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 :ممخص الدراسة

تهدد هذهددلدذرس رإلدداذتسددءذرلعلرددبرذابج لدداذ الددبفيذس سددكيذرسسساادديذرسددد د يذ بس سدد ذادديذ
تخفلددددذ ددد اذرتدددةار ب ذرسدددد د ذذسددد  ذالبفدددبةذرسسا  ددداذرس ع رللدددا ذتعحددد  ذرس إرلددداذ بسسلشددداذ

(ذ00رس ع رللدداتذتددحذرلددعخكصذ (ذبفددكمذفددخذتكفلددلذرسسا  دداذ042رسسدددعخ فاذلرسسندلدداذفددخذ 
فخذرسليخذتزي ذ إجبتهحذ بلحارهذفسلبإيذلر  ذاللذالكثاذجخذرسسعدلطذج ءذفللبسذرتدةار ب ذ

(ذلددددددددشدر تذتددددددددحذتلدددددددددلسهحذ بسعدددددددددبليذتسدددددددددءذ9-6رسددددددددد د تذلتعددددددددارل ذالجسددددددددبإهحذفددددددددبذ ددددددددلخذ 
تلددددبم(تذفجسدجدددداذتددددب ةاذجدددد  هبذذ5-ذ دددددإذ6( 11فجسدجعلخ:فجسدجدددداذتجايعلدددداذجدددد  هبذ 

تلدددددددبم( ذ سدددددددبذتعحددددددد  ذرس إرلددددددداذ دددددددبسسع لار ذلر  لر ذر تلدددددددا:ذفللدددددددبسذذ5-دإذ دددددددذ6(ذ 11 
رتدددةار ب ذرسدددد د ذلرسدددليذيشةدددديذج دددءذلدددعاذال سدددب ذهدددي:ذرسدددد د ذرسسزدددب ذس سجعسددد تذرسل ددد ذ
لرسكعئدددباتذرسجعسب  ددداتذرسسشدددب تذرسشذدددباذرسحا ددديذرسزرلددد تذلرسسذدددنك ذفددد ذر  دددار  ذل الددددبفيذ

(ذج دداذ سسد ةذج ددعلخذاديذر لدعد  ذ02يعكدد ذفدخذ ذرسسكيذرسسساايذرسد د يذ بس سد ذرسدلي
لالتها ذرسشعدبليذابج لداذرسعالدبفيذاديذتخفلددذ د اذرتدةار ب ذرسدد د ذسد  ذالبفدبةذرسسجسدجداذ
رسعجايعلدداتذ باتددبااذتسددءذرلددعسارإذر عفددبمذالبفددبةذرسسجسدجدداذرسعجايعلدداذ هددلرذرسعحدددخذ سدد ذاعددااذ

ذدإذلرالبمذايذرسلعجب اذس عالبفي رسسعب سا ذلج مذلجد ذاالقذ رساذت ربللمبذ لخذرسل 
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 كمية التربية _ جامعة عين شسس

 مقدمة الدراسة:
تس ذرسةفدساذاعااذ اجاذايذ لدباذرالددب ذلرسد دلذرسسشبلد ذس عد لك ذرساللددلاذفثد ذ
زيددب اذرسكفددبرر ذرسلفسبسلدداذلرسجعسبجلدداذسدد  ذر بفددبةذللفدداذ دد اذرسسذددنك ذرسشفدددلا ذلتعدد الذ
فذددنك ذرسرددحاذرسشفدددلاذادديذرسثهدددإذ دددع ذرسع لددار ذادديذرسعفكلدداذلرسسددزريذاللذرسددد د ذلرسعدديذ

يذتسددددءذلجدددد ذل دددد ذاددديذر  ررذرسدددددتلفيذس ةفددد  ذلتعزددددسخذالجدددارضذرلفسبسلدددداذلفذددددنك ذتددد  
 ذلتذدلاذ(Goodman, 1997)ل د لاذلللصذرسلععبدذلرسشذباذرسسفااذلرسسذبك ذفد ذر  دار ذ

فخذرسسذنك ذرسشفدلاذس  ذر بفدبةذلرسسدارهللخذجدكلاذذ:02رسعلبلب ذرسد بللاذرسسبسسلاذتسءذال ذ
 ,Belfer)رسشفددددلاذسددد  ذرسعدددبس لخذيشذددداذلدددكةذلدددشدر ذرس إرلددداذفدددخذرسسذدددنك ذذ:52ج دددءذ

 ذلتعكد ذرسسذنك ذرسلفسبسلاذفخذالجارضذ رل لاذفث ذرسل د ذلرسكعئدباذلرساهدباتذاديذ(2008
 دددلخذتذدددس ذرسسذدددنك ذرسدددد د لاذر جدددارضذرسخبإجلددداذفثددد ذتلدددبراذرسعرددداهذلادددااذرسشذدددباذ

شفدددلاذسدد  ذر بفددبةذلرسسددارهللخذ سددالإذلرستددةار ب ذرسعخايعلددا ذل دد ذتعكطددءذرستددةار ب ذرس
رسد ددلذلسكددخذرسس يدد ذفشهددبذ دد ذ دددعساذفسهددحذلتسلدد ذتسددءذال ذترددعلذفزفشدداذتذرذسددحذتسددطذرسسددكيذ

