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فاعلية برنامج لإلثراء النفسي لخفض اضطراب التحدي 
 مرحلة الطفولة المبكرة  أطفالاالعتراضي لدى 

 

 *.طه محمد مبروك جبرد/ م.*أ.                              
 : ملخص البحث

 النفسث  لإلثثرا  برنثام  فاعليث  مث  التحقث  إلث  البحث  يهدف   
 مرحلثثثثث  الأ فثثثثث لثثثثثد  االعتراضثثثثث  التحثثثثثد  اضثثثثث را  لخفثثثثث 
 مثثثث  أ فثثثثاالا ( 01) علثثثث  الت بيثثثث  خثثثث ل مثثثث  المبكثثثثر   ال فولثثثث 
 أعمارهم تراوحت سويف بن  بمحافظ  الروضات بإحد  الذكور

 اسثثثثتمار : فثثثث  البحثثثث  أدوات وتمثلثثثثت. سثثثثنوات (6-5) بثثثثي  مثثثثا
 معثثايير ضثثو  فثث  االعتراضثث  التحثثد  اضثث را  أعثثرا  رصثثد

DSM-5))   ضثثثثث االعترا التحثثثثثد  اضثثثثث را  تقثثثثثدير مقيثثثثثا- 
: إعثثداد"النفسثث  اإلثثثرا  برنثثام   "الباحثث : إعثثداد" المعلمثث  صثثور 
 وأظهثرت  الم يمث  اإلحصثايي  األسثالي  اسثتخدام وتم. "الباح 
 اضثثثث را  خفثثثث  فثثثث  النفسثثثث  اإلثثثثثرا  برنثثثثام  فاعليثثثث  النتثثثثاي 
 المبكثثثثثثر   ال فولثثثثثث  مرحلثثثثثث  أ فثثثثثثال لثثثثثثد  االعتراضثثثثثث  التحثثثثثثد 
  .يهإل شارالم   البرنام  فاعلي  واستمرار

                                                           

 .جامعة بني سويف -تربية للطفولة المبكرةكلية ال –  بقسم العلوم النفسية مساعدال ستا األ *
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The Efficacy of a Psychological Enrichment 

Program to Reduce the Oppositional Defiant 

Disorder in Early Childhood Children 

Abstract 
 

    The research aimed to verify the effectiveness of 

a psychological enrichment program to reduce the 

Oppositional Defiant Disorder in early childhood 

children,through application to (10) male children in 

a kindergarten in Beni-Suef Governorate, and 

ranged between a number of (5-6) years.. The 

research tools are: the Challenge Disorder Challenge 

Disorder Monitor Form in the light of the (DSM-5) 

criteria, and the Disability Challenge Disorder 

Rating-Teacher Image (Preparation: The 

Researcher), The Psychological Enrichment 

Program (Prepared by the Researcher).Enabling 

statistical methods appropriate. The results showed 

the effectiveness of the psychological enrichment 

program in reducing the Oppositional Defiant 

Disorder in early childhood children, and the 

continued effectiveness of the aforementioned 

program. 

  :Keywords الكلمات المفتاحية
     Psychological Enrichment  .         النفس  اإلثرا  -0
  .االعتراض  التحد  اض را -2

Oppositional Defiant Disorder 
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 مقدمة
 عليها بن ي   الت  الدعايم أهم م  ال فول  مرحل  تعد   

 فال فل الفرد  شخصي  بني  ف  األسا  حجر كونها المجتمع 
 إ ار وف  بنايه إعاد  إل  نسع  الذ  المجتمع ف  أهمي  له

 بها يمر الت  المرحل   بيع  مع يتناس  بما الثقاف  م  جديد
 عل  حضار  وانفتاح تكنولوج  تقدم عوامل م  بأسره العالم

 يعان  التحوالت تلك ظل  وف . واألشكال المستويات مختلف
 قد الت  المض رب  أو السلبي  السلوكيات م  قدراا  فالاأل بع 
 تسببه قد وما مستقب ا  والمجتمع الفرد تقدم  ري  ف  عايقاا تمثل
 اآلخري . مع مشك ت م 
 ربما الت  السلوكي  ل ض رابات  فالاأل م  عدد ويتعر    
  االض رابات معظمو  الكبار  له يتعر  ما خ ورتها تفو 

 التقدم مع تزداد وأنها ال فول   مرحل  م  أساسها تبدأ السلوكي 
 Oppositional االعتراض  التحد  اض را  ومنها العمر ف 

Defiant Disorder ويذكر (connor, 2002  ؛

Biederman,Zerwas,2009,215 ؛Drabick, ,Loney, 

 ,Bubier؛ Snoek,Goozen, 2012, 321؛  2011,9

Lanza,2015, 25 )   لد االعتراض   التحد  اض را أ 
 األسر م  كثير بال تشغل الت  الظواهر إحد  مثلي  فالاأل

  حي  م  تكلف  العقلي  الصح  مشاكل أكثر م فهو  والمربي  
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 المعانا  أم االقتصادي  النفقات حي  م  أكانت سوا  المواجه  
 م  لها لما ؛اآلبا  لد  القل  م  كثير   ف  تسب . ويالبشري 
 ويمك . والتعليم  واالجتماع  النفس  المستو  عل  سلبي    آثار  
 م  فلال  تماك  بمجرد العمر م  مبكر    س    ف  ظهري أ 

 واستق ليته قوته إلثبات يسع  فال فل  والك م المش  ممارس 
 به المحي ي  اآلخري  انتباه ولفت يرغبه ما تنفيذ عل  وقدرته
 عد  يستخدم إنما ذلك ولتحقي  يريده  أو يرغبه ال ما تنفيذ وعدم

 الذ  األمر البكا   الصراخ  اإلصرار  اإللحاح : مثل وسايل؛
 م  الرغم وعل . يريد ما يفعل لتركه به المحي ي  يدفع

 فإ  واآلبا  األبنا  رغبات بي  يحد  أ  يمك  الذ  االخت ف
 يتمثل فعال   بشكل   الموقف إدار  م  يتمكنو  ال المربي  أغل 
 االخت في  المواقف تلك عل  للتغل  ال زم  المهارات بع  ف 
 لي  لعنيدا ال فل مع التعامل إ  القول يمك  لذا. األبنا  مع

 ف  األمور مقاليد بأ  التام إدراكنا م  الرغم عل  الهي  باألمر
 . المربي  أو الوالدي  يد
 

 :مشكلة البحث
 

 االض رابات أحد االعتراض  التحد  اض را  يعد   
 التحد  اض را  ذو  فالاأل و   فالاأل بي  المنتشر  السلوكي 
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 عل  فق  تقتصر ال سلبي ا  سلوكي ا  أنما اا  يظهرو  االعتراض 
 والمعلم بالمنزل  واإلخو  الوالدي   لتشمل تمتد بل ال فل 
 السي ر  عل  القدر  فقدا  متكرر   بصور  الجدال: مثل؛ واألقرا 
 مضايق  تعمد الكبار  يضعها الت  القواعد تحد  النف   عل 

 .االجتماعي  المهارات ل إ يفتقر أ  أنه اآلخري 
 ؛American Psychiatric Association, 2000)ويذكر   

Zutell, 2005 ؛Levy et al., 2011, 739 ؛Christenson 

et al., 2016, 51 )أو تمرداا ذلك يعتبرو  ال  فالأ  هؤال  األ 
نما عدوني   سلوكهم هؤال  يبرر ما ودايماا مبرر  سلوكيات وا 
 ضعف إل  يؤد  مما  من قي  غير لظروف استجاب  باعتباره
 جميع ف  صعوبات إل  بدورها تؤد  الت  ومي الي األنش  
 أو األكاديم  باألدا  المتعل  منها االجتماعي  المجاالت
  .المهن 

 مرحل  ف   فالاأل لد  المشكل  تلك والمربي  اآلبا  ويواجه   
 االض را  هذا أ  Johnson "جونسو " وأشار  المبكر  نموهم
 ثل  حوال  وأ  عمر ال م  والرابع  الثاني  بي  ما ذروته يصل

 ذلك أ  العلما  ويعد  السلوك بهذا ع ق  لها  فالاأل مشك ت
 س  كا  وكلما  الحضان  مرحل  ف   بييع  ش   السلوك
 ل ختفا  األعرا  اتجهت( سنوات 5 -2) صغير  ال فل
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 األعرا  كانت إذا ولك  الس   ف  تقدم كلما أ  الوقت بمرور
 وتصبح الثبات إل  تتجه فإنها امس الخ س  بعد مستمر ا  تزال ال

 هذه ع  النظر نغ  أ  يمكننا ال ولذلك  سلوكي ا  مشكل ا 
 جرج  ) الخامس  دو   فالاأل لصغار االنفعالي  األعرا 
0892  011(. 

 ,American Psychiatric Association)ويذكر )  

 Boylan et؛ Silverthorn,2001,41 ؛2013 ,2000

al.,2007 ؛Olsson, 2009)  االعتراض  التحد  اض را أن 

 العين   بيع  عل  معتمداا % 06–2بنسب   فالاأل بي  ينتشر
 اإلنا  ف  عنه الذكور بي  انتشاراا أكثر ونجده القيا   و ريق 

 ارانتش ويختلف .البلوغ س  بعد النسب  وتتساو  البلوغ  س  قبل
 غتبل حي  الزمن ؛ العمر باخت ف المتحد  العناد اض را 

  المدرس   قبل ما سنوات ف  % 8-4 م  انتشاره نسب 
ه أن(   Rowe et al. ,2002؛ (Cohen,Flory,1998أشارو 

 ال فل  هذا ف  التغيير إمكاني  ف  األمل فقدا  عدم المهم م 
ذا  لمشاكل عرض  سيكو  المبكر  التدخل يتلق  ال ال فل كا  وا 

 أشار وقد. والبلوغ المراهق  مرحل  ف  إضافي  عقلي  صح 
(Burke et al., 2002)  االعتراض  التحد  اض را  أ 
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 Conduct المسلك الض را  مقدم  يكو  ما اكثيرا 

Disorders . 
 التسثثثاؤل عثثث  إلجابثثث ا الحثثثال  لبحثثث ل يمكثثث  ذلثثثك ضثثثو  فثثث    

 لخفثث  النفسثث  لإلثثثرا  برنثثام  اسثثتخدام فاعليثث  مثثد  مثثا التثثال 
         ال فولثثثثثث  مرحلثثثثث  أ فثثثثثال لثثثثثد  االعتراضثثثثث  التحثثثثثد  اضثثثثث را 

 ؟ المبكر 
 

 :أهداف البحث
 

 التحثد  اضث را  حثد  خفث  فث  للبحث  العام الهدف يتمثل   
 برنثام  باسثتخدام المبكثر  ال فولث  مرحلث  أ فثال لثد  االعتراض 

 فرعيث  أهثداف فث  العثام الهثدف يتمثثل أ  ويمك   النفس  لإلثرا 
  :التال  النحو عل 
 اضثث را  لخفثث  النفسثث  لإلثثثرا   برنثثام فاعليثث  مثث  التحقثث  -

 .المبكر  ال فول  مرحل  أ فال لد  االعتراض  التحد 
 لخفثث  النفسثث  لإلثثثرا  برنثثام  فاعليثث  اسثثتمراري  مثث  التحقثث  -

 ال فولثثثثثث  مرحلثثثثثث  أ فثثثثثثال لثثثثثثد  االعتراضثثثثثث  التحثثثثثثد  اضثثثثثث را 
 .المبكر 
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 :أهمية البحث
 

 ف   البح  أهمي  تتمثل :النظرية األهمية: 
 التحثثثد  اضثثث را  تعريثثثف يوضثثثح نظريثثثاا  اثثثثاا تر  حثثث الب يقثثثدم-0

 التشخيصثثثثثث  للثثثثثثدليل وفقثثثثثثاا  تشخيصثثثثثثه  ومحكثثثثثثات  االعتراضثثثثثث 
 -0884 عثثثثثثثثام والعقليثثثثثثثث  النفسثثثثثثثثي  ل ضثثثثثثثث رابات واإلحصثثثثثثثثاي 
 الموسثثثثثثثثثع  المراجعثثثثثثثثث  وكثثثثثثثثثذلك ،(DSM-IV)الرابثثثثثثثثثع اإلصثثثثثثثثثدار
 وكثذلك  2111 عثام (DSM-IV-TR2000) الرابثع لإلصثدار
 واإلحصثثاي  التشخيصثث  الثدليل مثث (DSM-5) الخثثام اإلصثدار

 . 2102 عام والعقلي النفسي   ل ض رابات
 

 يل  فيما للبح  الت بيقي  األهمي  تتمثل :التطبيقية األهمية: 
 

 بمثثثثا اإلثراييثثثث  األنشثثثث   مثثثث  مجموعثثثث  علثثثث   فثثثثالاأل تثثثثدري  .0
 .لل فل العمري  المرحل  احتياجات مع يتناس 

 الدراسثثات مثث  دمزيثث إجثثرا  فثث  البحثث  نتثثاي  تسثثاعد أ  يمكثث  .2
 يمثلثه لمثا ؛ فاللأل االعتراض  التحد  اض را  حول والبحو 

 شديد   . خ ور    م 
 يمك  أخر  لنتاي  الوصول ف  البح  نتاي  تساعد أ  يمك  .2

 مرحلثثثث  أ فثثثثال وهثثثثو  للبحثثثث  األصثثثثل  المجتمثثثثع علثثثث  تعميمهثثثثا
 .المبكر  ال فول 
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 :مصطلحات البحث
 

 االعتراضي: التحدي اضطراب-1
 هثو االعتراضث  التحد  اض را  أ  (DSM- 5,2013) يذكر
/ المجثثثثثثثادل والسثثثثثثثلوك العصثثثثثثثب  / الغاضثثثثثثث  المثثثثثثثزا  مثثثثثثث  نمثثثثثثث 

 يثبت كما  شهرأ 6 ع  تقل ال فتر  يدوم االنتقام  أو المتحد  
 تجلثت التاليث   الفيثات مث  أ  مث  أعثرا  أربعث  عث  يقل ال بما

 . األشقا غير م  األقل عل  واحد   شخص   مع التفاعل خ ل
 

 :العصب / الغاض  المزا 
 

 .أعصابه يفقد ما غالباا  .0
 .بسهول  يزع  أو حساساا  يكو  ما غالباا  .2
 .ومستا باا غاض يكو  ما غالباا  .2
 

 :المتحد / المجادل السلوك
 .البالغي  يجادل -السل   رموز يجادل ما كثيراا .4
 رمثوز ل لبات االمتثال فاعل   بشكل   يرف  أو يتحد  ما كثيراا .5

 .للقواعد أو  السل 
 .عمداا  اآلخري  يزع  ما غالباا .6
 .السلوك سو  أو أخ ايه عل  اآلخري  يلوم ما غالباا  .7
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 : االنتقام نزع 
 

 أشثثهر السثثت  خثث ل مثثرتي  األقثثل علثث  منتقمثثاا  أو حاقثثداا كثثا . 9
 .الماضي 

 هثثو الثثذ  السثثلوك بثثي  للتمييثثز السثثلوكيات  هثثذه تكثثرار ويجثث    
 تزيثد الثذي   فاللأل العرض  السلوك م   ال بيعي الحدود ضم 

