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ادن اظدنها تشدت  حثتا ةل وحثت  ة   اإنجظل  واس ةا ان ة دنلون 
) حثا ةددددع ح   ددددا(، وح تاددددا حث إددددق   ددددا حثاددددل ت شدددد    حاللت ددددنه

 طنيددددددل اشإظددددددل تشددددددت  اوح  حثتنثةددددددل  ح حثتجاة ددددددي  نسددددددت اح  
احا ا ددداحا حث نإ،دددل(، الةدددنا حثا دددناح  حالجتان ةدددل )ا ددد) حاللت دددنه

ا ددددداحا حث الدددددنات حثلدددددن     دددددا حثا دددددناح  حالجتان ةدددددل )حث نإ،دددددل(، 
 .حث نإ،ل(

 ا اجاو ل ان حثلتن ت ال ن اثوتوصل حث إق  
  ةن اتوسط اتب ااجن  أطفنل ادن  اإصن ةنا وجوا جاوق احثل 

  إددددددقصدددددد و ن  حثددددددت    حثلان ةددددددل ) ةلددددددل حث ذويي ددددددل حثاااسددددددل 
جدددددي  اللت دددددنهححثتجاة ةدددددل(   دددددا  طنيدددددل اشإظدددددل اظدددددنها تشدددددت  

حثلةنسددددددةن حثل  ددددددي وحث  دددددداي ث  الددددددنات حثتددددددااة ي ثصددددددنث  حثلةددددددنا 
 حث  اي.

  دددةن اتوسدددط اتدددب ااجدددن   اإصدددن ةنا  دددا  وجدددوا جددداوق احثدددل 
صدددد و ن  حثددددت    حثلان ةددددل ) ةلددددل  ذويأطفددددنل اددددن ي ددددل حثاااسددددل 

جي  حاللت نهحثتجاة ةل(   ا  طنيل اشإظل اظنها تشت   ث إقح
 ي ث  النات حثتااة ي.حثلةنسةن حث  اي وحثتت  
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A social skills-based program to reduce 

distractions in preschool children with 

developmental learning disabilities. 
 

Abstract 
 

         The research aimed to test the 

effectiveness of a training program based on 

Social skills to reduce the attention deficit 

disorder for preschool children with 

developmental learning difficulties, and the 

sample consisted of (10) children from the 

learning disabilities at the first level of the 

kindergarten of the National Bank School 

affiliated to the Ministry of Education in Port 

Said Governorate from Suffering from the 

highest manifestations of distraction, the study 

used the semi-experimental method and the 

following tools: An observing card for attention 

deficit disorder Prepared by the researcher, A 

measurement of the social skills (prepared by the 

researcher),Training program based on social 

skills (prepared by the researcher). 

 The study reached the following conclusions: 

 •There are statistically significant differences 

between the average grade levels of pre-school 
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children with developmental learning disabilities 

(experimental study sample) on the observing 

card for attention deficit disorder in the pre and 

post measurements of the training program in 

favor of post measurement. 

 •There are no statistically significant differences 

between the average grade levels of pre-school 

children with developmental learning disabilities 

(experimental study sample) on the observing 

card for attention deficit disorder in the post and 

follow-up measurements of the training 

program. 

  :Keywords الكلمات المفتاحية
 Social skills .           حثا ناح  حالجتان ةل -0
 Attention deficit disorder       .تشت  حاللت نه -2
 Pre-school children .   ي ل حثاااسل أطفنل ان -3
 .ص و ن  حثت    حثلان ةل -4

 Developmental learning disabilities                
 
 

 

 



 جامعة بورسعيد - ة لكلية رياض األطفالالمجلة العلمي

 (404)                              0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 مقدمة
 

حثتا ةددل حث نصددل، هددو حةاةددنا  ياددن حثاةددناةن حثإاة،ددل لسدد ةنا جدد   
شدددكل ادددن أشدددكنل  يحث لنةدددل  ف دددل ادددن ح طفدددنل ال ت ددداو   دددة   أ

حإل نيددددل أو  شانت ددددن، و ددددنثاد  اددددن ذثددددك لجدددداه   ددددنجةةن  ددددن 
ج ددددد  وت  ددددد  واتن  دددددل  يحثدددددت    ا،دددددل أيددددداحل   أو  طة دددددون جددددداحا جددددد

، يحثاااسددددل )حث سددددطنا ي ددددنياحل   جددددحثا ددددناح  حثا ت فددددل النالددددل 
 (.073ص ، 2104

 

 أ،لدن  حلت دنه   ةاكدةوح أن ح طفدنل ادن حثدت     ا ةدل وتتط دب  
   د  ح طفدنل ثداى صد و ل هدذح حثا  وادن ، وةشدكل حسدتل نل
 حثاشدكش    د  ظ دوا اثدا ياادن ةد ا حلت نه  ، ةتشت  إةق
 و دةن   و ةل ،ج ل ان وةاش    ه ال  ح طفنل  ةن تلتشا يحثت

 استوى حل فن  اثا ية ا يحثذ ح اا أ اى، ج ل ان ا  اة  
 .Barkely &et al, 1992,p164) )يتإصة    حثااحس

 

ة  دددددب حاللت دددددنه اوااح ا ةسدددددةان جدددددي حثسددددد وك حالجتادددددن ي وح اح     
ح كدددددناةاي، و سددددد ب ااولدددددل حثددددداانُ، ةاكدددددن ث تدددددااةب أن ة غة دددددا 

ثتإك  جة ، ة لس  حاللت دنه اثدا حث شين  حث ص ةل ثشلت نه وة إسن ح
،ش،ددددل ألظاددددل الفصدددد ل، وللددددنيم وظةفددددل هددددذه ح لظاددددل وكددددذثك 
حثش كن  حث ص ةل حثاات طل   ن ول إاا كةفةدل تإكمد  هدذه ح لظادل 
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جددي حثسدد وك طددوحل  ا ةددل حثتطدددوا. وجددي حثل نةددل، ل كددا   دددا أن 
دددل  ل ةدددل ةاكدددن تدددااة  ن ثددداى كدددل ادددن ح طفدددنل  حاللت دددنه هدددو ا قكق

 Sheida Rabipour , Amir Raz) نثغةنوحث 
,2012,p160).. 

 

اال اجاو ددل اددن حالسددتجن ن   يهدد وحثا ددناح  حالجتان ةددل اددن   
لاددددنط حثسدددد وكةل حث ناجددددل وحثلن  ددددل ث لاددددو اددددن  ددددشل حثتددددااةب وح 

حثتفن ددل حالجتاددن ي  اوحثتددي تتضددان يدداا  حثطفددل   دد ،وحثااناسددل
ت   جدددي ا ت ددددل نون وا  ددد  واشدددناكوحثت ددد حآل ددداةنحثلدددنج  ادددع 

  وحت ددن  وصدداحين ،تكددوةن  شيددن  و،ةلددل الشددطل، ويااتدد    ددح 
حثت  ةدددددا  دددددن  ايااتددددد    ددددد اثدددددا لضدددددنجحثلوح دددددا وحثت  ةادددددن   نإل

تلنن حثا ناح  حثاااسةل ،حلف نالت  وحتجنهنت  جنلدب يااتد   اثدا ،وح 
 (.41، ص 2113،ةةاإل حثاشكش  حالجتان ةل )  ا  
 

 :مشكلة البحث
 

ال حث نإ،ل ا  ال اةن  أطفنل و نثت نال اع ان  شل     
 ا  حستااحا     ح طفنل  شاح   ا ت فل ان ح طفنل الإظ 

أاح      حثا ن  حثاك فةن   ن وحل فن  استوى تإصة     يج
لتةجل ثتشت  حلت نه   أ،لن   ا ةل حثت   ،  يي ل ح كناةا

 ا ةل   اول ن ال تإاق يجناللت نه أإا حث ا ةن  حثا اجةل وحثت
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و  ا حالطش    ا ح ا ةن  وحثااحسن  وحث إوق حثسن لل  حثت   .
ةةنا  وت ةةة  جيحثتي تلنوث  أهاةل حثا ناح  حالجتان ةل واواهن 

حثاجتاع وجا  حث نإ،ل  ي،لل حثطفل  لفس  واشناكت  حثف نثل ج
حلت نه  حثإا ان تشت  ي،ا هذه حثا ناح  جأأهاةل ااحسل 

اكنلةل ثاسن ات     طفنلح   ا تإسةن ياات   حثا اجةل، وح 
 تةسةا  ا ةل حثت   . يتوظةل ت ك حثلااح  ج

 شل  ا نثجل هذه حثاشك ل ان يوةإنول حث إق حثإنث   
 حآلتي  حإلجن ل   ا حثس حل حثا ةا

الجتان ةل ث إا ان ان ج نثةل  النات ين     ا حثا ناح  ح
 يل ذو ي ل حثاااس لت نه ثاى أطفنل اناظنها تشت  حال

 ص و ن  حثت    حثلان ةل؟ 
وثإلجن ل   ا هذح حثتسن ل ةل غا حإلجن ل   ا هذه حثتسن ال  

 حثفا ةل  
 ان حثا ناح  حالجتان ةل حثلن     ة ن حث إق؟ .0
 يان اظنها تشت  حاللت نه ثاى أطفنل اني ل حثاااسل ذو  .2

 ص و ن  حثت    حثلان ةل؟ 
الجتان ةل ث إا حان ااى ج نثةل  النات ين     ا حثا ناح   .3

 يي ل حثاااسل ذو  لت نه ثاى أطفنل انان اظنها تشت  حال
 ص و ن  حثت    حثلان ةل؟
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الجتان ةل ان حثتصوا حثالتاح ث  النات حثلن     ا حثا ناح  ح .4
 يي ل حثاااسل ذو  لت نه ثاى أطفنل انث إا ان اظنها تشت  حال
 ص و ن  حثت    حثلان ةل؟

 

 :أهداف البحث
  حثإنثي ق إست ال حثة

الجتان ةدل ث إدا ادن  النات ين     دا حثا دناح  حيةنا ج نثةل  .0
صد و ن   يلت نه ثاى أطفنل اني دل حثاااسدل ذو اظنها تشت  حال
 حثت    حثلان ةل.

ي دل  لت دنه ثداى أطفدنل ادنحثإا ان اظنها حضطاحب تشت  حال .2
 ص و ن  حثت    حثلان ةل. يحثاااسل ذو 

 

 :أهمية البحث
  جي ث إقح حتتض  أهاةل هذ

 الدددنات يدددن   تتلنوثددد  وهدددو حسدددت اح   حثدددذيأهاةدددل حثاوضدددو    -0
   ا حثا ناح  حالجتان ةل ث إا ان اظنها تشت  حاللت نه.

ي دددددل  ةتلنوث دددددن حث إدددددق وهدددددا أطفدددددنل ادددددن حثتددددديأهاةدددددل حثف دددددل  -2
 حثاااسل ذوي ص و ن  حثت    حثلان ةل.



 جامعة بورسعيد - ة لكلية رياض األطفالالمجلة العلمي

 (430)                              0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

أهاةل تااةب جوحلب حاللت نه  لا ح طفنل  ن ت ناهن ان أهد   -3
 لنصا لجنإ  . 

 

 :مصطلحات البحث
 

وحث ا ةدن   ح لشدطل ادن اجاو دل هدو :Programالبرناامج  -
 تد ،ا أل دن وةفتدا  وتكاحاحهدن، تإاةداهن ةاكدن حثتدي حثالصدوا 

 وةاتا ح جاحا، ان ا ةلل اجاو ل أواجاو ن  جي اادو ان تن،ةااح
 (.  01، ص  2113) ش ،    نال أوحثلظن  حثا سسل ااث تن،ةاهن

    وشداة    دوحا وة اج دن :Social Skills المهاارات االجتماعياة -
 حجتان ةنا، ال وثل وس وكةن   ناح   نل ن (097، ص 2112) 

 حثتفن ل  شل ان وحثتاكن حإلتلنن ااجل اثا   ة ن حثطفل ةتااب
 اوحيدل جدي ح طفدنل  دةن  ا،ن دل اشدناكل ة دا حثدذي حالجتادن ي

 .حآل اةناع  لنجإل  شين  اينال جي وتفةا حثةواةل، حثإةن 

هو  ا  يداا   Attention Deficit Disorder تشتت االنتباه -
تاكةددةه   ددا ا،ةددا ا ددةن ثفتددا  اإدداا   يحثطفددل   ددا أن ةسددتاا جدد

ةتا،ل  يوذثك ة وا اثا أإا حثس  ةن حثتنثةةن أو ك ة ان ا نا، وحثذ
الةل  ا  ياات    ا حلتلن  حثا،ةا وحثتاكةة   ة  جتا  ة  يأوث ان ج

ةجدب   ةد  أن  ياإاا  تتط   ن حثا ال حثاست اجل أو حثلشنط حثدذ
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 يوجددوا لشددنط إاكدد يجدد يةلددو   دد  أو ة اةدد ،  ةلاددن حثسدد ب حث،ددنل
 (.040ص ،2101 ،افاط ثاة  )ش  نن

ة اج   اإاا  :Preschool Children قبل المدرسة أطفال ما -
لددي (  ددنل   هدد  ح طفددنل حثددذةن ةتدداحوح  ادداه  حثةا2117) ي ةددا 

( سلوح  حثسن حثذي ةس ق سدن حثت  دة  حإلثةحادي 6 – 4ان سن )
 -kg1وت صددص ث دد  جصددول تسدداا  فصددول اةددن  ح طفددنل 

kg2   ،(.607ص ، 2117)اإاوا 

 Developmental Learning صاااعوبات الاااتعلم النمائياااة -

Disabilities: تت  ددق  لاددو حث ا ةددن   يت ددك حثصدد و ن  حثتدد يهدد
 و ن  أوثةدددل كناللت دددنه، وحثدددذحكا ، تشدددال   دددا صددد يحث ل ةدددل وحثتددد

 يحثتدد وحإلااحك، و  ددا صدد و ن  ،نلوةددل كددنثتفكةا، وحث غددل حثشددف ةل
 .          اوضو ن  حثت    يةإتنج ن حثطفل   ال تكوةن حثافنهة  ج

 (060ص ، 2113) الصوا ،                          
 

 والدراسات السابقة ياإلطار النظر 
 

 قبل المدرسة: رات االجتماعية ألطفال ماالمها المحور األول:
ت ت ددددا حثا ددددناح  حالجتان ةددددل ذح  أهاةددددل جددددي إةددددن  حإللسددددنن    

، حآل ددداةنأن ةتإددداك لإدددو  ا نادددل إةدددق هدددي حثتدددي تسدددن اه   ددد
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جةتفن دددل وةت دددنون ا  ددد ، وةشدددناك   ادددن ةلوادددون  ددد  ادددن ألشدددطل 
وا دددددن  وأ ادددددنل ا ت فدددددل، وةت دددددذ ادددددل   ح صددددداين  وةلدددددة  ا  ددددد  

جددي جان تدد  ةدد ،ا جددي أ ضددن  ن  ج ددنالا  جةصدد    ضددوحا  حث شيددن 
وةتدددن،ا   ددد ، وة  دددا  دددن اشدددن اه وحلف نالتددد  وحتجنهنتددد   حآل ددداةن

لإوه ، وهذح ةسن اه جي تإلةق ياا ا لول ادن حثصدإل حثلفسدةل 
اإادددددا )  ة تددددد  حالجتان ةدددددل وحثتكةدددددل وحثتوحجدددددق ادددددع جان تددددد  أو

 (.093ص ، 2116وس ةانن، 
 

 اعية:أبعاد المهارات االجتم
 

وتتضدان حثسد وكةن  حثا ت فددل  حثا دناح  حالجتان ةدل حث ناددل  -0
دةددددا  وحثتددددي ةاناسدددد ن حثفدددداا  شددددكل ثفظددددي أو حثال وثددددل حجتان ةددددنا 

 .حآل اةنثفظي ثكي ةتفن ل اع 
 اوتتضدددددان حثلددددداا    ددددد: حثا دددددناح  حالجتان ةدددددل حثش صدددددةل -2

إددداحق وحثاوحيدددل حثذحتةدددل ةجدددن ي ادددع ح احثت نادددل وحثتفن دددل  شدددكل 
 دددا جدددي جاةدددع حثاجدددنال  ن ةدددل حثتدددي تإددداق ادددن إدددةن آلوحالجتا

حث ة ةدددددددل حثا ت فدددددددل  دددددددا حا  دددددددنثالةل وحثاااسدددددددل وحلت دددددددن حا  نث ة دددددددن  
 حالجتان ةل حثا ت فل ح  اى.