ذرسسعنا 
لتسددد ذرسعلئددداذرسس إلدددلاذهددديذرسسندددب ذرسسثدددبسيذس ةفددد ذسكعددددباذرسسهدددبإر ذر لبلدددلاذذ

سدددكيذفدددخذرسكثلددداذفدددخذرسفسبسددداذسعشدددبرذطخردددلعوذلتددد جلحذلجدددد دذرسشفدددديذرسسسع ددد  ذلرسد ب ددداذلرس
رستةار ب ذرسد د لا ذ سبذالك ذرسس ي ذفخذرسعب ثلخذج ءذالهسلاذرسسكيذ بس س ذ دلدل اذسعلد  حذ

 & Baker & Gerler, 2004; Newsome)رسخ فدداذرسشفدددلاذ بسسدد رإسذرس ع رللددا

Gladding, 2003; Ray et al., 2004; Schmidt, 2003; White & Flynt, 

ذ(1999
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سسسااددديذرسدددد د يذ بس سددد ذفدددزييذفدددخذتلشلدددب ذرسسدددكيذ بس سددد ذفددد ذليسععددداذرسسدددكيذر
رسشسدددددذيذرسسسااددددديذرسددددد د يذسزيدددددب اذرسدددددد د لب ذرسسالد دددداذلتل لددددد ذرسددددد د لب ذرسزدددددبإاذسددددد  ذ
ر بفددبة ذلسلدد ذتددحذرسعاكلدد ذج ددءذالهسلدداذرس سدد ذج ددءذرسسدددعد ذرسسددبسسيذس شسدددذرسةعلسدديذلر فثدد ذ

رسةفد ذرسدليذرجععداذرس سد ذ د ذجدبسسيذلللداذذسألبفبةذفخذلكةذتجك ذر فدحذرسسعحد اذسحلددقذ
لرس سددد ذهددددذرسشذدددباذرسسا دددزيذ  (United Nations,1989) ب ددد ذس سردددب إاذاددديذرسةفدسددداذ

رسفددا يذس ةفدسدداتذرسددليذ حدد مذادديذجسلدد ذر ل ددب ذلادديذجسلدد ذر فددبكختذ سددبذادديذذسددجذرسعلئدداذ
لرسسشبلدددد ذ( ذليسدددد ذرسسددددكيذ بس سدددد ذجلددددد ذفددددخذرسسددددكيذرسفسددددبةذLandreth,2012رسس إلددددلاذ 

سسدبج اذر بفبةذرسليخذ سبلد ذفخذفذنك ذلفدلاذايذفا  اذفعنداا ذل د ذتدحذرلدعخ رفوذج دءذ
لةددبقذلرلدد ذادديذرس دددااذفشددلذرسعدددسلشب ذ ةايلدداذس سدددكيذرسشفددديذرسعشسددديذسع علدداذرس علبجدددب ذ
رسجعسبجلاذلرسلفسبسلاذسألبفبة ذ باتبااذتسءذذسجذ س ذرسسكيذ بس س ذفخذباقذرسسكيذرسعيذ

 ) تهد هذتسدءذفددبج اذر بفدبةذج دءذاهدحذرسسذدنك ذرسشفددلاذرسعديذيدرجهدلهدبذلرسعسبفد ذفسهدبج

Razak et al., 2018)   

ليلددددمذرسسدددكيذرسسسااددديذرسدددد د يذج دددءذراعدددارضذالهسلددداذت ددد رمذت للددداذاددديذرسجبلددد ذ
رسسساادديتذلال ذهددلرذرسع للدداذلدددهذيعددللذت للددار ذفدرزيدداذسددوذادديذرسجبلدد ذرسلفسددبسيذلرسددد د ي ذ

ر ذ إجب اذرسعشبرذرسسساايذتجدب اذ شدبرذرسسلد ذلفدبذيعس د ذ دوذفدخذالاكدبإذلد علاذاللذسجلكللداتذليل
 لثذيعحذرسعسبفد ذفد ذهدلدذر اكدبإذل  زدهبذجدخذبايد ذرسسشب ذداذرسددلاربلا ذ باتدبااذسسد  ذ
فخذرسفشلب ذر لدا ذفثد ذرسعحدثذجدخذر  سداذرسع ي داذاللذرسسزدب اذسهدلدذر اكدبإتذلتس دلحذرسسسلد ذ

رسسلكليتذلتس ي ذرسح يثذرسلرتيتذلإجب اذرسسزلذرس فثيتذلرلعخ رمذجس ذذرتلاذت جب لداذذرسعفكلا
( ذلفددددخذرسسددددد حذ ددددوذال ذرسسددددكيذرسسساادددديذرسددددد د يذ55-50تذصذص0226 بددددبهاذجسددددبإت

 سفهدفددددوذرسدددددب  ذسذ سنددددخذتةعللددددوذج ددددءذر بفددددبةذرسردددد بإ ذسددددلسجذ سععدددداذرسسددددكيذرسسساادددديذ
رسسددكيذرسسساادديذرسددد د يذلفرددسحذسلنددد ذفشبلددعبذفددخذذرسددد د يذ بس سدد ذهدددذعدددإاذفس سدداذفددخ

رسشب لددداذرسشسبللددداذسألبفدددبةذاددديذلدددخذفدددبذ عددد ذرسس إلددداذلالبفدددبةذرسسددد رإسذاددديذرسسار ددد ذر لسدددءذ
(Knell,2015,p120) ذ

