 التعامل مع األجهزة

تمدر خطورة تجاهل  -3

مارسات  واإلجراءات األمنة الم

 األثاث مواصفات واستخدامفى 

 المنزلً.

واألجهزة 

 المنزلٌة 
صور  -

لمواصفات 

ووضع ترتٌب 

 األثاث المنزلً 

 النشاط

تعرض كل -

متدربة االخطار 

التى تعرض لها 

طفلها عند 

التعامل مع 

واألثاث  األجهزة

وكٌف  المنزلً

تعاملت مع 

 المولف

تصف كل  -

متدربة كٌفٌة 

وضعها لمطع 

األثاث وترتٌبه 

 تنالش ثم 

معهم الباحثتان 

تموما ذلن و

تعدٌل األوضاع ب

ى الخاطئة ف

 ترٌب األثاث

 

 االستراتٌجٌات

المحاضرة ، 

المنالشة العصف 

الذهنى ، حل 

 .المشكالت
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التعلٌمٌة 

 واالستراتٌجٌات

 التمٌٌم

الجلسة  الثامنة

 الختامٌة

االثناء على  -1

السادة 

الحضور 

 وعلى التعاون

المثمر من 

لبلهن طوال 

 مدة البرنامج

فتح باب  -2

المنالشة وتمٌٌم 

البرنامج 

واالجابة على 

 أى استفسار

التطبٌك  -3

 البعدي للممٌاس

الشكر والثناء على السادة  -

 الحضور

 نالتطبٌك البعدى لالستبٌا -

 أوال: الوسائل

 ال توجد

 ثانٌا: االنشطة

 الشكر

التطبٌك البعدى 

 لالستبٌان

ثالثا: 

 االستراتٌجٌات

 المنالشة

 من خالل 

 المالحظة -1

االستبٌان  -2

 البعدى

ولد بدت  

المتدربات 

سعادتهن ومدى 

استفادتهن 

بحضور 

جلسات 

البرنامج 

ولدمن الشكر 

والتمدٌر 

للباحثتان على 

مجهودهما 

 طوال مدة

 البرنامج

 حداب صجق البخنامج:
( مغ 88لحداب صجؽ البخنامج تع عخضو في صػرتو األولية عمى عجد )      

األساتحة السحكسيغ في مجاؿ إدارة السشدؿ واإلرشاد الدراعي ومشاىج وشخؽ 
تجريذ بجامعتي الدقازيق والسشػفية، إلبجاء الخأي في البخنامج، وقج إتفق رأي 

ة السحكسػف عمى صبلحيتو وإمكانية إستخجامو، وذلظ بشدبة معطع الدادة األساتح
92.3.% 

 إشتسل تقػيع البخنامج عمى ما يمي:أساليب تقييم البخنامج:  -
وقج تع إجخاء تقييع قبمي عمى عيشة البحث التجخيبية ) أ ( تقييم قبمي )مبجئي(:  

ي( وذلظ )ضسغ عيشة الجراسة األساسية( قبل تصبيق البخنامج السعج )قياس قبم
بإستخجاـ مكياس الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة، بيجؼ الػقػؼ عمى مدتػى 

 .لسيارات األمػمة الفاعمةوعى األميات عيشة البحث التجخيبية 
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يدتسخ ىحا التقييع شػاؿ فتخة تصبيق البخنامج وذلظ مغ خبلؿ )ب( تقييم مخحمي: 
كل جمدة مغ جمدات  السشاقذات وبعس اإلختبارات الذفيية أثشاء وفي نياية

البخنامج ، وذلظ لمتأكج مغ إستيعاب أفخاد عيشة البحث لسحتػى كل جمدة مغ 
 جمدات البخنامج.

: يتع تقييع البخنامج بإعادة تصبيق مكياس الػعى بسيارات )جـ( تقييم نيائي
األمػمة الفاعمة بعج اإلنتياء مغ جسيع جمدات البخنامج )قياس بعجي(، وذلظ 

ئج القبمية والبعجية لكياس مجى التحدغ الحي تع تحكيقو مغ تصبيق لسقارنة الشتا
 البخنامج.

 
 :األساليب اإلحرائيةسادسًا :

تع تحميل البيانات وإجخاء السعالجات اإلحرائية باستخجاـ بخنامج 
(Spss.)  وفيسا يمي بعس األساليب اإلحرائية السدتحجمة لكذف العبلقة بيغ

الػزف  -الفخوض: التكخارات والشدب السئػية متغيخات الجراسة واختبار صحة
معامل ألفا كخونباخ  -اإلنحخاؼ السعياري  -الستػسصات الحدابية -الشدبي

معامل ارتباط بيخسػف لكياس االرتباط بيغ  -لحداب ثبات أدوات الجراسة 
لسعخفة داللة  T-testاختبار )ت(  -الستغيخات السدتقمة والستغيخات التابعة

 One) تحميل التبايغ أحادي اإلتجاه  -ػسصات درجات األمياتالفخوؽ بيغ مت
Way ANOVA) داللة الفخوؽ بيغ متػسصات يجاد قيسة "ؼ" لمػقػؼ عمى إل

لمسقارنات الستعجدة لتحجيج اتجاه  LSDاختبار  -درجات األميات عيشة الجراسة
 لمتعخؼ عمى حجع تأثيخ البخنامج.  (²η)  إيتا مخبعحداب  -الجاللة

 ئج والسشاقذةالشتا
 أواًل: نتائج خرائص العيشة:

وصف الستغيخات الستعمقة بخرائص أميات األطفال ذوى إضظخاب تذتت - أ
 اإلنتباه وفخط الحخكة عيشة البحث:
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 الجراسة وفقا لمخرائص االجتساعية واالقترادية ة( التهزيع الشدبي لعيش2ججول )
 % انعذد انفئخ انجُبٌ % انعذد انفئخ انجُبٌ

خ ثُئ

سكٍ 

 األسرح

 6074 734 ال رعًم عًم األو .887 .77 رثف

 7.71 42 رعًم 4477 .2 حضر

 70070 716 اإلجًبنً 70070 716 اإلجًبنً

حجى 

 األسرح

جُس  4477 .2 أفراد( 2صغُرح )ألم يٍ

 انطفم

 4274 32 اَثٍ

 1371 744 ركر 2777 7. أفراد(1-2يزىسطخ )

 70070 716 اإلجًبنً 7271 46 أفراد( 1كجُرح )أكثر يٍ

 70070 716 اإلجًبنً

رررُت 

انطفم 

ثٍُ 

 اخىرّ

انذخم  278 70 انىحُذ

انشهري 

 نألسرح

 4674 86 (7000يُخفض)أٌلم يٍ

 3674 68 (4000ألألم7000يزىسظ) 4178 81 االول

 43 فأكثر( 4000يررفع) 4074 48 األوسظ

 

7472 

 4872 82 األخُر 

 70070 716 اإلجًبنً 70070 716 ًاإلجًبن

يسزىي 

رعهُى 

 األو

-يُخفض)أيً

 اثزذائً/إعذادي(

يسبحخ  3674 68

 انسكٍ

 4376 84 و12ألم يٍ

 44 21 و700أللم ي12ٍ 4178 81 دثهىو(-يزىسظ)ثبَىي

 4477 .2 و فأكثر700 73 42 فىق جبيعً(-يررفع)جبيعً

 70070 716 اإلجًبنً 70070 716 اإلجًبنً

 :(2أوضحت نتائج ججول )
حيث  ارتفاع ندبة األميات قاششي الخيف عغ األميات قاششي الحزخ 

% مغ األميات ال 12.3وأف % عمي التػالي، 33.8، ٪22.9بمغت الشدبة 
وكحلظ إرتفاع ندبة األشفاؿ الحكػر % يعسمغ. 89.7يعسمغ، فى مقابل 

خ مغ نرف % مغ اإلناث. كسا تبيغ أف أكث05.3%، مقابل 73.7بمغت
أفخاد(، فى حيغ أف 7-5% أسخىغ متػسصة الحجع )58.8األميات بشدبة 

% مشيغ أسخىغ 85.7أفخاد(، بيشسا 5% أسخىغ صغيخة الحجع )أقل مغ 33.8
ما يقارب مغ نرف األميات عيشة وكاف أفخاد(.  7كبيخة الحجع )أكثخ مغ

%، فى 31.3إعجادى( بشدبة بمغت  -إبتجائى -الجراسة تعميسيع مشخفس )أمى
فػؽ جامعى(. وبالشدبة لتختيب  -% مشيغ تعميسيغ مختفع )جامعى83مقابل 

% فى التختيب األوؿ بيغ أخػتو، فى مقابل 37.2الصفل بيغ أخػتو تبيغ أف 
كسا تبيغ أف ما يقارب مغ نرف األميات عيشة الجراسة  % لمصفل الػحيج.5.2

بشدبة بمغت  جشيو( 3222ألقل مغ  -8222دخل أسخىع الذيخى متػسط )



 

 3331 

 0202يشايخ ـ الخابع واألربعهن  ـ العجدالتاسع السجمج 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

جشيو فأكثخ(. وأف  3222% دخل أسخىغ مختفع )83.5%، فى مقابل 31.3
% مغ السبحػثات عيشة الجراسة يدكشػف فى مدكغ مداحتو صغيخة )أقل 33.1
ـ فأكثخ(، فى 822% يدكشػف فى مدكغ مداحتو كبيخ )33.8ـ(، وأف 75مغ 

 .ـ(822ألقل مغ-75% يدكشػف فى مدكغ مداحتو متػسط )30حيغ أف 
التي تدعج  مظاىخ إضظخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة لجى األطفالأكثخ  -

 األميات:
مظاىخ إضظخاب تذتت اإلنتباه وفخط ألكثخ الجراسة وفقا  ةالتهزيع الشدبي لعيش( 2ججول )

 (022التي تعانى مشيا األميات )ن =  الحخكة لجى األطفال
يظاْر إضطراب ذشرد اإلَرثاِ 

 ٔفرط انحركح
انًرٕسط  ال أحياَا ادائً

 انًرجح
 انررذية

 % انعدد % انعدد % انعدد

 5 72.0 81 20 07.5 7. 5..5 77 عدو اإلَرثاِ نًا أقٕنّ يٍ ذعهيًاخ-8

انرحرك تعُف ٔتدٌٔ ذفكير -0

 انرراتيزاخ( –)انًقاعد 
807 70.5 02 8..2 02 80.7 77 0 

عدو انرُظيى في أداء يا أكهفّ يٍ -2

 يٓاو
72 25.. 51 20.2 57 20 75.2 2 

 88 7. 57.7 822 07.5 7. 2..8 02 انركهى تطريقح سريعح غير يفٕٓيح-.