حثا ددناا   اوةلصددا   ددن حثلدداا    دد ا ددناح  حثا ددناا  حثتفن  ةددل  -3
 . حآل اةن نثإوحا أوط ب حثاشناكل أوحثاسنهال جي شي  ان اع 
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وةلصدددددا   دددددن حثلددددداا    دددددي  تجن ل حثتفن  ةدددددل  ا دددددناح  حالسددددد -4
 ،حالسددددتجن ل ثا ددددناا  حثغةددددا  لددددا حثإددددوحا أوحثتفن ددددل اددددع حثشددددكوى

 أوحثاشناكل جي أي لشنط اط وب .
 حثا ددددددددناح  حالجتان ةددددددددل ذح  حث شيددددددددل  نث ة ددددددددل حثاااسددددددددةل  -1

جدداحا أظ ددنا حثا ددناح  حثشةاددل ث تفن ددل اددع ا اوةتضددان حثلدداا    دد
 ثاااسةل.إاحق حث ة ل حأواجاةن  و 

وتشدددةا : حثا دددناح  حالجتان ةدددل ذح  حث شيدددل  نث ة دددل حثالةثةدددل -6
جدداحا أظ ددنا حثا ددناح  حثشةاددل ث تفن ددل اددع ا ايدداا  حثفدداا   دد اثددا

 إاحق واجاةن  حث ة ل حثالةثةل.أح سا  وكذثك 
حثا ددددددددناح  حالجتان ةددددددددل ذح  حثصدددددددد ل  نث ة ددددددددل حالجتان ةددددددددل  -7

حثا ددددنا  حثشةاددددل  ظ ددددناا ايدددداا  حثفدددداا   دددد اثدددداوتشددددةا  حثاإ ةددددل 
ث ت نادددل ادددع اجاةدددن  حث ة دددل حثاإ ةدددل ادددن جةددداحن واجدددنق وااحجدددق 

 (.090-091ص ص ،2101شنم،   ) و اان   نال
 

وجدددوا  اثدددا( ادددن  دددشل ااحسدددت ن 2101) ويدددا توصددد    دددوحا   
 شيدددل طااةدددل  دددةن حثا دددناح  حالجتان ةدددل وسددد وك حإللجدددنة ثددداى 

ح  حالجتان ةدددل  ةلدددل ادددن أطفدددنل حثاوضدددل، جن طفدددنل ذو حثا دددنا 
حثااتف ددددل ةتاةددددةون  ناتفددددن  حإللجددددنة وةظ دددداون تإسددددلنا تددددااةجةنا 

 وساة نا.
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 فنيات التدريب على المهارات االجتماعية:
 

  حثلاذجددددلModeling   ددددا  ددددناح  حثا ددددنا  آوجة ددددن ةلددددو  جدددداا 
 كلاوذج.

 ث ددب حثددداواRole Playing    إةدددق ةط دددب حثادددااب ادددن
 اط و ل كان شنهاوهن.حثاتاا ةن حثلةن   ناح  حثا نا  حث

 حثتغذةددددل حثاحج ددددلFeed Back  :حثاتددددااب  اإةددددق ةت لدددد
  اددن حثاشددنهاةن وكددذثك اددن حثاددااب  دداحأحثت  ةاددن   ددن طاةلددل 

 وهو ت ةةة حجتان ي ثألاح  حثجةا.
  ت ةةةPromotion:  وهو ةةنا  وتلوةل حثس وك لتةجل ثان ةلع

   اه ان ا ةةح  .
  دا حثتدااةبأحلتلدنل،Transfer of Training    إةدق ةط دب

اح  حثا نا  حثتي تاا وح   ة دن  دناج لطدنق أحثاااب ان حثاتاا ةن 
ن ةلددنيم يةددنا    ددذثك جددي أ اج سددل حثتددااةب كوحجددب الةثددي   دد

تد  حثوحجدب أع تلداة  حثتشدجةع حثاش د  ثادن اد احةل حثج سل حثلناادل 
 (. 32ص ،0922)حث اةاي، حثالةثي كان ةل غي

 

  لوحن جن  ةل  النات ااشدناي ثتلاةدل  لوه   كاي جي ااحست ن   
حثا ناح  حالجتان ةل ثاى طفل حثاوضل  اوثتي اصا وحالاناح  

(   ددددددا أن حثا ددددددناح  حالجتان ةددددددل حسددددددتجن ن  ات  اددددددل، 2101)
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جنثفاا الذ طفوثت  تلاو ثاة  حثلاا   نثتااةت   دا الشدن  حث شيدن  
حثسد وكةل ، ج و ةكتسدب ح سدنثةب حآل اةنحالجتان ةل حثف نثل اع 

وحالجتان ةدددددددل، وحالتجنهدددددددن  وحثلدددددددة ، وحثا دددددددنةةا وةدددددددت    ح اوحا 
 ياات . يحالجتان ةل، وذثك ان  شل لجنح حث النات حثذ

 

 أهم المهارات االجتماعية:
 ا نا  حثت نون  -أ

 حآل اةنتكون جة  حث شيل  ةن تإلةق حثفاا و  يهو حثاويل حثذ   
ك حثا ددددنا  اددددن  ددددشل  شيدددل اوج ددددل، وة دددداأ حكتسددددنب حثطفدددل ثت دددد

ل نةدل حثسدلل حث،نث،دل  جيةظ ا  نا   ياوحيل حث  ب حثت نولي وحثذ
ك،ا ان أ ا ،  حث  ب اع آ نا  ان ةاةل حثطفل ث  ب اع طفل و 

 (.37ص ، 2117،ل)إسولطفل
 وتلتضي حالجتان ي، حثس وك أسنثةب ان أس و نا  حثت نون ة ا   

  دن وةلدتت اشدتاك هدال ثتإلةق ح جاحا ان  ةن حثتفن ل ط ة ت 
 واشدن ا واوح حثصداحيل،  ةدل   حثاشدتاكل حالهتانادن  ذثدك

 ج دوا وتلسدةق حثاسدن ا ، وت دنال حالتصدنل، وةةدنا  حثسد نا ،
 ثددااح  تلدد     وةةددنا   ةددل  ، جةاددن حث اددل ح جدداحا، وتلسددة 

 ا ال وحل فن  جي حآلاح ، وحالتفنق  ةل  ، حثات ناثل وحثالتاإن 
حث ادل،  إدول وحثتااكدة  دنثلفا، حث،لل اتفن وح حثجان ل، جي حثل ق
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 ددو هنشدد ،  أ ثا دداةن )  ناللتاددن  وحثشدد وا حث ددال، وتإلةددق
 (. 010، ص2114

 

 ا نا  حثتلنجا حثإا  -ب
ثدددا اسدددتوى ااد دددل حثطفدددل ث وصدددول  يتظ دددا هدددذه حثا دددنا  جددد   

 ي نا  ج أ وحل  واجني  وت ااوحثتفوق   ة   إةق ةلنجا  حآل اةن
وثةا هلنك ت نا   ةن ت ك حثا نا  وا نا  حثت نون حث ن  حثاح ع، 

ن ةددت    أثددا حثتفددوق و ان ةكددون  غددا  حثوصددول أجنثتلددنجا ةجددب 
 ،2112  دددددناا،  (حآل ددددداةنهددددداحا ثإدددددق احثطفدددددل ذثدددددك اون ادددددن 

 (. 30ص
 ا نا  حالستلشثةل    -جد
ثدا تإادل ال دن إنجدل حثطفدل نة ال إنادا ةهداحن حالسدتلشثةل     

وحثشدددد وا  كنا ددددل الإلددددنا  حثاسدددد وثةلتإاددددل  ،دددد  ،  دددد  حثاسدددد وثةل
اددددواه  لفسدددد  اون ا ولددددل اددددن أتةسددددةا  ي نثإاةددددل وحالسددددتلشل جدددد

لفسدد  وتصدد   ثدد  ش صددةل اسددتل ل  يااددن ةةةددا ،لتدد  جدد ،حآل دداةن
 (.297ص  ،0991ووج ل لظا  نصل )ةهاحن،

 

 : تشتت االنتباه ألطفال ماقبل المدرسة:يالمحور الثان
 

 يولادن  يحضطاحب  ااجل  نثةل واح،هو  ت االنتباه:تتشمفهوم 
 يجددد يااإ دددل حثطفوثدددل، ةدددات ط  نل فدددن   دددنث يشدددن ع جددد ي صددد 
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 ي.وح كدددناةا يوحثسددد وك يوحالجتادددن  يوح سدددا  يحثاجدددنل حإلااحكددد
(Waite & Rams,2010,p670)                         

 

( اثددددا جن  ةددددل حسددددت اح  2106وأشددددنا  لتددددن ت ااحسددددل ةإةددددا)   
اللت دددنه ثددداى أطفدددنل حثاوضدددل ذوي صددد و ن  تلاةدددل ح يحث  دددب جددد

 يك،دددا ادددن إنسدددل جدددأحثدددت    ادددن  دددشل حثتدددااةب   دددا حسدددت اح  
  ا ةل حثت    ان  شل حث  ب.

ضددد ل وصددد و ل حاللت دددنه  ط ة دددل حثإدددنل اثدددا ضددد ل  يةددد ا   
حثت دال   دا حثا،ةداح ، وحثتاةةدة  يحإلااحك، ويصوا ج جياان،ل 

 دنه ث صدن ص ح شددةن  حاللت ي ةل دن إةدق أل د  ةجداون صد و ل جد
أو  ةادداون   ددن، جددش ةكولددوح يددنااةن   ددا ا اجت دددن يحثا ت فددل حثتدد

، وةتاتددب يأو حث صددا  يااحك ددن سددوح  ت  ددق ذثددك  ددنإلااحك حثسددا ا
 ي  ددددا ذثددددك أن ةلسددددا حثطفددددل حث  دددداح  حثسددددن لل وهددددو حثاددددا حثددددذ

اكن ادن حالسدتفنا  ادن ت دك تحثذحكا  جش ةد ية اض  اثا يصوا ج
اوحيددددل أ دددداى  يتط ةددددق اددددنةكون يددددا ت  ادددد  جددددحثا،ةدددداح  أو اددددن 
 (.024ص ، 2116اشن  ل )اإاا،  

 

 ي(   لددددوحن أ،ددددا  الددددنات تددددااة 2106)ي، تدددد  ااحسددددل حث ةشددددأو    
حثت فةدل اددن تشدت  حاللت ددنه وحثل ددق  يث ا ةدن  اددن واح  حثا اجدل جدد
ثدددداى حثتشاةددددذ ذوي صدددد و ن  حثددددت     يوةةددددنا  حثتإصددددةل حثااحسدددد
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ااك دددل حث ا ةدددل حثسددد واةل، ج نثةدددل حث الدددنات  نثااإ دددل حال تاح ةدددل  نث
حثا ددا وأهاةددل حثتددااةب حثلددن     ددا حسددتاحتةجةن  اددن واح  حثا اجددل 

وةةددددنا  يدددداات     ددددا إددددل  يةةددددنا  واجددددع حثتإصددددةل حثااحسدددد يجدددد
  ف  ان تشت  حاللت نه ثاى ح طفنل. ةضنا أحثاشكش  و 

 

 سن ما قبل المدرسة: يمظاهر اضطراب تشتت االنتباه ف
   

 ثشضدطاح ن  حثاح دع وحإلإصدن ي حثتش ةصدي حثداثةل ة دا    
جا ةددل حثطددب   ددن حثصددناا ”DSM-IV” وحث ل ةددل حثلفسددةل
 ةدت  حثتدي حثا ةسدةل ح  داح   هد  (2114ح ااةكةدل ) يحثلفسد
   ا وذثك ح طفنل ثاى حالضطاحب هذح تش ةص أسنس ن   ا
  :حثتنثي حثلإو

 أ طدن  ةاتكدب أو صةلث تفن حاللت نه ا نا  جي ة فق ان دنث ان .0
 حثلشدنطن  جدي أو حث ادل جدي أو حثاااسدةل حثوحج دن  جدي طدةم
  .ح  اى

 حث ال أاح  جي حاللت نه   ا حثاإنجظل جي ص و ل دنث ان ثاة  .2
 .ح لشطل ااناسل جي أو
 .اثة  حثإاةق توجة   لا اصغ   دةا ة او ان دنث ان .3



 جامعة بورسعيد - ة لكلية رياض األطفالالمجلة العلمي

 (488)                              0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 أو ااسيحثا حثوحجب ال ن  جي وة فق حثت  ةان  ةت ع ال دنث ان .4
 ثسد ب ثدةا حث ا ةدل حثوحج دن  أو حثةواةدل حثاوتةلةدل ح  ادنل
  .س وك

 .حثت  ةان  ج   جي ا فنق أو ا نا  .1
 .وح لشطل حثا ن  تلظة  جي ص و ل ثاة  ةكون ان دنث ان .6
 ا دن  جدي حالل داحط ةداج  أو ةالد  أو ةتجلدب ادن دنث ادن .7

 وحج دن حث أو حثاااسدي كنث ادل شا صداتوح  ل ةادن ج ااح ال  تتط ب
 حثالةل. جي
دن ةضدةع ادن دنث ادن .2  وألشدطت  ا ناد  ثااناسدل ضداواةل أداحضا

 ح اوح (. أو حثكتب أو ح يش  أو )كن ث نب
 . ناجي  ال   حلت نه  تشتة  ةس ل ان دنث ان .9

ااجدع سداةع اثدا حثا نةددةا حثةواةدل ) إةنتد  جدي حثلسةنن ك،ةا .01
ل حثتشددددددددد ةصةل اددددددددن حثاثةدددددددددل حثتش ةصددددددددي وحإلإصددددددددن ي حثا ددددددددا  

 (.32ص  ، 2114  ، 4ثألااح  حث ل ةل
 

حاللت دنه  يجدحث اةا ان ح طفنل حثذةن ثاة   صد و ل  يكان ة ا   
سدددن ادددن ي دددل حثاااسدددل سددد وكةن  إاكةدددل لشدددةطل ت  دددو ادددن  يجددد

اهدنق لدنتت  يحثاحإل، وتغةاح  ك ةا  جد حثادةحج ولو دن  حثغضدب، وح 
 ،  ن للص حثلو ، كان ة اون ا اضةن ثإلإ نط أك،ا ادن دةداه

كاددن ةظ ددا حث اةددا اددن ح طفددنل  ،جدداحا  وةاددن حاللت ددنه ثدداة   يصددةاحا 
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حث غدددل وحثكدددش  وةصدددفون  جددديهدددذه حثااإ دددل حث ااةدددل اشدددكش   جدددي
 نا   نن تصاجنت    اين ، وت او اشدكشت   أك،دا وضدوإنا إدةن 

اوحيددددل ضددددان اجاو ددددن ، ويددددا ة دددداون سدددد وكةن   جدددديةكولددددون 
 (.1ص، 2117،ي اوحلةل )حث شاا

 

( 2102) يهددداج  ااحسدددل كدددل ادددن حثشددد ص وحثطلطدددنو  ويدددا    
 الدددددددنات التددددددداح ث دددددددشج حضدددددددطاحب يصدددددددوا حاللت دددددددنه     لدددددددوحن

حثاصددإوب  نثلشدددنط حثةح ددا ثددداى ح طفددنل ذوي صددد و ن  حثدددت   ، 
اثددددا تلدددداة  تصددددوا ث ددددشج حضددددطاحب يصددددوا حاللت ددددنه  نإلضددددنجل 

حثاصإوب حثلشنط حثةح دا ثداى أطفدنل حثااإ دل حال تاح ةدل ادن ذوي 
ةتضدددددان  ين  حثدددددت   ، وذثدددددك ادددددن  دددددشل  الدددددنات تدددددااة صددددد و 

، وحثت     دنثلاوذج، يتشال حثت    حثذحت ياجاو ل ان حثفلةن  حثت
وحثت ةةدددددة، وحث دددددشج  نث  دددددب، وحثوحج دددددن  حثاااسدددددةل، وحثتإصدددددةن 
حثتددااةجا، وحثتكدداحا، ودةاهددن اددن حثفلةددن ، ااددن يددا ةكددون ثدد  أ،ددا 

 .ياتإسةن ح اح  ح كناة جي  ا ذثك ي اةجن 
 

(  ددن  فدد  وتل ةددل اددن 2106أسددفا  ااحسددل سدد ةانن )كاددن    
حضطاحب تشدت  حاللت دنه وجداط حثإاكدل ثداى طفدل حثاوضدل وذثدك 