 مشكمة الدراسة: 
فسثحذرستةار ب ذرسشفدلاذس عبس لخذسهبذجللإهبذايذل لذفعناذفخذرسحلدبا ذلتسد ذرسعلئداذ
رسس إلددددلاذهدددديذرسسنددددب ذرسسثددددبسيذس ةفدددد ذسكعدددددباذرسسهددددبإر ذر لبلددددلاذرسفسبسدددداذرسكزفدددداذسعشددددبرذ
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طخردددلعوذلتددد جلحذلجددددد دذرسشفدددديذرسسسع ددد ذلرسد ب دددداذلرسسدددكيذفدددخذرسكثلدددداذفدددخذرستددددةار ب ذ
س يددد ذفدددخذرسعدددب ثلخذج ددءذالهسلددداذرسسدددكيذ بس سددد ذ دلدددل اذسعلددد  حذرسخ فددداذرسددد د لا ذ سدددبذالكددد ذرس

 ذلفدددخذهدددلرذرسسشة ددد ذجدددبر ذهدددلدذرس إرلددداذسعشدددبرذ الدددبفيذفسااددديذرسشفددددلاذ بسسددد رإسذرس ع رللدددا
 د اذرتدةار ب ذرسدد د ذذسد  ذل د يذ بلحذج دءذرسسدكيذ بس سد تذل حدثذابج لعدوذاديذتخفلددذ

ذ اذرس إرلاذايذرسعدبؤس ذر تلا:تع خصذفذن ذلذالبفبةذرسسا  اذرس ع رللا
يدددعحذالدددوذ فددديذرسعددد لك ذذرسدددليرسسسااددديذرسدددد د يذ بس سددد ذهددد ذ سندددخذسعالدددبفيذرسسدددكيذ  1

ال ذ حدد مذالاددارمذت جب لددبمذادديذتخفلدددذ دد اذ رسسساالدداذلرسددد د لاذفدد ذلسدددذيذرسسددكيذ بس سدد 
ذرتةار ب ذرسد د ذذس  ذالبفبةذرسسا  اذرس ع رللا؟

فاذرسلدددعسارإياذالمذاللدددوذالاددددارمذف  عدددبمذيددددزلةذ سددد ذرلعهددددبرذهددد ذسألاددداذرا جددددب يذرسسعد ددد ذعدددد  0
 رسعالبفي؟ذ

 هل توجد فزوق بيه الذكور واإلواث فً االستجابة للبزوامج؟  5

 أهداف الدراسة:
ذته هذرس إرلاذرسحبسلاذتسء:ذذذذذ

ذ بفبةذرسسا  اذرس ع رللا ذرسسساايذرسد د يذ بس س ذ ذ شبرذ البفيذس سكيذ1
 هلرذرسعالبفيذايذتخفلدذ  اذرتةار ب ذرسد د ذذس يهح ذ ذرلععبإذف  ذابج لا0

 أهنية الدراسة:
 األهسية الشظرية: -1

تكسخذالهسلاذرس إرلاذفخذرسشب لاذرسشثاياذاديذفارجسداذجد  ذفدخذرسعحددمذلرس إرلدب ذرسعديذ
التــالت ت السشاةــلة التــي  س ــن تشبلسددلذجددكيذرتددةار ب ذرسددد د ذسدد  ذر بفددبةتذلتح يدد ذ

 برنامج إرشادي. االعتساد عميها للشاء
 ر هسلاذرسعةعلللا: -2

فدشثحذلفدجدوذتكسخذالهسلاذرس إرلاذفدخذرسشب لداذرسعةعلللداذاديذرسحبجداذتسدءذلجدد ذ الدبفيذ
يددددااذرلدددعارتلجلب ذسعةددددياذرسسزيددد ذفدددخذر اكدددبإذلرسدددد د لب ذتددددبج ذر بفدددبةذج دددءذرسعكلددددذ

ذليس سهحذرلعارتلجلب ذس سدرجها 
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 مصطمخات الدراسة:
 Cognitive behavioral play therapy الدمهكي بالمعبالسعرفي  الع ج -1

 سددداهذرسسدددكيذرسسسااددديذرسدددد د يذ الدددوذرلدددعكهذ جسددد ذ ددد ذرسةددداقذلرالدددعارتلجلب ذ
رسسساالاذاللذرسد د لاذرسعيذتسس ذج ءذفدبج اذر اار ذ شجب ذايذرسع  د ذج دءذفذدن اذرلفسبسلداذ

رسددد د يذالعزددسخذرسسذددبإ اذادديذذفسلشدداتذليذددلاذرسجددزرذرسسساادديذفشددوذتسددءذرسعفكلدداتذالفددبذرسجددزر
اللذددةاذجس لدداذج ددءذلحدددذ جس هددبذتسثدد ذلعددااذترددحلحلاذ اكددبإهحذرسددد علاذلسددد د لبتهحذللدداذ

ل لددثذال ذر بفدبةذسذ سنددشهحذرسعسعلداذجددخذفذدبك هحذلرلددعلبلهحذسفثلمدبتذسكددخذ د سمذفددخذذرسعدراللدا 
 بس سددد ذفدددزييذفدددخذذسدددجذ سعدددال ذجشهدددبذالاشدددبرذرس سددد تذسدددلسجذ سععددداذرسسدددكيذرسسسااددديذرسدددد د يذ