 معظثم فث  السثلوك يحثد  أ  ينبغ  سنوات  خم  ع  أعمارهم
 تقثثثل الثثثذي  لألفثثثراد بالنسثثثب  األقثثثل  علثثث  أشثثثهر سثثثت  لمثثثد  األيثثثام

 مثثثثر ا  السثثثثلوك يحثثثثد  أ  فيجثثثث  سثثثثنوات  الخمثثثث  عثثثث  أعمثثثثارهم
 بينمثثا. األقثثل علثث  أشثثهر 6 لمثثد  األقثثل علثث  األسثثبو  فثث  واحثثد ا 
 لتحديثد التثردد مث  األدنث  الحثد علث  الداللث  التكثرار معايير رتوف

  .األعرا 
  :يل  كما االض را  شد  وتحدد

 سثبيل علث ) فقث  واحثد   موضثع   علث  األعرا  تقتصر: خفيف-
 (.األقرا  مع العمل  ف  المدرس   ف  البيت  ف : المثال

 مثث  األقثثل علثث  اثنثثي  فثث  موجثثود  األعثثرا  بعثث  المتوسثث :-
 .اضعالمو 
 مثثثثث  أكثثثثثثر أو ث ثثثثثث  فثثثثث  موجثثثثثود  األعثثثثثرا  بعثثثثث : شثثثثثديد -

 .المواضع
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 مثث  ال فثثل عليهثثا يحصثثل التثث  الدرجثث  :بأنثثه إجرايياثثا عثثرفوي     
 تمتعثه إلث  تشثير التث  العبثارات بعث  عل  تقدير المعلم  خ ل
/ المجثثثثثثادل والسثثثثثثلوك العصثثثثثثب  / الغاضثثثثثث  المثثثثثثزا  مثثثثثث  بثثثثثثنم 

 عث  يقثل ال بمثا أشثهر 6 ع  تقل ال فتر  االنتقام  أو المتحد  
 بالثثثثثثثثدليل وردت أعثثثثثثثثرا  ثمانيثثثثثثثث  أصثثثثثثثثل مثثثثثثثث  أعثثثثثثثثرا  أربعثثثثثثثث 

 -والعقليثثثثثثثثث  النفسثثثثثثثثثي  ل ضثثثثثثثثث رابات واإلحصثثثثثثثثثاي  التشخيصثثثثثثثثث 
  (DSM- 5). الخام  اإلصدار

 

 Psychological Enrichmentيالنفس اإلثراء مجبرنا -2

Program    : 
 

 نشثثث  أ عثثثد  عثثث  عبثثثار  :بأنثثثه النفسثثث  اإلثثثثرا  برنثثثام  عثثثرفي     
 المرحلث   بيعث  مثع وتتسث  وحاجاتثه ال فثل قثدرات تناس  إثرايي 
 المرون  وكذلك  والحرك  والتعبير التفاعل حري  وتتيح له العمري 
 ويمكث   بالبرنثام  المشثاركي  انتبثاه تجذ  شيق    صور    ف  وتقدم
 إلثثثث  يهثثثثدف بمثثثثا خارجهثثثثا أو النشثثثثا  قاعثثثثات داخثثثثل تمثثثثار  أ 

 مرحلثثث  أ فثثثال لثثثد  االعتراضثثث   التحثثثد اضثثث را  حثثثد  خفثثث 
 الثثذ  النمثثوذ  بأبعثثاد االلتثثزام خثث ل مثث  وذلثثك المبكثثر   ال فولثث 
 وذلثثثك  ل سثثثتجاب  االسثثثتجاب : وهثثث ( 0896 عثمثثثا  ) افترضثثثه

 وتقثثثديم لثثثه الجيثثثد  عمثثثالاأل وتقثثثدير بال فثثثل االهتمثثثام  ريثثث  عثثث 
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 ن والمرو   للمتشابه تكرار دو  بالكثر  والتنو   والمعززات الحوافز
 وغثثزار  بالتعثثدد والغنثث  اإليجثثاب   والتفاعثثل والحركثث  االختيثثار فثث 

 .المقيد والمنه  الفصل حدود ع  بالخرو  واالتسا  المثيرات 
 

 سابقةالدراسات الو  ينظر الطار اإل
 

 :االعتراضي التحدي اضطرابالمحور األول: 
 , Atkins,1996؛  APA ,1994 ,9 ؛ Quay,1988)يذكر  

؛  Pardini,2006, 43؛  APA, 2000,105؛  4

American Academy of Child and Adolescent   

Psychiatry, 2007, 45 ) االعتراض  التحد  تقديم تم أنه 
 واإلحصاي  التشخيص  الدليل م  الثال  اإلصدار ف 

 يت ل  بوصفه   (DSM-III) والعقل  النفسي  ل ض رابات
 أربع  يت ل  بينما تخريبي   سلوكيات خمس  م  سلوكي 
 تعريف عند ذكرناهم وأ  سب  ثماني  أصل م  سلوكيات
   (DSM-III- R)ف  كل م   االعتراض  التحد  اض را 

(DSM-IV)  (DSM-IV- TR)  . 
 بالس  الخاص التشخيص  المعيار حذف ف  التعديل وتمثل   

 التحد  باض را  الضعيف الرتبا ه بذيي  لغ  واستخدام
 أعرا  أربع  إل  التشخيصي  األعرا  وزياد  االعتراض  

 السلوك حدو  تكرار عل  والتأكيد أعرا   ثماني  إجمال  م 
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 وذلك معين  نمايي  أو عمري  لمرحل  كصف  ي حظ أ  م  أكثر
 استخدام وكا . التشخيص  الدليل م  الرابع اإلصدار ف 

 (DSM-III- R)م  الرييس  التغيير هو المسيي  واللغ  الشتايم
 ف   فيف   تغيير   سو  يحد  لم بينما  (DSM-IV) إل 

 -DSM) إل  (DSM-IV) م  االعتراض  التحد  معايير

IV-TR)  ) عل  اآلخري  يلوم ما كثيراا 5 رقم المعيار ف  سو 
ضاف ( أخ ايه  وكذلك  المعيار نهاي  إل "  سلوك سو  أو"  وا 

  االعتراض التحد  الض را  العام االنتشار نسب  أ  ضاف إ
 القيا   ريق  عل  باالعتماد وهذا % 06 -2 بي  ما تتراوح
 . المتبع 

 تصنيفه تم االعتراض  التحد  أ ( 2105  الصاد )ويشير   
 ضم  (DSM-IV- TR)  وكذلك  (DSM-IV) ف 

 تغير فقد (DSM-5) أما الفوضو   السلوك اض رابات
 يصنف وأصبح أخر  مر ا  التصنيف تعديل تم حي  التصنيف؛

  الفوضو  المخرِّ  والسلوك االنتباه عجز اض رابات ع  داابعي
 باالندفا  والتحكم التشوش اض رابات ضم  يصنف وأصبح
 . والمسلك

 

 لثثد  يحثد  اضث را  :بأنثه العالميثث  الصثح  منظمث  هوتعرفث    
 لكث  الهثدام والسثلوك والعصثيا  بالتحثد  ويتسم الصغار  فالاأل
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 .العدوانيثثثثثث  مثثثثثث  خ ثثثثثثر ا  االا أشثثثثثثك أو جانحثثثثثث ا  أفعثثثثثثاالا  يتضثثثثثثم  ال
(World Health Organization, 2006 .275- 276)     

 

 : طفالاأل لدى االعتراضي التحدي أشكال
 : النوع حيث من: أوالا 
 :نوعي  ل إ االعتراض  التحد  اض را  يقسم
 وعلثث  لل فثثل  ضثثرورياا يعثثد بثثل خ ثثراا يعثثد ال :ال بيعثث  العنثثاد-

 عثثثدي ال والضثثثر  فالصثثثراخ ل فثثثل ا مثثثع التعامثثثل إجثثثاد  األبثثثوي 
 أسثثثثالي  فثثثث  هثثثثاتباعا ويثثثثتم بديلثثثث ا  حلثثثثوالا  إيجثثثثاد علثثثثيهم بثثثثل  حثثثث ا 

 شثثأنها مثث  التثث  كلمثثاتال واسثثتخدام التعزيثثز اسثثتخدام مثثع التنشثثي 
  .الجيد عمله نظير ال فل قل  ف  والفرح  السرور تدخل أ 
 مثع للتعامثل صثحيح  بييث  وجثود عثدم مثع ينشثأ :المشكل العناد-
  بيعياا يكو  أ  المفتر  م  كا  الذ  فالعناد ال بيع   نادالع

 وسثثيترك فترتثثه سثثت ول الحالثث  تلثثك وفثث  مشثثكل   عنثثاد   لثث إ ت ثثور
 العنثاد ب ثابع حياتثه ت بثع وقثد والمربثو   األهثل منها يعان  آثاراا

 حياتثثثثثثه  مثثثثثثع النفسثثثثثث  التوافثثثثثث  بعثثثثثثدم يصثثثثثثا  وقثثثثثثد واالسثثثثثثتهتار
              لعقليثثثثثثثثثثثثثثثثث وا النفسثثثثثثثثثثثثثثثثثي  بثثثثثثثثثثثثثثثثثاألمرا  ويصثثثثثثثثثثثثثثثثثا  فيضثثثثثثثثثثثثثثثثث ر 
 (.044  0886 الجسمان  )  واالجتماعي 

 : الشكل حيث من: ثانياا 
  : ف  االعتراض  التحد  اض را  يتمثل
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 علث  ال فل إصرار شكل عل  يتجل : سلوك  اض را  العناد-
 معارضثثثث  نحثثثثو ينثثثثز  فال فثثثثل. متواصثثثثل  سثثثثلبي  ومقاومثثثث  العنثثثثاد

 مث  مسثتمر  وشثكو  رتذم حال  ف  ويكو  ومشاكستهم  اآلخري 
 العنثثثثاد ال فثثثثل يعتثثثثاد و  (غيثثثثرهم أو   الوالثثثثدي ) اآلخثثثثري  أوامثثثثر
 ويعثثد  الشخصثثي  فث  ثابتثث  وصثف  راسثث  ونمث  متواصثثل  كوسثيل 

 وهثو  ( 041   2110   الزغبث ) مرضثياا سلوكاا الحال  تلك ف 
  .الراه  بالبح  بالدراس  المعن 

 ال فثل إصثرار شثكل علث  العنثاد هثذا ويكثو : الظاهر التحد  -
 إقنا  م  بالرغم  (تلفزيون  فيلم مشاهد ) يريده ما استكمال عل 
  المدرسث  إلث  للثذها  مبكثراا االسثتيقاظ أجثل مث  بثالنوم لثه والدته
 مسثثتعداا  ويكثثو  منثثه  ي لثث  لمثثا رفثث  شثثكل علثث  عنثثاده ويكثثو 
  .موقفه ع  للدفا  لفظي  إسا   لتوجيه

 مثثا بعكثث  ال فثثل قيثثام فثث  دالعنثثا هثثذا ويتمثثثل:  الحاقثثد العنثثاد -
 بصثثثوت   يصثثثرخ يهثثثدأ أ  منثثثه ي لثثث  الثثثذ  فال فثثثل منثثثه  ي لثثث 
 مثثثث  بثثثثالرغم ال عثثثثام يثثثثرف  يأكثثثثل أ  منثثثثه ي لثثثث  والثثثثذ   عثثثثال  
 (. 2117 فهيم ) إليه حاجته

 

 :االعتراضي التحدي اضطراب أسباب
 اضثثثثث را  إلثثثثث  تثثثثثؤد  أ  يمكثثثثث  األسثثثثثبا  مثثثثث  عثثثثثدد هنثثثثثاك   

 لنظري  وفقااويمك  القول بأنه   ال فاأل لد  االعتراض  التحد 
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 احتياجثثات  فثثل لكثثل فثثإ  Attachment Theory التعلثث 
 تلبيثث  يثثتم  فثثالاأل معظثثم فثث . والحثث  والحمايثث  للسثث م  أساسثثي 
 والنتيجثثثثث  اإلسثثثثا   تحثثثثثد  وقثثثثد يثثثثثتم  ال وقثثثثد االحتياجثثثثثات  هثثثثذه

 إلثثثثثث  واالفتقثثثثثثار الثقثثثثثث  وعثثثثثثدم االغتثثثثثثرا  هثثثثثث  لل فثثثثثثل العا فيثثثثثث 
 الضثثثث را  المسثثثثبب  العوامثثثثل وتنقسثثثثم. السثثثثلوك عثثثث  المسثثثثؤولي 
 :إل  االعتراض  التحد 

 

 : البيولوجية -الداخلية العوامل-
 Vitiello & Stoff, 1995؛  Lahey,et al,1995) يشثير   

 American؛ Alvarez& Ollendick, 2003,101 ؛

Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

 ودورهثثثثثثا فثثثثثثث  حثثثثثثثدو  يولوجيثثثثثثث الب العوامثثثثثثثل دور إلثثثثثث  ( 2007,
 القلث   ضثربات معثدل انخفا مثل: المزمنث  السلوك اض رابات

 التيستوسثثثيترو  : مثثثثل الهرمونثثثات؛ بعثثث  إفثثثرازات معثثثدل تغيثثثر
 اضثثثثث را  ذو   فثثثثثالاأل لثثثثثد  هإفثثثثثراز  يثثثثثزدادواإلدرينثثثثثالي  الثثثثثذ  

 ال بيعيي .  فالاأل ع  االعتراض  التحد 
 مثث  ال فثثل فثث  تثثؤثر التثث  العوامثثل وهثث  :الخارجيللة العوامللل -

 ممثا  واألهثل الوالثدي  تصثرف نتيجث  بثه المحي   الخارجي  البيي 
 ال مبثاال  حالث  مث  وتزيثد ال فثل علث  الضغو  زياد  ف  يتسب 
 معانثثثد   شثثثخص   إلثثث  ري بالتثثثد يتحثثثولو  االهتمثثثام  وعثثثدم والسثثثلبي 
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 وقثثثثثثثثثثثثثد أشثثثثثثثثثثثثثار  (087  2100   ليمسثثثثثثثثثثثثث) اإللحثثثثثثثثثثثثثاح وكثيثثثثثثثثثثثثثر
(Bukstein,2000  ؛Gorman, 2003, 117  ؛Capaldi & 

Eddy, 2005, 287: 290  ؛Pardini & Lochman, 

 التفثثثاع ت قلثث   الفقثثثرإلثثث  دور عوامثثل  ( 47 : 46 ,2006
 نقثثثثثص القلثثثثث   البالغثثثث   الحساسثثثثثي  المزاجيثثثث   الحالثثثثث اإليجابيثثثث   

 المعثايير  الوالديث  وازدواجيث  المعاملث  فث  الحثاد    ال بثا االنتباه
        التعليمثثثثثثثث  المسثثثثثثثثتو  انخفثثثثثثثا  العقثثثثثثثثا   الزوجيثثثثثثثث   الخ فثثثثثثثات
 هثثذهويمكثث  القثثول بثثأ   .المتدنيثث  االقتصثثادي  ال بقثثات  للوالثثدي 
 اآلخثري  مثع ال فثل تفاعثل  ريق  ف  تؤثر أ  دورها م  العوامل
 .االعتراضثثث  التحثثثد  اضثثث را  ظهثثثور فثثث  تتثثثدخل قثثثد وبالتثثثال 