 .ي  ا تط ةق  النات لفا إاك
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ث ددنب ،ةا ح ن( ادداى تدد2107ااحسددل الجددوا ) أوضددإ  أةضددنا و    
 فدددد  جدددداط حثإاكددددل وتشددددت  حاللت ددددنه ثدددداى طفددددل  جدددديحثصددددغةا  

سدل   لدوحن  الدنات أث دنب صدغةا  ث فد  ااح جديحثاوضدل، وذثدك 
جاط حثإاكل وتشت  حاللت دنه  طفدنل حثاوضدل ويدا هداج  حثااحسدل 

 فددددد   جدددددياثدددددا ا ددددداحا  الدددددنات ادددددن ح ث دددددنب حثصدددددغةا  ةسددددد   
ضطاحب تشت  حاللت نه وجاط حثإاكدل ثطفدل حثاوضدل،  نإلضدنجل ح

ضطاحب تشت  حاللت نه وجداط حثإاكدل حاثا تصاة  الةنا ثلةنا 
 ياوضددددددل، وحسددددددت اا  حث نإ،ددددددل حثاددددددل ت شدددددد   حثتجاة ددددددثطفددددددل حث

 يثالنسددددد ت  ثط ة دددددل حث إدددددق وذثدددددك  نسدددددت اح  حثتصددددداة  حثتجاة ددددد
،ةا  الدنات ح ث دنب حثصدغةا  نثاجاو ل تجاة ةل وحإدا  ت ضدع ثتد

 .ثلفا حث ةلل يوحث  ا ي نست اح  حثلةنا حثل  
 

 ضطراب تشتت االنتباه:العوامل المؤدية ال
 

ت  ب حث وحال حثواح،ةدل  :Genetics Factorراثية أواًل: العوامل الو 
حثتي ةط ق   ة ن حالسدت احا حثجةلدي اواحا ا ادنا جدي اصدن ل حثطفدل 
  دددذح حالضدددطاحب، وذثدددك  طاةلدددل ا نشدددا    دددا للدددل حثجةلدددن  أو 
 طاةلددددل دةددددا ا نشددددا  اددددن  ددددشل للددددل هددددذه حثاواو،ددددن  ث ةددددوب 

 ل تكوةلةددل تدد اي ثت ددل ألسددجل حثاددذ، واددن ،دد  ذثددك ةدد اي ثضدد
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حثلادو كااجدع الضدطاحب حثااحكدة حث صد ةل حث نصدل  ناللت دنه جددي 
 . (Sohn, 2002,p 51)حثاذ 

 

 :Biological Factorsثانيًا: العوامل البيولوجية 
اذ ةدد ،ا حثلاددو حث ل ددي   ددا : ضدد ل حثلاددو حث ل ددي وحثا اجددي -0

حثكفدددددن   حاللت نهةدددددل ثددددداى ح طفدددددنل جك ادددددن ةحا لادددددو حثطفدددددل ةحا  
 نهةل وتإسل .كفن ت  حاللت 

لت دنه حثفداا ثال د  ا دةن تللسد  اثدا حاذ أن   ل وظدن ل حثادذ  -2
 ددداا ادددن  ا ةدددن  حاللت دددنه ح وثةدددل وهدددي حثت دددال   دددا اصددداا 
حثتل ة  وتوجة  حإلإسنا ث ال   وتاكةة حاللت نه   ةد  وكدل  ا ةدل 
ادددن ت دددك حث ا ةدددن  حاللت نهةدددل ث دددن ااكدددة  صددد ي  دددنثاذ اسددد ول 

 (.01ص  ، 2110،ي ل ن )   ا حثا ط
وتوصدددددل حثلدددددنيش  حث  دددددل حثكةاةدددددن ي ث لدددددنيش  حث صددددد ةل   -3

حث صددددد ةل  نل دددددن   دددددنا   دددددن يوح دددددا كةاةن ةدددددل ت ادددددل   دددددا للدددددل 
حإلشددددددناح  حث صدددددد ةل  ددددددةن حثااحكددددددة حث صدددددد ةل حثا ت فددددددل  ددددددنثاذ 

اثدددا  دددن تشل حثتدددوحةن حثكةاةدددن ي ث دددذه حثلدددنيش  حث صددد ةل ةددد اي 
 Rief , 2005)،  (Jensen, 2001 ,p 25)حضطاحب حاللت دنه 

,p 55) 

ش كل حثادذ   دنا   دن  لظن  حثتلظة  حثش كي ثوظن ل حثاذ  -4 
يوح ددا كةاةن ةددل اددن جددذ  حثاددذ إتددا حثا ددةذ، وهددي ت اددل   ددا 
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وتوجةددد  حلت نهددد  لإدددو حثال ددد   ،تلاةدددل حثلددداا  حاللت نهةدددل ثددداى حثفددداا
 حثا ةسي، وحلتلن    ةن حثال  ن  حثاح  ةل.

 

هلدنك اجاو ددل ادن حث وحاددل حثلفسدةل حثتددي  نفسااية:ثالثاًا: العواماال ال
تدددددددد اي اثددددددددا إدددددددداوق حضددددددددطاحب للددددددددص حاللت ددددددددنه كنثضددددددددغوط 

 وحإلإ نطن  حثشاةا  حثلنتجل  ن حإلإ نط حث نطفي.
 

 للدص ذو حثطفدل ة دةم أن ا،دل وهدي : العوامال البيئياة:رابعااً 
  ة دل الن دل جوضدوةل  ة دل جدي حثةح دا حثإاكدي وحثلشدنط حاللت دنه
 الن دل ج دنل سد وك ااحا  جة دن  ة دل جدي ة دةم أن أو الظادل
 أان .حثطفل   ا س  ةان أو اةجن ةان ةس   أن ااكن هذح كل حث كا
 ال وح  إنق حثااحسن  ا ظ  جي جإن حثغذح ي  نثلاط ةت  ق جةان
 ادن وحثسدكا حثإنجظدل حثادوحا أو حثغدذح  لو ةدل أن حثلدول تدا  

 .حثةح ا حثإاكي وحثلشنط حاللت نه حضطاحب تشت  اس  ن 
(Barkley, 2000; Rief, 2005; Weyandt, 2001) 

 

 خامسًا: العوامل اإلجتماعية:
اذ أن أسددددددنثةب حثا نا ددددددل حثوحثاةددددددل سددددددو  حثا نا ددددددل حثوحثاةددددددل   -0

حث نط ددددل وحثتددددي تتسدددد   ددددنثاج  حثصدددداة  أو حثاللددددع أو حثإانةددددل 
حثةح دددددددا  أو حإلهادددددددنل أو حث لدددددددنب حث دددددددالي أو حثلفسدددددددي وحثإاادددددددنن 
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ن حثوحثددداةن ادددن شدددنل  اذ ةصدددةب ح طفدددنل  نضدددطاحب حث دددنطفي اددد
 حاللت نه.

سدتلا  اددن اذ أن ح سدا  دةدا ا دا  حالسدتلاحا اح دل ح سدا    -2
جتان ةدددل وحثلفسدددةل وكدددذثك  دددا  حثتوحجدددق حثلنإةدددل حإليتصدددناةل وحال

و ااانن أإا حثوحثاةن أو سدفا أحثةوحجي وسو  حاللسجن  ح ساي، 
ةدددددول حثطفدددددل ثإل،دددددنا  و دددددا  أإددددداهان أو وجنتددددد ، وةتاتدددددب  لددددد  ا

 حثتاكةة.
اذ ألددددد  يدددددا تكدددددون حث ة دددددل حثاااسدددددةل    دددددا  ا دددددول حثاااسدددددل  -3

حثجاةدا  ا لدا   نثلسدد ل ث طفدل النالدل  نث ة ددل ح سداةل حثالةثةدل  ددل 
يا تا،ل    نا جاةاحا   ا حثطفل وتسد   حث  داح  حثاااسدةل  شدكل 

 ضدددطاحب  شيدددلحج دددنل جدددي لشدددن  هدددذه حالضدددطاح ن  ادددن لنإةدددل 
ض ل ،لت   لفس  وش واه اثا حثطفل  اااسةل ح اا حثذي ة اي 

  نث ول وحثفشل وتكاحاه .
 

( اثدددددا حثت دددددال   دددددا أ،دددددا 2104هددددداج  ااحسدددددل حسدددددان ةل )   
ثددداى ح طفدددنل   يثتلاةدددل ا دددناح  حثتوحصدددل حث فظددد ي الدددنات تدددااة 

ااإ ددل حثطفوثددل حثاتوسددطل  جدديذوي للددص حاللت ددنه وجدداط حثإاكددل 
وةةنا  حثإصة ل حث غوةل ثاالثل  يحثتوحصل حث فظ تلاةل ا ناح  جي

ا دددددنلي حثسدددددةنق واش ادددددل حث غدددددل ادددددن  دددددشل ج سدددددن  حث الدددددنات 
حثالتداح، وحثكشددل  دن ادداى حسدتااحاةل تددن،ةا حث الدنات   ددا أجدداحا 
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حثاجاو ل حثتجاة ةل   ا حثفتدا  حثتت  ةدل حث نثغدل شد ا   دا حاللت دن  
 ان حث النات.

 

ل المدرساااة ذوي صاااعوبات الاااتعلم المحاااور الثالث:أطفاااال ماقبااا
 النمائية:

 Developmental Learning) صعوبات الاتعلم النمائياة تعريف

Difficulties:) 
أاح  ح طفددنل النالددل  ددنياحل   حث ددناةةن اددع  جدديحل فددن   يهدد   

ال أل دددددد  ةظ دددددداون ا ،حثتاتددددددع  ددددددذكن  اتوسددددددط أو جددددددوق حثاتوسددددددط
حإلااحك،   ددددددد  حث ا ةدددددددن  حثاتصددددددد ل  ناللت دددددددنه، و  جددددددديصدددددد و ل 

                                   وحثتفكةددددددددددددددددا، وحثكتن ددددددددددددددددل، وحثلدددددددددددددددداح  ، وحث ا ةددددددددددددددددن  حثإسددددددددددددددددن ةل 
 (.21ص ،2112حثا ت فل ) طاا،

  

 أنواع صعوبات التعلم النمائية:
 

تت اا ألوح  صد و ن  حثدت    حثلان ةدل  ااجدل ك ةدا  وذثدك   دا    
 و ن ، تصددلةل ألددوح  هددذه حثصدد جدديإسددب حثا ةددل  حثاسددت اال 

حثجنلدب  جيج لنك ان ةلظا اثا حثص و ن  ان ةحوةل كول ن تلع 
، وآ دداون ةلظدداون اثددا يحثجنلددب دةددا حث فظدد جدديو تلددع أحث فظددا 

تصددلةف    ددا  جدديضددو  ح سدد نب، وآ ددا ة تاددا  جدديحثصدد و ن  
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 ،2112تلددددددع جةدددددد  حثصدددددد و ل )سدددددد ةانن،  يحثددددددذ يحث اددددددا حثةالدددددد
 (.71ص

 

ذه حثصدد و ن  حثلان ةددل ( اثددا أن ا،ددل هدد0994وةشددةا  ددوحا )   
 ،ش،ل اكولن  أسنسةل اان أن تكون  جي يتنت  نا  ان

تكددددوةن  -حثددددذحكا -حالااحك -صدددد و ن  ا اجةددددل ا،ددددل )حاللت ددددنه .0
 حثاف و (.

 -يحثتفكةددددا حثسدددددا  -صدددد و ن  ثغوةددددل ا،ددددل )حث غددددل حثشددددفوةل .2
 (.يحالستل نل حثسا 

صددد و ن   صددداةل إاكةدددل ا،دددل )أاح  ا دددناح  إاكةدددل ت كدددا  .3
 أاح  ا ناح  إاكةل ايةلل(. -يث ض حثتلنسق ح

 

ن حثصدددددد و ن  حثلان ةدددددددل تاجدددددددع اثدددددددا أةدددددداى   ددددددد  حث  ادددددددن     
ن هددذه أ، و يحثااكددة  يحضددطاح ن  وظةفةددل ت ددص حثج ددنة حث صدد 

 لس  اثا لو ةن جا ةةن وهان  لن تأحثص و ن  ةاكن 
 . ص و ن  أوثةل   ا،ل حاللت نه وحإلااحك وحثذحكا 
  ،حثكدددددددش ، حثف ددددددد ، حث غدددددددل صددددددد و ن  ،نلوةدددددددل  ا،دددددددل حثتفكةدددددددا           

 (.041ص ، 2101)ش  نن،حثشفوةل 
 
 
 



 جامعة بورسعيد - ة لكلية رياض األطفالالمجلة العلمي

 (488)                              0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 المؤشرات السلوكية الدالة على صعوبات التعلم النمائية:
 

ذكا ثةالا أل  ةلصا  نثا شداح  ح  داح  حثا كدا  ثصد و ن     
 ادا ادن ي دل حثاااسدل، وةاكدن اشإظدل  جديحثت    ثداى ح طفدنل 

  يادو حثا ت فدل، وةفتدا  أن تل داجنال  حثل جيهذه حثا شاح   
 جدددي سدددتظ ا الإلدددنا  حثتددديهدددذه ح  ددداح   نثصددد و ن  حثت  ةاةدددل 

 (.lerner,2000,p15) ياجنل حثتإصةل ح كناةا
 

وت دددا حثا شددداح  حثاحثدددل   دددا صددد و ن  حثدددت     دددشل ااإ دددل    
وةكدون  ،تصداا  دن حثطفدل يحثاوضل  ا،ن دل ت دك حثسد وكةن  حثتد

ادن جنلدب يصدوا ا دةن وحإدا  ية نلان شنل ن أن تال   ا أل  
حثاسدددددتل ل اإددددداى صددددد و ن  حثدددددت     جددددديتا،دددددل  يأو أك،دددددا، وحثتددددد

حثشإلل، وان هذح حثالط ق ةاكن تإاةا ا،ل هذه حثس وكةن  ادن 
اددن لنإةددل أ دداى إتددا  يلنإةدل وتإاةددا اسددتوى لاددو حثطفددل حث ل د

ن اسدددتوى ذكدددن  نلدددتاكن ادددن حثتشددد ةص حثدددايةق ث إنثدددل،   ادددنا  ددد
 ، 2116،)اإاددددا يال ةلددددل  ددددن حثاسددددتوى حث ددددنالددددذحك آحثطفددددل 

 (.16ص
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 ذو صعوبات التعلم النمائية: خصائص األطفال 
 

 حث صن ص حالجتان ةل وحثتكةفةل   .0
 

 ددددا  حثلضددددت حالجتاددددن ي، ويصددددوا حثا ددددناح  حالجتان ةددددل،  -
، وتإاددددددددل حآل دددددددداةنكددددددددنثف   وحثتوحصددددددددل حالجتاددددددددن ي اددددددددع 

 تان ةل.حثاس وثةل، وحثتصال حثس ة  جي حثاوحيل حالج
ثسددد وك حثتكةفدددي ادددن  دددشل صددد و ن  ح جددديثددداة   اشدددكش   -

، وحل دددددداح  ضدددددد ط حثددددددلفا، وا ددددددناح  حثسدددددد وك ياح  حثاااسددددددح 
 ،2116، يحثتكةفدددددددددي تصدددددددددُو  شيدددددددددن  حثصددددددددداحيل )حثسددددددددداطنو 

 (. 221ص
 

( أن ح طفددنل حث ددناةةن 2100أكددا  ااحسددل  طنلةددل وحثجدداحح )   
وسددددطنا اددددن وح طفددددنل ذوي صدددد و ن  حثددددت    أظ دددداوح اسددددتوى ات
 جدي اإصدن ةنا حثا ناح  حالجتان ةل، وأشنا  اثا وجوا جاوق حثدل 

ل دددد  أحث ددددناةةن و   طفددددنلاسددددتوى حثا ددددناح  حالجتان ةددددل ثصددددنث  ح
 جدديح ك،ددا حاتشكددنا ث ا ددناح  حالجتان ةددل اددن  ددنيي حثف ددن  وذثددك 

 إق   لوحن استوى حثا ناح  حالجتان ةل ثاى ح طفدنل حث دناةةن 
ح اان اددددن وج ددددل لظددددا  جددددين   حثددددت    وح طفددددنل ذوي صدددد و 

 حثا  اةن.
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 حث صن ص حثا اجةل وح كناةاةل حثت  ةاةل  .2
 

اشددكش  أكناةاةددل اإدداا  جدددي حثكتن ددل ، حثلدداح   ، حثإسدددنب ،  -
 .وحثت ج ل

ثدددداة    ددددناح  ت  ةاةددددل  نط ددددل، وةجدددداون صدددد و ل جددددي تت ددددع  -
 حثت  ةان  وج   حثالنيشن  اح ل حثفصل.