تلشلدددب ذرسسدددكيذ بس سددد ذفددد ذرسشسددددذيذرسسسااددديذرسدددد د يذسزيدددب اذرسدددد د لب ذرسسالد ددداذلتل لددد ذ
ليسعسد ذ الدبفيذرس إرلداذرسحبسلداذج دءذرلدعخ رمذ سداذاشلدب ذذرسد د لب ذرسزبإاذس  ذر بفدبة 

ذرسسكيذرسسساايذرسد د يذهي:
 رسعس لحذرسشفديذpsycho-educationذ
 تجب اذرسعشبرذرسسساايذCognitive restructuringذ
 لرسسلكللاذذرسجس ذرسلرتلاذرس جب لاذPositive and rational Self-Statementsذ
 رسشسلجاذذModelingذ
 ذالل داذ  ذرسسذنك ذProblem solvingذذ
 ذرسعذنل ذShapingذ

 اضطرابات الدمهك -2
بذ لدددعلمبذلسكشهددبذتذددن ذفردد إذ  دد ذتسدد ذرسسذددنك ذرسددد د لاذسدد  ذر بفددبةذالفددامرذطددبلسم

ددبذس زدد داذرسجعسبجلدداذس ةفدد ذلرسعلئدداذلرسحبسدداذ سآل ددبر ذلبسعمددبذفددبذتكددد ذهددلدذرسسذددنك ذرلسنبلم
رسشسبللا ذلج ءذرسالحذفخذال ذلبسعلداذرسسذدنك ذرسدد د لاذف  عداتذتسذال ذ سزدهبذ د ذ ددعساذاللذ

زددسخذرا رإاذر لسلدداذ ندد ذفددخذالجدارضذرتددةار ب ذرسشسدددذرسسردعيذاللذ بسدداذبعلدداذ بفشدا ذلتع
ستةار ب ذرسد د ذس  ذر بفبةذفدبج اذر  برذج دءذتس دحذرلدعارتلجلب ذلد د ذاسبسداذسعسزيدزذ

ذرسد د لب ذرسسالد اذس  ذالبفبسهح 
ليسنخذترشلدذرسسدرف ذرسعيذتدبهحذايذرتدةار ب ذرسدد د ذسد  ذر بفدبةذتسدءذاكاداذجدرفد ذذ

ذهي:ذ
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 دتذللددصذرسع ل دداذفثدد ذللددصذرسح يدد تذفدداضذجدرفدد ذفعس لدداذ بسةفدد ذفثدد ذ رتددةار ب ذرسشسدد
 بعيذفزفختذر  لياتذ  اذرسشدمتذتسدذرسدس تذتالاذرسككم( 

 جدرف ذ لئلاذفث ذ لل ذرسسشزةذاللذرسس إلاتذرسحافب تذ  اذااصذرسعحفلز(ذ 
 جدرفدد ذاللدداياذفثدد ذ رسعس دد ذللدداذر فددخذ ددلخذرسدرسدد يخذلرسةفدد تذر  ددداذرسلبلددلاذلراهسددبةذاللذ

رسةفددد تذرلفردددبةذرسدرسددد يختذرستدددةاراذرسشفدددديذ  ددد ذرسدرسددد يخذاللذتسدددببيذتلدددبراذفسبف ددداذ
 (Lulla et al. , 2019)رسسخ إر تذال ر ذر جزرر(

لبعلمبذس سللبسذرسسدعخ مذايذرس إرلاذرسحبسلاتذاإلوذ سنخذتسايفذرستةار ب ذرسدد د لاذ
سةفدددد تذلتذددددس :ذ الهدددبذفجسدجدددداذفدددخذرسددددد د لب ذلرسلفسدددبس ذرسكتدراللدددداذرسعددديذ سددددبلءذفشهدددبذر

رسددددد د ذرسسزددددب ذس سجعسدددد تذرسل دددد ذلرسكعئددددباتذرسجعسب  دددداتذرسسشددددب تذرسشذددددباذرسحا دددديذرسزرلدددد تذ
ددبذسعلدد يار ذذلرسسذددنك ذفدد ذر  ددار ذاللذرسلدددحباذرسجعسددبجي  لرسعدديذيعحدد  ذفدد  ذتهدإهددبذلالم

ذرسسس سلخ 
 البرنامج اإلرشادي: -3

عيذتعللذسألبفبةذتس حذجدرل ذفساالاذ س ذرسعالبفيذرسحبسيذ سثب اذرسدلل اذراجارللاذرس
للدد د لاذلرلفسبسلددا ذليسدد ذرسعالددبفيذر  راذر لبلددلاذرسعدديذتددحذتجدد ر هبذسعخفلدددذ دد اذرتددةار ب ذ
رسد د ذس  ذر بفبةتذجدخذبايد ذرلدعخ رمذجد  ذفدخذرسفشلدب ذرسسساالداذلرسدد د لاتذلذسدجذبعلدبمذ

إ اذاددديذرسسللدددبسذرسسددددعخ مذسسندلدددب ذر  سدددب ذرسددددعاذستدددةار ب ذرسدددد د ذسددد  ذر بفدددبةذرسددددر
 بس إرلدداذرسحبسلدداتذلتددحذتلدد  سهبذ سددبذيعشبلدد ذفدد ذرسةعلسدداذرسشسبللدداذسألبفددبةذجددخذبايدد ذ فجهددبذ