إلثث   يثثؤد  وحيثثد ريثثي  عامثثل هنثثاك يكثثو  أ  المسثثتبعد مثث  أنثثهو 
معقثثداا قثثد يحثثد   بثثل ثمثث  تفثثاع ا  االعتراضثث   التحثثد  اضثث را 

فضثثث  فثثثث  بثثثي  بعثثثث  العوامثثثل الوراثيثثثث  واالجتماعيثثث  والنفسثثثثي  ي
غيثثر أ   اضثث را  الحثثد  االعتراضثث  لثثد  األ فثثالإلثث  النهايثث  

 آلخر. تلك العوامل قد تختلف م  شخص  
 : المسلك واضطراب االعتراضي التحدي

 النفسثثثثي  االضثثثث رابات لتصثثثثنيف خيصثثثث التش الثثثثدليل يصثثثثنف   
 الفوضثثثثثو   االضثثثثث را  فيثثثثث  تحثثثثثت االضثثثثث رابي  كثثثثث  والعقليثثثثث 

 لنمثثثثو األساسثثثث  المسثثثثار يمثثثثثل االعتراضثثثث  التحثثثثد  فاضثثثث را 
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 يت ثثور أ  إلثث  بثثدوره ذلثثك ويثثؤد  الفثثرد لثثد  المسثثلك اضثث را 
 . للمجتمع المضاد  الشخصي  اض را  ليصبح
 ( Rowe et al,2002؛ Biederman et al , 1996)ويثذكر 

 التعريفثثثثثثثات بموجثثثثثثث  المسثثثثثثثلك اضثثثثثثث را  بمعثثثثثثثايير للوفثثثثثثثا  أنثثثثثثثه
 ( DSM-5) وكثذلك (DSM-IV-TR) فث  عليهثا المنصوص

 انتهاك فيه يتم السلوك م  مستمر نم  إظهار ال فل عل  يج 
 والسثثثلوكيات  المجتمعيثثث  القواعثثثد أو لآلخثثثري  األساسثثثي  الحقثثثو 
 النثثثثثثا  تجثثثثثثاه وا العثثثثثثد: تشثثثثثثمل المجثثثثثثال هثثثثثثذا فثثثثثث  تنثثثثثثدر  التثثثثثث 

شثثثعال اآلخثثثري   ممتلكثثثات تثثثدمير تعمثثثد والحيوانثثثات   الحرايثثث   وا 
 .  والكذ  والسرق  

 معثايير أ  نجثد  (DSM-5) تصثنيف معثايير لث إ وبثالنظر   
 اضثثثث را  معثثثثايير عثثثث  تختلثثثثف االعتراضثثثث  التحثثثثد  اضثثثث را 
 تنظثثثثثثر األساسثثثثثثي  التشثثثثثثخيص معثثثثثثايير أ  نجثثثثثثد حيثثثثثث  المسثثثثثثلك

 فيثه تنتهثك والمسثتمر التكثرار  لسثلوكا مث  كنموذ  ل ض رابات
 أو الشثخص لس  المناسب  االجتماعي  القواعد أو اآلخري  حقو 

 خثثثر  يتضثثثم  فثثث  االعتراضثثث  التحثثثد  اضثثث را  أمثثثا. القثثواني 
  .للمجتمع االجتماعي  والنظم القواعد

 االعتراضث  التحثد  مث  يعثانو  الذي   فالاأل أ  يعن  وهذا   
 تثدمير أو سثرق  فث  و شثاركي ال عثاد ا و   اللفظث بالتحد يتسمو  
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 عتثثدا باإل المسثثلك اضثث را  يتميثثز حثثي  فثث  .للممتلكثثات متعمثثد
 مثا بثأ  القثول ويمكث  .ممتلكاتثه علث  أو مثا شثخص   علث  البدن 
 معايير يستوفو  الذي   فالاأل م  % 57 إل  %25 م  يقر 

. المسثثلك اضثث را  معثثايير اا أيضثث يسثثتوفو  االعتراضثث  الثثثتحد 
 ال فولث  مرحلث  فث  يحثد  االعتراض  التحد  اض را  أ  كما

 مرحلثث  نهايثث  فثث  يحثثد  المسثثلك اضثث را  أ  حثثي  فثث  المبكثثر 
 لتحويثل السثلوك  العث   توفير المهم م  لذلك  المتأخر  ال فول 

 م  مث ا  أكثثر مسار إل  االعتراض  بالتحد  المصابي   فالاأل
 .والسلوكي  التنموي  الناحيتي  م 

 

 :االعتراضي التحدي اضطراب من للتخفيف دخلالت
 أكثثثثر أ ( Burke et al 2002)  وزمثثث ؤه بثثثورك أكثثثد   

ثثثثثا التثثثثثدخ ت  اضثثثثث را  مثثثثث  يعثثثثثانو  لثثثثثذي مثثثثثع األ فثثثثثال ا نجاحا
 والمعلمثي  العثاي ت مثع التشثاور يثتم أ  هثو االعتراضث  التحد 
 واألمهثثثثات لآلبثثثثا  التثثثثدري  وتثثثثوفير العثثثث    سثثثثتراتيجياتإ حثثثثول
 (Barry,2002) كثثرذكمثثا  .بيثثنهم التواصثثل وتسثثهيل  وال ثث 

ثبتثثت  االعتراضثث  التحثثد الضثث را  لتصثثد  مجموعثث   رايثث  ل
 حثثثثثثلاالجتماعيثثثثثث  و  المهثثثثثثارات علثثثثثث  التثثثثثثدري ؛ مثثثثثثثل: فعاليتهثثثثثثا
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دار  الذات   المشك ت وهو مثا تثم مراعاتثه ومهارات التواصل.  وا 
 أثنا  إعداد أنش   البرنام  المقصود بالبح .

 :اإلثراء النفسي:  يالثانالمحور 
 ال فثثل فيثثه يشثثعر الثثذ  الوسثث  :بأنثثه النفسثث  اإلثثثرا  عثثرفي      

 اإلشثثثبا  يثثثوفر بمثثثا واجتماعيثثثاا  ووجثثثدانياا  معرفيثثثاا  النفسثثثي  بالحريثثث 
 جوانبثثثه بمختلثثثف النفسثثث  النمثثثو علثثث  ويسثثثاعد والثقثثث  وال مأنينثثث 
 فثثث  اتسثثثا  عثثث  عبثثثار وهثثثو .  والمعرفيثثث  واالجتماعيثثث  األخ قيثثث 

 للمتشثابه تكثرار دو  والممارس  االتصال ف  وكثر  المنتقا  الخبر 
 (.7:  2  0896 عثما  ) ال فل الستجاب  واستجاب 

 دعثثثثثو  هثثثثثو بثثثثل كميثثثثث  إضثثثثثاف  لثثثثي  لل فثثثثثل النفسثثثثث  واإلثثثثثرا    
  إلث لثه تنبيثه هثو بثل ينقصثه بما لل فل تزويداا  لي  إنه اكتمالي  

 فثث  اإلثثثرا  مثث  قثثدر فرتثثوا بقثثدر أنثثهو  .إليثثه يتحثثرك أعلثث   مسثثتو 
  إلث باإلضثاف  فيثه  النمثو رادالم ث الجانث  فث  نموال يتحق  الوس 
. لل فثل النفسث  السثوا  علث  آثاراا يترك مما مستقب ا  آثاره امتداد
 :التالي  المصادر فيه تتوافر  أ  يج  التعلم وهذا
  ال فل عند معن  له التعلم يكو  أ  : الذات  المغز. 
  بتلقاييثث  التعلثثيم تجثثاه ال فثثل يتحثثرك حيثث : خل الثثدا االنبعثثا 

 .ذلك يفعل أ  يريد فهو
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 (3112)                          0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

  متنثثثو    واسثثثع   نشثثثا    فثثث  المثثثتعلم ين لثثث  وفيثثثه:  النشثثثا  حريثثث 
 .    وهاد ومتعدد  

 كثثثا  إذا مثثثا  يثثثر  حتثثث  المرجثثثع هثثثو فال فثثثل: الثثثذات  التقثثثويم 
 .ال أم للبهج  مثيراا  تعلمه

  اآلخثثري  سثتثار ا مصثدرها النشثثا  فحيويث :  النشثا  اجتماعيث 
 وسثثثثثث  فثثثثثث  ينشثثثثثثأ واالكتسثثثثثثا  والتمثثثثثثايز والم مسثثثثثث  واالحتكثثثثثثاك
 (.2109    حبي  ؛28:  2   0896 عثما  ) اجتماع 

 

 عثملللان ) نملللو  "  النملللو وجوانلللب اإلثرا يلللة البي لللة خصلللا ص
1891 :) 

 عثثد  بثثه اإلثرايثث  الوسثث  كثثو  فثث  النفسثث  اإلثثثرا  بييثث  تتحثثدد   
 جانث  مث " ال فثل" للتلميثذ منبههاا :  التال  النحو عل  صيخصا

 المثيثثثثرات فيثثثثه يكثثثثثر الوسثثثث " اآلخثثثثر الجانثثثث  مثثثث  لثثثثه ومسثثثثتجيباا 
 الخبثثر  فثث  باالتسثثا  يتميثثز   "مقصثثود  لخ ثث  وفقثثاا  واالسثثتجابات

  " والممارسثث  الكثثثر "  الغنثث خاصثثي  فيثثه يتثثوافر للتلميثثذ  مثث قد  الم  
   الشثمول اصثي خ فيه يتوافر  "للمتشابه تكرار  عدم" بالتنو  يتميز

 والتلقاييث  الحريث  فيثه يتثوافر  " للتلميذ المقدم  الخبر  ف  العم " 
 البييثثثث  بثثثثي  الع قثثثث  يوضثثثثح إنمثثثثا التثثثثال  والشثثثثكل. االختيثثثثار فثثثث 

 :النمو وجوان   اإلثرايي 
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 (3113)                          0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1شكل  )
 ( عن خصا ص البي ة اإلثرا ية وجوانب النمو 1891التصور النظري )عثمان   

 

 بأبعثثثاده( 0896)عثمثثثا  نمثثثوذ  علثثث  الحثثثال  البحثثث  يعتمثثثدو   
( الغن  االتسثثا  المرونثث   ل سثثتجاب  التنو   االسثثتجاب ) الخمسثث 

  :للتال  االعتراض  التحد  اض را  خف  ف 
 بييث  تت لبهثا مهمث  رعناصث توفير يمكنه إليه شارالم   النموذ  -

 مسثثثثتو   مثثث يزيثثثد ممثثثا البهجثثثث  والتشثثثوي   اإلثثثثار  : مثثثثل الثثثتعلم
  .الشخص  التواف  تحقي  يضم  وبما  فالاأل لد  الدافعي 

مدخالت 
 النمو  

 نواتج النمو   عمليات النمو  

ا ية ص البي ة اإلثر خصا 
 النفسية

 .المرونة -1

 .االتساع -2

 ى.الغن -3

 .التنوع -4

 االستجابة لالستجابة -5   

البرنامج المكون من : 
يات أنشطة ومحتوى واستراتيج
ي ة ويراعى فيه خصا ص الب
 اإلثرا ية النفسية وباحث
يستخدم أثناء التطبيق 
.ياستراتيجية اإلثراء النفس  

 

 النمو المتكامل
 خالقي واالجتماعيالنمو األ -1

يالسلوك االجتماعي االيجاب-  

ماليةالقابليات الفكاهية والج-  

القابليات األخالقية-  

 النمو المعرفي -2

التجريب –اللغة -  

التوجيه -المرونة-  

 النمو الحركي -3
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 (3110)                          0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 )المنثثزل الثتعلم بييث  فثث  القصثور معالجث  فثث  النمثوذ  إمكانيث  -
 عثام ا  يكثو  أ  يمكث  ومثا تخفيفثه  أو( المدرس  أو الحضان  أو
  .االعتراض  التحد  اض را  حد  زياد  ف 
  الفثور  التعزيثز دامواسثتخ المتنوعث  األنشث   ممارسث  إمكاني  -

 عليثثه يغلثث  بشثثكل   المنافسثث  فثثرص وتثثوفير المثثرح مثث  جثثو ونشثثر
  .الجماع  العمل خ ل م  الفكاه  ال ابع

 بعثثث  وغثثثر  المهثثثارات بعثثث  تنميثثث  علثثث  النمثثثوذ  يسثثثاعد -
  الغيثثر حثث  اإليثثثار  التعثثاو  : مثثثل اإليجابيثث ؛ األخ قيثث  القثثيم

  .االجتماعي  لي و المسؤ  القرار  اتخاذ الفعال  التواصل مهارات
 ووجثثثثثثثدانياا  معرفيثثثثثثثاا  النفسثثثثثثثي  الحريثثثثثثث  علثثثثثثث  النمثثثثثثثوذ  يسثثثثثثثاعد -

 علثثث  ويسثثثاعد  والثقثثث  وال مأنينثثث  اإلشثثثبا  يثثثوفر بمثثثا واجتماعيثثثاا 
 .والمعرفي  واالجتماعي  األخ قي  جوانبه بمختلف النفس  النمو
 يقثدم حيث  النفسث ؛ اإلثثرا  مجثال فث  المهمث  النماذ  م  يعد -

 كثثثثثثثف   معلثثثثثثثم نشثثثثثثث   معلثثثثثثثم)  العناصثثثثثثثر متكاملثثثثثثث  تعلثثثثثثثم بييثثثثثثث 
 صثثثفي   وال صثثثفي  إثراييثثث  أنشثثث   مناسثثثب   تعليميثثث  سثثثتراتيجياتإ

 ).2109حبي  ( )  ل إ....  فعال  تقويم
 

 معالجثثث  فثثث  الت بيقثثث  المسثثثتو  علثثث  فاعليتثثثه نمثثثوذ ال أثبثثثت -
               فثثثثثثثثث  كمثثثثثثثثثا واالجتمثثثثثثثثثاع  النفسثثثثثثثثث  القصثثثثثثثثثور جوانثثثثثثثثث  بعثثثثثثثثث 
 ( . 2102   حبي  ؛ 2111   محمود ) دراس 
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 (3111)                          0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 : البحث فروض
 

 استخ صثه تثم ومثا البحث   لمشثكل  الساب  العر  ضو  ف    
 أ  يمكثث  السثثابق  والبحثثو  الدراسثثات ونتثثاي  النظثثر  التثثرا  مثث 

 : يل  كما البح  فرو  تتمثل
 درجثثات رتثث  متوسثث   بثثي  إحصثثايي  داللثث  ذات فثثرو  توجثثد .0

 علثث ( البعثثد  –القبلثث ) القياسثثي  فثث  التجريبيثث  المجموعثث  أ فثثال
 برنثام  اسثتخدام بعثد االعتراض  التحد  اض را  تقدير مقيا 
  . البعد  القيا  اتجاه ف  النفس  لإلثرا 