ا حاللت دددنه حاللتلدددن ي أي  دددا  حثالددداا  حثلن  ةدددل ث تشدددت ، ويصدددو  -
  ا حثتاكةدة   دا حثا،ةداح  حثاات طدل  نثا ادل وحسدت  نا حثا،ةداح  

 (.361ص  ، 2112ح  اى جي اوحيل حثت    )كنال ، 
حست اح  أسنثةب ا اجةل دةا اش ال جي ا نثجل ا ن  حثدت   ،  -

 وحستاحتةجةن  دةا النس ل جي إل حثاشكش .
  ن ، وحثتن ا جي تس ة  حثوحج ن .حث ط  جي حلجنة حثا -
وا نثجدددل  وحثفكدددا جددديحثا ا  فيثددداة   تددداح ل  دددةن ح اح  حثدددوظة -

حثاوضدددددو ن ، كادددددن ة دددددنلون ادددددن يصدددددوا جدددددي ا دددددناح  ادددددن واح  
حثا اجددددل أي يصددددوا جددددي حث ا ةددددن  حث ل ةددددل حثلشددددطل وجددددي تلظددددة  

،  2116ي،حثلتدن ت وتلنسددق حث ا ةددن  حثا اجةددل وحث ل ةددل )حثسدداطنو 
 (.204ص
لني   ةن حثتإصةل وحثدذكن  ةظ داون تلنيضدنا وحضدإنا  دةن حثت -
اح  حثاتويددددع إةدددق ةإصدددد ون   ددددا اح  حثف  دددي جددددي حثدددت    وح ح 

ااجدددن  ذكدددن  اتوسدددطل أو أ  دددا ادددن حثاتوسدددط   دددا ح ت دددناح  
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 نإلضنجل اثا   وه  ان حإل نين  حثإسةل أو حثت  ل حث ل دي اال 
،  2112كنادددل ، ) اح  حثت  ةاددديأل ددد  ةظ ددداون حل فنضدددنا جدددي ح 

 (.362ص 
 
 

 حث صن ص حثلفسةل وحثس وكةل  .3
 

حثتلدداةا حثاددل ف  ث ددذح ، وحثشدد وا  نثاولةددل لتةجددل حثتوي ددن   -
حثاتالةددددل ثلددددااحت   اددددن ي ددددل حثا  اددددةن وح يدددداحن وحل فددددن  حث،لددددل 
 نثلفا وال سةان اف و  حثذح  ح كناةاي لتةجل حثفشدل جدي اجدناح  

ثاتكدددددداا، وسدددددددو  ا نا دددددددل ، ولتةجددددددل حثفشدددددددل ححآل ددددددداةنحثتشاةددددددذ 
ص  ، 2117حثا  ادددددددددةن، وللصدددددددددنن حثت ةةدددددددددة وحثتدددددددددا ة )حث ة ، 

279.) 
حثلشدددنط حثإاكدددي حثةح دددا دةدددا حث دددنال ، وجدددي   ددد  حثإدددنال   -

 حث اول وحثكسل وض ل حثلشنط.
تل دب "حثتل  ن  حثشاةا  جدي حثادةحج، و دا  حالسدتلاحا حاللف دنثي  -

حثاسدددددتاا ، وحثشددددد وا  دددددنثتوتا وحثل دددددق "حثادددددةحج وسدددددا ل حثغضدددددب
 وحإلإ نط.

حثت ددوا وحثسدد وك حاللدداجن ي دةددا حثاتويددع واون تلدداةا حثلتددن ت  -
 حثاتات ل   ة  وسا ل حثت ةت وحالست،نا .
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ة دددددنلون ادددددن حضدددددطاح ن  جدددددي حث ا ةدددددن  حثلفسدددددةل ح سنسدددددةل  -
   كناللت ددددددددنه، وحإلااحك حث صدددددددداي حثسددددددددا ي وحثإاكددددددددي، وحثتاةةددددددددة، 

 (.03ص ، 2107وحثذحكا  ) الجوا، 
 

 حث غوةل  حث صن ص .4
 

ص و ل جي حثلاا    ا حثلاح   لتةجدل   دل وظةفدي جدي حثداانُ  -
وهدددذه حثصددد و ل تلدددتت  دددن ضددد ل جدددي يددداا  حثطفدددل   دددا تكدددوةن 
حثتتدددن ع حثصدددإة  ث ا دددناح  حثلاح ةدددل، وصددد و ل جدددي ت  ددد   لنصدددا 
حثك ادددددن  وحثجادددددل، وصددددد و ل تلظةا دددددن جدددددي لادددددنذج أ ددددداى ا،دددددل 

 ت ن  حثت  ةان .ححثتإاق  ن حثوي  و 
ظ وا حثكدش ، وحثدذي ةظ دا   دا شدكل تدن ا جدي لطدق  تن ا -

 حثك ال ح وثا إتا سن حث،نث،ل وان   اهن.
سو  تاكةب حثك ان  جدي جادل افةدا ، جنثطفدل جدي هدذه حثإنثدل  -

ةست ا  حثك ان  جي أانكن دةا النس ل، ج دو ةضدع حثف دل اكدنن 
 حثفن ل أو حثاف ول   ، ويا ة  ا إاول حثجا.

ت اح   شاددن  حثتدداية ، وصدد و ن  صدد و ل جددي حثت ج ددل، وحسدد -
 (.61ص ،2101،يك ةا  جي حثلإو )حث ةحث
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 حث صن ص حثإسةل وحثإاكةل  .1
 

يصدددوا  ا ةدددن  حثتدددسةا وحثتلسدددةق حثإاكدددي إةدددق ةجدددا حثطفدددل  -
ص و ل جي اسك أو ااي ح شدةن  ويدا ةكدون أيدل أو أك،دا إاكدل 
ادددددن دةددددداه ادددددن ح طفدددددنل وال ةسدددددتطةع تت دددددع ح شدددددكنل وحثك ادددددن  

 (.00ص ،2107يل) الجوا،حثالطو 
ضدددد ل جددددي حثتوجدددد  حثاكددددنلي أي ت دددداو   دددداحت   ضدددد ةفل جددددي  -

حثت ال   ا اوضدع أو اكدنن حثا دنلي، أو ت ةدل أو تلفةدذ ث ا دن  
 ثت ك حثا ن  أانا  . حآل اةنحثاةكنلةكةل وتذكا ثكةفةل تلفةذ 

 
 

 االجراءات المنهجية للبحث:
 

 منهج البحث: 
 

ة دددا أإدددا  حثدددذيشددد   حثتجاة دددي  حثادددل ت يح تادددا حث إدددق حثإدددنث   
الدددنهت حث إدددق حثتا وةدددل حثتدددي تتط دددب ا اجدددل الددداحا حثتغةدددا جدددي 
حثاتغةا حثتن ع لتةجدل تدن،ةا اتغةدا اسدتلل   ةد ، ويدا تد  حسدت اح  
 حثتصددداة  حثتجاة دددي ذو حثاجاو دددل حثوحإدددا  )ي  دددي    ددداي(، لظددداحا 
 ثصغا إج  حث ةلل حثاتنإل ان ذوي ص و ن  حثت    حثلان ةل.  
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 عينة البحث: 
 

سنسةل  طاةلل الصوا  ة  غ  دااهن ح  ت  ح تةنا  ةلل حث إق   
اددن ج ددل صدد و ن  حثددت    حثلان ةددل  نثاسددتوى ح ول  ( أطفددنالا 01)

حثاسددداةل ثغددن  حثتن  ددل ثدددوةحا   ياددن اوضددل  لدددك  واسدد ةا حثددوطل
حثتا ةل وحثت  ة   اإنجظل  واس ةا اان ة نلون أ  ا اظدنها ادن 

   ا(.  حاللت نه )حثا ةع ح تشت
 

التجااااانس بااااين األطفااااال ذوي صااااعوبات التعلم)عينااااة البحااااث 
 التجريبية(:

ينادد  حث نإ،ددل  إسددنب ا ناددل حثتجددنلا اح ددل  ةلددل حث إددق     
ااجددل تشددت  حاللت ددنه (  ،لسدد ل حثددذكن  ي،اددن إةددق ) حث اددا حثةالدد
  يكان ةتض   نثجاول حثتنث

 (  0جاول اي  ) 
ولس ل حثذكن  وااجل تشت   يحثةالان إةق )حث اا   ةلل حث إقةا،ل ااى تجنلا 

 (حاللت نه
المتوسط  المتغيرات

 يالحساب
Mean 

االنحراف 
 يالمعيار 

Std. 
Deviation 

df مستوى           2كا    
 الداللة   

العمر 
 يالزمن

 
4.5300 

 
.21108 

 
6 

 
a2.600 

.857 
غير دالة 

عند  إحصائياً 
 0.05مستوى 
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( دةا احثل وهذح 2وةتض  ان حثجاول حثسن ق أن ية  )كن  
ل "  ةن ااجن  أطفناإصن ةنا ا لنه أل  ال توجا جاوق احثل 

ص و ن  حثت    جي     حثاتغةاح   ذويحثاجاو ل حثتجاة ةل 
ااجل تشت   ،لس ل حثذكن  ي،حثا ة ل حثوسةطل )حث اا حثةال

 ثا تجنلا ه ال  ح طفنل.ا( اان ةشةا حاللت نه
 

 

 فروض البحث:
 

 ةن اتوسط اتب ااجدن  أطفدنل ادن  اإصن ةنا توجا جاوق احثل  .0
 ث إددددددددقن ةل) ةلددددددددل حي ددددددددل حثاااسددددددددل ذوي صدددددددد و ن  حثددددددددت    حثلا

حثتجاة ةدددددل(   دددددا  طنيدددددل اشإظدددددل اظدددددنها تشدددددت  حاللت دددددنه جدددددي 
حثلةنسددددددةن حثل  ددددددي وحث  دددددداي ث  الددددددنات حثتددددددااة ي ثصددددددنث  حثلةددددددنا 

 حث  اي.

نسبة 
 اء الذك

98.8000 4.04969 7 a1.200 .991  
غير دالة 

عند  إحصائياً 
 0.05مستوى 

درجة 
تشتت 
 االنتباه

39.1000 3.31495 6 a1.200 .977 
غير دالة 

عند  إحصائياً 
 0.05مستوى 
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 ةن اتوسدط اتدب ااجدن  أطفدنل  اإصن ةنا ال توجا جاوق احثل  .2
  إدددددقادددددن ي دددددل حثاااسدددددل ذوي صددددد و ن  حثدددددت    حثلان ةل) ةلدددددل حث

اشإظدددددل اظدددددنها تشدددددت  حاللت دددددنه جدددددي  حثتجاة ةدددددل(   دددددا  طنيدددددل
 حثلةنسةن حث  اي وحثتت  ي ث  النات حثتااة ي.

 

 : بحثأدوات ال
 :  إق ا   اوح  حث يوجةان ة 

 

تشددت  حاللت ددنه ثألطفددنل اني ددل حثاااسددل ذوي   طنيددل اشإظددل -
    )ا احا حث نإ،ل( حثلان ةل ص و ن  حثت   

 طوح  حثتنثةل  ويا اا   ا ةل ا احا  طنيل حثاشإظل  نث 
 

 تحديد الهدف من بطاقة المالحظة :
 

حسدت اج  حث طنيدل حثكشدل  دن   د  اظدنها تشدت  حاللت دنه     
ويةددددنا  حثلان ةددددل  طفددددنل اني ددددل حثاااسددددل ذوي صدددد و ن  حثددددت   

حثجوحلددددب حثتلاةاةددددل حثاات طددددل  لدددداا  حثطفددددل   ددددا تاكةددددة حلت نهدددد  
، وذثدددك ادددن واوحصددد ت  وتلظةاددد  وتجنهدددل حثا،ةددداح  دةدددا حثا ادددل
  شل اشإظل س وك ح طفنل جي حثجوحلب حثا ت فل.

 

   تحديد أبعاد بطاقة المالحظة:
 

تتكون هذه حث طنيل ادن اجاو دل ادن اجاو دددل ادددن حثافدااح     
 ،حثتدي ت  ددا  دن س وكةددن  ة اة دددن حثطفدددددل جدي حثاوحيدل حثا ت فدل
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تلسددددة  هددددذه ويددددا تدددد   ،( افدددداا   27ويددددا   ددددغ  دددداا حثافددددااح  ) 
 ي حث طنيل اثا ،ش،ل أ  نا وه

 افااح (. 9حثذح  وةتكون ان ) اثاحث  ا ح ول  حاللت نه  (0
 افااح (. 9وةتكون ان ) حآل اةن اثا  حاللت نه حث،نليحث  ا  (2
 9 ة ددددددل حثددددددت    وةتكددددددون اددددددن ) اثدددددداحث  ددددددا حث،نثددددددق  حاللت ددددددنه  (3

 افااح (.
وح  إدددددنق  ،وذثدددددك   دددددا حالسدددددتفنا  ادددددن حسدددددتلاح  حثتددددداحق حثلظددددداي

 ان  طنين  حثاشإظل حثسن لل. و  ضنا  ،وحثااحسن  حثسن لل
 

 صياغة مفردات البطاقة:
    

تال  حثتي(   نا  اات طل  نثا شاح  حثس وكةل 27ت  صةندل )   
  ا حثجوحلب حثتلاةاةل حثاات طل  لاا  حثطفل   ا تاكةدة حلت نهد  

ا،دل  ت ددك وت ،واوحصد ت  وتلظةاد  وتجنهدل حثا،ةداح  دةدا حثا ادل
حث  ددنا  حثسدد وكةل  لددوا حث طنيددل وتجةددب   ة ددن حثا  اددل اددن وحيددع 

 ياوحيدددددل حثتفن دددددل حالجتاددددددن  ي  ات دددددن واشإظت دددددن ث طفدددددل جددددد
حثا ت فدددل  ةل دددن و ةلددد  ادددن ج ددددل و دددةن حثطفدددل وأياحلددد  ادددن ج ددددل 

  . اىأ
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 :صياغة تعليمات بطاقة المالحظة
 

حثصددفإل  ينادد  حث نإ،ددل  وضددع اجاو ددل اددن حثتوجة ددن  جددي    
 –ح وثددددا تتضددددان كتن ددددل حث ةنلددددن  حث نصددددل  كددددل طفددددل) حالسدددد  

 تناةذ حثاشإظل(.–حثجلا  –تناةذ حثاةشا 
 

وهلددنك جددي حثصددفإل حث،نلةددل اجاو ددل اددن حثت  ةاددن  حث نصددل    
  نثا  ال توض  

حث ددددال اددددن  طنيددددل حثاشإظددددل كددددناح  ثتإاةددددا ح طفددددنل ذوي  -0
اسدددل ذوي صددد و ن  اظدددنها تشدددت  حاللت دددنه  طفدددنل اني دددل حثاا

 حثت    حثلان ةل.
حإلجدددددداح ح  حثتددددددي تت   ددددددن حثا  اددددددل  لددددددا اشإظددددددل سدددددد وك  -2

 ح طفنل.
 

 :  تحديد معايير تصحيح البطاقة
 د،شق ح تةدناح   نثتاتةدب   ت  وضع ا نةةا ثتصإة  حث طنيدل   

لدددنااحا ( وةإصدددل حثطفدددل   دددا ااجدددن  هدددذه  -إةنلدددنا أ  - ) اح ادددنا 
 .(0،2،3ااجن  )ث  حالستجن ن   تاتةب اوحة  

 ويا ينا  حث نإ،ل  نثت  ةا  ن ذثك كان ة ي 
ة طددددا حثطفددددل ااجددددل وحإددددا    ددددا كددددل  شاددددل تإدددد   اددددوا  (0

 "لنااحا".
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 ن   ا كل  شال تإ   اوا "أإةنلنا".ةة طا حثطفل ااجت (2
ة طدددا حثطفدددل ،دددشق ااجدددن    دددا كدددل  شادددل تإددد   ادددوا  (3

 "اح انا".
 