 . 0..7 ..80 00 05.2 5. ..20 888 انعصثيح ٔانعُف انًثانغ فيٓى-5

ً في يكاٌ -2 ً ٔيرزَا ال يجهس ساكُا

 ٔاحد
.8 02 .5 05.2 70 58.7 52.1 82 

 8 10.7 7.7 .8 5.2 82 12.5 .85 دٔاو انصراخ ٔانٓياج-7

اَرقانّ يٍ عًم إنى عًم آخر -1

 دٌٔ إكًال يا تدأ تّ
78 27.7 .2 0..0 2. 22 22.5 7 

اترعادِ عٍ األَشطح انري ذرطهة -7

 ذركيز نفرراخ طٕيهح
2. 22 .2 0..0 78 27.7 51.0 1 

يعثث األجٓزج انًُزنيح -82

 ..(أثُاء ذشغيهٓا -غسانح -)يرٔحح
72 52.7 27 08.7 .2 0..0 21.0 5 

 2 28.5 07.5 7. 22 .2 22.5 .2 انًيم إنى انهعة تًفردِ-88

نديّ اضطراب في انرُاسق انحركي 

 ٔانسهٕكي
52 01.8 51 20.2 72 27.2 52 7 

 (:2تبين من ججول )
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أف أكثخ مطاىخ إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة لجى األشفاؿ 
اـ الرخاخ واليياج بستػسط مخجح والتى تعانى مشيا األميات تتسثل فيسا يمى : دو 

والتخابيدات( بستػسط  -درجة، يمييا التحخؾ بعشف وبجوف تفكيخ )السقاعج10.7
درجة، يمييا عجـ التشطيع فى أداء ما تكمفو األـ  مغ مياـ بستػسط 77مخجح 
درجة. وقج يكػف ذلظ مؤكجا عمى حاجة األميات لسيارات تعاممية 75.3مخجح 

اؿ مسا قج يتعخضػف لة مغ مخاشخ نتيجة ىحه الترخفات إيجابية لحساية األشف
فى  (0202تغخيج بخكات ودعاء حافظ )الغيخ محدػبة وذلظ يؤكج ما أوصت بة 

ضخورة تػعية األميات باجخاءات األمغ والدبلمة فى البيئة السشدلية مسا يحسى 
سا أف األشفاؿ ذوى الفئات الخاصة مغ السخاشخ السحتسمة فى البيئة السشدلية . ك

أقل مطاىخ إضصخاب الحخكة وتذتت اإلنتباه مغ جانب األميات كانت أف 
درجة. وبالخغع مغ 37الصفل يتكمع بصخيقة سخيعة غيخ مفيػمة بستػسط مخجح 

أف ىحه الرفات كانت مغ أقل الترخفات التى تعانى مشيا األميات إال أنيا تعج 
ؿ حتى تتسكغ األـ مغ فيع سببا واضحا فى تػعية األميات بسيارة اإلتراؿ الفعا

شفميا واإلنتباه إلحتياجاتة والتفاعل معو بإيجابية حتى ال تتفاقع ىحه الدمػكيات 
عبيخ عبج وتكػف فجػة كبيخة بيغ األـ وشفميا ويتفق ذلظ مع دراسة كل مغ 

والتى أضيخت الجور الفعاؿ لسيارات  (0202( وتغخيج بخكات )0202السشعم )
 ى األبشاء والتعامل معيع.التػاصل فى التأثيخ عم

التي أوضحت  (0202نهف الثبيتي )وفى السجسل يتفق ىحا مع دراسة 
أف الصفل السراب بفخط الحخكة وتذتت اإلنتباه يعاني مغ عجة مطاىخ أىسيا 
عجـ السباالة لبلستساع واالنرات لسا يقاؿ لو، صعػبة تشطيع السياـ واالنذصة 

 مسا يدعج السحيصيغ بو.
رهل عمى السعمهمات الستعمقة بالسيارات األمهمية في التعامل مع مرادر الح-

 :تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة األطفال ذوي اضظخاب
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لسرجر الحرهل عمى السعمهمات الستعمقة الجراسة وفقا  ة( التهزيع الشدبي لعيش2ججول )
 بالسيارات األمهمية في التعامل مع األطفال

 % العجد مرادر السعمهمات
 42.4 20 التميفديهن 
 2.4 02 اإلنتخنت

 2.0 2 الكتب والسجالت
 22.2 004 األىل واألصجقاء

 022.2 022 اإلجسالى

 (:2تبين من ججول ) 
أف أكثخ السرادر التى تمجأ إلييا األميات عيشة الجراسة فى الحرػؿ   

 عمى السعمػمات الستعمقة بسياراتيا األمػمية في التعامل مع األشفاؿ ذوي 
، كانت األىل واألصجقاء فى الحرػؿ تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة اضصخاب

%، يمييا 32.3%، يمييا اإلعتساد عمى التميفديػف بشدبة 29.7بشدبة بمغت 
%، واخيخًا االعتساد عمى الكتب والسجبلت بشدبة 1.3ترفح اإلنتخنت بشدبة 

فشدبة كبيخة مغ %. وىحا قج يعصي مؤشخًا عمى انخفاض وعييا بيحه االمػر 5.8
 معمػماتيا تخجع إلى خبخات األىل واألصجقاء والتي ربسا ما تكػف خاشئة.
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 :نتائج وصف العيشة في ضهء مدتهى االستجابات عمي أدوات البحثثانيًا: 
لسدتهي الهعى بسيارات األمهمة وفقًا  عيشة الجراسةلألميات الشدبي  (:التهزيع2ججول)

 الفاعمة بسحاورىا

 

الهزن  % العجد الفئات السحهر اإلستبيان
 الشدبى

%لمهزن 
 التختيب الشدبى

الهعى بسيارات األمهمة الفاعمة
 

الهعى بسيارة 
 اإلترال الفعال

درجة 02مشخفض )
 فأقل(

22 42.2 

 الثالث 20.2% 22.2
 24>-04متهسط )

 درجة(
22 40.2 

درجة  24مختفع )
 فأكثخ(

02 04 

 022.2 022 اإلجسالى

الهعى بسيارة 
إكداب الدمهك 

 السخغهب

درجة 04مشخفض )
 فأقل(

22 42.2 

 الثانى 20.2% 20.2
 -02متهسط )

 درجة(22>
20 02.0 

درجة  22مختفع )
 فأكثخ(

42 00.2 

 022.2 022 اإلجسالى

الهعى بسيارة 
الحساية من 

 السخاطخ السشدلية

درجة 00مشخفض )
 22.2 20 فأقل(

 األول 24.2% 24.2
 20>-00متهسط )

 22.4 22 درجة(

درجة  20مختفع )
 04.2 44 فأكثخ(

 022.2 022 اإلجسالى

إجسالى الهعى 
بسيارات األمهمة 

 الفاعمة

درجة 22مشخفض )
 40 22 فأقل(

022.0 022% 
 22>-22متهسط )

 22.2 22 درجة(

درجة  22مختفع )
 02.0 22 فأكثخ(

 022.2 022 لىاإلجسا
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 (:2أوضحت الشتائج الهاردة بججول ) 
اختبلؼ ندب أفخاد العيشة فيسا يخز إجسالي الػعى بسيارات األمػمة   -

الفاعمة، حيث كانت ندبة كبيخة مغ عيشة األميات ذوات وعى مشخفس بشدبة 
% 31.1% ذوات وعى مختفع، بيشسا كانت ندبة 02.0%  مقابل 38بمغت 

عى الستػسط لسيارات األمػمة الفاعمة. وىحا يجؿ عمى لؤلميات ذوات الػ 
قرػر ما تستمكو أميات األشفاؿ ذوي إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة 
مغ ميارات األمػمة الفاعمية التي تسكشيا مغ فيع شبيعة ابشيا والتعامل الجيج 
معو مسا يشعكذ سمبًا عميو بل ويؤثخ عمى السشاخ األسخي عامة. لحلظ فقج 

( أف أسخ 0200عبج العديد الذخص ومحسهد طشظاوي )وضحت دراسة أ
ىؤالء األشفاؿ في حاجة ماسة إلى بخامج إرشادية تداعجىع عمى رعاية 

،  Alkahtani (0202) أبشائيع بأسمػب مشاسب ومياري.  ويبيغ كل مغ
Albatti et al.(0202) ، ( 0202نهف الثبيتي ) أنو بالخغع مغ ارتفاع

ذتت االنتباه وفخط الحخكة في مخحمة الصفػلة، إال أف ندبة اضصخاب ت
السحيصيغ بالصفل لجييع معخفة محجودة بآليات التعامل معو بكفاءة. ليحا 

بزخورة ( 0202مذيخة صالح وخجيجة الذافعي ) أوصت دراسةالدبب 
مداعجة الػالجيغ في اكتداب السيارات البلزمة لتعميع الصفل واإلستجابة 

جه عمى الشسػ الرحيح وزيادة التفاعل مع األفخاد السحيصيغ لطخوفو بسا يداع
 بو. 

كسا يتزح أف الػعى بسيارة الحساية مغ السخاشخ السشدلية جاء فى التختيب  -
%، 33.9األوؿ مغ محاور الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة بأىسية ندبية 
 %،30.9يميو محػر الػعى بسيارة إكداب الدمػؾ السخغػب بأىسية ندبية 

%. وقج 30.3وأخيخًا محػر الػعى بسيارات التػاصل الفعاؿ بأىسية ندبية 
يخجع ىحا لصبيعة اإلضصخاب التي يعاني مشو ىؤالء األشفاؿ والحي يجفع االـ 
إلى أف تجعل أولػيتيا في حساية ىحا الصفل مغ التعخض لمسخاشخ السشدلية 
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وقرػر انتباىو. وتقميل الزخر السحتسل اف يقع عميو بدبب حخكتو الدائجة 
( وتغخيج بخكات 0202عبيخ عبج السشعم )ويتعارض ذلظ مع دراسة 

التي أشارت إلى أف ميارة التػاصل مغ اكثخ السيارات أىسية في  (0202)
 التعامل الفعاؿ والسؤثخ مع األبشاء.

 
 ثالثًا: الشتائج فى ضهء فخوض البحث.

دالة إحرائيًا بين  تهجج عالقة ارتباطية" :الشتائج فى ضهء الفخض األول
 -السدتهى التعميسى األم -لستغيخات الجيسهغخافية لمجراسة )حجم األسخةبعض ا

وعى أميات األطفال ذوي تذتت ، و مداحة السدكن( -الجخل الذيخى لألسخة
ا )اإلترال بسحاورىاإلنتباه وفخط الحخكة عيشة الجراسة بسيارات األمهمة الفاعمة 

ولمتحقق مغ (، الحساية من السخاطخ السشدلية -هبإكداب الدمهك السخغ -الفعال
صحة الفخض إحرائيًا تع حداب معامبلت ارتباط بيخسػف بيغ الستغيخات 

 ما يمي: التالي  ججوؿالالخاصة بالجراسة. ويػضح 
وعى األميات والستغيخات الجيسهغخافية لمجراسة ( معامالت ارتباط بيخسهن بين 2ججول )

 ابسحاورىمهمة الفاعمة عيشة الجراسة بسيارات األ
ميارة اإلترال  الستغيخات

 الفعال
ميارة إكداب 

 الدمهك السخغهب
ميارة الحساية من 

 السخاطخ السشدلية
إجسالى الهعى بسيارات 

 األمهمة الفاعمة
 ***2.013- **2.033- **2.083- ***2.075- حجم األسخة

 ***2.353 ***2.021 **2.057 ***2.322 مدتهى تعميم األم
 ***2.303 ***2.025 ***2.328 **2.052 الجخل الذيخى لألسخة

 ***2.380 ***2.322 **2.080 *2.825 مداحة السدكن
 2.220 مدتهي داللة ***        2.20 مدتهي داللة **            2.22 مدتهي داللة *

 

 (:2تبين من ججول )ي
و  2.25 اللةمدتػيات د عبلقة ارتباشية مػجبة دالة إحرائيًا عشجوجػد  
كل مغ مدتػى تعميع األـ والجخل الذيخى لؤلسخة ومداحة بيغ  2.228و 2.28
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 -وبيغ مدتػى الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا )التػاصل الفعاؿ الدكغ
كسا يتزح ، (اإلجسالي -الحساية مغ السخاشخ السشدلية -إكداب الدمػؾ السخغػب

 2.28 مدتػي داللة الة إحرائيًا عشجد سالبةعبلقة ارتباشية  أيزًا وجػد
حجع األسخة وبيغ مدتػى الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة بيغ  2.228و

الحساية مغ السخاشخ  -إكتداب الدمػؾ السخغػب -)التػاصل الفعاؿبسحاروىا 
. ويذيخ ىحا إلى أنو كمسا ارتقى السدتػى التعميسي لؤلـ وكمسا (اإلجسالي -السشدلية

لذيخي لؤلسخة  ومداحة السدكغ وكمسا تكػنت األسخة  مغ عجد أقل ارتفع الجخل ا
مغ األفخاد كمسا اتدست ميارات األمػمة التي تتبعيا األـ مع أبشائيا ذوي اضصخاب 

دمحم تذتت االنتباه وفخط الحخكة بالفاعمية والكفاءة.  ويتفق ذلظ مع دراسة كل مغ 
ي أوضحت إرتفاع مدتػى والت (0200(، جيالن القباني وآخخون )0222رزق )

الفاعمية األبػية والتشذئة الػالجية اإليجابية بارتفاع كل مغ السدتػى التعميسي لمػالجيغ 
إيسان كسا يتفق مع دراسة  والجخل الذيخي وبإنخفاض حجع األسخة.