 رتثثثثث  متوسثثثثث   بثثثثثي  إحصثثثثثايي  داللثثثثث  ذات فثثثثثرو  توجثثثثثد ال .2
 البعثثثثثد  )  القياسثثثثثي  فثثثثث  التجريبيثثثثث  المجموعثثثثث  أ فثثثثثال درجثثثثثات
 بعثثد االعتراضثث  التحثثد   را اضثث تقثثدير مقيثثا  علثث ( التتبعثث 
 .النفس  لإلثرا  برنام  استخدام

 
 

جراءاته البحث منهج  وا 
 

   : للبحث المنهجي التصميم :أوال
 

 التصثثثميم ويعثثثد التجريبثثث   شثثثبه المثثثنه  هثثثو المسثثثتخدم المثثثنه   
 التصثثثثثميمات أكثثثثثثر مثثثثث  الواحثثثثثد  المجموعثثثثث  ذو التجريبثثثثث  شثثثثثبه

 .وعينته الحال  البح  ل بيع  مناسب ا 
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 (3111)                          0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

  : البحث عينة: ثانياا 
 

 داخثثل مثث  الثثذكور مثث  أ فثثاالا ( 01) مثث  البحثث  عينثث  تكونثثت   
ريثثثثا  )  بإحثثثثد  الروضثثثثات الحكوميثثثث  المبكثثثثر  ال فولثثثث  مرحلثثثث 
 تراوحثثثثت سثثثثويف  بنثثثث  بمحافظثثثث   ثثثثه حسثثثثي  اإلبتداييثثثث ( أ فثثثثال
 شثرو  عثد  الباحث  وضثع وقثد. سثنوات (6-5) بثي  ما أعمارهم
 :منها العين  الختيار

 عليهثا يعتثادوال ؛الروضث  داخثل األقثل علث  سثن  ال فثل  قضا -
 اضثثث را  وجثثثود مؤشثثثرات علثثث  التعثثثرف  لمثثثلمعا وحتثثث  تثثثتمك 

 .المقيا  بنود عل  اإلجاب و   فالاأل لد  االعتراض  التحد 
 االضثثث را   أعثثثرا  مثثث  األقثثثل علثثث  أعثثثرا  أربعثثث  تثثثوافر -

              مثثثثثث  األقثثثثثثل علثثثثثث  واحثثثثثثد   شثثثثثثخص   مثثثثثثع التفاعثثثثثثل خثثثثثث ل تجلثثثثثثت
                         شثثثثثثثارأ مثثثثثثثا وفثثثثثثث  أشثثثثثثثهر 6 عثثثثثثث  تقثثثثثثثل ال فتثثثثثثثر  األشثثثثثثثقا  غيثثثثثثثر

 .المعلمات تقديرات خ ل م  (DSM- 5) ليهإ
 .البد  سليم  فل أ  إعاقات  أي  م  ال فل خلو -
 

 بثثي  التجثثان  إجثرا ات مثث  التحقث  تثثم البرنثام  ت بيثث  وقبثل    
  فثالم اختيثار جميثع األتث الزمنث  بالعمر يتعل  فيما العين   أفراد

 يتعلثثث  فيمثثثا التجثثثان  مثثث  التحقثثث  وتثثثم .فثثث  مثثثد  عمثثثر  واحثثثد
 االعتمثثثاد تثثثم حيثثث  الثقثثثاف   -االقتصثثثاد  االجتمثثثاع  بالمسثثثتو 



 جامعة بورسعيد - فطاا المجلة العلمية لكلية رياض األ

 (3111)                          0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 الحكوميثثث  الروضثثثات إحثثثد  داخثثثل مثثث   فثثثالاأل مجموعثثث  علثثث 
 االجتمثثثثثاع  المسثثثثتو  تقثثثثار  يعنثثثث  مثثثثثا سثثثثويف بنثثثث  بمحافظثثثث 
 .البح  ين ع أ فال بي  الثقاف  -االقتصاد 

 

 اختيثثثار فثثتم بثثالنو   يتعلثث  فيمثثثا التجثثان  مثث  التحقثث  وكثثذلك   
 التحثثثد  اضثثث را   أل نظثثثراا؛ الثثثذكور مثثث  البحثثث  عينثثث  أ فثثثال

 قبثثل اإلنثثا  فثث  عنثثه الثثذكور بثثي  انتشثثاراا أكثثثر نجثثده االعتراضثث 
 .وأوضحنا سب  كما البلوغ  س 

 

 : البحث أدوات: ثالثاا
 

 

 :تالي ال األداوت الباح  استخدم
 

 فللي االعتراضللي التحللدي اضللطراب أعللراض رصللد اسللتمارة: أوالا 
 :((DSM- 5 معايير ضوء

 اضثثث را  لمظثثاهر تشثثثير عبثثارات (9) مثثث  االسثثتمار  تكونثثت   
 بال فثل فث ويكت   (DSM- 5) أوضثح كمثا االعتراضث  التحثد 
 أعثثثثثرا  مثثثثث  األقثثثثثل علثثثثث  أعثثثثثرا  أربعثثثثث  لديثثثثثه تتثثثثثوافر الثثثثثذ 

 تقثثثثثديرات خثثثثث ل مثثثثث  أشثثثثثهر 6 عثثثثث  تقثثثثثل ال فتثثثثثر  االضثثثثث را  
 .البح  عين  ضم  ليصبح المعلمات

 

 مرحلة طفالأل االعتراضي التحدي اضطراب تقدير مقياس: ثانياا 
 .)الباحث: إعداد) المعلمة صورة -المبكرة الطفولة
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 (3111)                          0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 السثثثثابق  والدراسثثثثات البحثثثثو  مثثثث  عثثثثدد بمراجعثثثث  الباحثثثث  قثثثثام -
 صايصثثثه وخ شثثثكاله وأ االعتراضثثث  التحثثثد  باضثثث را  المتعلقثثث 

 لتقثثثدير اسثثثتخدامها تثثثم التثثث  المقثثثايي  مثثث  عثثثدد مراجعثثث  تثثثم كمثثثا
 :مثل ليه؛إ شارالم   االض را 

      . الوالثثثثثدي  صثثثثثور  - المعثثثثثار  السثثثثثلوك اسثثثثثتبيا  -
Conflict Behavior Questionnaire for parents 

(Robin, Foster, 1989). 

           الفوضوووو  للسثثثلوك المعلثثثم/ الوالثثثد تقثثثدير مقيثثثا  -

Parent / Teacher DBD Rating Scale          

(Barkley & Murphy,1998). 

 (.DSM-5(  و) DSM-IV-TR)و  DSM-IV) )معايير -
                    صثثثثثثثور /  أ الصثثثثثثثور  -والتحثثثثثثثد  العنثثثثثثثاد اضثثثثثثث را  مقيثثثثثثثا  -

 (.2102 الدسوق  ) المعلم
  

 مثثثع تثثثت  م أدا  إعثثثداد فثثث  سثثثب  ممثثثا اإلفثثثاد  الباحثثث  وحثثثاول   
 الحثال  البحث  عينث  وكذلك  (DSM- 5 )بالدليل الوارد لتعريفا

 فثثثث  المقيثثثثا  إعثثثثداد وتثثثثم المبكثثثثر   ال فولثثثث  مرحلثثثث  أ فثثثثال مثثثث 
 شرو  مراعا  مع عبار ( 51) عل  اشتمل حي  األولي   الصور 
 للفهثثم  قابليتهثا للعينثث   م  متهثا حيثث  مث  الجيثثد  البنثود صثياغ 
 التثثث  الصثثثياغات الخادعثثث   راتالتعبيثث عثثث  عثثثدالب   القثثثرا    سثثهول 
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 (3111)                          0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

ا نفياا تتضم   الراه  للمقيا  التوصل تم أ  إل . ال .... مزدوجا
 .الحالي  بصورته

 

  :المقياس وصف
 تصثثثف عبثثثار ( 22) مثث  النهاييثثث  صثثثورته فثث  المقيثثثا  تكثثو    

 النم يثث  السثثلوكيات مثث  عثثدد   عثث  وتعبثثر  فثثالاأل بعثث  سثثلوك
 تقثديرها ويثتم والعثدا   حثد بالت تتصثف أ  يمك  والت  والمستمر 

 السثلوكيات هثذه ان بثا  مثد  توضثح بحيث  المعلمات جان  م 
ثثمِّم وقثثد. ال فثثل علثث   اسثثتجاب  المعلمثث  تختثثار حيثث  المقيثثا  ص 
درجثثث   " يحثثثد  ال)  للشثثثد  متصثثثل علثثث  بثثثدايل ث ثثثث  مثثث  واحثثثد 
ثثثثثثث   "دايمثثثثثثاا  يحثثثثثثد  -"درجتثثثثثثا   " أحيانثثثثثثاا  يحثثثثثثد  - "واحثثثثثثد  
 عثثثدداا يسثثثلك ال فثثثل أ  إلثثث  المرتفعثثث  الدرجثثث  وتشثثثير  .("درجثثثات

 االعتراضثثث  التحثثد  اضثث را  وجثثود عثثث  تعبثثر السثثلوكيات مثث 
 إلثثث  تشثثثير المنخفضثثث  الدرجثثث  حثثثي  فثثث  المعلمثثث   لتقثثثديرات وفقاثثثا
 (.86- 22)  م  المقيا  درجات مد  ويتراوح ذلك  عك 

 
 

 :للمقياس القياسية الكفاءة من التحقق
 

 : خ ل م  المقيا  صد  م   التحق تم : المقياس صدق -
 

  المحتثو  صثد : Content Validityالمقيثا  عثر  تثم 
 فث  الثرأ  إلبدا  المحكمي  م  مجموع  عل  األولي  صورته ف 
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 تعثثديل وتثثم أجلثثه  مثث  ضثثعتو   مثثا تقثثي  وأنهثثا المقيثثا  عبثثارات
( 01) بلثثثغ منهثثثا آخثثثر   عثثثدد   حثثثذف مثثثع العبثثثارات بعثثث  صثثثياغ 
 عبثثثار ا ( 41) علثثث  واإلبقثثثا  أخثثثر  اتعبثثثار  مثثثع لتثثثداخلها عبثثثارات
 .فأكثر %91 اتفا  نسب  عل  حازت

  الت زمثث  الصثثد :Concurrent Validity حسثثا  تثثم 
 :بالمحثثثثك المثثثثرتب  الصثثثثد  أنثثثثوا  كأحثثثثد الت زمثثثث  الصثثثثد 

Criterion-Related Validity االرتبثا  معامثل حسثا  تم و 
ثثثث االختبثثثثار بثثثثي   وبثثثثي   "النهاييثثثث  الصثثثثور " صثثثثدقه حسثثثثا  رادالم 

 معامثثثل كثثثا  وكلمثثثا المحثثثك  عليثثثه  لثثث ي   أ  يمكثثث  آخثثثر اختبثثثار
(. 2116 هاشم  أبو) مرتفعاا  الصد  معامل كا  مرتفعاا  االرتبا 

 صثثدقه حسثثا  المثثراد المقيثثا  بثثي  االرتبثثا  معامثثل بحسثثا  وتثثم
 صثثثثثور /  أ الصثثثثثور  -والتحثثثثثد  العنثثثثثاد اضثثثثث را  مقيثثثثثا  وبثثثثثي 
 مراجعث   وتثم  عبثار ا ( 24) م   كو  والم  ( 2102الدسوق  )المعلم
 علثث  ت بيقهثثا صثث حي  مثث  والتحقثث  إليثثه شثثارالم   المقيثثا  بنثثود
 عنثد 10712 االرتبثا  معامثل قيم  بلغت و الحال   البح  عين 

 مرتفعث    بدرجث    المقيثا  تمتثع إلث  يشثير مما 1010 دالل  مستو 
 .الصد  م 
 :المقياس ثبات -
 : خ ل م  المقيا  ثبات تقدير تم  
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 لعبثثارات الثثداخل  االتسثثا  فحثثص تثثم: الثثداخل  االتسثثا  بثثاتث 
 درجث  بثي  االرتبا  معامل حسا  خ ل م  عبار ا ( 41)المقيا 

 االرتبا  معام ت وبفحص. للمقيا  الكلي  الدرج  مع عبار  كل
 أغلثثثث  أ  اتضثثثثح الكليثثثث  الدرجثثثث  مثثثث  العبثثثثار  درجثثثث  حثثثثذف بعثثثثد

 فيمثا 1010 داللث  تو مسث عنثد إحصثايياا  ودال  مرتفع ا  المعام ت
 إلثثثث  يشثثثثير مثثثثا  عبثثثثارات (9) عثثثثددها بلثثثثغ العبثثثثارات بعثثثث  عثثثثدا

 .وتجانسها المقيا  لعبارات الداخل  االتسا 
 

 تقثثثدير  رايثثث  كأحثثثد كرونبثثثاخ -ألفثثثا معامثثثل اسثثثتخدام تثثثم كمثثثا   
 بعثد ألفثا معامثل حسثا  وتم الداخل   االتسا  منظور م  الثبات
 ألفثثثثثا معامثثثثثل قيمثثثثث  وبلغثثثثثت الدالثثثثث   غيثثثثثر العبثثثثثارات كافثثثثث  حثثثثثذف
 . 10756 كرونباخ

  (زوجثثث /  فثثثرد) النصثثثفي  التجزيثثث   ريقثثث  اسثثثتخدام تثثثم كمثثثا   
 نصثثثثثف  لتسثثثثثاو  نظثثثثثراا" بثثثثثراو  – سثثثثثبيرما "  معادلثثثثث  واسثثثثثتخدام
 إلث  يشير ما  1090 االرتبا  معامل قيم  بلغت حي  االختبار؛

 .الثبات م  مرتفع    بدرج    المقيا  تمتع
 

 ( :الباحث: إعداد)  النفسي اإلثراء برنامج: ثانياا
 

 فثثإ  ذاتيثثاا  أهميتثثه أمثثا  يثث واجتماع يثث ذات  أهميثث النفسثث  لإلثثثرا    
  فولتثثه كمثثال يحقثث  وممثثا كثثام ا   فثث ا  يكثثو  أ  ال فثثل حثث  مثث 
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 أهميتثه عث  أمثا مسثتجي   منبثه  مشثبع  وسث  فث  يوجثد أ  هذه
 فثث  اا فيثمعا رجث ا  راشثداا  يتسثثلم أ  المجتمثع حث  فمث  االجتماعيث  

نتاجثاا  وخلقثاا  عمث ا  للحيثا   واستعداداته رشده  وتفثاع ا  وتواصث ا  وا 
 (.72:  72  0884 سليما  )اآلخري  مع

 

  :البرنامج إعداد خطوات
 باضثثث را  يتعلثثث  فيمثثثا النفسثثث  التثثثرا  بمراجعثثث  الباحثثث  قثثثام   