ذ سدر دذسس  
 حالود الالراةة:

 تعح  ذرس إرلاذرسحبسلاذفخذلكةذرسشلباذرسعبسلا:

 مهضهع الالراةة: -1
 ذتخفلدذ د اذرتدةار ب ذرسسساايذرسد د يذ بس سذس سكيرسعساهذج ءذف  ذابج لاذ البفيذذ 

ذرسد د ذس  ذالبفبةذرسسا  اذرس ع رللا 
ذذالسشهج الستلع: -۲
رسسددشهيذرسعجايعدديذرسددليذ سعسدد ذج ددءذترددسلحذتجايعدديذيعكددد ذفددخذفجسدددجعلخذر لسددءذتجايعلدداذذ

ذتع لءذ البفيذرسسكيتذلرسثبللاذتب ةاذسذتع لءذرسعالبفي 
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 عيشة الالراةة:  -۳
(ذفدخذرسدليخذتزيد ذ22فللذرسسا  داذرس ع رللداتذتدحذرلدعخكصذ (ذبفكمذفخذتك042تعكد ذفخذ  

 إجدددبتهحذ دددبلحارهذفسلدددبإيذلر ددد ذاللذالكثددداذجدددخذرسسعدلدددطذج دددءذفللدددبسذرتدددةار ب ذرسدددد د تذ
ذ(ذلشدر تذتحذتلدلسهحذ بسعدبليذتسءذفجسدجعلخ:9-6لتعارل ذالجسبإهحذفبذ لخذ 

  تلبم(ذ5-ذ دإ 6( 11فجسدجاذتجايعلاذج  هبذ 

 تلبم(ذ5-ذ دإ 6(ذ 11ج  هبذ فجسدجاذتب ةاذ 

ذ-لتعزسخ:ذذاألدوات السدتخالمة:-4
  0218فللبسذرتةار ب ذرسد د تذتج ر ذرسعب ثذ ) 

  البفيذرسسكيذرسسساايذرسد د يذ بس س ذتذتج ر ذرسعب ث  

 فللددددبسذرسسدددددعد ذرسجعسددددبجيذرس عرددددب يذسأللددددااذرسسردددداياتذتجدددد ر ذجعدددد ذرسسزيددددزذ
 ( 0215رسذخص 

ذ:األةمهب اإلحرائي -5
   فسبف ذرسإتعباذرسععب سيذسعلالد 

  رسعح ل ذرسسبف ي 

 رلععبإذلي كد دخذWillicoxonس سلبإلاذ لخذجلشعلخذفاتعةعلخ ذ 

  لتشيذذ–رلععبإذفبMann-Whitney-U testس سلبإلاذ لخذجلشعلخذفدعل علخ ذ 

 اإلطار النظري: 
ددبذس سفددبهلحذر لبلدلاذس  إرلدداتذلرسعدديذترابددبإذرسشثدايذيعزدسخذذذذذذذ عسثد ذادديذففهدددفلخذجاتم

سدد  ذر بفدددبةتذلففهددددمذرسسدددكيذرسسسااددديذرسدددد د يذذرتدددةار ب ذرسدددد د اللبلددللخذهسدددبذففهددددمذ
ذ بس س  

 أواًل: اضطرابات الدمهك لالى األطفال:
رلددددددددعخ رمذفرددددددددة لذجراجب ددددددددب ذرسددددددددد د لاجذذ(Graubard,1973,p.246) حعددددددددلذ

behavioral disabilitiesرسدليذ ساادوذ الدوذج   ذفجسدجداذفعشدجداذفدخذرسدد د لب ذرسسفابداذذ
ر اسددبةذرسل ابجلداذلرسس لرللدداذتسدءذرسكعئددباذلرسلددحباتذرسعدديذيدد إ ذلرسسزفشداذلرسلحارالدداذفدخذ

ذرسسك ظذج مذفكرفعهبذذليال ذايذال ذتعد دج ذ
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رستدددةاراذرسدددد د يذاللدددوذجذاليذلددد د ذفخع ددددذاللذذ(Ross,1974,p.63)ليسددداهذ
خذرسد د ذرسجعسبجيذرسدديتذليعسبإضذف ذرسسسبيلاذرسجعسبجلاذس د د  ذليل ذ ردإاذطبذذج

ذفعكاإاذلط ي اذلسذيعشبل ذف ذجساذابج و ج
(ذفرة لذجرستةار ب ذرسدد د لاجذسشطدبإاذتسدءذKauffman,1977,p.23  ليدعخ مذذذذذذذ

للدددداذفلعدسدددداذهدددد سرذر بفددددبةذج   ذرسددددليخذ دددددعجلعد ذ ذددددن ذفددددزفخذلف حدددددمذسعلئددددعهحذ ةدددداقذ
ذلإتبجذرجعسبجلمبذاللذللاذ ذفاتلاذطخرلمبتذلسكشوذ سنخذتس لسهحذرسد د ذر كثاذ عدسم

ذل ح دةذلهب اذرسدعسلشب ذ د الذرسعدب ثد ذاديذرسعذدنلجذاديذرسعا لدزذج دءذرسدد د ذرسثدبهاذذذذذذذ
(ذال ذرسددد د لاذ دد ذ(Bandura,1977س إرلدداذرسسفددبهلحذرسسساالددا ذالدد ذال إ ذذلتحدددةذرهعسددبفهح