عبلقة التي أوضحت وجػد  (0202بخكات ودعاء حافظ) تغخيج(، 0202سالم)
كل مغ حجع األسخة، السدتػي التعميسي لؤلـ، بيغ  دالة إحرائياً  مػجبةارتباشية 

دخل األسخة ، مداحة السدكغ وبيغ مسارسات أميات األشفاؿ السعاقيغ فكخيًا 
 .األول كمياً تحقق الفخض يوبالتالى لمحساية مغ السخاشخ السشدلية. 

متهسظات  بين اً إحرائي دالةتهجج فخوق  ":الثانيالشتائج فى ضهء الفخض 
يات األطفال ذوي تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة بسيارات األمهمة أمدرجات وعى 

الحساية من  -إكداب الدمهك السخغهب -ا )اإلترال الفعالبسحاورىالفاعمة 
ولمتحقق جشذ الظفل(".  -عسل األم -السخاطخ السشدلية( تبعًا لـ )مكان سكن األسخة

الفخوؽ بيغ  ةاللمغ صحة ىحا الفخض احرائيا تع ايجاد قيسة )ت( لمػقػؼ عمى د
أميات األشفاؿ ذوي تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة بسيارات وعى درجات  اتمتػسص

لسكاف سكغ األسخة وعسل األـ، جشذ الصفل ، والججاوؿ تبعا ا بسحاورىاألمػمة الفاعمة 
 األتية تػضح ذلظ:
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  مكان سكن األسخة: -أ
طفال ذوي تذتت اإلنتباه وفخط متهسظات درجات وعى أميات األ بين الفخوق  داللة( 02ججول )

 لسكان سكن األسخةتبعا ا بسحاورىالحخكة لسيارات األمهمة الفاعمة 

 البيان
 

 السحهر

 الخيف
 22ن = 

 الحزخ
الفخوق   002ن =

بين 
 الستهسظات

 مدتهى الجاللة قيسة ت
الستهسط 
 الحدابى

اإلنحخاف 
 السعيارى 

الستهسط 
 الحدابى

اإلنحخاف 
 السعيارى 

سيارة اإلترال بالهعى 
 الفعال

01.0 5.9 38.3 5.3 -3.0 -3.237 
دالة عشج  2.222
لرالح  2.228
 الحزخ

سيارة إكداب الهعى ب
 الدمهك السخغهب 

01.5 5.7 38.1 2.0 -3.3 -3.229 
دالة عشج  2.222
لرالح  2.228
 الحزخ

سيارة الحساية الهعى ب
 من السخاطخ السشدلية 

05.5 5.3 01.3 5.0 -0.1 -3.092 
دالة عشج  2.228
لرالح  2.28

 الحزخ

بسيارات  إجسالى الهعى
 األمهمة الفاعمة

12.7 83.2 92.3 83.5 -9.2 -3.821 
دالة عشج  2.222
لرالح  2.228
 الحزخ

 ما يمي:( 02ججول )هضح ي
األميات الحزخيات عغ األميات الخيفيات فى يديج متػسط درجات 

إكداب  -اإلتراؿ الفعاؿ) ورىاالػعى بسيارات األمػمة الفاعمة بسحا مدتػى 
لرالح األميات  (اإلجسالي -الحساية مغ السخاشخ السشدلية -الدمػؾ السخغػب

 3.821-، 3.092-، 3.229-، 3.237–الحزخيات، حيث كانت قيسة)ت( 
. ويخجع ذلظ إلى أف 2.228عمي التػالي، وىي قيع دالة إحرائيا عشج مدتػي 

مسيارات ل فاعميةذكبلت األبشاء، وأكثخ االميات بالحزخ تكػف أكثخ وعيًا لس
عغ الخيفيات والحي قج يخجع لتجخل جسيع  الػالجية فى التعامل مع األبشاء
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إيسان ويتفق ذلظ مع دراسة  السحيصيغ بيا مغ األىل في جسيع شئػنيا االسخية.
التي أوضحت ارتفاع وعي ( 0202تغخيج بخكات ودعاء حافظ)(، 0202سالم)

الحساية مغ السخاشخ السشدلية في الحزخ عغ الخيف. وأيزا األميات بسسارسات 
التي اشارت إلى ارتفاع ميارة األميات ( 0200دعاء السخسي )، دراسة

الحزخيات  في حل السذكبلت والتكيف مع ما تفخضو ضخوؼ وجػد شفل مغ 
تغخيج بخكات ويتعارض ذلظ مع دراسة . ذوي إضصخاب فخط الحخة وتذتت اإلنتباه

 لتي أوضحت عجـ وجػد فخوؽ في السيارات الػالجية لؤلميات معوا (0202)
 األبشاء باختبلؼ مكاف الدكغ.

  عسل األم: -ب
متهسظات درجات وعى أميات األطفال ذوي تذتت اإلنتباه وفخط  بين الفخوق  داللة( 00ججول )

 لعسل األمتبعا ا بسحاورىالحخكة لسيارات األمهمة الفاعمة 

 البيان
 

 السحهر

 تعسل
 22=  ن

 ال تعسل
الفخوق   042ن =

بين 
 الستهسظات

 مدتهى الجاللة قيسة ت
الستهسط 
 الحدابى

اإلنحخاف 
 السعيارى 

الستهسط 
 الحدابى

اإلنحخاف 
 السعيارى 

بسيارة اإلترال الهعى 
 الفعال

30.8 5.9 01.5 5.7 3.2 3.027 
دالة عشج  2.228
لرالح  2.228

 العامبلت

سيارة إكداب الهعى ب
 السخغهب  الدمهك

30.20 2.3 09.23 5.1 0.91 0.231 
دالة عشج  2.229
لرالح  2.28

 العامبلت

سيارة الحساية الهعى ب
 من السخاطخ السشدلية 

09.8 5.0 05.1 5.3 3.3 3.078 
دالة عشج  2.228
لرالح  2.28

 العامبلت

بسيارات  إجسالى الهعى
 األمهمة الفاعمة

98.1 85.8 18.9 83.2 9.9 3.539 
دالة عشج  2.222
لرالح  2.228

 العامبلت
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 ما يمي:( 00ججول )هضح ي
األميات العامبلت عغ األميات غيخ العامبلت فى يديج متػسط درجات 

إكداب  -مدتػى الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا )اإلتراؿ الفعاؿ
لرالح األميات  (اإلجسالي -الحساية مغ السخاشخ السشدلية -الدمػؾ السخغػب

عمي  3.539، 3.078، 0.231، 3.027مبلت، حيث كانت قيسة )ت( العا
وقج يخجع ذلظ  2.228،  2.28التػالي، وىي قيع دالة إحرائيا عشج مدتػي 

يديج مغ معمػماتيا ويػسع مجركاتيا باالمػر السختبصة إلى أف خخوج السخأة لمعسل 
تخبية بالتعامل الرحيح مع األبشاء وخاصة في حالة وجػد مذكبلت تتعمق ب

 مسا يجعميا أكثخ قجرة عمى التفكيخاالشفاؿ فتكتدب مغ خبخات السحيصيغ بيا 
 السختبصة باألبشاء. فى مػاجية السذكبلت األسخية  بعقبلنية

(، 0204أميخة دوام وشخيف حهرية )ويتفق ذلظ مع دراسة كل مغ 
والتي أوضحت أف األميات  (0202(، انترار الحمبي )0202تغخيج بخكات )

. كسا مبلت يعاممغ أبشائيغ بأسمػب أكثخ إيجابية وميارة مغ غيخ العامبلتالعا
أف  (0202تغخيج بخكات ودعاء حافظ )(، 0202إيسان سالم)أوضحت دراسة 

وأكثخ وعيًا بحسايتيع مغ السخاشخ  األميات العامبلت كانت أكثخ رعاية ألشفاليا
 السشدلية.
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  جشذ الظفل: -ج
متهسظات درجات وعى أميات األطفال ذوي تذتت اإلنتباه وفخط  بين فخوق ال داللة( 00ججول )

 لجشذ الظفلتبعا ا بسحاورىالحخكة لسيارات األمهمة الفاعمة 

 البيان
 

 السحهر

 إناث
 42ن = 

 ذكهر
الفخوق   022ن =

بين 
 الستهسظات

 مدتهى الجاللة قيسة ت
الستهسط 
 الحدابى

اإلنحخاف 
 السعيارى 

الستهسط 
 الحدابى

نحخاف اإل 
 السعيارى 

بسيارة اإلترال الهعى 
 الفعال

01.2 5.1 32.9 5.1 0.3 -0.009 
دالة عشج  2.207
لرالح  2.25
 الحكػر

سيارة إكداب الهعى ب
 الدمهك السخغهب 

01.2 5.2 30.3 2.3 3.1 -3.272 
دالة عشج  2.222
لرالح  2.228
 الحكػر

سيارة الحساية الهعى ب
 من السخاطخ السشدلية 

05.7 5.8 01.3 5.9 0.7 -0.192 
دالة عشج  2.223
لرالح  2.28
 الحكػر

بسيارات  إجسالى الهعى
 األمهمة الفاعمة

18.5 83.9 92.9 82.2 9.3 -3.700 
دالة عشج  2.222
لرالح  2.228
 الحكػر

 ( ما يمي:00ججول )هضح ي
أميات األشفاؿ مغ الحكػر عغ أميات أميات يديج متػسط درجات 

 اث فى مدتػى  الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىااألشفاؿ مغ اإلن
 -الحساية مغ السخاشخ السشدلية -إكداب الدمػؾ السخغػب -اإلتراؿ الفعاؿ)

، 0.009، حيث كانت قيسة )ت( لرالح أميات األشفاؿ مغ الحكػر (اإلجسالي
عمي التػالي، وىي قيع دالة إحرائيا عشج مدتػي  3.700، 0.192، 3.272
ويخجع ذلظ إلى ما يتدع بو الحكػر عغ اإلناث  2.228، 2.28، 2.25

بالسذاغبة الدائجة وضعف اإلنرياغ ألوامخ األـ ، وعميو فإنيع يربحػا أكثخ إحجاثا 
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لمسذكبلت السختمفة األمخ الحي يتصمب مغ األـ السيارة والكفاءة في التػاصل الفعاؿ 
ه  الدمػكيات السذاغبة معو وتعجيل ىحه الدمػكيات غيخ السخغػبة كسا أف ىح

تتصمب مغ األـ ميارة فائقة لجي األـ في حساية ذلظ الصفل مسا قج يتعخضػا ليع مغ 
 مخاشخ بالبيئة السشدلية. 