 يتعلثثثث  مثثثثا وكثثثثذلك  لثثثثه التصثثثثد  و رايثثثث  االعتراضثثثث  التحثثثثد 
 باإل ثثثثثار سثثثثثابقاا عرضثثثثثها تثثثثثم كمثثثثثا  النفسثثثثثي  ييثثثثث اإلثرا باألنشثثثث  
 مثثع تثثت  م التثث  والفنيثثات األسثثالي  أهثثم تحديثثد ثثثم ومثث  النظثثر  
 مثث  البرنثثام  صثثد  بتقثثدير الباحثث  قثثام ثثثم البحثث   عينثث  أ فثثال
 مثثثثثثثث ( سثثثثثثثثبع )  المحكمثثثثثثثثي  مثثثثثثثث  عثثثثثثثثدد علثثثثثثثث  عرضثثثثثثثثه خثثثثثثثث ل

 أنشثث   صث حي  مثث  التأكثد وتثثم  الثنف  علثثم فث  ختصاصثيي اإل
 بجلسثثثثات الخثثثاص الثثثثزم  وكثثثذلك  والفنيثثثثات واألسثثثالي  البرنثثثام 
 آرا  وفثث  ال زمثث  التعثثدي ت إدرا  مثثع التقثثويم سثثالي وأ البرنثثام 
  .المحكمي 

 

  :البرنامج أهداف
 : ف  البرنام  أهداف تتمثل
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 :البرنامج من العام الهدف
 االعتراضث  التحثد  اضث را  خفث  فث   العثام الهدف يتمثل  

 مجموعثث  اسثثتخدام خثث ل مثث  المبكثثر  ال فولثث  مرحلثث  أ فثثال لثثد 
 .البرنام  داخل المتضمن  النفسي  اإلثرايي  األنش   م 

 :اإلجرا ية األهداف
 األنشثث   بثثبع  القيثثام خثث ل مثث  اإلجراييثث  األهثثداف تتحقثث    

 التثث  الخاصثث  المنزليثث  الواجبثثات بعثث  وكثثذلك الجلسثثات  داخثثل
 المقبولثثثثثثث  تالسثثثثثثثلوكيا بعثثثثثثث  علثثثثثث   فثثثثثثثالاأل تثثثثثثثدري  تتضثثثثثثم 
 والتحثد  العناد تثير الت  المواقف مع للتعايش ال زم  والمهارات

  :ف  اإلجرايي  األهداف تتمثل و
 . فالواأل الباح  بي  الع ق  تو يد -
 يفقثثثثثثد وأال  االنفعثثثثثثاالت ضثثثثثثب  كيفيثثثثثث  علثثثثثث   فثثثثثثالاأل تثثثثثثدري  -

 .الغض  عند بسهول  أعصابه
 واإليثثثار غيثثرال وحثث  التعثثاو  مثثثل القثثيم بعثث   فثثالاأل تعلثثيم -

 مشثثثثثاعر ومراعثثثثثا  الكبيثثثثثر واحتثثثثثرام والصثثثثثد  المسثثثثثيولي  وتحمثثثثثل
  .والتعا ف اآلخري 

 عث  الجيد التعبير مع واالنصات االستما  مهار   فالاأل تعليم -
 .اآلخري  إزعا  وعدم الذات
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 وسثثثع   مجثثثادلتهم وعثثثدم الكبثثثار ألوامثثثر االمتثثثثال علثثث  تثثدري ال -
  .المكايد وتدبير الحقد ع  دعوالب   بسهول  االنزعا  وعدم الصدر

 وعدم اآلخري  لب  ق   م  التوجيه وتقبل القواعد فهم  فالاأل تعليم -
 .باالستيا  الشعور

 مثثثث  االنتقثثثثام وتجنثثثث  الصثثثثداقات تكثثثثوي  مهثثثثار   فثثثثالاأل تعلثثثثيم -
 .الحقد ع  عدوالب   اآلخري 

 

 :البرنامج أسس
 :ه  األس  م  مجموع  عل  الحال  البرنام  يقوم 
  :العامة ألسسا: والا أ
 

 ضثثثم  االشثثثتراك قبثثثول فثثث  أمثثثره ولثثث  و ال فثثثل حثثث   مراعثثثا  -
 مراعثثثا    العينثثث  شثثثرو  علثثثيهم تن بثثث  لمثثث  وذلثثثك البحثثث  عينثثث 

 مثثع يتناسثث  بمثثا البرنثثام  أنشثث   إعثثداد أثنثثا  األخ قيثث  الجوانثث 
 .البح  لعين  العمري  المرحل   بيع 

 أ فثالو   حث البا بي  والود واأللف  الثق  تحقي   عل  الحرص -
 .البح  عين 
 األكثثر إل  البسي  م  البرنام  يتضمنها الت  المهارات تقديم -

 .تعقيداا
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 المرحلث  هثذه أ فال لد  المفهوم  والعبارات  األلفاظ استخدام -
 .العمري 

 للمهارات جلس  كل ف  الباح  لب  ق   م   نموذ  تقديم ضرور  -
 . فاللأل تعليمها الم لو 

 فثث  ال فثثل بهثثا يكلثثف التثث  المنزليثث   األنشثث  مراجعثث  ضثثرور  -
 . جلس  كل
 المباشر  األسيل  استخدام خ ل م  جلس  بكل التربو  التقويم -

 . الجلسات بع  ف  دايي أ نش  أ وأ لل فل
  بالتواصثثل واالهتمثثام  المنزليثث  المهثثام بثثبع  الوالثثدي  يثثفلكت -

 تحقيث  فث  التقثدم مثد  مث  التحقث  أجثل مث  المعلمات مع الدايم
 .اإلثرايي  البرام  ف  المنشود التكامل ولتحقي  البرنام  دافأه
 حثثال وفثث  واالنتظثثام  الحضثثور علثث   فثثالاأل جميثثع تشثثجيع -

 خث ل مث  ال حقث  الجلسث  فث  التعثوي  يتم  فالاأل أحد غيا 
  .األقل عل  ساع    بنصف األساسي  الجلس  قبل فردي  جلس 
  :النفسية األسس: ثانياا 
 المرحلثثثث   هثثثثذه  فثثثثالأل النماييثثثث  خصثثثثايصال  الباحثثثث  راعثثثث  -

 أقصثث  علثث  الحصثثول يضثثم  بمثثا  البرنثثام  أنشثث   فثث  والتنثثو 
 .والتدريبات األنش   م  استفاد 
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 مث  األدنث  الحثد تحقيث  تضثم  آمنث  بييث  تثوفير نحثو السثع  -
 النمثثو تعيثث  قثثد التثث  العوامثثل اسثثتبعاد ومحاولثث   البرنثثام  أهثثداف
 التحثثثثثثد  اضثثثثثث را  لمظثثثثثثاهر للجثثثثثثو  تدفعثثثثثثه أو لل فثثثثثثل السثثثثثثو 

 بمثثثا وقدراتثثثه ال فثثثل إمكانثثثات مثثث  اإلفثثثاد  سثثثبيل فثثث  االعتراضثثث 
    .البرنام  أهداف تحقي  يضم 

 سثثثثلوك بتعثثثديل المتعلقثثثث  والفنيثثثات األسثثثثالي  اسثثثتخدام مراعثثثا  -
 . البرنام  أهداف تحقي  م  الباح  ي م ك  بما  فالاأل

  :االجتماعية األسس: ثالثاا 
 االهتمثام إلث   بالبرنثام  المتضمن  التدريباتو  األنش   هدفت   

        والمعثثثززات الحثثثوافز وتقثثثديم لثثثه الجيثثثد  األعمثثثال وتقثثثدير بال فثثثل
  فثثثثثالاأل مثثثثث  وغيثثثثثره ال فثثثثثل بثثثثثي  اإليجثثثثثاب  التفاعثثثثثل تشثثثثثجيع و

 بييث  خصثايص ومراعثا   خارجهثا أو النشا  قاع  داخل اآلخري 
 المرونثثث    لتنثثثو  ا ل سثثثتجاب   االسثثثتجاب : وهثثث  النفسثثث  اإلثثثثرا 
  .االتسا    الغن 
  :التربوية األسس:  رابعاا 
 تضم  الت  المناسب  التربوي  ال راي  باستخدام البرنام  اهتم   

 تثثت  م التثث  والتثثدريبات األنشثث   وتنفيثثذ البرنثثام  أهثثداف تحقيثث 
 الفرديث  الفثرو  مراعا  و البح  لعين  العمري  المرحل   بيع  مع

 واألنشثثث   للتثثثدريبات  فثثثل اسثثثتجاب  فثثث  تتسثثثب  أ  يمكثثث  والتثثث 
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 ومثثد   فثثالاأل برغبثثات واالهتمثثام  خثثرآل  فثثل   مثث  أسثثر  بشثثكل  
ع ثثثثا  والتثثثثدريبات لألنشثثثث   تقثثثبلهم   فثثثثاللأل الكافيثثثث  المسثثثثاح  وا 
 األنشث   أل  ونظراا. نشا  أ  ع  االستفسار أو تساؤالت ل رح

 وكثثثذلك علم الثثثت عمليثثث   ريثثث  عثثث  تثثثتم إليهثثثا شثثثارالم   والتثثثدريبات
 بمثثثا البرنثثثام  إعثثثداد أثنثثثا  ذلثثثك الباحثثث  راعثثث  فقثثثد الثثثتعلم إعثثثاد 
 .  فاللأل واالجتماع  الشخص  التواف  تحقي  محاول  يضم 

 : للبرنامج العام التخطيط
 وعثدد للبرنثام  اإلجماليث  الجلسثات عدد التال  الجدول يوضح   

 المثثثثواد وكثثثثذلك   جلسثثثث  لكثثثثل الزمنيثثثث  والفتثثثثر  سثثثثبوعياا أ الجلسثثثثات
 الفنيثثثثات أهثثثثم وأيضثثثثاا   البرنثثثثام  أنشثثثث   لتنفيثثثثذ ال زمثثثث  واألدوات

 :يل  كما البرنام  ف  المستخدم 
 

 

 ( يوضح التخطيط العام للبرنامج1جدول)
عدد  المواد المستخدمة

الجلسات 
 الكلية

عدد 
الجلسات في 

 األسبوع

مدة البرنامج 
 الزمنية

مدة الجلسة 
 الواحدة

أهم الفنيات 
 المستخدمة

أوراق   الب توب
للكتابة  ملف خاص 
لكل طفل يتضمن 
جداول بمواعيد 
الجلسات  نظام 

 كراتالمكافآت   
ملونة  بالونات ملونة 

 ( جلسة19)
 

ما بين  أسابيع( 1) (جلسات3)
(45- 16 )

 دقيقة

 لعب الدور
 النم جة
 التعزيز

 المناقشة والحوار
 اللعب التعاوني 
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  بطاقات ملونة  
أطواق للعب  جبال 
لنط الحبل  بازل   

قالم   رسومات   أ
مقص  صفارة   ورق 

مجسمات فوم   
  فواكه 

 صلصال....الخ.
 
 

 : إجراءات البحث: رابعاا 
 م  الخ وات التالي  :عدداا اتبع الباح  

 

والتحقث   ((DSM- 5فث  ضثو  معثايير  إعثداد أدوات البحث  -
 .تها القياسي   م  كفا

التحثثد  االعتراضثث   را اسثثتمار  تقثثدير مظثثاهر اضثث ت بيثث   -
مث  خث ل الت بيث  علث  المعلمثات ( (DSM-5ف  ضثو  معثايير

لمعرفثثثث  مثثثثد  وجثثثثود أربعثثثث  أعثثثثرا  علثثثث  األقثثثثل مثثثث  أعثثثثرا  
 أشهر.  6االض را  لفتر  ال تقل ع  

  فثالأقرت المعلمثات بثأ  األعثرا  تتثوافر علث  عثدد مث  األ -
ومثثثثع مراعثثثثا  شثثثثثرو  اختيثثثثار العينثثثثث    فثثثثث ا  (09) عثثثثددهم بلثثثثغ

( 01وتحقي  التجان  بي  أفراد عين  البح  تم االسثتقرار علث  )
 .هم الذي  خضعوا للبرنام و  أ فاالا 
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مقيثا  تقثدير اضث را  التحثد  إجرا  القيا  القبلث  وت بيث   -
       صثثثثور  المعلمثثثث  -مرحلثثثث  ال فولثثثث  المبكثثثثر   فثثثثالاالعتراضثثثث  أل

 . ) الجلس  األول (
اضثثثثث را  التحثثثثثد  ت بيثثثث  برنثثثثثام  اإلثثثثثثرا  النفسثثثثث  لخفثثثثث   -
 ( جلسثثثثث ا  عشثثثثثر )سثثثثثت  واسثثثثثتغر  ت بيثثثثث  البرنثثثثثام   عتراضثثثثث اال

تضثثمنت اسثثتخدام عثثدد مثث  الفنيثثات السثثلوكي  لخفثث  اضثث را  
التحثثثثد  االعتراضثثثث . وتثثثثم االسثثثثتعان  بثثثثزم   لمسثثثثاعد  الباحثثثث  

 لت بي  بع  األنش   ف  جلسات البرنام .
 مقيثا  تقثدير اضث را  التحثد  االعتراضث تم إعثاد  ت بيث   -
بعثد االنتهثا  مث   " صور  المعلم " مرحل  ال فول  المبكر   فالأل

الختامي  تضمنت ختام البرنام  والقيا   البرنام  مباشر  )الجلس 
 البعد ( .