 وتلو  حثا  ال 
 ( وضدددع  شادددل" تإددد   ادددوا )إنثدددل  دددا  يةدددن   يلدددنااحا" جددد

 حثطفل  إظ نا حثس وك أو  ا  تكاحا حثس وك.
 ( وضددددع  شاددددلتإدددد   اددددوا "أإةنلددددنا" جدددد )إنثددددل تكدددداحا  ي

 حثس وك أك،ا ان اا .
 ( وضع  شالتإ   اوا "اح انا" ج )إنثل تكاحا حثس وك  ي

  صفل استاا .
 

عاارض البطاقااة علااى مجموعااة ماان الخبااراء والمتخصصااين فااي 
  س ورياض األطفال:علم النف

 

ت   ا   طنيل حثاشإظل   ا اجاو ل ان حث  اح  وأسدنتذ     
 ياأ كدننو  ،  ةداحا  (00)     حثلفا واةن  ح طفدنل   دغ  دااه 

ح سدددددنتذ  وأ ضدددددن  هة دددددل حثتدددددااةا وحثا تصدددددةن إدددددذل   ددددد  
ويددا ينادد  حث نإ،ددل  ددإجاح   ،حثافددااح  وت دداةل حثصددةندل ث  ضدد ن

 حثسنا  حثاإكاون.  حثت اةش  حثتي أوصا   ن
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 إعداد البطاقة في صورتها النهائية: 
 

اح  حثسددددنا  حثاإكاددددةن أجاةدددد    دددد  حثت دددداةش  آ  ددددا   لددددن ا    
،دددد  تدددد  وضددددع  ،حثشةاددددل   ددددا   دددد  حثافددددااح  وإددددذل   ضدددد ن

حث طنيددددل جددددي صددددوات ن حثل ن ةددددل ةوضدددد  حثصددددوا  حثل ن ةددددل ث طنيددددل 
 اشإظل اظنها تشت  حاللت نه.

 

 ترية للبطاقة:الخصائص السيكوم
 

 :Reliability : ثبات البطاقة  أوالً 
 

حالسدددتلاحا جدددي لتدددن ت حث طنيدددل و دددا   يان ، دددن  حث طنيدددل  ة لددد   
تغةةاهددن  شددكل ك ةددا جةاددن ثددو تدد  ا ددنا  توةة  ددن   ددا أجدداحا حث ةلددل 

وحسدددددت اا  حث نإ،دددددل  ، دددددا  اددددداح   دددددشل جتددددداح  ةالةدددددل ا ةلدددددل 
ثإسددنب ؛   Cronbachs Alpha"a)ا ناثددل أثفددن كاول ددن ( 

ا ناددددل حالات ددددنط )ا(  ددددةن حثااجددددل حثك ةددددل ثكددددل   ددددا اددددن أ  ددددنا 
حث طنيدددل و دددةن حثااجدددل حثك ةدددل ث  طنيدددل ككدددل  ن  ناهدددن ث تنكدددا ادددن 

 وحثجاول حثتنثي ةوض  حإلجاح  حإلإصن ي  ، نت ن 
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 (2جاول ) 
  طفنل ان ي ل حثاااسل حاللت نه، ن   طنيل اشإظل اظنها تشت  

 ص و ن  حثت    ذوي

     

واددددددن  ةنلددددددن  حثجدددددداول حثسددددددن ق ةتضدددددد  أن افددددددااح   طنيددددددل    
 ذوي طفدددنل ادددن ي دددل حثاااسدددل  حاللت دددنهاشإظدددل اظدددنها تشدددت  

ص و ن  حثت      ا ااجل  نثةل ان حث، ن  إةق تاحوإ  لسب 
 (.  1،70،  1،16حث، ن  ان  ةن )  

 

     :Validity: صدق البطاقة  ثانياً 

حث طنيل   ا يةنا انوض   ان أج   ،  وةلصا  نثصاق ياا   
أي تلةا حثوظةفل حثتي أ ا  ثلةنس ن، وحثصاق جي هذح حإلطنا 
ة لي اثا أي ااى تستطةع هذه حث طنيل يةنا اني صا أن ة لنا 

 طفنل اني ل  حاللت نهحثكشل  ن     اظنها تشت     )

 البعد

درجة البطاقة الكلية
 معامل ألفا كرونباخ )ر( 

 *1،16 الى الذات .         االنتباهالبعد األول:  

الاااااااى  االنتبااااااااهالبعاااااااد الثااااااااني: 
 .اآلخرين

1،62* 

الى بيئة  االنتباهالبعد الثالث:  
 التعلم.

1،61* 

 *1،70 الثبات الكلي للبطاقة
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ص و ن  حثت    ويةنا حثجوحلب حثتلاةاةل حثاات طل  ذويحثاااسل 
 لاا  حثطفل   ا تاكةة حلت نه  واوحص ت  وتلظةا  وتجنهل 
حثا،ةاح  دةا حثا ال، وذثك ان  شل اشإظل س وك ح طفنل 

وثتإاةا ااى صاق اإتوى حث طنيل   جي حثجوحلب حثا ت فل(.
 حست اا  حث نإ،ل جي ااحست ن طاةلتةن ثإسنب حثصاق 

 

 : Face Validityالصدق الظاهري 
 

 :صدق المحكمين (1)
وةط دددددق   دددددا هدددددذح حثصددددداق "صددددداق حثاإكادددددةن أو ح سدددددنتذ     

حثات صصدددةن" إةدددق  اضددد  حث نإ،دددل حث طنيدددل  افااحت دددن حثك ةدددل 
حثجوحلددب حثتلاةاةددل ( افدداا   ث كشددل  ددن 27وحثتددي   ددغ  ددااهن  )

ظةاددد  حثاات طدددل  لددداا  حثطفدددل   دددا تاكةدددة حلت نهددد  واوحصددد ت  وتل
حثاشدددنا حثة دددن جدددي  احةدددل  دددا   وتجنهدددل حثا،ةددداح  دةدددا حثا ادددل

 ،حآل دددداةنثددددا ا حاللت ددددنه ،ثددددا حثددددذح ا حاللت ددددنه)حث طنيددددل  وهددددي   
ادددن ح سدددنتذ   حا   ةدددا (  00  دددا  ددداا ) ة دددل حثدددت   ( ثدددا ا حاللت دددنه

صدد و ن  حثددت     يحثات صصددةن جددي اجددنل حثطفوثددل حثا كددا  وذو 
حثاااا(  ك ةلل تللةن الستطش   –ح ستنذ حثاسن ا  –)ح ستنذ 
حث طنيدددل ادددن  دددشل ا دددنةةا اإددداا  وضددد ت ن حث نإ،دددل  يآاح  ددد  جددد

 تا،  ن حثللنط حثتنثةل 
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o   شدداول حث طنيددل ثدد    حالضددطاح ن  حثسدد وكةل حثاات طددل  لدداا
  دددددا تاكةدددددة حلت نهددددد  واوحصددددد ت  صددددد و ن  حثدددددت     ذويحثطفدددددل 

 .وتلظةا  وتجنهل حثا،ةاح  دةا حثا ال
o  وحثتلظة .حثتس سل 
o   . حثصةندل ووض  حثافااح 
o وذثدددك  وضدددع  ،حثإدددنثي  إدددقالنسددد ل حثافدددااح  ث  دددال ادددن حث

 –ةتفدق اددع وجد  لظدداه  )اوحجددق  حثددذي( أاددن  حثإكد    شادل ) 
 تإتنج اثا ت اةل(. -دةا اوحجق –اوحجق اثا إا ان 

 

 وجن   اشإظن  وآاح  ح سنتذ  حثاإكاةن ثتشةا اثا  
 ثصةندل حث غوةل ث    حثافااح .ت اةل ح 
 إقاضنجل     حثافااح  حثتي تتلنسب اع حث ال ان حث . 

 

و  دددددا اجددددداح  حثت ددددداةش  حثاط و دددددل حسدددددتلا  حثصدددددوا  حثل ن ةدددددل   
( افداا  ادوة ةن 27جي )  حاللت نهث طنيل اشإظل اظنها تشت  

   ا ،ش،ل أ  نا كنثتنثي 
 افااح (. 9ان )حثذح  وةتكون ثا ا حاللت نهحث  ا ح ول   .0
 افااح (. 9وةتكون ان ) حآل اةنثا ا حاللت نه  حث،نليحث  ا  .2
 9 ة ددددددل حثددددددت    وةتكددددددون اددددددن )ثددددددا ا حاللت ددددددنهحث  ددددددا حث،نثددددددق   .3

 .افااح (
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 ( 3جاول )  
  ل حث طنيل وان تضالت  انح هاةل حثلس ةل آلاح  ح سنتذ  حثاإكاةن جي ااى النس

 افااح  

 

( وحث دددددنص  ن هاةدددددل حثلسددددد ةل 3وةتضددددد  ادددددن جددددداول ايددددد  )    
آلاح  ح سددددددنتذ  حث  دددددداح  جددددددي  لددددددوا حثتإكددددددة  ح سنسددددددةل ث طنيددددددل 

أن  لدددددوا حثتإكدددددة  جاة  دددددن إصددددد    ، حاللت دددددنهاشإظدددددل تشدددددت  
 نثلسددددددد ل السدددددددتجن ل )اوحجدددددددق(  %61  دددددددا لسددددددد ل أ  دددددددا ادددددددن 

و نثتدددددددنثي ثددددددد  ةدددددددت  حسدددددددت  نا أى افددددددداا  ادددددددن افدددددددااح  حث طنيدددددددل 
وتادددد  ااح ددددن   لصددددا حثتس سددددل وحثتلظددددة  جددددي حثشددددكل حثل ددددن ي 

 . حاللت نهطنيل اشإظل اظنها تشت  ث 
 

إلى  موافق موافق بنود التحكيم 
 حد ما

غير 
 موافق

تحتاج إلى 
 تعديل

نسبة 
 االتفاق

 % 011 - - - 11 شاول حث طنيل

 %63،64 - - 4 7 حثتس سل وحثتلظة 

حثصةندل ووض  
 حث  ناح 

8 3 - - 72،73% 

 %111 - - - 11 النس ل ث  ال
لس ل حالتفنق 

 حثك ي
84,18% 
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   Content Validity( صدق المحتوى 2)
 

وهو حات نط افااح  حث طنيل  نث ال حثا ةسي ال ن وحسدت اا     
حث نإ،ل ثإسنب هدذح حثصداق "ا ناثدل كلداحل" ثإسدنب اداى حتفدنق 

إةدق تد   ىإدا ا ةلل حثتللةن   دا افدااح  حث طنيدل كدل   دا   د
 (. 21ظل   ا  ةلل حثتللةن ن = ) تط ةق  طنيل حثاشإ

 (4جاول )
 حاللت نهلس ل حتفنق  ةلل حثتللةن   ا  طنيل اشإظل اظنها تشت  

 21 ةلل حثتللةن )ن( = 
 
 
 

 22ن=  
 
 
 
 

 

 ن للمفردات البعد  م
 

 
 نسبة االتفاق

 *1،21 7 لى الذات         إ االنتباهاألول :   0
 *1،22 7 .خريناآللى إ االنتباهالبعد الثاني:  2
بيئاااة لاااى إ االنتبااااهالبعاااد الثالاااث:   3

 التعلم.
00 1،74* 

 *1،22                             الكلينسبة االتفاق                      

وةتض  ان حثجاول حثسن ق حاتفن  ا نال حالتفنق ث ةلل     
 طفنل ان  حاللت نهحثتللةن   ا  طنيل اشإظل اظنها تشت  

اان ةال   ا صاق حث طنيل  ،ص و ن  حثت    ذويل حثاااسل ي 
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 حاللت نه ،ثا حثذح ا حاللت نه جي يةنس ن ثافااح  ح   نا حثتنثةل )
  ة ل حثت   (.ثا ا حاللت نه ،حآل اةنثا ا
 

 جراءات تطبيق بطاقة المالحظة :إ
 

          ح ول ىأطفنل حثاستو  ات  تط ةق  طنيل حثاشإظل       
 ( أطفنالا 01( سلوح   نثاوضل حثسن ق ذكاهن و ااه  )1 – 4)

لو  ذكواحا  حث ن   ول جيح  حثااحسيان حثا تإلةن  نثفصل  ن،نا ح 
 ، ويا حست نل  حث نإ،ل  فاةق  ال2121 2109حثااحسي 

ثاشإظل ح طفنل ان ا  ان  اةن  ح طفنل حث نصل  كل 
  نط حثتنثةلوذثك وجلنا ث للين ل ااحسةل  ا ال ا  ال ثكل ين ل 

 

تلدددددو  حثا  ادددددل  لددددداح   حثت  ةاددددددن  حث نصدددددل  كةفةدددددل حثتط ةددددددق  -أ
 وحثااجلل  نستانا  حثاشإظل.

ن، وت طدي تلاةداحا اداحا أسد و ة ااشإظل كل طفدل   د ةت   -ب
 إول كل طفل جي ل نةل جتا  حثاشإظل.

 

 

لظددداحا  ؛حث نإ،دددل أن تلدددو    دددذه حثاشإظدددل ااادددن ةصددد ب   ددد    
هن اددددع ح طفددددنل ةواةددددنا أ،لددددن  ااحسددددت   توحجددددا ا ل ددددن تإتددددنج اثدددد

ادداحا أسدد و ةن اتوحصدد ةن  اثأللشددطل حثا ت فددل ث إكدد    ة ددن   دد
ويدددا يناددد  حث نإ،دددل  توجةددد  جاةدددق حثاشإظدددل لإدددو كةفةدددل تط ةدددق 
 حستانا  حثاشإظل وذثك ان  شل توضة      حثللنط وال ن  
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اتنإل حثفاصدل ثكدل اشإدظ يداح   حسدتانا  حثاشإظدل، ،د  تلدو   (0
 ث نإ،ل  توضة  ح
 . حث ال ال ن 
 . ت  ةان  حست اح  حالستانا 
 .كةفةل تسجةل حثاشإظل 

 

 ( كتن ل حثتلاةا حثل ن ي  ن كل طفل.2
ضاوا  تإاي حثصداق وحثجاةدل وحثايدل جدي  ا( أشنا  حث نإ،ل اث3

  ا ةل حثاشإظل.
( ينادد  حث نإ،ددل  اتن  ددل جاةددق حثاشإظددل أ،لددن  حثلةددن   اشإظددل 4

ل حثلن ن  حثااحسدةل وإجدا  حثلشدنط  نثاوضدل؛ ث تنكدا ح طفنل اح 
 ان جاةل واصاحيةل حثاشإظل.

 

 : إحصائياً ( تفريغ البيانات ومعالجتها 3) 
 

 ىحث ةلل ان أطفنل حثاستو  ا  ا تط ةق حستانا  حثاشإظل      
( أ،لن  ااناست    لشطت   حثت  ةاةل 1-4ح ول ان سن)

طنيل وال ن ةت  تإاةا ح طفنل حثاتلو ل، ت  تفاةغ ااجن  كل  
( جنيل ان حثااجل حثل ن ةل ث طنيل %61) احثذةن إص وح   

 .حثاشإظل وةت  تفاةغ ن جي جاحول  نصل
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 :(باحثةإعداد ال)  قياس المهارات االجتماعية المصورم
   

 ويا اا   ا ةل  لن  حثالةنا  نث طوح  حثتنثةل  
 

 تحديد الهدف من المقياس:
 

اح  حثطفل ث ا ناح  أاثا تلاةا ااى حثالةنا ة ال    
ت ةة ان حلتان    ث اجتاع   يحثتو  ، إقحالجتان ةل اوضو  حث

ثا إا ك ةا  س وك ، جان  شث ن ةستطةع حثطفل ا شكل ةايا 
وةلاات ا   ، وةشناك   أث ن    وةت نون  حآل اةنأن ةتفن ل اع 

ستلشل حثذحتي كان ةستطةع أن ةت    اف و  حال ،لجنةهناا    جي 
حثلفا جي ك،ةا ان ح  انل  اوحال تانا    حآل اةن ن 

 وحثا ن  حثتي ةلو    ن.
 