(، 0202رامي اليهسف )، (0204نبيل عتخوس )ويتفق ذلظ مع دراسة  
Thomaidis, etal ( 0202)  أف السذكبلت الدمػكية كتذتت اإلنتباه وفخط

يخ بجرجة أكبخ بيغ الحكػر عغ اإلناث، واف الكفاءة الػالجية تكػف بجرجة الحخكة تط
التي أوضحت أف  (0202أحسج دمحم )أعمى معيع. بيشسا يتعارض مع دراسة 

األميات كانت معامبلتيع الػالجية أكثخ إيجابية مع إضصخاب فخط الحخكة لجي 
خى وماججة سالم حشان أبه صياألبشاء اإلناث عغ الحكػر.  كسا أوضحت دراسة 

(، فاطسة صادقي ورحسة صادقي 20: 0200(، نادية الغامجي )0200)
التي أوضحت اف السعاممة اإليجابية والفاعمية الػالجية السػجية  (224: 0200)

ايسان دراز لمسخاىقات يكػف أعمى مغ السػجو لمحكػر. بيشسا يتعارض مع دراسة 
جية الفاعمة تبعا لجشذ االبغ. التي أوضحت عجـ وجػد فخوؽ في الػال (0202)

 وبالتالى يتحقق الفخض الثاني كميا.
متهسظات  بينيهجج تباين دال إحرائيًا  :الثالثالشتائج فى ضهء الفخض 

درجات األميات عيشة الجراسة فى مدتهى الهعى بسيارات األمهمة الفاعمة 
خاطخ الحساية من الس -إكداب الدمهك السخغهب -ا )اإلترال الفعالبسحاورى

السدتهى التعميسى  -)حجم األسخة لمجراسة الجيسهغخافيةمستغيخات لتبعا السشدلية( 
ولمتحقق مغ صحة . تختيب الظفل بين أخهتو(-الجخل الذيخى لألسخة -م لأل

 One Way "الفخض إحرائيًا تع استخجاـ تحميل التبايغ أحادي اإلتجاه 
ANOVA جات العيشة في كل " لمػقػؼ عمي داللة الفخوؽ بيغ متػسصات در

 تبعاً  مدتػى وعى األميات عيشة الجراسة بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا
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لبياف اتجاه داللة الفخوؽ  LSDاختبار تصبيق و  الجيسػغخافية، لجراسةلستغيخات ا
 تػضح ذلظ: التالية، والججاوؿ إف وججت

 : حجم األسخة-د
ميات وعى األمتهسظات درجات بين  ( تحميل التباين أحادي اإلتجاه لمفخوق 02ججول )

 (022ن=حجم األسخة )لتبعا  ابسحاورىعيشة الجراسة بسيارات األمهمة الفاعمة 

مجسهع  مرادر التباين اإلستبيانمحاور 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط مجسهع 
 مدتهى الجاللة قيسة ف السخبعات

الهعى بسيارة اإلترال 
 الفعال

 بيغ السجسػعات
 عاتداخل السجسػ 

 الكمى

502.275 
5782.332 
2037.288 

0 
875 
877 

022.331 
30.225 

7.972 2.222 
دالة عشج 
2.228 

الهعى بسيارة إكداب 
 الدمهك السخغهب 

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى

337.295 
2083.829 
2528.023 

0 
875 
877 

873.531 
35.582 

3.117 2.229 
 2.28دالة عشج 

ة الهعى بسيارة الحساي
 من السخاطخ السشدلية 

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى

358.273 
3988.227 
5020.832 

0 
875 
877 

875.537 
01.223 

دالة  2.220 2.055
 2.28عشج 

إجسالى الهعى 
بسيارات األمهمة 

 الفاعمة

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى

3212.253 
32111.539 
32929.898 

0 
875 
877 

0232.302 
082.790 

9.279 2.222 
دالة عشج 
2.228 
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األميات عيشة متهسظات درجات في داللة الفخوق لسعخفة  اتجاه  LSD( اختبار 04) ججول
 (022ن=حجم األسخة )لتبعا  امحاورىالجراسة بالهعى بسيارات األمهمة الفاعمة و

 صغيخ حجم األسخة السحهر اإلستبيان
 38.5ـ=

 متػسط
 01.3ـ=

 كبيخ
 07.0ـ=

الهعى بسيارات األمهمة الفاعمة
 

الهعى بسيارة 
 اإلترال الفعال

 - - - صغيخ
 - - **3.01 متػسط

 - 8.29 **3.37 كبيخ

الهعى بسيارة 
إكداب الدمهك 

 السخغهب

 صغيخ حجع األسخة
 38.2ـ=

 متػسط
 01.1ـ=

 كبيخ
 01.8ـ=

 - - - صغيخ
 - - **0.71 متػسط

 - 2.233 *3.38 كبيخ

عى بسيارة اله 
الحساية من 

 السخاطخ السشدلية

 صغيخ حجع األسخة
 01.3ـ=

 متػسط
 05.5ـ=

 كبيخ
 05.8ـ=

 - - - صغيخ
 - - **0.11 متػسط

 - 2.318 **3.02 كبيخ

إجسالى الهعى 
بسيارات األمهمة 

 الفاعمة

 صغيخ حجع األسخة
 92.7ـ=

 متػسط
 12.1ـ=

 كبيخ
 79.7ـ=

 - - - صغيخ
 - - ***9.11 متػسط

 - 8.27 **82.92 كبيخ
 2.220 مدتهي داللة ***        2.20 مدتهي داللة **            2.22 مدتهي داللة *

 (:04، )(02)ي يتزح من ججول
متػسصات درجات األميات عيشة الجراسة وجػد تبايغ داؿ إحرائيًا بيغ  

إكداب  -اؿ الفعاؿاإلتر)فى مدتػى الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا 
 حجع األسخة،ل تبعاً  (اإلجسالي -الحساية مغ السخاشخ السشدلية -الدمػؾ السخغػب

وىى  9.279، 2.055، 3.117، 7.972( عمي التػالي ؼ)حيث بمغت قيسة 
ولمتعخؼ عمى مدتػى  . .2.228، 2.28 مدتػي داللة قيع دالة إحرائيًا عشج

داللة الفخوؽ بيغ اتجاه خفة لسع LSDدالالت الفخوؽ تع تصبيق اختبار 
األميات عيشة البحث في الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة  متػسصات درجات

الحساية مغ السخاشخ  -إكداب الدمػؾ السخغػب -اإلتراؿ الفعاؿ)بسحاورىا 
لرالح األسخ صغيخة  تتجوحجع األسخة، وجج أنيا تبعًا ل (اإلجسالي -السشدلية

فبرغخ حجع األسخة يتػافخ  .2.228و 2.28و  2.25الحجع عشج مدتػي داللة 
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لجى األـ قجر أعمى مغ الصاقة يسكشيا مغ اإلتراؿ والتػاصل الفعاؿ مع كل ابغ 
مغ أبشائيا وتفيع ضخوفو ومذكبلتو جيجًا وما واستيعاب واحتػاء مذكبلتيع 

دمحم السختمفة وارشادىع الكدابيع الدمػؾ السخغػب. ويتفق ذلظ مع دراسة كل مغ 
(، ايسان دراز 0204(، أميخة دوام وشخيف حهرية )0202شهبي وحسج عمى )ال
والحيغ أوضحػا وجػد فخوؽ في كفاءة األـ  (0202(، انترار الحمبي )0202)

في رعاية األبشاء ومعاممتيع لرالح االسخ صغيخة الحجع. و يتعارض مع دراسة 
ػالجية حيث أوضحت عجـ وجػد فخوؽ في الكفاءة ال (0202نادية عامخ )

أمل سالمة والجعع السػجو لؤلبشاء تبعًا لحجع األسخة. كسا يتفق مع دراسة 
( التي أوضحت إرتفاع وعي األميات باإلحتياجات الدكشية لؤلشفاليغ 0200)

 في األسخ صغيخة الحجع.
  م:السدتهى التعميسى لأل-ه

ميات ى األوعمتهسظات درجات ( تحميل التباين أحادي اإلتجاه لمفخوق بين 02ججول )
 (022ن=مسدتهى التعميسى لألم )لتبعا  ابسحاورىعيشة الجراسة بسيارات األمهمة الفاعمة 

مجسهع  مرادر التباين اإلستبيانمحاور 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط مجسهع 
 مدتهى الجاللة قيسة ف السخبعات

بسيارة اإلترال الهعى 
 الفعال

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى

928.292 
5335.385 
2037.288 

0 
875 
877 

352.131 
32.311 

83.711 2.222 
دالة عشج 
2.228 

سيارة إكداب الهعى ب
 الدمهك السخغهب 

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى

333.893 
2807.278 
2528.023 

0 
875 
877 

087.292 
35.280 

2.028 2.223 
 2.28دالة عشج 

سيارة الحساية الهعى ب
 طخ السشدلية من السخا

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى

311.333 
3173.121 
5020.832 

0 
875 
877 

893.822 
07.152 

 دالة 2.228 2.970
 2.28عشج 

 إجسالى الهعى
بسيارات األمهمة 

 الفاعمة

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى

5392.211 
35570.523 
32929.898 

0 
875 
877 

0291.333 
023.078 

83.075 2.222 
دالة عشج 
2.228 
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األميات عيشة متهسظات درجات في داللة الفخوق لسعخفة  اتجاه  LSD( اختبار 02) ججول
 (022ن=تعميم األم )لتبعا  امحاورىالجراسة بالهعى بسيارات األمهمة الفاعمة و

 مشخفس تعميع األـ السحهر اإلستبيان
 02.9ـ=

 متػسط
 38.8ـ=

 مختفع
 30.8ـ=

الهعى بسيا
رات األمهمة الفاعمة

 

الهعى بسيارة 
 اإلترال الفعال

 - - - مشخفس
 - - ***3.02- متػسط
 - 2.922- ***5.82- مختفع

الهعى بسيارة 
إكداب الدمهك 

 السخغهب

 مشخفس تعميع األـ
 01.0ـ=

 متػسط
 32.3ـ=

 مختفع
 30.5ـ=

 - - - مشخفس
 - - *0.05- متػسط
 - 0.21- **3.33- مختفع

الهعى بسيارة 
الحساية من 

 السخاطخ السشدلية

 مشخفس تعميع األـ
 05ـ=

 متػسط
 07.3ـ=

 مختفع
 01.1ـ=

 - - - مشخفس
 - - **0.33- متػسط
 - 8.38- **3.13- مختفع

إجسالى الهعى 
بسيارات األمهمة 

 الفاعمة

 مشخفس تعميع األـ
 71.3ـ=

 متػسط
 11.28ـ=

 مختفع
 90.23ـ=

 - - - مشخفس
 - - ***9.28- متػسط
 - 3.20- ***83.23- مختفع

 2.220 مدتهي داللة ***        2.20 مدتهي داللة **            2.22 مدتهي داللة *

 (:82، )(85) ييتزح مغ ججول
متػسصات درجات األميات عيشة الجراسة وجػد تبايغ داؿ إحرائيًا بيغ  -

إكداب  -اإلتراؿ الفعاؿ)عمة بسحاورىا فى مدتػى الػعى بسيارات األمػمة الفا
 تعميع األـ،ل تبعاً  (اإلجسالي -الحساية مغ السخاشخ السشدلية -الدمػؾ السخغػب

 83.075، 2.970، 2.028، 83.711( عمي التػالي ؼ)حيث بمغت قيسة 
ولمتعخؼ عمى  . .2.228، 2.28 مدتػي داللة وىى قيع دالة إحرائيًا عشج

داللة الفخوؽ بيغ اتجاه لسعخفة  LSDتصبيق اختبار  مدتػى دالالت الفخوؽ تع
األميات عيشة البحث في الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة  متػسصات درجات

الحساية مغ السخاشخ  -إكداب الدمػؾ السخغػب -اإلتراؿ الفعاؿ)بسحاورىا 
لرالح األميات ذوات  تتجوتعميع األـ ، وجج أنيا تبعًا ل (اإلجسالي -السشدلية

فارتفاع تعميع االـ .. 2.228و 2.28و  2.25تعميع السختفع عشج مدتػي داللة ال
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اإلتراؿ الفعاؿ مع  عمىأقجر ، و ستيعاب أبشائيا ورعايتيعإأكثخ قجرة عمى يجعميا 
وإكداب الدمػؾ السخغػب بسيارة وفاعمية عالية كسا أنيا تكػف أكثخ وعيًا بشائيا أ

ضصخاب وما جثامة السخاشخ التي قج بصبيعة ما يعانيو ىؤالء االشفاؿ مغ ا
(، حشان 0200جيالن القباني وآخخون )يتعخضػف ليا. ويتفق ذلظ مع دراسة 

(، إيسان دراز 202: 0202(، نادية عامخ )0200) أبه صيخى وماججة سالم
(، بجر 30: 0202(، انترار الحمبي )338: 0282) (، تغخيج بخكات0202)

ا أف األميات ذوات السدتػيات التعميسية ( والحيغ أوضحػ 32: 0202الحخيخي )
 السختفعة أكثخ كفاءة  وفاعمية وميارة والجية في معاممة ابشائيغ.