مقيثثثا  تقثثثدير اضثثث را  تثثثم إعثثثاد  ت بيثثث  )القيثثثا  التتبعثثث (  -
صثثثثور   -مرحلثثثث  ال فولثثثث  المبكثثثثر   فثثثثالالتحثثثثد  االعتراضثثثث  أل

هر مثثثث  االنتهثثثثا  مثثث  ت بيثثثث  جلسثثثثات بعثثثثد مثثثثرور شثثث  -المعلمثثث 
 .البرنام  للتحق  م  استمراري  فاعلي  البرنام 

تم إجرا  المعالجات اإلحصايي  ال زمث  وتفسثير نتثاي  البحث   -
 ف  ضو  اإل ار النظر  والدراسات والبحو  السابق .
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 : األساليب اإلحصا ية:خامساا 
ت  م مثع صثايي  التث  تثاستعا  الباح  بثبع  األسثالي  اإلح   

معامثل ارتبثا  بيروسثو   معامثل وتسثاؤالته: البحث   بيع  هدف 
كرونبثثثاخ  التجزيثثث  النصثثثفي  للتحقثثث  مثثث  الكفثثثا   القياسثثثي   -ألفثثثا

ألدوات البحثثثثثثث   وتثثثثثثثم اسثثثثثثثتخدام اختبثثثثثثثار ويلكوكسثثثثثثثو  لثثثثثثثألزوا  
 " ذات اإلشار  للرت . "غير المستقلالمتراب  

 

  :البحث نتا ج عرض
 :ومناقشتها األول الفرض نتا ج عرض
 داللثثثثث  ذات فثثثثثرو  توجثثثثثد: " أنثثثثثه علثثثثث  األول الفثثثثثر  يثثثثثنص   

 التجريبيث  المجموعث  أ فثال درجثات رتث  متوس   بي  إحصايي 
 اضثثث را  تقثثثدير مقيثثثا  علثثث ( البعثثثد  –القبلثثث ) القياسثثثي  فثثث 

  اتجاه ف  النفس  لإلثرا  برنام  استخدام بعد االعتراض  التحد 
  . البعد  القيا 
 بثي  الفثرو  داللث  حسثا  تثم الفثر  هثذا صثح  مث  وللتحق    

  علثثثث ( التجريبيثثثث ) البحثثثث  عينثثثث  أ فثثثثال درجثثثثات رتثثثث  متوسثثثث  
 القبلث   القياسثي  فث  االعتراض  التحد  اض را  تقدير مقيا 
 كمثا المسثتقل  غير لألزوا  ويلكوكسو  اختبار باستخدام والبعد 
 (.2) جدول ف  يتضح

 



 جامعة بورسعيد - فطاا المجلة العلمية لكلية رياض األ

 (3111)                          0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 (2) جدول
 التجريبي  المجموع  أ فال درجات رت  س  متو  بي  الفرو  دالل 

 االعتراض  التحد  اض را  تقدير مقيا  عل  والبعد  القبل  القياسي  ف 
 =01 

 

متوسط  العدد الرتب قارناتالم
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z اتجاه  الداللة
 الداللة

القياس 
 -القبلي

القياس 
 البعدي

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

ب تلللللللللللللللللللللللللللللالر 
 المتساوية
 إجمالي

16 
- 
- 
16 

5556 
6566 

55566 
6566 

دالة  25965-
عند 

مستوى 
6 665 

في 
اتجاه 
القياس 
 البعدي

 بثثثثثي  إحصثثثثثايياا  دالثثثثثه فثثثثثرو  وجثثثثثود( 2) جثثثثثدول مثثثثث  يتضثثثثثح    
 وبعثثد قبثثل( التجريبيثث  المجموعثث ) أ فثثال درجثثات رتثث  متوسثث  
 اضثثثث را  تقثثثثدير مقيثثثثا  علثثثث  النفسثثثث  اإلثثثثثرا  برنثثثثام  ت بيثثثث 
 النتاي  تشير حي . البعد  القيا  اتجاه ف  اض االعتر  التحد 

 للدرجث  بالنسثب  البعثد  الت بيث  لصثالح جوهري  فرو  وجود إل 
 لصثثثثح  ومحققثثثثاا  متفقثثثثاا  جثثثثا  الثثثثذ  األمثثثثر وهثثثثو للمقيثثثثا   الكليثثثث 
  .الفر 
 :األول الفرض نتا ج تفسير
 حيثث  األول الفثثر  صثثح  ثبثثوت إلثث  السثثابق  النتثثاي  أشثثارت   

 أ فثال درجثات رتث  متوسث   بي  الفرو  لدالل  (z) قيم  كانت
 تقثثدير مقيثثا  علثث  والبعثثد  القبلثث  الت بيثث  فثث  التجريبيثث  العينثث 

 ممثثثا  البعثثثد  القيثثثا  اتجثثثاه فثثث  االعتراضثثث  التحثثثد  اضثثث را 



 جامعة بورسعيد - فطاا المجلة العلمية لكلية رياض األ

 (3112)                          0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 البحثث  فثث   سثثتخدمالم   النفسثث  االثثثرا  برنثثام  فاعليثث  إلثث  يشثثير
 اتدرجثثثثث رتثثثثث  متوسثثثثث ات انخفثثثثثا  إلثثثثث  أد  والثثثثثذ  الحثثثثثال  

 . االعتراض  التحد  اض را  تقدير مقيا  عل   فالاأل
 حيثث  األول الفثثر  صثثح  ثبثثوت إلثث  السثثابق  النتثثاي  أشثثارت   

 أ فثال درجثات رتث  متوسث   بي  الفرو  لدالل  (z) قيم  كانت
 تقثثدير مقيثثا  علثث  والبعثثد  القبلثث  الت بيثث  فثث  التجريبيثث  العينثث 

 ممثثثا  البعثثثد  قيثثثا ال اتجثثثاه فثثث  االعتراضثثث  التحثثثد  اضثثث را 
 البحثثث  فثثث  سثثثتخدمالم   النفسثثث  اإلثثثثر  برنثثثام  فاعليثثث  إلثثث  يشثثثير

 درجثثثثثات رتثثثثث  متوسثثثثث ات انخفثثثثثا  إلثثثثث  أد  والثثثثثذ  الحثثثثثال  
 .االعتراضثثثث  التحثثثثد  اضثثثث را  تقثثثثدير مقيثثثثا  علثثثث   فثثثثالاأل

 نتثثثثثثثثثثثثاي  ليثثثثثثثثثثثثهإ توصثثثثثثثثثثثثلت مثثثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثثثثع النتثثثثثثثثثثثثاي  تلثثثثثثثثثثثثك وتتفثثثثثثثثثثثث 
 ؛2118  النجثثثثار  ؛Twemlow et al, 2001)دراسثثثات

 حبيث   ؛ Rose et al,2015 ؛2102حبيث   ؛2101ر  سثنا
  السلوكيات بع  تعديل ف  اإلثرايي  البرام  فاعلي  ف (  2109
  العثثثاديي  غيثثثر أم العثثثاديي   فثثثالاأل لثثثد  أكانثثثت سثثثوا  السثثثلبي 

              فثثثثالأل لثثثثد  االجتماعيثثثث  الجوانثثثث  تنميثثثث  فثثثث  فاعليتهثثثثا يضثثثثاا أو 
 قاعثثثثات داخثثثثل اإلثراييثثثث  واألنشثثثث   األسثثثثالي  بعثثثث  توظيثثثثف و

 لعثث  :مثثثل ؛سثثتراتيجياتاإل بثثبع  واالسثثتعان  وخارجهثثا الدراسثث 
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 سثثتراتيجياتاإل مثث  وغيرهثثا والنمذجثث     التعثثاون  والثثتعلم األدوار
  . فالاأل لد  السلبي  السلوكيات تعديل ف  الفعالي  ذات
 بثالتحق  اهتمثت التث  والبحثو  الدراسثات نتثاي  مع تتس  كما   
 التحثثثثثثد  اضثثثثثث را  حثثثثثثد  لخفثثثثثث  تدريبيثثثثثث  بثثثثثثرام  يثثثثثث فعال مثثثثثث 

 أم  فثثثالاأل علثث  الت بيثثث  كثثا  سثثوا   فثثثالاأل لثثد  االعتراضثث 
  فثثثثالاأل مثثثثع يجثثثثاب اإل التفاعثثثثل علثثثث  وتثثثثدريبهم الوالثثثثدي  علثثثث 

 Bosck) مثل الوالدي ؛ الرعاي  ف  اإليجابي  األسالي  وممارس 

,Gerhard,2005؛ 2118   حسث  ؛   Lavigne et al, 

 ,Dehghn et al ؛2102 عبثاد   ؛2102 محمثد  ؛  2012

   حسثي  ؛ 2105 مرس   ؛Matos et al , 2015 ؛,؛  2013
 السثثثابق  والبحثثثو  الدراسثثثات تلثثثك نتثثثاي  مجمثثثل وأشثثثارت (2107
 اضثثثث را  خفثثثث  فثثثث  المقترحثثثث  التدريبيثثثث  البثثثثرام  فاعليثثثث  إلثثثث 

 . فالاأل لد  االعتراض  التحد 
 بثبع  التثدري  أو الثتعلم بييث  تهييث  عل  الباح  حرص وقد   

 مثث   فثالاأل ي م كِّثث  بمثا اإلثرايث  ال ثثابع ذات النفسثي  الخصثايص
 تتولثثد وأ   واالجتماعيثث  النفسثثي  المشثثك ت علثث  التغلثث  محاولثث 
 سثلوكيات أيث  يسثلكوا أ  دو  اآلخثري  مواجهث  علث  القثدر  لثديهم
  .االعتراض  التحد  الض را  مؤشرات تعد
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 األنش   داخل المنافس  فرص توفير عل  اح الب حرص كما   
 مثا. الجماع  العمل خ ل م  الفكاه  ال ابع عليه يغل  بشكل  
  البحثث  عينثث  أ فثثال لثثد  النفسثث  األمثث  إحسثثا  بثث  فثث  سثثاهم

 كافثثثث  السثثثثتجاب  واالسثثثثتجاب  الم يمثثثث  التعزيثثثثز وسثثثثايل واسثثثثتخدام
ظهثثثثار  فثثثالاأل  عنثثثثدما لهثثثثم الجيثثثثد  األعمثثثال وتقثثثثدير االهتمثثثثام وا 

 فريثث  يفثثوز عنثثدما وأحثثزانهم أفثثراحهم ومشثثاركتهم أعمثثالهم  ينجثزوا
 التعزيثثثثز وسثثثثايل بمختلثثثف والمعثثثثززات الحثثثوافز وتقثثثثديم يخفثثث   أو

 تصثفي   مثدح " المعنويث  أم  "  عثام نقثود  هثدايا " المادي  سوا 
 جثداول علث  اعتمثاداا التعزيثز يسثتخدم  وأ   "لث إ.. الشثرف لوح 

" سثكنر" يسثميها كمثا Reinforcement Schedules التعزيثز
 Continuous المتواصثثثل  التعزيثثثز جثثثداول تسثثثتخدم فتثثثار 

Reinforcement   كثل فث  االسثتجابات تعزيثز  تعن الت  وه 
 سثلوكيات اكتسثا  علث   فالاأل مساعد  بهدف ؛فيها تحد  مره

 المتق ع التعزيز جداول أخر  وتار ا  .لديهم موجود  ليست جديد 
Intermittent Reinforcement  مث " النسثب  الفتثر  " بشثقيها 

 أو تعملهثثثثا تثثثثم التثثثث  السثثثثلوكيات اسثثثثتمراي  علثثثث  المحافظثثثث  أجثثثثل
 ومشثاركتهم  فالاأل إقبال نحو دافعاا ذلك وكا .  مسبقاا اكتسابها

 ويندمجو  والح  واأللف  الهدو  يسوده جو ف  األنش   كاف  ف 
  .لمهاتع رادالم   األنش    بيع  مع أسر  بشكل  
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 المتشثثابه تكثثرار وعثثدم األنشثث   اسثثتخدام فثث  للتنثثو  كثثا  كمثثا   
 اإلثثثثار  لعنصثثثر تحقيقاثثثا البرنثثثام  أهثثثداف تحقيثثث  فثثث  األثثثثر أكبثثثر

 النفسثثي  الحاجثثات إشثثبا  إلثث  تهثثدف األنشثث   فكانثثت والتشثثوي  
 ممارسثته سثيتم بمثا  فالاأل خبارإ يتم جلس  بكل وكا    فاللأل

 ولثثثم.  إلثثثيهم مقثثثد  الم   والتعزيثثثز المكافثثث ت ونوعيثثث  القادمثثث  الجلسثثث 
 فثثث  متمثثثث ا  التنثثثو  كثثثا  بثثثل فقثثث  األنشثثث   علثثث  التنثثثو  يقتصثثثر

 الثثدور  لعثث ) البرنثثام  جلسثثات داخثثل المسثثتخدم  سثثتراتيجياتاإل
 وكثثثذلك  (التعثثثاون  اللعثثث  والحثثثوار  المناقشثثث  التعزيثثثز  النمذجثثث  
  اقثثثثثاتب   ملونثثثثث  بالونثثثثثات ملونثثثثث   كثثثثثرات) المسثثثثثتخدم  األدوات
 رسثثومات  أقثث م  بثثازل  الحبثثل  لثثن  حبثثال للعثث   أ ثثوا  ملونثث  

 والقصثثثثثص الحكايثثثثثات نثثثثثو  وكثثثثثذلك  (الثثثثث .... فواكثثثثثه مجسثثثثثمات
 تسثثتخدم  (عامثث  وقصثثص دينيثث   قصثثص) بثثي  مثثا لثثيهمإ مث قد  الم  

 علثثثثثث  والتعثثثثثثرف والسثثثثثثلبي  اإليجابيثثثثثث  السثثثثثثلوكيات علثثثثثث  للتعثثثثثثرف
 فعثثل لثثردود االسثثتما  مثثث ومثث   عليهثثا المترتبثث  والنتثثاي  مسثثبباتها

 بعثث  اسثتخدام وكثثذلك والحكايثات  القصثص تلثثك حيثال  فثالاأل
 الثثثذات عثثث  التعبيثثثر حريثثث   فثثثاللأل يتثثثيح بشثثثكل   الفنيثثث  األنشثثث  
 الخثثثارج  والعثثثالم لثثثذواتهم ورؤيثثثتهم لثثثديهم الثثثذات مفهثثثوم ومعرفثثث 
 تثثتم أنشثث   بثثي  مثثا الفنثث  التعبيثثر وسثثايل وتعثثددت  بهثثم المحثثي 

 تنميثثثثثث  بغثثثثثثر (  الثثثثثث ...  التمثيثثثثثثل الغنثثثثثثا    الرسثثثثثثم باسثثثثثثتخدام
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 أثنا  التنو  وكذلك   فالاأل لد  متوافر  تك  لم جديد  سلوكيات
 خثثثثر أو  التثثثثدري  قاعثثثثات داخثثثثل تثثثثتم أنشثثثث   بثثثثي  مثثثثا الجلسثثثثات
 م  لل فل المنبه بمثاب  تكو  إثرايي  بيي  توفير أجل م  خارجها
 بمثثا خثثر اآل الجانثث  مثث  لهثثا يسثثتجي  ذاتثثه الوقثثت وفثث  جانثث  
 وقثد السثو  النمثو لتحقيث  ال فثل يحتاجهثا التث  الخبثرات مث  يزيد
 ينجثذبو  فجعلهثم  فثالاأل بييث  فث  اإلثرا  م  نوعاا سب  ما وفر
 وتحقيثثث  شخصثثثيتهم علثثث  يثثثنعك  وبمثثثا  معهثثثا ويتفثثثاعلو  إليهثثثا

  .المنشود النفس  التواف 
  والحركث االختيثار فث  المرونث  توفير عل  الباح  حرص كما   

 فثثث  االشثثثتراك فثثث   فثثثالاأل حريثثث  خثثث ل مثثث  اإليجثثثاب  والتفاعثثثل
 علث  االتفثا  كثذلك بديلث   نشث  أ اختيثار أو عدمثه مث  األنش  
 خثثث ل مثثث  البرنثثثام  خثثث ل إلثثثيهم تقثثثديمها سثثثيتم التثثث  المعثثثززات
 األولثثثث  الجلسثثثث  خثثثث ل  فثثثثالاأل يرغبهثثثثا التثثثث  المعثثثثززات معرفثثثث 

 ممثثا أكبثثر بشثثكل   لحركثث وا الحريثث  مثث  مسثثاح  تثثرك مثثع بالبرنثثام 
 زيثثاد  فثث  كبيثثر   بشثثكل   أسثثهم مثثا  الدراسثث  قاعثثات داخثثل متثثاح هثو

 تعلثثثم نحثثثو أكبثثثر نشثثثا    بثثثذل فثثث   فثثثالاأل لثثثد  الدافعيثثث  معثثثدالت
  .بالبرنام  حوض  م   هو ما نحو عل  جديد  مهارات