ادديذتفدددلاذاللدددر ذفسلدد اذفددخذرسددد د  ذلالطددبإ ذلثايدداذرسددعس حذرسجعسددبجيذتسددءذفدددبهساذذاذدد ل
رسل إر ذرسسساالاذس فا ذايذجس لاذرسعس ح ذ سبذ  ال ذ إرلاذرسسع لار ذرسدج رللاذفث ذرسلفسبس ذ
لر اكددبإذلرسسك ددب ذرسعلشذخرددلاذلرسةايلدداذرسعدديذتدد ااذ هددبذج ددءذرا إر ذلجس لدداذرسددعس حذ ذددن ذ

ذجبم ذ
ذلرسد د لاجذذذذذذذذ ذرسلفسبسلا ذجرسرسد ب  ذفرة ل ذتهدإ ذتسء ذرسعةدإر  ذهلد ذال   ل  

Emotional and behavioral difficultiesذرس عسب ذ ذرسسرة لذي ةذج ءذفحبلسا ذهلر ت
جخذرسعسايفب ذرسعيذت   ذج ءذرسد د ذرسسك ظذالطتذلرسشثاذايذرسحبساذرسدج رللاذلرسلفسبسلاذ

ذ ذليل ا ذس يهحذ(Bowman,1990,p.198سألبفبة  ذ ا  ذيدعفد  ذرسليخ ذرسعكفلل ذال  )
ذ ذن ذ ذتخ م ذللاذُف عبا ذلرلفسبسلا ذر علبجب ذرجعسبجلا ذج    ذس يهح ذل د لا عسد ب ذرلفسبسلا

ذاي ذتجبإاذرسعس حج  ذال ذرسرسد ب ذرسلفسبسلاذ(Williams,1991 لخذ ك ظذ للاذفكلح )
ذ ذتسءذلرسد د لاذت ةيذفجسدجاذلرلساذفخذرسسذبك ذرسشفدلات ذفخذرستةار ب ذرسسزفشا   رمر

ذرسد د ذرسسزةااذف  عمب ذ
لتدجد ذفحدبلس ذج يد اذسعردشلدذرستدةار ب ذرسدد د لاذسد  ذر بفدبةتذرجعسد  ذج دءذذذذذذذذ

 لبإجلدا لد د لا تسدءذرتدةار ب الكثداذفدخذفحددإذلرتجدبدذس عردشلدتذ لدثذعدشفهبذرسدعساذ
 ل د لا تخاي تذلا ا(تذلرتةار ب رسخبإيتذاليذفدجهاذلحدذر لايخذ ج لر تذفدجهاذلحدذ
 ,Gimple, G. & Holland, M. 2003)فخدبلهتذرلددحبا(ذ(رسد رل  لحدد  رل لاذفدجها

p.3) ذ
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بذرسعرشلدذرسد د يتذليا زذهلرذرسعرشلدذج ءذلعدذرسد د تذذذذذذذذ لفخذرسعرشلفب ذال زم
(ذKauffman,1997رسسجسدجددداذرسعددديذيشعسددديذتسلهدددبتذفثددد ذتردددشلدذ داسدددب ذ ذللتدددسوذتدددسخ

رسددليذ رددشدذرتددةار ب ذرسددد د ذتسددءذالإ دد ذائددب ذإللدددلاذهددي:ذرسحا دداذرسزرلدد اذلرسل ابجلدداتذ
ذرسس لرللاتذرسلدحباذل ردإذرسشزيتذفذبك ذرسشسدذرسخ ليذلرسجشد  ذ

ذDSM-5لسحذيا ذايذرس سل ذرسعذخلريذلرا ردبليذرسخدبفلذسكتدةار ب ذرسشفددلاذذذذ
 American Psychiatric Association, 2013ذتسايدفذسسددسءذرتدةار ب ذرسدد د ذ)

س  ذر بفبةتذلسكشوذ  ذفلزذجد اذرتدةار ب ذفاتعةداذلدكةذفا  عديذرسةفدسداذلرسسارهلداذتحدلذ
-Disruptive, Impulseفددددسءذجرتدددةار ب ذرسعذددددشذلرسدددعحنحذ بسلددد اب ذلرسعرددداهجذذ

Control, and Conduct Disordersذتعزسخ:ذ
 رتةاراذرسعح يذرسجعارتيذذOppositional Defiant Disorderذ: 

ذلهدذلسطذفخذرسسزريذرس بت /رسسرعيتذلرسد د ذرسسجب ة/رسسعح يتذاللذرسلعلبفي 
 رستةاراذرسلفسبسيذرسسعلة ذIntermittent Explosive Disorderذ: 

ليعسلددزذ ح لددب ذفعكدداإاذفددخذجدد مذرسلدد إاذج ددءذرسدددلةااذج ددءذرسدد لرا ذرسس لرللدداذرسعدديذيعج ددءذ
 اللذرسس لر ذرسع ليذج ءذرسحلدرلب ذاللذرسسسع كب ذاللذر اار  الهبذتفبذرسس لر ذرس فثيذ

 رتةاراذرسعراهذConduct Disorderذ: 