(، 0202،إيسان سالم ) el al.(0204)  Joanneكسا أوضحت دراسة 
( ارتفاع وعي أميات السعاقيغ فكخيًا ذوي 0282تغخيج بخكات ودعاء حافع )

وتتعارض ىحه الشتيجة  مغ السخاشخ السشدلية. التعميع السختفع بدمػكيات الحساية
التي أوضحت عجـ وجػد فخوؽ في السعامبلت  (0202أحسج دمحم ) مع دراسة

  الػالجية مع إضصخاب فخط الحخكة باختبلؼ السؤىل التعميسي.
  :الجخل الذيخى لألسخة -و

ميات وعى األمتهسظات درجات ( تحميل التباين أحادي اإلتجاه لمفخوق بين 02ججول )
 (022ن=مجخل الذيخى لألسخة )لتبعا  ابسحاورىعيشة الجراسة بسيارات األمهمة الفاعمة 

مجسهع  مرادر التباين اإلستبيانمحاور 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط مجسهع 
 مدتهى الجاللة قيسة ف السخبعات

بسيارة اإلترال الهعى 
 الفعال

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى
391.358 

5131.222 
2037.288 

0 
875 
877 

899.875 
33.323 

5.972 2.223 
 2.28دالة عشج 

سيارة إكداب الهعى ب
 الدمهك السخغهب 

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى
739.223 

5188.228 
2528.023 

0 
875 
877 

373.138 
33.029 

88.017 2.222 
دالة عشج 
2.228 

سيارة الحساية الهعى ب
 شدلية من السخاطخ الس

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى
313.335 

3177.722 
5020.832 

0 
875 
877 

890.087 
07.173 

 دالة 2.228 2.192
 2.28عشج 

 إجسالى الهعى
بسيارات األمهمة 

 الفاعمة
 بيغ السجسػعات

 داخل السجسػعات
 الكمى

3737.911 
32008.023 
32929.898 

0 
875 
877 

0373.993 
022.971 

88.372 2.222 
دالة عشج 
2.228 
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األميات عيشة متهسظات درجات في داللة الفخوق لسعخفة  اتجاه  LSD( اختبار 02) جولج
 (022ن=مجخل الذيخى لألسخة )لتبعا  امحاورىالجراسة بالهعى بسيارات األمهمة الفاعمة و

 مشخفس الجخل الذيخى  السحهر اإلستبيان
 07.7ـ=

 متػسط
 09.5ـ=

 مختفع
 30.3ـ=

الهعى 
بسيارات األمهمة الفاعمة

 

الهعى بسيارة 
 اإلترال الفعال

 - - - مشخفس
 - - *8.15- متػسط
 - *0.77- **3.20- مختفع

الهعى بسيارة 
إكداب الدمهك 

 السخغهب

 مشخفس الجخل الذيخى 
 01.8ـ=

 متػسط
 09.3ـ=

 مختفع
 33.2ـ=

 - - - مشخفس
 - - 8.03- متػسط
 - ***5.08- ***2.32- مختفع

الهعى بسيارة 
الحساية من 

 السخاطخ السشدلية

 مشخفس الجخل الذيخى 
 05.20ـ=

 متػسط
 02.2ـ=

 مختفع
 09.2ـ=

 - - - مشخفس
 - - 8.22- متػسط
 - *0.90- ***3.59- مختفع

إجسالى الهعى 
بسيارات األمهمة 

 الفاعمة

 مشخفس الجخل الذيخى 
 79.3ـ=

 متػسط
 13.0ـ=

 مختفع
 95.7ـ=

 - - - مشخفس
 - - *3.79- متػسط
 - **88.53- ***82.33- مختفع

 2.220 مدتهي داللة ***        2.20 مدتهي داللة **            2.22 مدتهي داللة *

 :(02) (،02ي )يتزح من ججول
متػسصات درجات األميات عيشة الجراسة فى وجػد تبايغ داؿ إحرائيًا بيغ 

إكداب  -اإلتراؿ الفعاؿ)مػمة الفاعمة بسحاورىا مدتػى الػعى بسيارات األ
مجخل ل تبعاً  (اإلجسالي -الحساية مغ السخاشخ السشدلية -الدمػؾ السخغػب
، 88.017، 5.972( عمي التػالي ؼ)حيث بمغت قيسة  الذيخى لؤلسخة،

. 2.228، 2.28 مدتػي داللة وىى قيع دالة إحرائيًا عشج 88.372، 2.192
اتجاه لسعخفة  LSDى دالالت الفخوؽ تع تصبيق اختبار ولمتعخؼ عمى مدتػ  .

األميات عيشة البحث في الػعى بسيارات  متػسصات درجاتداللة الفخوؽ بيغ 
الحساية  -إكداب الدمػؾ السخغػب -اإلتراؿ الفعاؿ)األمػمة الفاعمة بسحاورىا 
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 تتجومجخل الذيخى لؤلسخة ، وجج أنيا تبعًا ل (اإلجسالي -مغ السخاشخ السشدلية
 2.28و  2.25لرالح األميات ذوات الجخل السختفع عشج مدتػي داللة 

حيث أثبتت أنو يػجج ( 0222نهفل )ربيع  ويتفق ذلظ مع دراسة .. 2.228و
تبايغ داؿ إحرائيًا بيغ عيشة الجراسة فى أسمػب األـ فى معاممة األبشاء تبعًا 

 مغ يتفق مع دراسة كلكسا . لفئات الجخل السالى لؤلسخة لرالح الجخػؿ األعمى
el al.(0204)  Joanne(0202، إيسان سالم ،) تغخيج بخكات ودعاء حافظ

والتي أوضحت أف السدتػى السختفع مغ الجخل يديع برػرة فعالة في  (0202)
بيشسا يتعارض مع  ميارات األـ في تػفيخ بيئة مشدلية آمشة خالية مغ السخاشخ.

عجـ وجػد فخوؽ في الػالجية الفاعمة تبعا  التي أوضحت (0202ايسان دراز )دراسة 
 لجخل األسخة.

  تختيب الظفل بين أخهتو: -ي
ميات وعى األمتهسظات درجات ( تحميل التباين أحادي اإلتجاه لمفخوق بين 02ججول )

 (022ن=تختيب الظفل بين أخهتو )لتبعا  ابسحاورىعيشة الجراسة بسيارات األمهمة الفاعمة 

مجسػع  در التبايغمرا اإلستبيانمحاور 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متػسط مجسػع 
 مدتػى الجاللة قيسة ؼ السخبعات

الهعى بسيارة اإلترال 
 الفعال

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى
375.321 

5128.723 
2037.288 

3 
873 
877 

805.823 
33.211 

3.783 2.283 
 2.25دالة عشج 

الهعى بسيارات إكدب 
  الدمهك السخغهب

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى
533.581 

2282.732 
2528.023 

3 
873 
877 

818.522 
33.579 

5.039 2.220 
 2.28دالة عشج 

الهعى بسيارة الحساية 
 من السخاطخ السشدلية 

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 الكمى
010.533 

3979.597 
5020.832 

3 
873 
877 

93.818 
01.281 

لة دا 2.200 3.098
 2.25عشج 

إجسالى الهعى 
بسيارات األمهمة 

 الفاعمة
 بيغ السجسػعات

 داخل السجسػعات
 الكمى

3832.371 
37101.783 
32929.898 

3 
873 
877 

8232.102 
087.322 

3.185 2.223 
 2.28دالة عشج 
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األميات عيشة متهسظات درجات في داللة الفخوق لسعخفة  اتجاه  LSD( اختبار 02) ججول
 (022ن=تختيب الظفل بين أخهتو )لتبعا  امحاورىبالهعى بسيارات األمهمة الفاعمة و الجراسة

تختيب الصفل بيغ  السحهر اإلستبيان
 أخػتو

 الػحيج
 05.9ـ=

 األوؿ
 32.9ـ=

 األوسط
 01.7ـ=

 األخيخ
 01.3ـ=

الهعى بسيارات األمهمة الفاعمة
 

الهعى بسيارة 
 اإلترال الفعال

 - - - - الػحيج
  - - *5.25- األوؿ

 - - 0.01 0.72- األوسط
 - 2.323 **0.25 0.32- األخيخ

الهعى بسيارة 
إكداب الدمهك 

 السخغهب

تختيب الصفل بيغ 
 أخػتو

 الػحيج
 05.0ـ=

 األوؿ
 38.5ـ=

 األوسط
 07.1ـ=

 األخيخ
 09.3ـ=

 - - - - الػحيج
  - - **2.02- األوؿ

 - - **3.29 0.57- األوسط
 - 8.72- 8.91 *3.01- األخيخ

الهعى بسيارة 
الحساية من 

 السخاطخ السشدلية

تختيب الصفل بيغ 
 أخػتو

 الػحيج
 02.2ـ=

 األوؿ
 07.1ـ=

 األوسط
 02.5ـ=

 األخيخ
 03.9ـ=

 - - - - الػحيج
  - - 8.09- األوؿ

 - - 8.39 2.822 األوسط
 - 8.53 **0.90 8.23 األخيخ

إجسالى الهعى 
ألمهمة بسيارات ا

 الفاعمة

تختيب الصفل بيغ 
 أخػتو

 الػحيج
 73.2ـ=

 األوؿ
 19ـ=

 األوسط
 18.0ـ=

 األخيخ
 18.7ـ=

 - - - - الػحيج
  - - **83.3- األوؿ

 - - *7.70- *2.27- األوسط
 - 2.339- **2.707 7.80- األخيخ

 2.220 هي داللةمدت ***        2.20 مدتهي داللة **            2.22 مدتهي داللة *

 (:02، ) (02) ييتزح من ججول
وجػد تبايغ داؿ إحرائيًا بيغ متػسصات درجات األميات عيشة الجراسة  

إكداب  -اإلتراؿ الفعاؿ)فى مدتػى الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا 
اإلجسالي( تبعًا لتختيب الصفل  -الحساية مغ السخاشخ السشدلية -الدمػؾ السخغػب