           تحديد أهمية المقياس

   يحثتنثي تظ ا أهاةل حثالةنا ج 
  ث ا  اةن وحثات صصةن وحثلن اةن   ا تا ةل طفل  أاح ت ا

كتسنب حثطفل ث    حان ي ل حثاااسل ث كشل  ن ااى 
 ح  حالجتان ةل. حثا نا 
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 احات ح طفنل ثت اةل حث احات حثإنثةل ان  ييا تفةا ا ا 
اطنا  صن ص  يت  صةندت  ج ي شل اإتوى هذح حثالةنا حثذ

 إتةنجن  لاو حثطفل.حو 
 

    وصف المقياس
 

ةتلدنول هدذح حثالةدنا   د  حثا دناح  حالجتان ةدل كادن إداات ن    
أ  ددنا  ل،ش،ددا (   ددنا  اوة ددل   دد01إةددق ةتكددون اددن )  نإ،ددلحث

 يةاا   دن جد ي    حثاوحيل حثت يح  حثطفل جأاتصل كل ال ن 
  يأ  نا ه ل،ش،حثاوضل و ةللس  حثالةنا اثا 

 

 الةنا حثا ناح  حالجتان ةل  ةوض  أ  نا( 1اي  ) جاول
 

 عدد العبارات  أبعاد مقياس المهارات االجتماعية

 1 ا نا  حث ال حثجان ا وحثت نون اع حثةاش .

 1  نا  حثتلنجا حثإا.ا

 1 ا نا  حالستلشثةل
 

   تحديد أبعاد المقياس ومحتواه المقياس
جي  لن  ن ث الةنا   ا اصااةن أسنسةةن   نإ،لحثح تاا  

 هان  
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لنسد ل وحثشةادل ح ا ةن  حثتي تلنوث  حثا دناح  حالجتان ةدل حثا -
 ضو  ن سةت   لن  حث النات. يج يثطفل حثاوضل وحثت

حث إوق حثسن لل حثتي تلنوث  حثا ناح  حالجتان ةل، حثااحسن  و  -
 .ح حث إقان هذ يحثجة  حثلظا ت  حست احض ن جي  ويا

 

 تإ ةددل كددل   ددا   نإ،ددلحثوجددي ضددو  هددذةن حثاصددااةن ينادد  
ادددن أ  ددددنا حثالةددددنا اثدددا اجاو ددددل اددددن حثسددد وكةن ، ويددددا اح دددد  

  لا صةندت ن أن   نإ،لحث
 و     حثطفل.ةتضان كل س حل س وكنا وحإاحا جلط ةل -
 جي جال  سةطل ةسد ل   دا حثا  ادلس  ل ح تصنُ  -

 ج ا ن.
 س  ل يصةا  ووحضإل.تكون ح  -
تكددون حثصددوا  ا  ددا   ددن كددل افدداا  وا سددطل ثتتلنسددب اددع  -

 طفل حثاوضل.
 

 وضع اجاو ل ان   نإ،لحثينا   صياغة تعليمات المقياس:
حث نصل حثتوجة ن  جي حثصفإل ح وثا تتضان كتن ل حث ةنلن  

تناةذ  –حس  حثاوضل  –حثسن  – كل طفل)حس  حثطفل 
 حثتط ةق(.
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توضددد  ت  ةادددن  حثالةدددنا  يوهلدددنك اجاو دددل ادددن حثت  ةادددن  حثتددد
  وكةفةل تط ةل 

 إةق ة تاا حال ت نا  نثااجل ح وثا   ا حثصوا. -
 ةط ق حال ت نا  صوا  جااةل   ا كل طفل. -
 حل.ثكل طفل حثاط وب ان كل س    نإ،لحثتشاح  -
 يةف ا دددددن ح طفدددددنل جددددد يحث  جدددددل حث ناةدددددل حثتددددد  نإ،دددددلحثتسدددددت ا   -

 توجة  ن ثكل س حل ثاة  .
سدددوح   نثك ادددن  أو حثكتن ددددل أو  تإتسدددب ث طفدددل اجن دددل حثسدددد حل -
 شنا .حإل

 

ة ت دددا هدددذح حثالةدددنا تحدياااد ناااوع المقيااااس وطريقاااة تصاااحيح : 
الةنسددنا اصدددواحا إةددق ة تادددا  نثااجدددل ح وثددا   دددا حثصدددوا،  ن 

صددوا اددن أيدداب وأإددب ح شددةن  ثدداى حثطفددل جددا هددذه حثااإ ددل حث
  يتحآلي وتتا،ل طاةلل تصإةإ  ج

o   ة طددددي حثطفددددل "ااجددددل وحإددددا " اذح وضددددع اح ددددا    ددددا حثصددددوا
 ت  ا  ن اجن ل حثس حل . حثتيحثصإةإل 

o حثإنثتةن حثتنثةتةن   ية طي حثطفل "صفا" وذثك ج 
جن دل اذح وضع اح ا    ا صوا  دةدا صدإةإل ال ت  دا  دن ا -

 . حثس حل
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 شال  ياذح ث  ةل  حثطفل  إجن ل حثس حل وذثك   ا  وضع أ -
 أانا  . ي  ا حثصوا حث،شق حثت

 

  ا ا احا حثصوا  ح وثةل ث الةنا، ينا   صدق المقياس:
  اض    ا اجاو ل ان حثسنا  حثاإكاةن ان أ ضن    نإ،لحث

    هة ل حثتااةا جي اةن  ح طفنل وحثالنهت وطاق حثتااةا و 
  .حثلفا وذثك ث تنكا ان صاق حثالةنا

 

 وذلك من خالل إبداء آرائهم في النقاط التالية :
 ايل وصإل ت  ةان  حال ت نا. -0
 )ااكنلةددل( كددل اددن افدداحا  حثالةددنا ادداى اش اددل -2

 ث لةنا.
 س وك دةا اش  . يت اةل أ إذل أو اضنجل أو -3
 ادداى كفنةددل واش اددل حثافددنهة  وحثسدد وكةن  حثاإدداا  وا اجددل -4

 ااى اش ال حثالةنا ثتإلةق حث ال ال ن.
 

 وقد تمثلت مالحظات السادة المحكمين فيما يلي : 
 حثاوحجلل   ا ايل وصإل ت  ةان  حثالةنا. -0
أشدددنا   ددد  حثاإكادددةن  إ دددنا  صدددةندل   ددد  حالسددد  ل،  -2

  اددددل   نإ،ددددلحثإتددددا ةاكددددن اشإظت ددددن ويةنسدددد ن، ويددددا ينادددد  
 حثت اةش  حثشةال.
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   تغةةددددددددا   دددددددد  حثصددددددددوا ث ددددددددا  أشددددددددنا   دددددددد  حثاإكاددددددددةن
تدددد  حسددددت  نا  ، كاددددنوضددددوإ ن، ويددددا تدددد   اددددل حثت دددداةش  حثشةاددددل

 ددددددةن  %80حالتفددددددنق  للسدددددد  اثدددددد  تإصددددددل   دددددد ح   ددددددنا  (01)
 .حثاإكاةن

 تفدددددددددنق حثاإكادددددددددةن   دددددددددا تددددددددد  إسدددددددددنب حثلسددددددددد ل حثا وةدددددددددل ال
حثافدددددددااح  و لدددددددن    دددددددا آاح  حثاإكادددددددةن تددددددد  إدددددددذل حثافدددددددااح  

  تغةةددددا   دددد  جددددنك،ا و تدددد %80ثدددد  تإصددددل   ددددا لسدددد ل  يحثتدددد
 .حثصةندن  ثةةنا  وضوإ ن

 .حثاوحجلل   ا اش ال حثالةنا ثتإلةق حث ال ال  -3
 صوات  حثل ن ةل ث تط ةق. يا احا حثالةنا ج -4
 

وان هلن ةاكن حثلول  نن حثالةنا أاح  صنايل ان إةق     
حثاإتوى ثلةنا حث صن ص وحثس وكةن  حثتي تضال ن حثالةنا، 

صاق حث طنيل والنس ت ن ثان ثإسنب   نإ،لحثإةق ح تاا  
 تلةس    ا صاق حثاإكاةن .

 

 :باحثةاللحساب معامل الثبات استخدمت 
 

 ى لددددا اسددددتو  %96 ةاسددددون وكددددنن ا ناددددل حث، ددددن  طاةلددددل     
= ثفدن كاول دن  أ نسدت اح  ويا وجا أن ا نال ، ن  أثفدن ،  1010

 وهي يةال النس ل ت كا حتسنق حستانا  حثاشإظل. ( 23%)
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  ا ض ط حثالةنا وإسنب كل ان  لنهائية  للمقياس:الصورة ا
حثصاق وحث، ن ، وضع حثالةنا جي صوات  حثل ن ةل، ويا   غ 

 يأ  نا ا ت فل وه (3( افاا  اوة ل   ا)01 اا افااحت )
   يكنثتنث

 

 حثا ناح  حالجتان ةل حث نال 
 وحثت نون اع حثةاش . يا نا  حث ال حثجان  .0
 ا نا  حثتلنجا حثإا. .2
   حالستلشثةل.     ا نا  .3
 

لاادى أطفااال ماقباال القااائم علااى المهااارات االجتماعيااة  رنااامجالب
 ة(  لباحثإعداد ا) : النمائية المدرسة ذوي صعوبات التعلم

 

 الهدف العام من البرنامج :
 

ثاى ثاى  تشت  حاللت نهثا حثإا ان اة ال حث النات حثالتاح     
 1-4ادددن) حثلان ةدددل  أطفدددنل اني دددل حثاااسدددل ذوي صددد و ن  حثدددت  

وتإلةلددددنا ث ددددذح حث ددددال  نسددددت اح  حثا ددددناح  حالجتان ةددددل  سددددلوح (
 جسول ةتلنول حث النات ح   نا حثتنثةل 
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 والتعاون مع الزمالء وتشمل: يمهارة العمل الجماع
 

  حآل اةنحثلاا    ا حثتوحصل اع. 
   حآل اةنتلاة  حثاسن ا . 
  حآل اةنحثلشطل وحثف نثل اع حثاشناكل. 
 هارة التنافس الحر وتشمل:م
 .حإلثتةح   نثلوح ا 
  حآل اةنحثوصول حثا استوى. 
  حآل اةنحثاد ل جا حثتفوق   ا. 

 مهارة االستقاللية وتشمل :
 .حال تانا   ا حثلفا جا     ح اوا حث سةطل 
 .تإال حثاس وثةل جا     حثاوحيل 
  حآل اةنحثش وا  نثإاةل وحالستلشل اون ا ولل ان. 
 

صدندت ن  حثتديادن  دشل اجاو دل ادن ح هداحل حث نادل وذثك    
ةتويدددع أن ةكدددون كدددل طفدددل ادددن أطفدددنل حثاجاو دددل  حثتددديحث نإ،دددل و 

    يوه يينااحا   ا تإلةل ن   ا حاللت ن  ان حث النات حثتااة 
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o أو ي( حثاددددددنايةجددددددن  اح  أسدددددد وب حثتددددددا ة  )حثت ةةددددددة حإلحسددددددت 
نل، ت دددداةل حثسدددد وك حثاضدددطاب ثدددداى هدددد ال  ح طفدددد يجدددد يحثا لدددو 

 تلاةل اشن ا حثإب وحالإتاح   ةن حثطفل وجان ل حثاجنق.
o  حآل اةنإق حثطفل   ا اينال  شين  حجتان ةل جةا  اع. 
o جدددي ح لشدددطل وحث  دددا  دددن  دددإدددق حثطفدددل   دددا اشدددناكل ةاش  

 حثوإا  وحث ةثل.
o  ةجن ةل لإو حثاشناكل وحثت نونطفنل حإلتلاةل حتجنهن  ح.  

 

او ددددل اددددن ح هدددداحل حث نصددددل وةل ،ددددق اددددن ح هدددداحل حث ناددددل اج
  نث النات )ح هاحل حإلجاح ةل ث  النات(  

 

والتعاااااون مااااع  ياألهااااداف اإلجرائيااااة لمهااااارة العماااال الجماااااع
 الزمالء:

 ا دداحا سدد طل حثفوحكدد   يجدد  نإ،ددلأن ةشددناك حثطفددل ةاش دد  وحث
  اوح حثت نون.

 . أن ةصلع حثطفل س طل حثفوحك   ا نولل ا  ات   ا نا 
  حثفوحك  اع أصاين    إتلنن.أن ةغسل حثطفل 
 تةةةن ين ت  . يأن ةستاتع حثطفل  ت نول  اع ةاش   ج 
 .  أن ةلظل حثطفل ين ت   اشناكل ةاش 
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 األهداف اإلجرائية لمهارة التنافس الحر:
 

 لادع ةاش د  ادن  دشل ااناسد نا شاةف نا أن ةتلنجا حثطفل تلنجس 
 حثاةنضل .

 أاح  حثلشنط يأن ةإتا  حثطفل اواه ج. 
  إددددددول اجدددددداح  حثاسددددددن لن   حث نإ،ددددددلأن ةطةددددددع حثطفددددددل أوحاددددددا

 حثإاكةل.
 اح  حثلشنط.أ ي  ج ةاش لأن ةتل ل حثطفل اشناك 
  نثلوح دددا  أن ةلت ددب حثطفدددل ين دددا ث اجاو دددل حثتدددن ع ث دددن ا تةادددنا 

 حثالظال ثشلت ن ن   س وثل.
 

 األهداف اإلجرائية لمهارة االستقاللية :
 حال تادددنا   ددا لفسدد  ادددن  أن ةسددتلتت حثطفددل ،ش،دددل اددن طدداق

  شل حثفةاةو  ا نا .
  ةلددداا حثطفدددل أهاةدددل حإل تادددنا   دددا لفسددد     دددناح  ثغوةدددل أن

 ا  ا .
  ةست ا  حثطفل أاوح  حثلظنجل حثش صةل  افااه  ا نا .أن 
 . أن ة ا حثطفل وج ل حإلجطنا  ا نولل ا  ات  وةاش    ا نا 
 .أن ةشاح حثطفل كةفةل ا ط حثإذح   طاةلل صإةإل 
 أاح  حثلشنط  إتلنن. يأن ة تاا حثطفل   ا لفس  ج 
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 أهمية البرنامج:
 

 تتض  أهاةل حث النات جةان ة ي  
 هتان   ااإ ل هنال ان ااحإل لاو طفل ان ي ل حثاااسل. حال .0
اان ة ةة  حآل اةناع  حجتان ةل جاةا  شين  حثطفل اينال  .2

 ،لل حثطفل  لفس .
سلوح (  1-4ث ااةل ) ةسن ا حث النات حثطفل جي حثااإ ل ح .3

  ا تكوةن  ناح  وألانط س وك اةجن ةل وج نثل لإو حثاجتاع 
ة ةم  يحثاجتاع حثذ يثةكون  ضوحا ج نالا ج ؛ة ةم جة ن حثتي

 جة  وةكون اوحطلنا صنثإنا.
 

اح   حث نإ،ل كنجل حثشاوط ث لن  حث احات  أساليب بناء البرنامج:
 طفل.نثحثلفسةل حث نصل  

 

ثلدددا تددد  حلتلدددن  اإتدددوى حثج سدددن   لدددن    دددا  ج :محتاااوى البرناااام
ح هاحل حثتي ت  تإاةاهن جي حث النات وكذثك حإلجداح ح  حث ا ةدل 
 ان ةتضال  ان حثفلةن  وحثوسدن ل حثاسدت اال جدا كدل ج سدل ادن 

 حثج سن .
شددتال حث الددنات حثددذي تدد  ا دداحاه جددي حث إددق حثإددنثي ة الجلسااات:

( 9وذثك   ا ااى ) ايةلل (41( ج سل، اا  حثج سل )26  ا )
ةواةددنا    أسدد و ةنا،  وحيددع ج سددل وحإددا أسددن ةع  وحيددع ،ددشق ج سددن
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جلةدل و ذثك سةستغاق حثتط ةق ش اةن وح تاا جة    دا أك،دا ادن 
 ان جلةن  ت اةل حثس وك.

 

   البرنامج فيالفنيات المستخدمة 
  .حثلاذجل 
  يحثت ةةة حإلةجن. 
 .ث ب حثاوا 
 .حث  ب حثجان ي 
  يحا حثجان حثإو حثالنيشل و. 
  حثاإنكن .حثتل ةا و 

 
 

 أةاحا–)واق كنلسددون  الوسااائل المعينااة والخامااات المسااتخدمة:
 -أاوح  اوسددددةلةل   -اددددنا  الصددددلل  –كاتولددددل  ددددة  جنادددددل  –

– ناددن  اددن حث ة ددل  –أثددوحن  – دداح ا يفددنة  -يصددص اصددوا 
جددو  ج ةتددوا  -سددطوحلن  ياةاددلأ -  دد  ي  ددن  ث ا ددن حثا ت فددل 

 ا ون(.