لهددددذلسدددطذرسدددد د ذرسسعكددداإذلرسسددددعساذرسدددليذتشعهدددجذالدددوذرسحلددددقذر لبلدددلاذسآللدددايختذاللذ
رسلدرجدد ذرسجعسبجلدداتذادديذتبددبإذرسفئددب ذر إ دد ذرسعبسلددا:ذرسسدد لر ذج ددءذرسشددبسذاللذرسحلدرلددب تذ

ذسسسع كب تذلرسخ ر ذاللذرسدا اتذلرسلعهبكب ذرسخةلااذس لدرج  لت فلاذر
 رتةاراذرسذخرلاذرسسزب اذس سجعس ذAntisocial Personality Disorder: 

ليعسلددزذرسددليذ سددبليذفددخذهددلرذرستددةاراذ ددشسطذفددخذرسلددعخفبهذاللذرلعهددب ذ لدددقذر لددايختذ
رسلدبلد  ذل د ذ ندد ذفعددإاذذلرلعهب ذرسلدرج ذرسجعسبجلاتذلرسطعار ذايذل د لب ذتعسدبإضذفد 

ادديذرسخدد ر ذلرسكددلاذسعحللدد ذفنبلدد ذطخرددلاذاللذفعسددا ذلس  ددوذفلدد ذتسددءذرسلدد اب ذلرسس لرللدداتذ
اهدددذ فعلدداذتسددءذرسذددسدإذ بسسدددئدسلاتذفسددبذيدد  يذتسددءذجدد مذت علدداذفةبسدد ذرسسسدد ذاللذرسسعزرفددب ذ

ذعيذالسحلهبذ ب لايخ ذرسسبسلا ذلجكلاذج ءذذسجتذ فعلاذتسءذرسش متذل  ذيعاإذرسسدر  ذرسد علاذرس
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بذايذرس سل ذرسعذخلريذلرا ربليذرسخبفلذسكتةار ب ذرسشفددلاذذ -DSMللإ ذال زم
(ذجدد اذرتددةار ب ذاللددا ذتحددلذAmerican Psychiatric Association, 2013 ذ5

ذفدسلب ذلترشلفب ذاللا ذ سبذي ي:
 رتةاراذللصذرسلععبد/اااذرسحا اذAttention-Deficit/Hyperactivity: 

تذNeurodevelopmental Disordersتحدلذفددسءذجرتدةار ب ذرسشسدددذرسسردعيجذذلإ 
لهدذلسطذفدعساذفخذج مذرسلععبدذل/اللذاااذرسحا اذلرسل ابجلاتذيد ااذج دءذر  ررذرسلددفيذ

 س فا  
 رتةاراذرسذخرلاذرسجعسب  اذDependent Personality Disorderذ: 

تذليعسلدددزذرسدددليذPersonality Disorderلإ ذتحدددلذفددددسءذجذرتدددةار ب ذرسذخردددلاجذ
 سبليذفخذهلرذرستةاراذ دجد ذ بجاذ رلساذتسدءذإجب داذلرهعسدبمذر لدايختذليعسلدزذلد د وذ
 بسلللددب ذلرسخدددهذفددخذرسلفرددبةتذلعددسد اذرتخددبذذرسلددارإر ذرسلدفلددافذليحعددبيذر لددايخذادديذ

تذليجدد ذعددسد اذادديذرسعسعلدداذجددخذفخبسفعددوذسآللددايخذ دددع ذلداددوذفددخذالدد ذتدددسيذرسسدددئدسلا
 س جحذاللذرسسدرالا ر
 رستةاراذرسكعئب يذرساللديذMajor Depressive Disorder: 

تذليعزدسخذفدزييذDepressive Disordersلإ ذتحدلذفددسءذجرستدةار ب ذرسكعئب لداجذذ
فخذرسسزريذرسسنعئ ذاللذال ر ذرسهعسدبمذلرسسعسداذ  سندخذال ذ ندد ذجشد ذر بفدبةذاللذرسسدارهللخذ

  ااذ ذن ذف حدمذج ءذر  ررذرسدتلفيذس فا  ايذعدإاذفزريذفدعثبإ( ذلرسليذي
 رتةاراذرسل  ذرسجعسبجيذ: Social Anxiety Disorderذ 

تذلهددذيعسلدزذ دبسخدهذفددخذذAnxiety Disordersلإ ذتحدلذفددسءذجرتدةار ب ذرسل د جذذ
رسسدر دددذرسجعسبجلددداذ لدددثذ ددد ذيعسددداضذرسفدددا ذسسار عددداذر لدددايخ ذلاددديذر بفدددبةتذيشع ددديذال ذ

قذرسعسبفددد ذفددد ذر  دددار ذلسدددللذالدددطذلدددكةذرسعفدددبجك ذفددد ذرسعدددبس لخ ذ حددد مذرسل ددد ذاددديذلدددلب
ل باتددبااذتسددءذذسددجتذ بسشدددعاذسألبفددبةتذ سنددخذرسعسعلدداذجددخذرسخدددهذاللذرسل دد ذ بسعنددبرتذاللذ

اللذرسالعداذذتذاللذرسفذ ذايذرسعح مذايذرسسدر دذرسجعسبجلاتfreezingرس ز تذاللذرسعجس ذ
ذايذرسلدحباذلتجش ذرسسدر دذرسجعسبجلا 