، 3.098، 5.039، 3.783خػتو، حيث بمغت قيسة )ؼ( عمي التػالي بيغ أ
 . .2.228، 2.28، 2.25وىى قيع دالة إحرائيًا عشج مدتػي داللة  3.185

لسعخفة اتجاه داللة  LSDولمتعخؼ عمى مدتػى دالالت الفخوؽ تع تصبيق اختبار 
مػمة األميات عيشة البحث في الػعى بسيارات األ متػسصات درجاتالفخوؽ بيغ 

الحساية مغ  -إكداب الدمػؾ السخغػب -اإلتراؿ الفعاؿ)الفاعمة بسحاورىا 
تتجو اإلجسالي( تبعًا لتختيب الصفل بيغ اخػتو، وجج أنيا  -السخاشخ السشدلية
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.. فالصفل 2.228و 2.28و  2.25لرالح الصفل األوؿ عشج مدتػي داللة 
و الدمػؾ السخغػب مسا األوؿ كثيخا ما تكخس االـ اىتساميا نحػه ونحػ اكداب

يجعل مسارساتيا تتدع باألمػمة الفاعمة مقارنة بباقي اخػتو، االمخ الحي يعج 
غيخ صحيحا فيجب عمى االـ اف تيتع بجسيع اشفاليا عمى حج سػاء دوف التفخقة 

 Hardy et alويتفق ذلظ مع دراسة . او التسييد وفقا لمتختيب السيبلدي
تتدع مسارساتيع بالػالجية اإليجابية لرالح  التي أوضحت أف األميات (0222)

التي  (0202ايسان دراز )ذوي التختيب السيبلدي األوؿ. بيشسا يتعارض مع دراسة 
عجـ وجػد فخوؽ في الػالجية الفاعمة تبعا لمتختيب السيبلدي لئلبغ. كسا أوضحت 

والتي أوضحت أف ميارة األـ في  (0200دعاء السخسي )يتعارضسع دراسة 
ف مع الصفل األوسط أو األخيخ مغ ذوي اضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط التكي

 .. وبحلك يتحقق الفخض الثالث كمياالحخكة كانت أعمى مقارنة باإلبغ األوؿ
تختمف ندبة مذاركة الستغيخات السدتقمة فى ": الخابعالشتائج فى ضهء الفخض 

اعمة( تبعًا ألوزان تفديخ ندبة التباين فى الستغيخ التابع )ميارات األمهمة الف
ولمتحقق مغ صحة  ""معامالت اإلنحجار ودرجة اإلرتباط مع الستغيخ التابع.

 استخجاـ معامل اإلنحجار، ويػضح الججوؿ التالي ذلظ:الفخض احرائيا تع 
 والستغيخ التابع ةالسدتقم ات( االنحجار الخظى لمعالقة بين الستغيخ 00ججول )

 (022ن= ) )الهعى بسيارات األمهمة الفاعمة(

 معامل االرتباط الستغيخات السدتقمة
R 

معامل تحجيج 
 ندبة السذاركة

R0 
 مدتهى الجاللة قيسة )ت( معامل االنحجار

الجخل الذيخى 
دالة عشج  0.220 20.222 الثابت 2.042 2.422 لألسخة

2.20 B 4.024 
دالة عشج  0.222- 24.022 الثابت 2.002 2.422 حجم األسخة

2.20 B -4.222 
دالة عشج  2.220 24.220 الثابت 2.022 2.422 مداحة الدكن

2.220 B 4.202 
دالة عشج  2.200 20.444 الثابت 2.002 2.222 مدتهى تعميم األم

2.22 B 2.222 
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 :(00يتزح من ججول )
ي تػػأثيخًا فػػى إجسػػالالستغيػػخات السدػػتقمة كػػاف مػػغ أكثػػخ الػػجخل الذػػيخى لؤلسػػخة أف  

 2.28عشج مدتػي داللة  2.033بشدبة مذاركة الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة 
مذػػػاركة  ةبشدػػػبحجػػػع األسػػػخة، ومدػػػاحة الدػػػكغ، ومدػػػتػى تعمػػػيع األـ ، تمػػػي ذلػػػظ 

فبػػػػػػػالخغع مػػػػػػػغ دور  .2.228عشػػػػػػػج مدػػػػػػػتػي داللػػػػػػػة  2.805، 2.815، 2.081
تزػػػسشو مػػػغ السدػػػتػى التعميسػػػي فػػػي إكدػػػاب األـ ميػػػارات األمػمػػػة الفاعمػػػة بسػػػا ت

تػاصػػل فعػػاؿ والفاعميػػة فػػي اكدػػاب الصفػػل الدػػمػؾ السخغػػػب وكػػحلظ حسايتػػو مػػغ 
السخػػػاشخ السشدليػػػة  إال أف  الػػػجخل يعػػػج مػػػغ الػسػػػائل اليامػػػة والزػػػخورية لتػػػجعيع 

فبإنخفاضػػو تتعػػخض االـ لمكثيػػخ مػػغ الزػػغػشات التػػي مػػغ  وتحقيػػق ىػػحا الدػػمػؾ
اضػػػصخاب تذػػػتت االنتبػػػاه بػػػل  السؤكػػػج تأثيخىػػػا عمػػػى تقبميػػػا لترػػػخفات شفميػػػا ذوي 

واتخاذ االسمػب السشاسب لتقػيع سمػكو، كسا قػج تعجػد عػغ حسايتػو مػغ السخػاشخ 
ربيع  ويتفق ذلظ مع دراسة كل مغ السشدلية وتػفيخ بيئة آمشة خالية مغ السخاشخ.

تغخيــج (، 0202،  إيسـان سـالم)el al.(0204)  Joanne،( 0222نهفـل )
أسمػب األـ فى معاممة األبشػاء اف  أوضحػا  حيث (0202بخكات ودعاء حافظ )

   يتحقق الفخض الخابع كميا.وبحلظ  .لؤلسخة  الذيخي الجخل يتأثخ تأثيخًا كبيخا ب
 :رابعًا: نتائج الجراسة التجخيبية

في تهجج فخوق دالة إحرائيًا   :الشتائج فى ضهء الفخض الخامذ
مة الفاعمة األميات فى مدتهى الهعى بسيارات األمه متهسظات درجات 

الحساية من السخاطخ  -إكداب الدمهك السخغهب -الفعال اإلترال)ا بسحاورى
ولمتحقق مغ صحة قبل وبعج تظبيق البخنامج اإلرشادي.  (اإلجسالي -السشدلية

األميات عيشة البحث الفخوؽ بيغ متػسصات درجات تع حداب الفخض إحرائيًا 
قبل وبعج تصبيق البخنامج  ااورىبسحمدتػى الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة في 

) " ، وفي حالة وجػد داللة تع حداب معامل إيتاT- TEST باستخجاـ اختبار "
²ηذلظ : التالي ججوؿالويػضح   ( إلختبار حجع التأثيخ  
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األميات عيشة البحث فى مدتهى الهعى متهسظات درجات ( داللة الفخوق 00ججول )
 (22)ن= بل وبعج تظبيق البخنامج ق ابسحاورىبسيارات األمهمة الفاعمة 

 انجُبٌ

 

 انًحبور

 لجم انزطجُك

 = ٌ40 

 ثعذ انزطجُك 

َسجخ   40ٌ =

 انزغُُر
 لًُخ د

يسزىي 

انًزىسظ  انذالنخ

 انحسبثً

اإلَحراف 

 انًعُبري

انًزىسظ 

 انحسبثً

اإلَحراف 

 انًعُبري

انىعً ثًهبرح 

 اإلرصبل انفعبل
0... 2.7 .2.0 2.8 

-

85.1 

-

80.827 

2.222 

دانح عُد 

2.228 

نصانح 

ذطثيق 

 انثرَايج

انىعً ثًهبرح 

إكسبة انسهىن 

 انًرغىة 

02.2 2.720 .0.2 8.2 
-

81.7 

-

55.075 

2.222 

دانح عُد 

2.228 

نصانح 

ذطثيق 

 انثرَايج

انىعً ثًهبرح 

انحًبَخ يٍ 

انًخبطر 

 انًُزنُخ 

00.7 ..0 22.7 8.22 -8. 
-

87.220 

2.222 

دانح عُد 

2.228 

نصانح 

يق ذطث

 انثرَايج

إجًبنً انىعً 

ثًهبراد 

 األيىيخ انفبعهخ

72.2 1.0 887.5 7.0 
-

.2.0 

-

02.8.0 

2.222 

دانح عُد 

2.228 

نصانح 

ذطثيق 

 انثرَايج
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 (:00ججول )هضح ي
بيغ مدتػي الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة لجي وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا   

الحساية مغ  -إكداب الدمػؾ السخغػب -عاؿ)اإلتراؿ الفأفخاد العيشة التجخيبية بسحاوره 
قبل وبعج التصبيق البعجي لمبخنامج، حيث بمغت قيسة  (اإلجسالي -السخاشخ السشدلية

عمي التػالي، وىي قيع دالة  03.830-، 87.220-، 55.095-، 80.829 –)ت( 
ولمتعخف عمي حجم تأثيخ لرالح التصبيق البعجى.  2.228إحرائيا عشج مدتػي داللة 

 (.02كسا ىه مهضح بججول ) (²η)بخنامج اإلرشادي تم حداب قيسة معامل إيتا ال
في مدتهى الهعى بسيارات األمهمة الفاعمة لجى  حجم تأثيخ البخنامج اإلرشادىمقجار ( 02) ججول

 األميات بسحاوره
لًُخ يرثع  لًُخ )د( درجخ انحرَخ انًزغُر انزبثع انًزغُر انًسزمم

 (²ηأَزب)

 حجى انزأثُر

 

 

ثرَبيج نزًُُخ 

وعً أيهبد 

األطفبل روٌ 

رشزذ اإلَزجبِ 

وفرط انحركخ 

ثًهبراد األيىيخ 

 انفبعهخ

انىعً ثًهبرح 

 اإلرصبل انفعبل
 كثير 2.785 80.827- 57

انىعً ثًهبرح 

إكسبة انسهىن 

 انًرغىة 

 كثير 2.718 55.075- 57

انىعً ثًهبرح 

انحًبَخ يٍ 

 انًخبطر انًُزنُخ 

 كثير 2.128 87.220- 57

إجًبنً انىعً 

ثًهبراد األيىيخ 

 انفبعهخ

 كثير 2.728 02.8.0- 57

 :(02يهضح ججول )
أف حجع تأثيخ البخنامج اإلرشادى السعج كبيخ عمي تشسية الػعى بسيارات  

)اإلتراؿ  لجى أميات أشفاؿ ذوي تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة بسحاورهاألمػمة الفاعمة 
اإلجسالي( حيث  -الحساية مغ السخاشخ السشدلية -غػبإكداب الدمػؾ السخ  -الفعاؿ

( عمي التػالي.، ²η( )2.785  ،2.918  ،2.138  ،2.928بمغت قيسة مخبع أيتا )
٪ عمي 92.8٪ ، 13.8٪ ، 91.8٪ ، 78.5ويسكغ تفديخ الشتيجة عمي أساس أف 
لجى أميات )الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة  التػالي مغ التبايغ الكمي لمستغيخ التابع

 .أشفاؿ ذوي تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة( تخجع إلي الستغيخ السدتقل )البخنامج السعج(
وتحديغ وعى األميات خاصة وباقي أفخاد السجتسع مسا يعصي مؤشخًا أنو يسكغ تشسية 

عامة مغ خبلؿ البخامج اإلرشادية الستخررة وذلظ بسا تقجمو مغ معارؼ وسمػكيات 
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عمياء الػعي في مختمف السجاالت. فقج أكجت عمى ذلظ دراسة  يسكغ مغ خبلليا رفع
التي أشارت إلى فاعمية البخامج اإلرشادية في التغمب عمى  (0202) يالحسيج

 George et.al (0200)السذكبلت وإيجاد الحمػؿ السشاسبة. كسا يتفق مع دراسة 
( والتي 0200(،  أمل حدهنة وآخخون )0202(، أحسج دمحم )0202وأحسج الديج )

التفاعبلت الػالجية مع أوضحت أف تصبيق البخامج اإلرشادية والتجريبية يحدغ مغ 
 األبشاء ويعجؿ مغ سمػكيات االبشاء ذوي اإلحتياجات الخاصة.