 ب اإلحصائية المستخدمة : األسالي
 

 (Spss) نست اح  إةال حث احات حإلإصن ةل ث   و  حالجتان ةل   
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 Wilcoxon Test ح ت نا وة كوكسون حثش ناحاتاي. .0
 Pearson correlation ا نال حات نط  ةاسون . .2

coefficient formula 

 Cronbach's alpha .ثفن كاول ن أ .3
 . candalا نال حالتفنق ثكلاحل  .4

 

 : لبحثائج انت
 

 :الفرض األول ونتائج 
 

   ا  إق ةلص حثفا  ح ول ث   
 ددةن اتوسددط اتددب ااجددن  أطفددنل اددن  اإصددن ةنا "توجددا جدداوق احثددل 

حثتجاة ةدل(   دا   إدقص و ن  حثت    ) ةلل حث ذويي ل حثاااسل 
جدددددي حثلةنسدددددةن حثل  دددددي  حاللت دددددنه طنيدددددل اشإظدددددل اظدددددنها تشدددددت  

 ث  حثلةنا حث  اي ".وحث  اي ث  النات حثتااة ي ثصن
 

وث تإلق ان صإل هذح حثفا  ينا  حث نإ،ل  نست اح     
ةجنا االثل  حثفاوق  إل ،ح ت نا وة كوكسون ث اجاو ن  حثاات طل 

ص و ن   ذوي ةن اتوسط اتب ااجن  أطفنل ان ي ل حثاااسل 
واتوسطن  اتب  ،حثالتاح حثتااة يحثت    ي ل تط ةق حث النات 

 ل   ا تط ةق حث النات   ا  طنيل اشإظل ااجن  لفا حثاجاو 
 كان هو اوض    نثجاول حثتنثي   حاللت نهاظنها تشت  
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 ( 6جاول اي  )
( واالثت ن حإلإصن ةل ث  ةلل حثتجاة ةل Zاتوسط واجاو  حثاتب حثاوج ل وحثسنث ل ويةال )

نها تشت   نثلس ل ث ااجن  حثك ةل   ا  طنيل اشإظل اظ حث  ايو  حثل  ي ةن حثلةنسةن 
 حاللت نه  

   
ت 

شت
ر ت

ظاه
ة م

حظ
مال

قة 
بطا

باه
النت

ا
 

 ككل

 
اتجاه 
فروق 
 الرتب

   
 العدد)ن(

القياس     
 البعدي/القبلي

قيمة 
(Z) 

مستوى    
 الداللة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

الرتب 
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وةتضددددددد  ادددددددن حثجددددددداول حثسدددددددن ق وجدددددددوا جددددددداوق ذح  االثدددددددل    
(  دددددةن اتوسدددددط اتدددددب (0,005إصدددددن ةل  لدددددا اسدددددتوى االثدددددل  ا

صدددد و ن  حثددددت    )أجدددداحا  يااجددددن  أطفددددنل اددددن ي ددددل حثاااسددددل ذو 
حثتجاة ةددددددددددل ( ي ددددددددددل و  ددددددددددا تط ةددددددددددق حث الددددددددددنات  ث إددددددددددق ةلددددددددددل ح
جدددددي أ  دددددنا  طنيدددددل  حثا دددددناح  حالجتان ةدددددلي حثلدددددن     دددددا حثتدددددااة 

ككددددددددل ثصددددددددنث  حثتط ةددددددددق  حاللت ددددددددنهاشإظددددددددل اظددددددددنها تشددددددددت  
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وحث  دددددددا ى  حثل  دددددددي دددددددةن حثلةنسدددددددةن   z، و  غددددددد  يةادددددددل  حث  ددددددداي
اادددددددن ةدددددددال  (-a2.805)  دددددددا حث طنيدددددددل ككدددددددل   إدددددددقث ةلدددددددل حث

 ي ددددددددةن حثلةنسددددددددةن حثل  دددددددد اإصددددددددن ةنا   ددددددددا وجددددددددوا جدددددددداوق احثددددددددل 
ثددددداى   حاللت دددددنهاشإظدددددل اظددددنها تشدددددت     دددددا  طنيدددددل يوحث  ددددا

صددددد و ن  حثدددددت    ) أجددددداحا  ةلدددددل  ذويأطفدددددنل ادددددن ي دددددل حثاااسدددددل 
 حثتجاة ةل(.  إقحث

حثلددن    يجدي ضددو  حث الدنات حثتدااة  وةاكدن تفسدةا هددذه حثلتةجدل   
إةق  ،حاللت نهث إا ان اظنها تشت   حثا ناح  حالجتان ةل  ا 

حث نإ،ددل تلددو  وةةددنا  كاددن اح دد   ،تضددان حث الددنات جلةددن  ات دداا 
صد و ن   يويا شناك أطفنل ان ي دل حثاااسدل ذو  ،وسن ل حثتلوة 

وةتفددددق ذثددددك اددددع لتةجددددل  ي،حثددددت     فن  ةددددل جددددي حث الددددنات حثتددددااة 
اتدب  ي دةن اتوسدط اإصدن ةنا حث النات إةق أن هلنك جاوق احثدل 

ااجدددن  أطفدددنل حثاجاو دددل حثتجاة ةدددل ي دددل و  دددا تط ةدددق حث الدددنات 
 .يحث  اثصنث  حثتط ةق 

 

حثا ناح  واان س ق لجا أن حث النات حثتااة ي حثلن     ا    
حثإا ان اظنها تشت   يوج نل ج يةجن اث  تن،ةا  حالجتان ةل

ص و ن  حثت     يواسن ا  أطفنل ان ي ل حثاااسل ذو  حاللت نه
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حثتجاة ةل ( جي حثتغ ب   ا اظنها تشت    إق) ةلل حث
 .حاللت نه

 

   :ونتائج يالفرض الثان
 

 

   ا    إقث  يةلص حثفا  حث،نل  
 ةن اتوسط اتب ااجن  أطفنل ادن  اإصن ةنا ال توجا جاوق احثل "

  دا حثتجاة ةدل(  حث إدقص و ن  حثت    ) ةلل  ذويي ل حثاااسل 
جددددي حثلةنسددددةن حث  دددداي  حاللت ددددنه طنيددددل اشإظددددل اظددددنها تشددددت  

 ."وحثتت  ي ث  النات حثتااة ي
 

ثفا  يناد  حث نإ،دل   نسدت اح  ح ت دنا وث تإلق ان لتن ت هذح ح 
 ث اجاو ددددددن  ي ددددددناحاتا  حثددددددش Wilcoxon testوة كوكسددددددون
ةجددددنا االثددددل حثفدددداوق  ددددةن اتوسددددطن  اتددددب ااجددددن  حثاات طددددل إل

 ي،ص و ن  حثت    جي حثلةدنا حث  دا يأطفنل ان ي ل حثاااسل ذو 
واتوسددطن  اتددب ااجددن  لفددا حثاجاو ددل   ددا ادداوا شدد ا   ددا 

جدددي  حثا دددناح  حالجتان ةدددلتدددااة ي حثلدددن     دددا تط ةدددق حث الدددنات حث
وكنلدددد  حثلتددددن ت كاددددن هددددي اوضددددإل  نثجدددداول   يحثلةددددنا حثتت  دددد

 حثتنثي  
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 (7جاول )
( واالثت ن حإلإصن ةل ث  ةلل Zاتوسط واجاو  حثاتب حثاوج ل وحثسنث ل ويةال )

  نثلس ل ث ااجن  حثك ةل   ا  طنيل حثتت  يو  حث  ايحثتجاة ةل  ةن حثلةنسةن  
 (01ن=)  حاللت نهاشإظل اظنها تشت  

  
 
 
 

بطاقة 
مالحظة 
مظاهر 
تشتت 
 االنتباه
 ككل

 
اتجاه 
فروق 
 الرتب
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c8   
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وةتضدددد  اددددن حثجدددداول حثسددددن ق  ددددا  وجددددوا جدددداوق ذح  االثددددل    
إصدن ةل   دةن اتوسدطن  اتدب ااجدن  حثاجاو دل حثتجاة ةدل جددي ا

، واتوسددطن  اتددب ااجددن  لفددا حثاجاو ددل جددي  حث  ددايحثلةددنا 
ث  طنيدل ككدل ،  z  (a1.342-)إةدق كنلد  يةادل  حثتت  ديحثلةنا 

إصددل  حثتدديأن حثددااجن   ي، وهددذح ة لدد اإصددن ةنا وهددا دةددا احثددل 
كنلدد  اتلنا ددل ااددن  يوحثتت  ددي طفددنل جددي حثلةنسددةن حث  ددا  ة ددن ح 
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ةدددددال   ددددددا حسدددددتااحا أ،ددددددا حث الددددددنات  نثلسددددد ل  جدددددداحا حثاجاو ددددددل 
 حثتجاة ةل  جةان   ا تط ةق حث النات  شل جتا  حثاتن  ل.

 

   إدقحستااحا ج نثةل  الدنات حثثا احث نإ،ل هذه حثلتةجل  وتاجع   
 -حثددددذح ثددددا ا حاللت ددددنه)   حاللت ددددنهجددددي حثإددددا اددددن اظددددنها تشددددت  

 ة دددددل حثدددددت    (  نسدددددت اح  ثدددددا ا حاللت دددددنه -حآل ددددداةنثدددددا ا حاللت دددددنه
وحستفنا  أطفنل ان ي دل  ، شل جتا  حثاتن  ل حثا ناح  حالجتان ةل

حثالاادل  حثا دناح  حالجتان ةدل صد و ن  حثدت    ادن ذويحثاااسل 
 حاللت ددنهةددلج   ل ددن حثإددا اددن اظددنها تشددت   تدديوحث ،جددي حث الددنات

و ددذثك جلدددا  ،صددد و ن  حثددت    يثدداى أطفددنل ادددن ي ددل حثاااسددل ذو 
 . إقث  يتإلل  صإل حثفا  حث،نل

 

 :مناقشة عامة للنتائج
  

 يثلا أوضإ  لتن ت حث إق حثإنثي ج نثةل حث النات حثتااة    
جي حثإا ان اظنها  حثا ناح  حالجتان ةل    ا حست اح  حثلن 

، ص و ن  حثت    ذويثاى أطفنل ان ي ل حثاااسل  حاللت نهتشت  
وهذح  ، إقكان حتض  ان لتن ت حثفا  ح ول ان جاو  حث

حثتي ةلةس ن  طنيل  حاللت نهة كا حثتإسن حثا اوا جي اظنها 
وهذح ةاثل  ،لنات  ا تط ةق حث ا  حاللت نهاشإظل اظنها تشت  

 .حاللت نه  ا جاوى حث النات جي حثإا ان اظنها تشت  
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حثا ناح  وث ل ح تانا حث النات حثتااة ي حثلن     ا    
حا ان ج نثةل حث النات ة يا  اةةح اثان ث ن ان  حالجتان ةل

ص و ن   ذويحثاست ا ، كان أن ااح ن   صن ص ح طفنل 
كان أن ح طفنل  ،ن ج نثةت حا اة حثت    جي ا احا حث النات يا 

أجاحا حث ةلل حثتجاة ةل ةتات ون  استوى ذكن  ةلع جي حثااى 
ل النس ل تاكل   ة نثتنثي  لاان هة   ث    ة ل ت  ةا، حثاتوسط

كان  اح جي تإسن  ،ان حالستفنا  ان يااحت   أسفا   ن ت  ا  
ثاة     ا تط ةق حث النات حثتااة ي  حاللت نهاستوى اظنها 

 لتاح.حثا
أن ان حإتوحه حث النات ان جلةن  وحستاحتةجةن  ات اا  ةحا     

جضشا  ن أن حث النات حثتااة ي  ،ان ةةنا  تاكةة حلت نه حالطفنل
كنن ة نطب أك،ا ان إنسل  حثا ناح  حالجتان ةلحثلن     ا 

ص و ن  حثت    اان ةحا ان  يثاى طفل ان ي ل حثاااسل ذو 
 ج نثةل حث النات.

أن ان صنإب حث النات ان ت ةةة سوح  ان حث نإ،ل أو كان    
ذحتي ان حثطفل ثلفس  ان  شل ان ةإلل  ان لجنح يا إسن 

 ان لتن ج  .
وتتفق هذه حثلتةجل اع ان ياا  حثتاحق حثلظاي وحثااحسن     

حثسن لل إول حث احات حثتي ت ال   ا حثإا ان اظنها تشت  
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حث ة ل حثاإةطل  طفل ان  اع ضاوا  حثتنكةا   ا ا،اح  حاللت نه
ص و ن  حثت     نثاوحاا وحإلاكنلن  حثتي  ذويي ل حثاااسل 

 . ثاة حاللت نهتسن اه   ا ا،نا  حثاحج ةل ثاةل وتلاة  ا نا  
 

وثلدددا أكدددا  حثااحسدددن  حثسدددن لل وح طدددا حثلظاةدددل   دددا حسدددتفنا     
ص و ن  حثت    ادن حث داحات حثالاادل  يأطفنل ان ي ل حثاااسل ذو 

ل حثشدددد ص ا،ددددل ااحسدددد حاللت ددددنه  و نصددددل جددددي اجددددنل تشددددت  ث دددد
تلداة  تصدوا ث دشج حضدطاحب يصدوا ثدا اهداج   ي( حثت2102)

صددد و ن  حثدددت    ادددن  دددشل  الدددنات  ذويثددداى ح طفدددنل  حاللت دددنه
تددااة ي ةتضددان اجاو ددل اددن حثفلةددن  حثات دداا  ااددن يددا ةكددون ثدد  

 .ي  ا ذثك جي تإسن ح اح  ح كناةا يةجن اأ،ا 
 

حثا ناح  ج نثةل حث النات حثلن     ا  تض  أةضنا وت   
 هذح حث إقجي حثإا ان اظنها تشت  حاللت نه جي  حالجتان ةل

ان  شل حثتإسن حثذي طاأ   ا اظنها حاللت نه ثاى أجاحا 
وكنن ذثك ان  شل  طنيل اشإظل  ،حثاجاو ل حثتجاة ةل

نه اظنها تشت  حاللت نه حثتي أشنا  لتن ج ن اثا تإسن حلت 
وة ةى هذح حثتإسن  ثاى أطفنل ان  ي،ح طفنل جي حثلةنا حث  ا

) أطفنل حثاجاو ل  حثلان ةل ي ل حثاااسل ذوي ص و ن  حثت   
حثا ناح  حثتجاة ةل( اثا كول   يا تن،اوح  نث النات حثلن     ا 
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حثذي كنن ة ال اثا حثإا ان اظنها تشت   حالجتان ةل
 حاللت نه. 