 الحثثاجز كسثثر فثث  المثيثثرات وغثثزار  بالتعثثدد الغنثث   أسثثهم وقثثد   
 اشثثثتيا  حالثثث  فثثث  كثثثا  فثثثالجميع   فثثثالألوا الباحثثث  بثثثي  النفسثث 
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 والتعريثثثثف التمهيديثثثث  الجلسثثثث  عقثثثث  البرنثثثثام  جلسثثثثات فثثثث  للبثثثثد 
 نحو مبديي ا  يجابي ا إ اا مشاعر  أوجد مما ومكافأته  وأدواته بالبرنام 
 فكثثر  علثث  تعتمثثد األنشثث   أغلثث  كانثثت كمثثا والباحثث   البرنثثام 
 الع قثثثات لتحسثثثي  ؛التعثثثاون  الثثثتعلم واسثثثتخدام الجمثثثاع  العمثثثل

 الفريث  داخثل األدوار وتوزيثع األصثدقا  بي  واالنسجام الشخصي 
 كثثثل فثثث  الفريثثث  قايثثثد تغييثثثر ومراعثثثا  الفريثثث  قايثثثد وتحديثثثد الواحثثثد
ثثثثا بعضثثثثهم أدا  الفريثثثث  أعضثثثثا  يتثثثثابع وأ    جلسثثثث   و ثثثثرح بعضا

  أسثثثهم مثثثا  بهثثثا والعمثثثل إلثثثيهم واالسثثثتما  ومقترحثثثاتهم م حظثثثاتهم
 عملثت كمثا. البرنثام  جلسثات داخثل تمرالمس التجديد ضما  ف 

 اإلثار  عناصر توفير عل  المثيرات وغزار  بالتعدد الغن  خاصي 
 جلسثثثثات أثنثثثثا  يظهثثثثر قثثثثد الثثثثذ  الملثثثثل علثثثث  والتغلثثثث  والتشثثثثوي 
 تعلثثثيم لمحاولثثث  األدوار لعثثث   يسثثثتراتيجإ اسثثثتخدام فثثثتم البرنثثثام  

 وتحمثل واإليثثار الغيثر وحث  التعثاو : مثثل القيم؛ بع   فالاأل
. اآلخثثثثري  مشثثثثاعر ومراعثثثثا  الكبيثثثثر واحتثثثثرام والصثثثثد  المسثثثثيولي 
 علثثثث   فثثثثالاأل تشثثثثجيع يضثثثثم  بمثثثثا الجماعيثثثث  المناقشثثثث  وأيضثثثثاا 
 حيثال المعنو  التعزيز واستخدام وثق    بحري    الجميع أمام التحد 

  فثل يتحثد  وأال المتبثادل االحتثرام تثوفير علث  الحرص مع ذلك
 .آخر  فل   حدي  أثنا 
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 الشثثحنات بعثث  تفريثثغ فثث   الرياضثثي  األنشثث   سثثاعدت وقثثد    
 السثلوكيات بعث  علث  والتثدري  التوتر تقليل ومحاول  االنفعالي 
 و اعث  الهزيمث   لوتقب   اآلخري   مشاعر مراعا : مثل اإليجابي ؛

 بعثث  سثثاعدت كمثثا المسثثيولي   وتحمثثل واحترامهثثا  الكبيثثر أوامثثر
 االسثثثثثثثتما  مهثثثثثثثارت  علثثثثثثث  التثثثثثثثدري  فثثثثثثث  الموسثثثثثثثيقي  األنشثثثثثثث  

 بعث  عملثت كمثا.  فثالاأل بثي  االجتماع  والتفاعل نصاتواإل
 الخبثثرات بعثث   فثثالاأل إكسثثا  علثث ( التلثثوي  الرسثثم ) األنشثث  
 والتفاعثثثثل الجمثثثثاع  العمثثثثل مهثثثارات عثثثث  والمعلومثثثثات والمعثثثارف
  فالاأل لهؤال  االجتماعي  الكفا   تحقي  يضم  بما االجتماع 
 . مستقب ا 

 واتسثامها  فثالاأل مارسها الت  األنش   ف  االتسا  د أ كما   
 إل  والتشوي   فالاأل بي  األدوار وتبادل والتعبير الحرك  بحري 
 التوافث  تحقيث  يضثم  وبمثا   فثالاأل لثد  الدافعيث  مستو  زياد 

 بييث  حدود ع  الخرو  محاول  ف  االتسا  تمثل كما. الشخص 
 بعث  وممارسث   "الروض  فنا  " القاع  خار  إل  التدري  قاع 

 العمثثثثل وتشثثثثجيع  فثثثثاللأل الحركثثثث  حريثثثث  تضثثثثم  التثثثث  األنشثثثث  
 إحسثثثا  علثث  والتغلثث   فثثالاأل جميثثثع بثثي  والتفاعثثل  الجمثثاع 

 بعثثث  دامخاسثثثت تثثثم كمثثثا   فثثثالاأل بعثثث  ينتثثثا  قثثثد الثثثذ  الملثثثل
 الدراسث  قاعثات داخثل متثوافر  غير" فالاأل عل  الجديد  األدوات
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 بعثث  لعثثر " فيثثديو كثثاميرا لوحثثات  تثثو   ال " :مثثثل ؛"الفعليثث 
 ما   فالاأل حوا  كاف  تحفيز تضم  الت  والحكايات القصص

 حرصهم وازداد  فالاأل لد  الدافعي  مستو  رفع ف  أيضاا  أسهم
 فثث  جليثثاا  اتضثثح مثثا وهثثذا  البرنثثام  جلسثثات كافثث  حضثثور علثث 
  فثثل باسثثتثا  البرنثثام  جلسثثات كامثثل عثث   فثثل أ  غيثثا  عثثدم
 مثث  استعاضثثته تثثم مثثا وهثثو مرضثثي    لظثثروف   جلسثثتي  عثث  تغيثث 
 بنصثثثف األساسثثثي  الجلسثثث  قبثثثل ال فثثثل لهثثثذا فرديثثث  جلسثثث  خثثث ل
 .األقل عل  ساع   
 السثثلوكيات إحثث ل علثث  التعزيثثز وسثثايل و األنشثث   وسثثاعدت   

 عثثثث  للتعبيثثثثر  فثثثثاللأل الفرصثثثث  ومثثثثنح  السثثثثلبي  محثثثثل اإليجابيثثثث 
 وتحقيث    فثالاأل بثي  المنافس  حرو  ب  و  اآلخري  أمام ذواتهم

 كانت حي  الجماع ؛ العمل عل  وحرصهم بينهم فيما االنسجام
 اا دور   فثثثثل لكثثثثل يكثثثثو  وأ  الجماعيثثثث  لألنشثثثث   تقثثثثدم المعثثثثززات

 وقثثثد الفريثثث   داخثثثل عضثثثواا يكثثثو  أ  مجثثثرد ولثثثي  الفريثثث  داخثثثل
 بعضثثهم تشثثجيع علثث  يعملثثو  إنمثثا فريثث  كثثل أعضثثا   أ لثثوحظ
 مثثثا  المرصثثثود  المكافثثثأ  لنيثثثل بوسثثثعهم مثثثا  أقصثثث وبثثثذل لثثثبع 
 الثثثذات بتوكيثثثد واإلحسثثثا  بثثثالنف  الثقثثث  مسثثثتو  زيثثثاد  فثثث  أسثثثهم
  . فالاأل لد 
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 :ومناقشتها الثاني الفرض نتا ج عرض
 داللثثثثث  ذات فثثثثثرو  دو وجثثثثث عثثثثثدم علثثثثث  الثثثثثثان  الفثثثثثر  يثثثثثنص   

 التجريبيث  المجموعث  أ فثال درجثات رتث  متوس   بي  إحصايي 
 اضثث را  تقثثدير مقيثثا  علثث ( التتبعثث  البعثثد  )   القياسثثي فثث 

 .النفس  لإلثرا  برنام  استخدام بعد االعتراض  التحد 
 بثي  الفثرو  داللث  حسثا  تثم الفثر  هثذا صثح  مث  وللتحق    

  علثثثث ( التجريبيثثثث ) البحثثثث  عينثثثث  أ فثثثثال درجثثثثات رتثثثث  متوسثثثث  
 القياسثثثثثثي  فثثثثثث  االعتراضثثثثثث  التحثثثثثثد  اضثثثثثث را  تقثثثثثثدير مقيثثثثثثا 
 غيثثثثر لثثثثألزوا  ويلكوكسثثثثو  اختبثثثار باسثثثثتخدام والتتبعثثثث  البعثثثد  
 (.2) جدول ف  يتضح كما المستقل 

 (2) جدول
 القياسي  ف  التجريبي  المجموع  أ فال درجات رت  متوس   بي  الفرو  دالل 

 االعتراض  التحد  اض را  تقدير مقيا  عل  والتتبع  البعد 
متوسط  العدد الرتب قارناتالم
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 إحصثايي  داللث  ذات فثرو  وجثود عثدم( 2) جثدول م  يتضح   
 فثثث  التجريبيثثث  حثثث الب عينثثث  أ فثثثال درجثثثات رتثثث  متوسثثث   بثثثي 

 البرنثام  ت بيث  مث ( شثهر) مثرور بعثد والتتبعث  البعد  الت بي 
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 جثا  مثا وهثو   االعتراضث  التحد  اض را  تقدير مقيا  عل 
 .الفر  هذا لصح  ومحققاا متفقاا

 :الثاني الفرض نتا ج تفسير
 حيث  الثثان  الفثر  صثح  ثبثوت إلث  السثابق  النتثاي  أشثارت   

 أ فثال درجثات رتث  متوسث   بي  الفرو  ل لدال (z) قيم  كانت
 تقثدير مقيثا  علث  والتتبعث  البعثد  الت بي  ف  التجريبي  العين 

 إلثثثثث  يشثثثثثير مثثثثثا  (دالثثثثث  غيثثثثثر) االعتراضثثثثث  التحثثثثثد  اضثثثثث را 
 البحثثث  فثثث   سثثتخدمالم   النفسثثث  اإلثثثثرا  برنثثام  فاعليثثث  اسثثتمراري 
 .الحال 

 

 لمثثا البرنثثام  ليثث فاع اسثثتمرار إلثث  النتيجثث  هثثذه الباحثث  ويرجثثع   
 التثدريبات خث ل اسثتخدامها تثم واستراتيجيات مهارات م  تضمنه

 والقثثثدر  الثثثذات عثثث   فثثثالاأل تعبيثثثر حريثثث  يضثثثم  بمثثثا واألنشثثث  
 العثثالم عثث  لثثديهم إيجابيثث  رؤيثث  وتكثثوي    اآلخثثري  مواجهثث  علثث 

 المشثثثثك ت علثثث  التغلثثث  فثثث  يسثثثثهم بمثثثا بهثثثم المحثثثي  الخثثثارج 
 مؤشثثرات تعثثد سثثلوكيات يثث أ يسثثلكوا أ  دو  واالجتماعيثث  النفسثثي 

 مثع ويتسث  فعليثاا  تحقث  مثا وهثذا. االعتراض  التحد  الض را 
 اسثتخدام بفاعلي  الصدد هذا ف  السابق  والبحو  الدراسات نتاي 
 علثثثثثث  التغلثثثثثث  فثثثثثث  فاعليتهثثثثثثا واسثثثثثثتمرار النفسثثثثثث  اإلثثثثثثثرا  بثثثثثثرام 
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 الهاواسثثثثتبد تعثثثثديلها ثثثثثم ومثثثث   فثثثثالاأل لثثثثد  السثثثثلبي  السثثثثلوكيات
 .إيجابي  بأخر 
 البرنام  فاعلي  باستمرار المتعلق  الراه  الفر   جنتي ولعل    
 مثثث  الثثثرغم علثثث  وأنثثثه البعثثثد   القيثثثا  نتيجثثث  ثبثثثوت لثثث إ تشثثثير
 مثثرور بعثثد حتث  اسثثتمرت قثد فاعليتثثه فثثإ  البرنثام  ت بيثث  انتهثا 
 ذات فثثثرو  وجثثثود عثثثدم إلثثث  أد  ممثثثا اا شثثثهر  مقثثثدارها زمنيثثث  فتثثر 
 البحثث  عينثث  أ فثثال درجثثات رتثث  متوسثث   بثثي  صثثايي حإ داللثث 

 اسثثتمرار علثث  يثثدل ممثثا  والتتبعثث  البعثثد  الت بيثث  فثث  التجريبيثث 
 خفثثثثث  إ ثثثثثار فثثثثث  أنشثثثثث   مثثثثث  تضثثثثثمنه ومثثثثثا البرنثثثثثام  فاعليثثثثث 

 ال فولثثثثث  مرحلثثثثث  أ فثثثثثال لثثثثثد   االعتراضثثثثث  التحثثثثثد  اضثثثثث را 
 .المبكر 
 اعليثثث ف: منهثثثا أمثثثور؛ عثثثد  إلثثث  النتيجثثث  تلثثثك الباحثثث  ويرجثثثع   

 ومحاول   إثراي     ابع   ذات آمن  بيي  ف  تنفيذه تم الذ  البرنام 
 تدفعثثثه أو لل فثثثل السثثثو  النمثثثو تعيثثث  قثثثد التثثث  العوامثثثل اسثثثتبعاد
 اإلفثثاد  سثثبيل فثث  االعتراضثث  التحثثد  اضثث را  لمظثثاهر للجثثو 
 علثثثثث  التغلثثثثث  فثثثثث  سثثثثثاعد بمثثثثثا  ال فثثثثثل وقثثثثثدرات إمكانثثثثثات مثثثثث 

 لمهثثارات  فثثالاأل إكتسثا  وفثث   واالجتماعيث  النفسثثي  المشثك ت
 مثثثث  وغيثثثثره ال فثثثثل بثثثثي  اإليجثثثثاب  التفاعثثثثل تشثثثثجيع علثثثث  تعمثثثثل
 مراعثا  وكثذلك خارجهثا  أو النشثا  قاعث  داخثل اآلخثري   فالاأل
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 إليهثا شارالم   والتدريبات األنش   أ  البرنام  إعداد أثنا  الباح 
 بعثثث  السثثثتخدام دافعاثثثا كثثثا  ممثثثا الثثثتعلم  عمليثثث   ريثثث  عثثث  تثثثتم
 البحثث  لعينثث  العمريثث  المرحلثث  ل بيعثث  المناسثثب  التربويثث   رايثث ال

 واالجتمثثثثثثاع  الشخصثثثثثث  التوافثثثثثث  تحقيثثثثثث  محاولثثثثثث  يضثثثثثثم  بمثثثثثثا
 .  فاللأل
 بعث  أ  مث  بثالرغم أنثه إلث  نشثير أ  يمكث  ذلك ضو  وف    
 اعتيثثثثاد  أو  بيعثثثث  أمثثثثر  فثثثثالاأل فثثثث  والتحثثثثد  االمتثثثثثال عثثثثدم

 النفسثث  النمثثو مراحثثل بدايثث  فثث  فيثثه اا مبالغثث غيثثر كثثا  إذا خاصثث ا 
 بثثي  خاصثث ا  واسثثتقراره  ذاتثثه اكتشثثاف علثث  يسثثاعده فهثثو   لل فثثل