بيغ  2.228يتزح مسا سبق وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا عشج مدتػي داللة 
الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة لجي أفخاد العيشة التجخيبية بسحاوره قبل وبعج  مدتػي 

 وبحلك يتحقق الفخض الخامذ كمياً  يق البعجى.التصبيق البعجي لمبخنامج لرالح التصب
 :ممخص ألىم الشتائج

أف أكثخ مطاىخ إضصخاب تذتت اإلنتباه وفخط الحخكة والتى تدعج األميات: دواـ  .8
والتخابيدات(، وعجـ التشطيع  -الرخاخ واليياج، والتحخؾ بعشف وبجوف تفكيخ )السقاعج

 فى أداء ما أكمفو مغ مياـ. 
يات بسيارات األمػمة الفاعمة، كاف مشخفس بشدبة بمغت أف مدتػى وعى  االم .0

 % لحوات وعى مختفع.02.0%، كسا شكمت ندبة 31.1%  ومتػسصًا بشدبة 38
إختبلؼ األوزاف الشدبية لسدتػى الػعى بسحاور ميارات األمػمة الفاعمة، فقج جاء  .3

ىا الػعى فى التختيب األوؿ مدتػى الػعى بسحػر الحساية مغ السخاشخ السشدلية، تبل
 بسيارة إكداب الدمػؾ السخغػب ، تبله الػعى بسيارة اإلتراؿ الفعاؿ .

وجػد عبلقة ارتباشية دالة إحرائيًا بيغ كل مغ الستغيخات الجيسػغخافية لمجراسة )حجع  .3
مداحة السدكغ( وبيغ  –الجخل الذيخى لؤلسخة -السدتػي التعميسي لؤلـ  -األسخة

 بسحاورىا.الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة 
وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات األميات عيشة الجراسة فى مدتػى  .2

الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا تبعا لسكاف سكغ األسخة لرالح األميات 
، وتبعًا لجشذ الصفل لرالح الحزخيات، وتبعًا لعسل األـ لرالح األميات العامبلت

  أميات األشفاؿ مغ الحكػر.

https://jsrep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=206237&_au=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B3%D8%B9%D8%AF++%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://jsrep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=206237&_au=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B3%D8%B9%D8%AF++%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://jsrep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=206237&_au=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B3%D8%B9%D8%AF++%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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متػسصات درجات األميات عيشة البحث في مدتػى بيغ وجػد تبايغ داؿ إحرائيًا  .2
إكداب الدمػؾ  -الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة بسحاورىا )اإلتراؿ الفعاؿ

اإلجسالي( تبعًا لسدتػى التعميع لرالح  -الحساية مغ السخاشخ السشدلية -السخغػب
معي وفػؽ الجامعي(، وتبعًا لحجع األسخ األميات ذوى السدتػي التعميسي السختفع )جا

لرالح األسخ كبيخة الحجع، وتبعًا لمجخل الذيخى لؤلسخة لرالح األسخ ذوى الجخل 
 . السختفع، وتبعًا لتختيب الصفل بيغ أخػتو لرالح الصفل األوؿ

أف الجخل الذيخى لؤلسخة كاف مغ أكثخ الستغيخات السدتقمة تأثيخًا فى إجسالي الػعى  .7
 األمػمة الفاعمة.بسيارات 

وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ مدتػي الػعى بسيارات األمػمة الفاعمة لجي أفخاد العيشة  .1
الحساية مغ السخاشخ  -إكداب الدمػؾ السخغػب -)اإلتراؿ الفعاؿالتجخيبية بسحاوره 

 قبل وبعج التصبيق البعجي لمبخنامج لرالح التصبيق البعجى.اإلجسالي(  -السشدلية
 :تالتهصيا

ضخورة إيجاد قشػات إترالية مفتػحة بيغ أميات األشفاؿ ذوي تذتت األنتباه وفخط  .0
الحخكة والستخرريغ في مجاؿ إدارة السشدؿ والسؤسدات مغ خبلؿ مخاكد اإلرشاد 

مغ قبل األسخي بالجامعات أو إجخاء العجيج مغ الجراسات البحثية والبخامج اإلرشادية 
ة الشجوات والقػافل اإلرشادية السػجية ألميات إقامالباحثيغ في مجاؿ التخرز و 

األشفاؿ ذوي اإلحتاجات الخاصة لديادة وعييغ بسيارات األمػمة الفاعمة في التعامل 
معيع وفيع خرائريع وضخوفيع، بيجؼ التعخؼ عمي مذكبلتيع الحياتية ومداعجتيع 

 عمي حميا أو التخفيف مغ حجتيا، لسا لو مغ تأثيخ كبيخ عمى أشفاليغ.
تبشي السجمذ القػمي لؤلمػمة والصفػلة بشذخ جمدات البخنامج السعج لتشسية وعي  .0

األميات بسيارات األمػمة الفاعمة في التعامل مع األشفاؿ ذوي اإلحتياجات الخاصة 
لتػعية أكبخ عجد مسكغ مغ أميات األسخ السرخية مسا يشعكذ باإليجاب عمي 

 تسع.سمػكيات األبشاء ومشو إلى باقي أفخاد السج
إدراج مفاليع ومعارؼ تتعمق بسيارات األمػمة الفاعمية لتعامل األميات مع األشفاؿ  .3

ذوي إضصخاب تذتت األنتباه وفخط الحخكة ضسغ السقخرات والسشاىج الجراسية لسخحمتي 
 البكالػريػس والجراسات العميا مسا يشعكذ بااليجاب عمى األشفاؿ واألسخ بأكسميا.  
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السخئية والسدسػعة بتجعيع بعس بخامجيا بحمقات متشػعة  إىتساـ وسائل اإلعبلـ .4
تتزسغ تصبيقًا لسحتػي البخنامج السعج لتشسية وعي األميات بسيارات األمػمة الفاعمة 

 في التعامل مع اضصخاب تذتت األنتباه وفخط الحخكة.
ات االىتساـ بالسدتػى التعميسى لؤلـ لسا لو مغ أثار إيجابية  عمى مدتػى الػعى بسيار  .5

األمػمة الفاعمة خاصة واف اغمب مذكبلت التخبية ناتجة عغ الجيل بخرائز 
 وشبيعة السخاحل التي يسخ بيا األبشاء وما يعانػف مغ مذكبلت.

 السخاجع

(: الفاعمية الػالجية 0287، لبة سامي، ناريساف حامج حسػدة )عمي قذقػش زكي إبخاليع
السجمج  -جامعة عيغ شسذ –ة التخبية لػالجي األشفاؿ ذوي صعػبات التعمع. مجمة كمي

 .38العجد  -8

(: فاعمية بخنامج إرشادي لخفس اضصخاب نقز اإلنتباه 0202أحسج إبخاليع دمحم )
وفخط الحخكة لجى األشفاؿ ذوي اإلعاقة الحىشية بػالية الشيل األزرؽ: دراسة تجخيبية 

.-يغجامعة الشيم –كمية اآلداب   –ألميات األشفاؿ. رسالة ماجدتيخ   الخخشـػ

 اإلعاقة ذوي  األشفاؿ ألميات إرشادي بخنامج (: فاعمية0202دمحم الديج ) رجب أحسج
األشفاؿ.  لجى ىؤالء الدائج الحخكي والشذاط االنتباه قرػر اضصخاب خفس الفكخية في

 .08العجد  -الشفدي اإلرشاد مخكد - شسذ عيغ جامعة -الشفدي مجمة اإلرشاد

(: فاعمية بخنامج إرشادي اتشسية وعي األميات 0288أمل عبج الخازؽ سبلمة)
باإلحتياجات الدكشية لمصفل في مخحمة الصفػلة السبكخة ) دراسة ميجانية بسجيشة ججة. 
رسالة دكتػراه، كمية اإلقتراد السشدلي، جامعة السمظ عبج العديد، السسمكة العخبية 

 الدعػدية.

 قائع تجريبي بخنامج (: فاعمية0208خاليع )إب دمحم مشى الديج، دمحم حدػنة، والء دمحم أمل
ذوي  الخوضة أشفاؿ لجى الحخكة وفخط االنتباه خفس تذتت في بخونخ نطخية عمى

 .81العجد  -جامعة بػرسعيج -البديصة. مجمة كمية رياض األشفاؿ العقمية اإلعاقة
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ة (. أساليب السعامم0283أميخة حداف عبخد الجيج دواـ ، شخيف دمحم عصية حػرية )
الػالجيو كسا تجركيا األميات وعبلقتيا باألمغ الشفدى لؤلبشاء. مجمة اإلسكشجرية لمعمـػ 

 .72-37(، 8)59الدراعية، 

 مغ السياـ عمى التخكيد نسػذج باستخجاـ السيشي التجخل(: 0202) سعج الجالى أميشة
 مع لاألميات لمتعام ميارات لتشسية االجتساعية الخجمة في العامة مشطػر السسارسة

العجد  -3السجمج -جامعة حمػاف -االجتساعية الخجمة في دراسات التػحج. مجمة أشفاؿ
58. 

(. أساليب السعاممة الػالجية ودورىا في تعديد قيع 0202انترار صالح أحسج الحمبي )
 .55-07(، 80السػاششة لؤلبشاء. السجمة الجولية لمعمـػ اإلندانية واالجتساعية، ع)

 ببعس وعبلقتيا يجركيا األبشاء كسا الفاعمة الػالجية (. 0285 دراز) دمحم الديج إيساف
 العمسى، لمتبادؿ االسكشجرية مجمة الجامعة، شبلب مغ  عيشة لجى الحات إدارة ميارات

32(3.) 

(: السبلءمة الػضيفية لمسدكغ وعبلقتيا باألماف في 0285ايساف عثساف دمحم سالع )
رسة، رسالة دكتػراة غيخ مشذػرة، كمية االقتراد البيئة السشدلية لصفل ما قبل السج

 السشدلي، جامعة السشػفية.

(. أساليب السعاممة الػالجية وعبلقتيا بالثقة 0202بجر بغ عبجهللاا بغ جميل الحخبي )
، 32بالشفذ لجى شبلب السخحمة الثانػية لسحافطة الخس. مجمة اإلرشاد الشفدي، ع 

35-57. 

(: فاعمية بخنامج إرشادي 0282عاء دمحم ذكي حافع  )تغخيج سيج أحسج بخكات  و د
لتشسية مسارسات أميات األشفاؿ السعاقيغ فكخيًا لدمػكيات األماف السشدلي. مجمة 

العجد   -37اإلسكشجرية لمتبادؿ العمسي،  كمية الدراعة ، جامعة اإلسكشجرية ، السجمج
(3.) 