 

حثا ناح  حثلن     ا  حثتااة يحث النات  وة وا س ب ج نثةل   
ي ااة  ش ا جة  ح طفنل ذو  فيحةجنا الن  صثا ا حالجتان ةل

ص و ن  حثت     ن انن وحثإاةل جي حثت  ةا  ن إاكنت   اون 
 ،اان سا  ث    نثتفن ل حالةجن ي اع   ض   حث    ، ول

نجسل وحثت نون وحثال ،ةجن ةلاوتكوةن  شين   ،و لن  جسوا حث،لل
كل ذثك حل كا   ا أاح  أطفنل حثاجاو ل  ،ت ن  حثت  ةان حو 

 .حاللت نهحثتجاة ةل وأاى اثا  ف  اظنها تشت  
 

تضال  ج سن  حث النات ألشطل اتلو ل حةجن ةل ت ال   ا         
حكتسنب أطفنل ان ي ل حثاااسل ذوي ص و ن  حثت    حثلان ةل 

كان  ،لتن ت س وك   س وكةن  حةجن ةل ثتسن اه    ا حثتل    
 ثألإاحق. يطفنل   ا حثتس سل حثتتن  أل ن تااب ح 

 

كان حشتا   حثج سن  ألشطل اوسةلةل تسن ا   ا ةةنا      
تاكةة اا  حاللت نه ثاى ح طفنل وحثتاكةة جي أاح  حثا ن  

 اثا حثإا ان اظنها تشت  حاللت نه.  ياان ة ا ،حثاط و ل
 

 

ي أاح  ح طفنل   ا حث النات لظاحا وتفسا حث نإ،ل حثتإسن ج   
 يثااح ن  حث صن ص حث ل ةل  طفنل ان ي ل حثاااسل ذو 
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  ا ج سن    إقإةق ح تاا  النات حث ،ص و ن  حثت   
وذثك ثتااةب حثطفل  ؛  ا اجاو ن  صغةا  يجان ةل تإتو 

  ا حثتفن ل حالجتان ي وحثت  ص ان حثل ق وةةنا  حث،لل 
نا ج سن  حث النات   ا ألشطل و ذثك جنن ح تا ، نثلفا

جان ةل ان حث وحال حثتي سن ا    ا جن  ةل حث النات حثإنثي 
 يو نثتنث حثا ناح  حالجتان ةلوتإسن أاح  ح طفنل جي أاح  

 .حاللت نهحثإا ان اظنها تشت  
 

ل حث الددنات اثددا ااح نتدد  ث تددااج ثةددن كاددن تدداى حث نإ،ددل ااجددن  ج    
اح  أطفددددنل اددددن ي ددددل حثاااسددددل ذوي ثلددددا حثةالددددي ثكددددل ج سددددل وجلددددنا 
والإظ  حث نإ،دل أن ح طفدنل ال ةا دون  ،ص و ن  حثت    حثلان ةل

كاددن  ،ايةلددل 21 ادداوا حثويدد  وال ةلصددال حلت ددنه      ددا ادداوا 
ن وذثددددددك   ؛واا  ددددددنثتاحق حثلظدددددداي  ددددددن ادددددداى حلت ددددددنه ح طفددددددنل

حثج سن  تضال  ألشطل ت تاا   ا حثإاكل وتف ةدل اوا حثطفدل 
جي  ا ةل حثت    ة ت ا  ن حثت لدةن   إةق ةص   اشناكنا   نةجن ةل

 .س  ةنا  أو أن ةكون اواه ات لةنا 
 

جدددددي ألشدددددطل حث الدددددنات حثتلدددددو  وحث سدددددنطل  ويدددددا او دددددي أةضدددددنا     
ث صدن ص  وحال تانا   ا حثاإسوسن  وحثسا ل جي حثدةان ط لدنا 

إةق ةلدل تاكةدةه ك ادن طنثد  ادا   ،ااإ ل أطفنل ان ي ل حثاااسل
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اان أاى اثا حكتسنب حثطفدل حث،لدل  دنثلفا وةةدنا  اسدتوى حثلشنط 
 احج ةت  ث ت   .

 

ويا أشدنا  لتدن ت حثفداو  اثدا لجدنح حث الدنات حثاسدت ا  جدي    
جددي حثإددا اددن اظددنها تشددت  حاللت ددنه ثدداى أطفددنل اددن ي ددل   إددقحث

)أجدددددددداحا حثاجاو ددددددددل  حثلان ةددددددددل حثاااسددددددددل ذوي صدددددددد و ن  حثددددددددت   
،نا حةجن ةدل ث  الدنات جدي تدوجةا آوا اان ةشةا اثا وج ،حثتجاة ةل(

اادن  ،أا  اثدا تإسدن اسدتوى حاللت دنه ثتديحث  اح  وحثااناسدن  ح
اثدددا حثك،ةدددا ادددن حآل،دددنا حالةجن ةدددل   دددا أطفدددنل  يةاكدددن أن ةددد ا

ثددذح كددنن   ،أطفدنل اددن ي ددل حثاااسددل ذوي صدد و ن  حثددت    حثلان ةددل
 إسددلنا أن ةظ ددا ح طفددنل اددن أجدداحا حثاجاو ددل حثتجاة ةددل ت الطلةددنا 
ثا ددددناح  حثلددددن     ددددا ح ث إددددق  ددددا ت اضدددد   ث الددددنات ح ا إوظددددنا 

 حالجتان ةل.
 

 :بحثتوصيات ال
 

حثإنثي ان لتن ت تتلا  حث نإ،ل   إقاثة  حث جي ضو  ان توصل  
   نثتوصةن  حثتنثةل ثشستفنا  ال ن 

سددت اح  حن  اةددن  ح طفددنل   ددا حثتلوةددع جددي تشددجةع ا  ادد -0
حثفداوق حثفااةدل  دةن ح طفدنل ثج دل  استاحتةجةن  حثتااةا ثااح ن 
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وتاكةددل   اددن  ،كددل طفددل ةددت    وجددق أسدد وب حثددت    حثافضددل ثاةدد 
 حلتلن  ح لشطل حثتي تتلنسب اع يااحت   واوحه   .

هتادددن    ادددل تشددد ةص ا كدددا ثف دددل ذوي صددد و ن  حثدددت    حال -2
حثلان ةددددل  صددددفل  ناددددل وذوي حضددددطاح ن  تشددددت  حاللت ددددنه  صددددفل 

حثتشدددد ةص   ددددا اإكددددن  وأاوح    إةددددق ة اددددل هددددذح ، نصددددل 
ادددن أجدددل تةسدددةا حثتدددا ل حثا كدددا ث إدددا ادددن  ،تش ةصدددةل ات ددداا  

اشدددكش  هدددذه  اادددن ةكدددون ثددد  أ،دددا  دددنثغ ثدددو تددد  هدددذح حثتدددا ل جدددي 
 اتلاال. لااإ 

 

 المراجع
  : المراجع العربية:أوالً 

 .سددددةكوثوجةل حثا دددددناح (. 2114حثسددددةا اإادددددا )،أ ددددو هنشددددد   -
 اكت ل ةهاح  حثشاوق.حثلنها .

سددددددةكوثوجةل ح طفددددددنل ذوي  (.2112سدددددد ةا كناددددددل )، اأإادددددد -
 سكلااةل.حإل .ااكة حالسكلااةل ث كتنب .حثإنجن  حث نصل

ثتلاةدل  يأ،ا  النات تااة  (.2104سناةل اإاا ) ،سان ةل ا -
ا دناح  حثتوحصدل ثداى ح طفددنل ذوي للدص حاللت دنه وجداط حثإاكددل 

حثااحسدن  )اسنثل انجسدتةا(. ا  دا ااإ ل حثطفوثل حثاتوسطل  يج
 . جنا ل حثلنها .يحثتا وةل.يس      حثلفا حثتا و 
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حثالدددددنهت وح سدددددنثةب جدددددي (. 2104دنل  جنسدددددا )ي،حث سدددددطنا -
اكت دددل حثفدددشح ث لشدددا وحثتوةةدددع.  حثط  دددل حث،نلةدددل..حثتا ةدددل حث نصدددل

 حثلنها .
اسددددتوى (. 2100  ددددا حثلنصددددا )،حثجدددداحح  ؛أسددددنال ، طنلةددددل  -

 ددددددناةةن وح طفددددددنل ذوي ل حثحثا ددددددناح  حالجتان ةددددددل ثدددددداى ح طفددددددن
حثاج دددل  .حثدددت    جدددا ح اان ادددن وج دددل لظدددا حثا  ادددةنصددد و ن  
 (.3  ) ،( 7) ت. احث  و  حثتا وةل يح االةل ج

. احا صدددددد و ن  حثددددددت   (. 2112 طدددددداا إددددددنجظ ) ، طدددددداا  -
 حثةهاح . حثاةن .

 يجن  ةدددل  الدددنات ااشدددنا(. 2101سددد ن    دددا حثادددل   )، ي كدددا  -
اصدددا  يثددداى طفدددل حثاوضدددل  ددداوثت ثتلاةدددل حثا دددناح  حإلجتان ةدددل

انجسدددتةا(. ك ةدددل اةدددن   )اسدددنثل وحإلادددناح  "ااحسدددل   دددا ،لنجةدددل"
 جنا ل حثلنها . .ح طفنل

حثااجددددع جددددي  دددداحات تا ةددددل (. 2112سدددد اةل اإاددددا )،  ددددناا  -
 .احا حثلةددددل ث ط ن ددددل .لث،ددددحثط  ددددل حث،ن .أطفددددنل اددددن ي ددددل حثاااسددددل

 حثلنها .
ث ا ةدن   يات تدااة أ،دا  الدن(. 2106س ةا اإاا ) ، يحث ةش -

حثت فةدددل ادددن تشدددت  حاللت دددنه وحثل دددق وةةدددنا   يادددن واح  حثا اجدددل جددد
ثدداى حثتشاةددذ ذوي صدد و ن  حثددت     نثااإ ددل  يحثتإصددةل حثااحسدد
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) اسددددنثل اكتددددواحه (. ك ةددددل  حال تاح ةددددل  نثاا كددددل حث ا ةددددل حثسدددد واةل
 . جنا ل حثلنها .يحثااحسن  حث  ةن ث تا ةل. يس      حثلفا حثتا و 

حثا دددناح  حالجتان ةدددل ثطفدددل (. 2117ادددل اإادددا )،أ لإسدددول -
 . حثاحا حث نثاةل ث لشا وحثتوةةع. حثلنها .حثاوضل

 يوح سدددا  يحث دددشج حثتا دددو (. 2114، سدددإا حإادددا )يحث شددداا -
". الضددطاحب جددداط حثإاكدددل وتشدددت  حاللت دددنه "اثةدددل حثا  ددد  وح سدددا 

 وكنثل احا حثاصاك ث ا نةل وحإل شن. حثاةن .
  دددددد  لفددددددا حثلاددددددو (. 0991اددددددا   ددددددا حثسددددددش  )إن ،ةهدددددداحن  -

 .  نث  حثكتب. حثلنها  .ل ناسحثط  ل حث. وحثطفوثل وحثااحهلل
ج نثةددل حثتددااةب   ددا حسددت اح   (.2113اإاددا ) يحث ا دد، ةةددا  -

  حالجتان ةددل احجدداحول حثلشددنط حثاصددوا  جددي تلاةددل   دد  حثا ددن
وأ،اهدددن جدددي  فددد  حثسددد وك حاللسدددإن ي ثددداى ح طفدددنل حثات  فدددةن 

 .اسنثل انجستةا ( . ك ةل حثتا ةل. جنا ل حثةينةةق)  نا  ة ل
 صددددن ص حثط  ددددل ذوي (. 2116ةةدددداحن أإاددددا )ي، حثسدددداطنو  -

. احا حثكتدددددنب حثجدددددنا ي. حالادددددناح  حث ا ةدددددل حإل نيدددددن  حث سدددددةطل
 حثاتإاا .

ث إددا  ي الددنات لفددا إاكدد(. 2106شددةان  اإاددا ) ،سدد ةانن  -
 فددل حثاوضددلاددن حضددطاحب تشددت  حاللت ددنه وجدداط حثإاكددل ثدداى ط

 )اسنثل اكتواحه(. ك ةل حثتا ةل ث طفوثل حثا كا . جنا ل حثلنها .
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صددددددد و ن  حثدددددددت    (.2112حثسدددددددةا   دددددددا حثإاةدددددددا )،سددددددد ةانن  -
 .  نث  حثكتب.حثلنها .حثلان ةل

ج نثةددل  الددنات ثتلاةددل   دد  (. 2110)سدد ةا اإاددا  ،شددنم  -
حالجتان ةددددل  لظددددناي حثدددداات وحث ددددةل وأ،دددداه جددددي  فدددد  اح  حثا دددن

) اسدددنثل   ن  حثسددد وكةل ثددداى ح طفدددنل حثات  فدددةن  ل ةدددنا ححالضدددطا 
 . ك ةل حثتا ةل. جنا ل حثةينةةق( .اكتوحاه

(. 2100اإادددوا اإادددا )،طلطدددنوى ؛  دددا حث ةةدددة ،حثشددد ص  -
 . اكت ل حثط اى ث ط ن ل.حثلنها .ص و ن  حثت    حثلان ةل

(. جن  ةددل حثددذح  ثألطفددنل ذوي 2101لصددا ) يهلددنا،شدد  نن  -
، ك ةددل  حآلاحب يجدد ياج ددل حث إددق حث  ادد.حثلان ةددلصدد و ن  حثددت    

 .ي، حثجة  حث،نل00حث لن ، جنا ل  ةن شاا، اصا، حث اا
. ق وحثكددش طدداح ن  حثلطحضدد(. 2101سدد ةا كاددنل ) ، يحث ةحثدد -
 حا حثاةسا  ث لشا وحثتوةةع. انن.ا
 -صددد و ن  حثدددت   " حثاف دددو (. 2117) يسددد ةا إسدددل،   حث دددة  -

 ثتددااةا وحسددتاحتةجةن  حث ددشج".أسددنثةب ح -ح سدد نب -حثتشدد ةص
 احا حث،لنجل ث لشا وحثتوةةع. حثاا كل ح االةل.

 يحثتلددددددوة  حثتا ددددددو (. 2113صددددددشح حثدددددداةن اإاددددددوا )، ددددددش   -
 . حثلنها .ي. احا حثفكا حث ا يحثا سس
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ااحسدل تجاة ةدل ثتلاةدل (. 0922اإاا   ا حثغفنا )،  يحث اةا  -
ك ةددل  (. اكتدواحهاسددنثل ) حثكفدن   حالجتان ةددل ثداى طددشب حثجنا دل

 حثتا ةل. جنا ل  ةن شاا.
حثا دددددددناح  حإلجتان ةدددددددل (. 2101) اهلدددددددن  اصدددددددطف،  دددددددوحا  -

) اسدنثل  ثاوضدلحو شيت ن  س وك حإللجنة ثداى  ةلدل ادن أطفدنل 
 ا  ا حثااحسن  حث  ةن ث طفوثل، جنا ل  ةن شاا. اكتواحه(.

اثةددل (. 2112أشددال اإاددا )،وشدداة   ؛إاددا أإاددا ، أ ددوحا  -
طفدددنل ذوي جدددي تلاةدددل حثا دددناح  حالجتان ةدددل ثألا  ادددل سدددا  وحثح 
 سكلااةل. ا سسل إواا حثاوثةل.حإل  نيل حث صاةل.حإل
حثا شدددددداح  حثاحثددددددل   ددددددا (. 2116 ددددددنال   ددددددا ح  ) ،اإاددددددا -

صددددد و ن  حثددددددت     طفددددددنل حثاوضددددددل "س سدددددد ل ذوي حالإتةنجددددددن  
 . احا حثاشنا. حثلنها ." ااحسل تط ةلةل01حث نصل اي  

سددددددددددد ةانن، سددددددددددد ةانن اإادددددددددددا ؛   دددددددددددا ح   دددددددددددنال  ،اإادددددددددددا -
حثا دددددناح  حالجتان ةدددددل  طفدددددنل حثاوضدددددل ذوي يصدددددوا (.2116)

حثا دددناح  ي دددل ح كناةاةدددل كا شدددا ثصددد و ن  حثدددت   ، جدددا  دددنال 
  ددداح  اإادددا، حثا شددداح  حثاحثدددل   دددا صددد و ن  حثدددت     طفدددنل 

 حثلنها . .احا حثاشنا .حثاوضل ااحسن  تط ةلةل
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حثتا ةدددل  يالاادددل جددد(. 2113)   دددا حثصددد وا الصدددوا ،اإادددا -
اكت دددددل ةهددددداح   حث نصدددددل "سدددددةكوثوجةل دةدددددا حث دددددناةةن وتدددددا ةت  ".

 حثشاق. حثلنها .
(. جن  ةدل  الدنات التداح 2117أ اةدل، اإاا  ةداي ) ،اإاوا -

ثت ة ل طفل ان ي دل حثاااسدل وتلاةدل يااحتد    دا حثتفكةدا وحتجنهد  
-09وي )حثادددد تاا حث  اددددي حثسددددلثاوحج دددد  حثتغةدددداح  حثاسددددتل  ةل. 

 . ااكة حثكتنب ث لشا وحثتوةةع. حثلنها .(20
حثا نةدةا حثتشد ةصةل ان حثاثةددل حثتش ةصدي  ااجع ساةع اثا -

(. تاجاددددل  2114)   4-وحإلإصدددن ي حثا دددا ل ثألاددداح  حث ل ةدددل
 تةسةا إسون. جا ةل حثطب حثلفسي ح ااةكةل.

 الددنات أث ددنب صددغةا  ث فددد  (. 2107هنثددل جاةددا )،الجددوا  -
) اسنثل انجستةا(.  ل وتشت  حاللت نه  طفنل حثاوضلجاط حثإاك

 ك ةل حثتا ةل ث طفوثل حثا كا . جنا ل حثلنها .
 النات ين     ا حث  ب ثتلاةل (. 2106تناا  نال ) ،ةإةا  -

) اسدددددنثل  حاللت دددددنه ثددددداى أطفدددددنل حثاوضدددددل ذوي صددددد و ن  حثدددددت   
 انجستةا(. ك ةل حثتا ةل ث طفوثل حثا كا . جنا ل حثلنها .
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