 متقثثدم ولعمثثر العنثثاد ال فثثل يثث زم عنثثدما لكثث  الصثثغار   فثثالاأل
 ع مث  تكثو  وقثد سثلوكياا  اضث راباا يكثو  فإنثه   شثديد    وبصور   
 المراحثل فث  نفسثي  باضث رابات اإلصثاب  بثأعرا    تنبث خ ير 
 الكثثثثثثثوثران   السثثثثثثثيد  ؛ (Barkley,1997العمثثثثثثثر مثثثثثثث  قدمثثثثثثث المت

2117   21.) 
 ف بثثثثع  معثثثثي    حثثثثد   إلثثثث  عنيثثثثد  فثثثثل كثثثثل بثثثثأ  القثثثثول ويمكننثثثثا   
 عثث  النظثثر بغثث  رغبثثاتهم علثث  والتصثثميم التحثثد  هثثو  فثثالاأل
 الختبثثثار يسثثثع  وال فثثثل  ذلثثثك  عثثث  تثثثنجم أ  يمكثثث  عواقثثث  أيثثث 

 الوالثثدي  علثث   يجثث وهنثثا  مثثداها يعثثرف كثث  بثثه المحي ثث  البييثث 
 الكتشثثثاف يسثثثعو  الثثثذي   فثثثالاأل لهثثثؤال  حثثثدود وضثثثع والمثثثربي 
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 إضثاف  التفكيثر فث  بالذاتيث  تتسثم مستقل  شخصي  وتكوي  ذواتهم
  فلهمثثثثا عثثثث  الوالثثثثدي  انشثثثثغال ولعثثثثل. بنفسثثثثه قثثثثرارات التخثثثثاذهًا 

شثثخص يتسثثم  إلثث  تثثدريجياا ال فثثل ذلثثك يحثثول أ  يمكثث  وشثثؤونه
 يعانيثه قثد الثذ  العثا ف  الحرما  وكذلك   اإللحاح وكثر  بالعناد
 ظهثثثور إلثثث  بثثثه يثثثؤد  أ  يمكثثث  األم مثثث  خصوصثثثاا  ال فثثثل هثثثذا

 األمثور بعث  وهنثاك. التدميري  والرغبات العدواني  الميول بع 
 اللعثث  مثث  ال فثثل حرمثثا : مثثثل العنثثاد؛ لظهثثور الداعمثث  األخثثر 
 االسثتجاب  عثدم أو – يضثره ال بمثا -منزلثه داخثل بحري  والتحرك
 إال عنهثثثا التعبيثثثر يسثثثت يع لثثث  التثثث  الملحثثث  واحتياجاتثثثه لرغباتثثثه
 .الس  صغار  فالاأل خاص ا   والبكا  بالصراخ

 اضثثثثث را  ل بيعثثثثث  أفضثثثثثل فهثثثثثم فثثثثث  األمثثثثثل يحثثثثثدونا زال وال    
 ولعلنثثا بثثه  المرتب ثث  والعوامثثل  فثثالاأل لثثد  االعتراضثث  التحثثد 
 الفعالثث  ربيثث الت بثثأ  المثثربي  أو للوالثثدي  نصثثيح  نوجثثه أ  يمكثث 
 الثبثثثات ضثثثرور  فثثث  يتمثثثثل أهمهثثثا لعثثثل قواعثثثد مثثث  تتضثثثمنها ومثثثا
 ومعثثثثثاملتهم  فثثثثثالاأل مثثثثثع للعنثثثثثاد االنجثثثثثراف وعثثثثثدم المبثثثثثدأ علثثثثث 

 لممارسثثثث  مسثثثثبقاا ال فثثثثل تهييثثثث  مثثثث  بثثثثد الأنثثثثه و  كبثثثثار  كراشثثثثدي 
 ال فثثل  مثثع للتفثثاهم مثلثث  وسثثيل  الحثثوار واعتمثثاد اليثثوم  الثثروتي 
 بالصثثثثبر ومجابهتهثثثثا فيهثثثثا ال فثثثثل نثثثثديعا التثثثث  المواقثثثثف وتحديثثثثد
 بحكمثث  والتعامثثل الوقثثت مثثرور ومثثع واإلرشثثاد  والنصثثح والحكمثث 
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 كثا  الثذ  العنثاد بثأ  المراهث  أو ال فثل سثيدرك الوالدي  لب  ق   م 
  ايثثل وال الم الثث  لتحقيثث  سثثو  غيثثر  ريثث  إال هثثو مثثا يسثثلكه
  وترسثي والسثوي  الصثحيح  االجتماعيث  العادات تعلم وعليه منه 
 نقثثل فثث  ودورهمثثا غيثثره مثثع والتعثثاو  التفثثاهم: مثثثل القثثيم؛ بعثث 

 تحقيثثث  مثثث  يمكنثثثه بمثثثا ال فثثثل لهثثثذا الحياتيثثث  والخبثثثرات المهثثثارات
 الحيثثثا  بجثثثود  والشثثثعور النفسثثث  والتوافثثث  التكيثثثف درجثثثات أعلثثث 

 .النفسي  صحته وس م 
 

 

 :المقترحة البحوث و التوصيات
 مرحلثث  أ فثثال مثثع لنفسثث ا اإلثثثرا  بثثرام  اسثثتخدام فثث  التوسثثع -

 بعثثثثث  تعثثثثثديل فثثثثث  كبيثثثثثر   أثثثثثثر   مثثثثث  لهثثثثثا لمثثثثثا ؛المبكثثثثثر  ال فولثثثثث 
 . فالاأل لد  السلبي  السلوكيات

  فثثثالاأل لثثثد  النفسثثث  اإلثثثثرا  بثثثرام  علثثث  االعتمثثثاد إمكانيثثث  -
 .سوا  حد   عل  العاديي  وغير العاديي 

 العمريثثثث  المراحثثثل مختلثثثثف مثثثع النفسثثث  اإلثثثثثرا  بثثثرام  فاعليثثث  -
مك لثثثثد   االجتماعيثثثث  الجوانثثثث  تنميثثثث  بغثثثثر  اسثثثثتخدامها انيثثثث وا 
 . فالاأل
 الضثث را  التصثثد  فثث  والتدريبيثث  اإلرشثثادي  البثثرام  فاعليثث  -

 البثثثثثثثرام  شثثثثثثثأ  شثثثثثثثأنها فعاليتهثثثثثثثا وثبثثثثثثثوت االعنراضثثثثثثث  التحثثثثثثثد 
 .الع جي 
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 مبكثر  عمريث  مراحل ف   فالاأل سلوكيات بم حظ  االهتمام -
 المقثثايي  خثث ل مثث  عتنراضثث اال التحثثد  باضثث را  تنبثث   قثثد
 .بالروض  القبول أثنا  استخدامها يمك  الت 

 أ فثثال لمعلمثثات إرشثثادي  ببثثرام  تتعلثث  بحثثو  إجثثرا  إمكانيثث  -
 اضث را  ذو   فثالاأل مثع التعامل كيفي  عل  للتدري  الروض 
 .االعتراض  التحد 

 
 

 المراجع
 : المراجع العربية:أوالا 
(.الخصثثثثثايص السثثثثثيكومتري  2116)السثثثثثيد محمثثثثثد أبثثثثثو هاشثثثثثم  -

  spssألدوات القيثثثا  فثثث  البحثثثو  النفسثثثي  والتربويثثث  باسثثثتخدام 
 .مركز البحو  التربوي   كلي  التربي   جامع  الملك سعود

 و ثثثثثر  لل فثثثثثل  النفسثثثثثي  المشثثثثثك ت(.0892)مثثثثث ك جثثثثثرج   -
  .المعارف دار مكتب  القاهر  . ع جها

. والمراهقث  فولث ال  سيكولوجي  .(0886)العل  عبد الجسمان   -
 .للعلوم العربي  الدار عما  

 برنثثام  فاعليثث (. 2109)علثث  محمثثد المثثنعم عبثثد أمثثل   حبيثث  -
 االجتماعيثثثث  الكفثثثثا   تحسثثثثي  فثثثث   النفسثثثث  اإلثثثثثرا  علثثثث  قثثثثايم

 صثثعوبات ذو  المتنمثثري  لثثد  المدرسثث  التنمثثر سثثلوك وخفثث 
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 جامعثثثثثثث . التربيثثثثثثث  كليثثثثثثث  مجلثثثثثثث .  االبتداييثثثثثثث  بالمرحلثثثثثثث  الثثثثثثثتعلم
 . 47:  0 ص ص  (2)ا بنه
 اإلثثثرا  علثث  قثثايم  تثثدريب برنثثام  أثثثر(.  2102) أمثثل حبيثث   -

 المتفثوقي  لثد   اللغو  القصور جوان  بع  ع   ف  النفس 
 منشثور  غيثر دكتوراه رسال  . الدراس التحصيل  منخفض عقلياا 

 .بنها جامع  التربي   كلي .
  العثثثث  فاعليثثثث (. 2118) المجثثثثد بثثثثوأ محمثثثثود عثمثثثثا  حسثثثث   -

 لثثثثد  المتحثثثثد  العنثثثثاد اضثثثث را  خفثثثث  فثثثث  األنظمثثثث  متعثثثثدد
 .الواد  جنو   جامع  التربي  ماجستير كلي  رسال .  فالاأل
(. برنثام  تثدريب  قثايم علث  2107حسي   ربيع شعبا  حس  ) -

المثثثثدخل المعرفثثثث  السثثثثلوك  فثثثث  تنميثثثث  الثثثثوع  المعرفثثثث  آلبثثثثا  
  الت ميثثثثثثذ ذو  اضثثثثثث را  العنثثثثثثاد المتحثثثثثثد  وأثثثثثثثره فثثثثثث  خفثثثثثث

مجلثثثثثثثثثثثثث  كليثثثثثثثثثثثثث  التربيثثثثثثثثثثثثث  جامعثثثثثثثثثثثثث   .بنثثثثثثثثثثثثثا هماالضثثثثثثثثثثثثث را  أل
 .49 – 02بريل  ص ص : أ-(  الجز  األول 072.)األزهر

 العنثثثاد اضثثث را  مقيثثثا (.  2102) محمثثثد مجثثثد    الدسثثوق  -
 .المصري  األنجلو مكتب  القاهر  . والتحد 

 والسثثثلوكي  النفسثثثي   فثثثالاأل مشثثثك ت( .2110)أحمثثثد الزغبثثث   -
 .الفكر ارد. عما .  والدراسي 
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 النفسثثثثثثثي  المشثثثثثثثك ت(.2100) إبثثثثثثثراهيم العزيثثثثثثثز عبثثثثثثثد سثثثثثثثليم  -
 والتوزيثثع للنشثثر مسثثير ال دار  عمثثا  .   فثثالاأل لثثد  والسثثلوكي 
 .وال باع 

 فثثث  دراسثثث :  النفسثثث  اإلثثثثرا (. 0884)إبثثثراهيم محمثثثد سثثثليما   -
 عثثالم: للكتثثا  العامثث  المصثثري  الهييثث  اإلنسثثا   ونمثثو ال فولثث 
 .75-72 ص ص  (44)  الكت  

 النفسثثثثي  المتغيثثثثرات بعثثثث (. 2101) اسثثثثماعيل هالثثثث  سثثثثنار   -
 مجلثثثث  االبتداييثثثث   المرحلثثثث  فثثثث   المدرسثثثث التنمثثثثر ضثثثثحايا لثثثثد 

  071 -027 ص ص  ( 2)06 واجتماعي   تربوي  دراسات
 السثثثلوك اضثث را (. 2117) سثثثامح والكثثوثران   علثثث ؛ السثثيد  -

 .يروتب. والتوزيع والنشر لل باع  يوسف دار   فالاأل عند
(. المعالجث  االجتماعيث  المعرفيث  2105الصاد   عادل محمثد) -

عنثثثثثثاد ل ذو  الاللهويثثثثث  والثثثثثتحكم الثثثثثوظيف  المثثثثثانع لثثثثثد  األ فثثثثث
مركثثثثثثز  -مجلثثثثثث  التربيثثثثثث  الخاصثثثثثث المتحثثثثثثد  وأقثثثثثثرانهم العاديي .

المعلومثثثثثات التربويثثثثث  والنفسثثثثثي  والبيييثثثثث  بكليثثثثث  التربيثثثثث  جامعثثثثث  
 .الزقازي 

 فث  األسثر  اإلرشاد فعالي  (.2102) سيد عادل أحمد عباد   -
 المرحلثثثثثثث  ت ميثثثثثثثذ لثثثثثثثد  المتحثثثثثثثد  العنثثثثثثثاد اضثثثثثثث را  خفثثثثثثث 
 . سوا أ  جامع  التربي   كلي  دكتوراه ل ارس. االبتدايي 



 جامعة بورسعيد - فطاا المجلة العلمية لكلية رياض األ

 (3111)                          0202يو  ليو -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

(. اإلثثثثثثرا  النفسثثثثثث  "دراسثثثثث  فثثثثثث  0896عثمثثثثثا   سثثثثثيد أحمثثثثثثد ) -
 .األنجلو المصري  : القاهر   مكتب "ال فول  ونمو اإلنسا 

 العمثثثثثر مراحثثثثثل فثثثثث  النفسثثثثثي  ح الصثثثثث(. 2117) كليثثثثثر فهثثثثثيم  -
.  المختلفث  العمثر مراحثل فث  النفسثي  وصثحتهم بناؤنثاأ المختلف 
 . المصري  األنجلو مكتب    القاهر 

 علثث  قثايم برنثثام  فعاليث (. 2102) أحمثد حمثثد  حسث  محمثد  -
  فالاأل لد  المتحد  العناد اض را  خف  ف  بالف  الع  
 المعلومات مركز -لخاص ا التربي  مجل . التعلم صعوبات ذو 

   ( 0)–الزقثثثازي  جامعثثث  التربيثثث  بكليثثث  والبيييثثث  والنفسثثثي  التربويثثث 
 . 221: 257 ص ص

 معرفثثثث  برنثثثثام  فعاليثثثث (.2105)حسثثثث  محمثثثثد شثثثثيما  مرسثثثث   -
 رسثثثثثثال .   فثثثثثثالاأل عنثثثثثثد العنثثثثثثاد حثثثثثثد  مثثثثثث  للتخفيثثثثثثف سثثثثثثلوك 

  .بنها جامع  اآلدا   كلي  ماجستير 
 علث  نفسث  إثثرا  برنثام  ثرأ(. 2111)محمود منال   فمص  -

 رسثال . المدرسث  قبثل مثا ل فل االجتماعي  المهارات بع  تعلم
 .القاهر  جامع  التربوي   الدراسات معهد ماجستير 

 لمهثارات إثرايث  برنثام  فعاليث (. 2118) زكريثا  حسثن النجثار  -
 والتفكيثثثثر الناقثثثثد التفكيثثثر مهثثثثارات تحسثثثثي  فثثث  المعرفثثثث  ورا  مثثثا

 بالحلقث  التحصثيل  منخفضث الموهثوبي  لت ميثذا لثد   االبتكار 
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 المفضثل   التفكير أسالي  ضو  ف   األساس التعليم م  الثاني 
 .الشي  كفر جامع  التربي   كلي  منشور   غير دكتوراه رسال 
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