ميات وعبلقتيا بادارة الحات (. السيارات الػالجية لؤل0282تغخيج سيج احسج بخكات )
 .339-388(، 3)28لجى أبشائيغ السخاىقيغ. مجمة اإلسكشجرية لمعمـػ الدراعية، 
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التخبية الخاصة في الصفػلة  -(: التجخل السبكخ0285جساؿ الخصيب ومشى الحجيجي )
 عساف. -دار الفكخ -السبكخة

 دمحم نجبلء سخ عارؼ،ع كامل زيجاف، القادر عبج الديج الكبانى، الجيغ صبلح جيبلف
 السخاىقة مخحمة فى األبشاء يجركيا الػالجية كسا التشذئة أساليب (. 0288حدغ )
 بحػث التخبية مجمة دكتػراه، رسالة مغ مدتل بحث الفخاغ، بإدارتيع لػقت وعبلقتيا
 (.0)03 الشػعية،

 علالتفا (: تحديغ0281) أحسج وعبجالخالق شادية الديج أحسج ، جابخ الجيغ حداـ
المفطي.  غيخ تجريبي لمتػاصل بخنامج باستخجاـ التػحجييغ األشفاؿ لجى االجتساعي

 والعمـػ لآلداب البشات كمية - شسذ عيغ جامعة-التخبية في العمسي البحث مجمة
 .89العجد -9السجمج -والتخبية

(: معجع السرصمحات التخبػية والشفدية. الجار 0283حدغ شحاتة وزيشب الشجار )
 ، القاىخة، مرخ.0المبشانية، ط السرخية

(: عالع االبتكار ،وزارة البحث العمسى ،اكاديسية البحث 0222حديغ صبخى صبخى )
 العمسى والتكشػلػجيا ،القاىخة.

(: العبلقات األسخية ، دار 0222حرة بشت صالح السالظ ، ربيع محسػد نػفل )
 مكة العخبية الدعػدية .الدىخاء لمشذخ والتػزيع ، الصبعة األولى ، الخياض ، السس

بخنامج قائع عمى األلعاب الرغيخة في تحديغ  (: 0282حشاف بشت مبارؾ القحصاني )
بعس القجرات الحخكية لجى عيشة مغ أشفاؿ الخوضة السرابيغ بفخط الحخكة بالسسمكة 

 829، العجد 35جامعة األزىخ. السجمج  -العخبية الدعػدية. مجمة كمية التخبية 

 لتأدية لؤلبشاء الػالجيغ (. دعع0280إماـ سالع ) ماججة صيخي ، لديج أبػا دمحم حشاف
 التخبية بحػث مجمة لؤلبشاء، اإلستقبللي بالدمػؾ وعبلقتو الجراسية السياـ والسدئػليات

 .301-015، 03، ع  الشػعية
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(: أساليب إدارة التػتخ وعبلقتيا بسػاجية 0208دعاء عػضيغ إبخاليع السخسي )
سخية لجى أميات األشفاؿ ذوي اضصخاب فخط الحخكة وتذتت االنتباه: الزغػط األ

 .35العجد  -جامعة السشيا -مجمة البحػث في مجاالت التخبية الشػعية

(.البحث العمسي "مفيػمو 0202ذوقاف عبيجات، عبجالخحسغ عجس، كابج عبجالحق )
 ة.، دار أسامة لمشذخ والتػزيع، ججة، الدعػدي89وأدواتو وأساليبو". ط

(: السيارات اإلجتساعية وعبلقتيا بالكفاءة الحائية 0283رامي محسػد اليػسف )
والتحريل الجراسي العاـ لجى عيشة مغ شمبة السخحمة الستػسصة مغ مشصقة حائل 
بالسسمكة العخبية الدعػدية في ضػء عجد مغ الستغيخات. مجمة الجامعة اإلسبلمية 

 .8العجد -08السجمج  -لمجراسات الشفدية والتخبػية

( : أساليب السعاممة الػالجية كسا يجركيا األبشاء وعبلقتيا 0221ربيع محسػد نػفل )
 نػفسبخ. 88، عجد  03بأمشيع الشفدي ، السجمة السرخية لمبحػث التصبيكية ، مجمج 

(: فاعمية بخنامج إرشادي لتشسية وعي 0282ربيع محسػد نػفل وشيساء الحديشي صقخ )
الخابع العخبي، الثامغ عذخ لئلقتراد السشدلي  األماف األسخي. السؤتسخ ربات األسخ بإدارة

 .0، العجد02" اإلقتراد وقزايا التشسية" مجمج 

عبجالعديد عيج  دمحم إيياب  عبجالعاؿ الجبخي ، أسساء الجػاد،  احسج عبج رحاب
 اضصخاب ذوي  مغ عيشة لجى االجتساعي بالقمق وعبلقتيا التفكيخ (: أساليب0208)

 -03السجمج  -شسذ عيغ جامعة -الصفػلة دراسات الحخكة. مجمة وفخط تذتت االنتباه
 .93العجد 

 العجواني بالدمػؾ وعبلقتيا الػضيفية لمسدكغ السبلئسة (:0223 ) إبخاليع سسيخ سسحاء
 السشػفية. السشدلي جامعة االقتراد كمية دكتػراه، رسالة لذباب الجامعة،

(: األداء الػضيفي األسخي، دراسة مقارنة لعيشات 0223) سسيخة أبػ الحدغ عبجالدبلـ
مغ أسخ األشفاؿ العادييغ وذوي الحاجات الخاصة، السؤتسخ الدشػي الحادي عذخ 
لئلرشاد الشفدي بجامعة عيغ شسذ الذباب، مغ أجل مدتقبل أفزل )اإلرشاد الشفدي 

 .3السجمج  -وتحجيات التشسية(
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(: صعػبات التعمع الشسائية. مكتبة 0288) عبج العديد الذخز، محسػد الصشصاوي 
 القاىخة. -الصبخي لمصباعة

 .وتخبيتيع الخاصة االحتياجات ذوي  سيكػلػجية (: 0288القخيصي ) أميغ عبجالسصمب
 االنجمػ السرخية مكتبة القاىخة،

(: فاعمية بخنمسج إرشادي لتشسية السيارات الػالجية في 0283عبيخ دمحم عبجالسشعع )
كمية  -يجابي لمشذاط الدائج لؤلشفاؿ ما قبل السجرسة. رسالة ماجدتيخالتػضيف اإل

 جامعة عيغ شسذ. -التخبية

 لجى الحاتية الكفاءة لتشسية إرشادي بخنامج (: فاعمية0289عمياء عيدى سعج الحسيجي )
االبتجائية. مجمة  السخحمة في الدائج بالشذاط السرحػب االنتباه مغ ذوات اضصخاب عيشة

 .813العجد  -جامعة األزىخ -خبيةكمية الت

 بطيػر الػالجية السعاممة أساليب (. عبلقة0208فاشسة صادقي ورحسة صادقي )
 الجولية تسشخاست، السجمة بسشصقة ميجانية دراسة:الستسجرس السخاىق لجى العجواني الدمػؾ
 .358 -329(، 0)0والمغات،  واآلداب واإلندانية التخبػية العمـػ في أبحاث

عمي  زكي إبخاليع  صالح خميفة ، الجيغ محيي بتػؿ أحسج الخمفاف،  خمفاف فػزية
 وفخط االنتباه تذتت اضصخاب لسكياس الديكػمتخية الخرائز(: 0289) قذقػش
 في العمسي البحث االعجادية. مجمة السخحمة تبلميح مغ لجى عيشة ADHD الحخكة
العجد  -2السجمج  -والتخبية والعمـػ لآلداب البشات كمية - شسذ عيغ جامعة -اآلداب

02. 

 (: االضصخابات الدمػكية . دار صفاء لمشذخ و التػزيع: عساف.0285ماججة عبيج )

(: الشسػذج البجيل إلضصخابات 0289دمحم أحسج أبػالعصا ويسشى صبلح شييب )
الذخرية كسشبىء باضصخاب نقز اإلنتباه وفخط الحخكة. مجمة دراسات عخبية، السجمج 

 .3 ، العجد81

األردف: دار صػفػاء  ،8(.الػتػشػذػئػة األسػخيػة .ط0282محػسػج الػشػػبػي، محػسػج عمي )
 لمػشػذػخ والػتػػزيػع
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(: الحكاء األخبلقي وعبلقتو بالػالجية الستسيدة مغ وجية 0222دمحم عبج الدسيع رزؽ )
 .22العجد  -جامعة السشرػرة -نطخ األبشاء ، مجمة كمية التخبية

(: الربلبة الشفدية لمػالجيغ وعبلقتيا بدسة القمق لجى عيشة مغ 0281)محسػد حدغ 
كمية الجراسات العميا  -األشفاؿ ذوي تذتت االنتباه وفخط الحخكة. رسالة ماجدتيخ

 جامعة عيغ شسذ. -لمصفػلة

 فعالية(: 0285) عباس الذافعى عباس خجيجة يػسف صالح و  الجيغ عمي مذيخة
بعس ميارات رعاية الحات لجى عيشة مغ األشفاؿ األسخي في تشسية  اإلرشاد

 .820العجد  -8السجمج  -كمية التخبية -جامعة األزىخ –التػحجييغ. مجمة التخبية 

مػضي سعػد عبجالعديد اليػيسل ، ىشاء عمي الخويمي ، نػضاء بشت سيف القحصاني 
نتباه: (: تصػيخ السيارات االجتساعية لؤلشفاؿ ذوي فخط الحخكة وتذتت اال0208)

 -مؤسدة التخبية الخاصة والتأىيل -مخاجعة مسشيجة. مجمة التخبية الخاصة والتأىيل
 30العجد -80السجمج 

(: الػالجية ودعع الدمػؾ اإليجابي 0280ميع ىانيساف، كارديغ شيمجر، جاف سيخجاي )
دليل عسمي لحل مذكبلت شفمظ الدمػكية، تخجسة: عديدة دمحم الديج، السخكد القػمي 

  القاىخة -خجسةلمت

(. درجة إسياـ اإلساءة المفطية مغ الػالجيغ كسا 0208نادية أحسج شيػاف الغامجي )
مجمة القخاءة  يجركيا األبشاء في التشبؤ بتقجيخ الحات لجى شمبة السخحمة الثانػية بالسخػاة.

 .881-79(، 030والسعخفة، ع )

ية كسا يجركيا األبشاء وعبلقتيا (. الكفاءة الػالج0285ناديو عبج السشعع الديج عامخ. )
ببعس السيارات الحياتية لجى عيشة مغ شبلب السخحمة اإلعجادية. مجمة اإلسكشجرية 

 .738 -729(، 3)32لمتبادؿ العمسى، 

 قائع معخفي سمػكي إرشادي أسخي  بخنامج لبشاء نطخي  (: ترػر0283نبيل عتخوس )
 السسمػكية. مجمة األشفاؿ مذكبلت لخفس البلزمة الكفاءات الػلجية تشسية عمى

 .32العجد  -واالجتساعية. جامعة عشاية اإلندانية العمـػ في التػاصل
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(: السيارات الحياتية وتأىيل السعاقيغ، ورقة عسل مقجمو 0222مرصفي رقباف )نعسة 
 .1/0إلي السمتقي التالت، صحتظ بيغ يجيظ، األمارات: وزارة التخبية والتعميع 

، دار 3(: نسػ ورعاية الصفل بيغ الشطخية والتصبيق، ط0283مرصفي رقباف ) نعسة
 الدساح لمصباعة، األسكشجرية. 

(: أساليب السعاممة الػالجية كسا يجركيا اآلباء 0282نيمة حدغ سخاج عبجالقادر )
. رسالة  وعبلقتيا بإضصخاب نقز اإلنتباه وفخط الحخكة لؤلشفاؿ بػالية الخخشـػ

. -الشيميغ جامعة -كمية اآلداب -ماجدتيخ  الخخشـػ

(: فاعمية بخنامج إرشادي لتشسية كفاءة ربة األسخة 0282نػرا شعباف جػدة الصػخي )
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