ذ
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 رتةاراذرسل  ذرسسبمذذGeneralized Anxiety Disorderذ: 
بذتحلذفددسءذجرتدةار ب ذرسل د جذ تذلهددذرتدةاراذيعسلدزذAnxiety Disordersلإ ذال زم

ذ بسل  ذرسسفااذرسليذسذياتكزذج ءذفدتد ذفح   
تسدءذال ذرستدةار ب ذذ( Shen et al., 2018, Ogundele, 2018)لتذدلاذ إرلدا
بذ هددددي:ذسددد  ذر بفدددبةذاددديذلدددخذفدددبذ عددد ذرسس إلددداذلاددديذلدددخذرسس إلددداذرسشفددددلاذر كثددداذطدددلدجم

رتةاراذاااذرسحا اذلللصذرسلععبدتذلرتةاراذرسعحّ يذرسسسبإضتذلرتةاراذرسل د ذرسسدبمتذ
ذالج دءذفدخذرالدبمذفدخذ لدثذادااذرسحا داذلللدصذ لرتةاراذرسعرداه ذلُيثهداذرسدل دإذفسد سم

لرسددددد د ذرسسزددددب ذس سجعسدددد ذذرسلععدددبدتذلرتددددةاراذرسعحددددّ يذرسسسددددبإضتذلرتددددةاراذرسعردددداهت
(ذادديذ ددلخذتثهدداذرالددبمذExternalizing Behaviors رسددد د لب ذرسسدجهدداذلحدددذرسخددبإيذ

ذالج دددءذفدددخذرسدددل دإذفدددخذ لدددثذرتدددةاراذرسل ددد ذرسسسسدددحذلرتدددةاراذرسكعئدددباذرساللددددي ذفسددد سم
لتذدددلاذلعدددبليذ إرلددداذ( ذInternalizing Behaviors رسدددد د لب ذرسسدجهددداذلحددددذرسددد رل ذ

 ددب  ررذر كددب  سيذذادديذرسةفدسدداذرتددةار ب ذرسددد د تسددءذرإتعددباذذ(ذ0218جسددبإت بددبهاذلددس ذ
 سددبذتدجدد ذجك دداذجندددلاذ ددلخذرسكفددبراذرسجعسبجلدداذلرتددةار ب ذذلرسسهشدديذلرسشفددديذرسزددسلد 

رسددد د  ذ باتددبااذتسددءذاللددوذ سنددخذرسعشعدد ذ بسددد د ذرسسزددب ذس سجعسدد ذسدد  ذر بفددبةذفددخذلددكةذ
رسجعسبجيتذلرسسدئدسلاذرسجعسبجلا(ذ سسشءذال ذللباذهليخذذ س يذرسكفبراذرسجعسبجلاذ رسدجي

ذرسعس يخذيشع ذ ثهدإذرسد د ذرسسزب ذس سجعس  ذ
تسءذال ذلر  ذفخذذ(Shen et al., 2018, Faravelli et al.,2009)لتذلاذ إرلاذ

كددد ذجذدددااذالبفدددبةذ سدددبلد ذفدددخذرتدددةاراذلفددددي ذليددداتعطذجدددشلذرسدددل دإذلرسسددداضذرسسزدددديتذ
 ر ذر متذلتدد ليذرسدتدد ذرسجعسددبجيذرس عرددب يذفدد ذزيددب اذلةدداذلسدددذلبددكقذرسدرسدد يختذلالدد

لبعلمبذس سللبسذرسسدعخ مذايذرس إرلاذرسحبسلاتذاإلوذ سنخذرتةاراذلفديذايذفا  اذرسةفدسا ذ
تسايدددفذرستدددةار ب ذرسدددد د لاذ الهدددبذفجسدجددداذفدددخذرسدددد د لب ذلرسلفسدددبس ذرسكتدراللددداذرسعددديذ

سسزددب ذس سجعسدد تذرسل دد ذلرسكعئددباتذرسجعسب  دداتذرسسشددب تذ سددبلءذفشهددبذرسةفدد ذلتذددس :ذرسددد د ذر
لرسعدديذيعحد  ذفدد  ذذرسشذدباذرسحا ديذرسزرلدد تذلرسسذدنك ذفدد ذر  دار ذاللذرسلدددحباذرسجعسدبجي 

ذرسسس سلخ تهدإهبذلالمبذسعل يار ذ
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 ثانيًا: الع ج السعرفي الدمهكي بالمعب:
كتدةار ب ذلرسدليذيشةدديذ دعش ذرسسكيذرسسساايذرسد د يذج دءذرسشسددذيذرسسسااديذس

 ,Beck& Emery)ج ءذرسعفبج ذ لخذرسسس لب ذرسسساالاذلرسد د لاذلرسلفسبسلداذلرسفددلدسدجلاذ

 ذللالدددبمذسهدددلرذرسشسددددذيذيعذدددن ذرسدددد د ذرسسزدددةااذاددديذرسشهب ددداذ عسعلددداذجدددخذرسعفكلددداذ(1985
 فكاذ هبذذرسد عيذرسسعحلزذلللاذرسسلكليتذابلفسبس ذلل د لب ذرسذخصذتعح  ذ بسةايلاذرسعي

ذايذرسسبسح ذ
لجد ذاكمذفددعديب ذفدخذرسسسااداذرسعديذإ سدبذت سد ذ لإمرذاديذذ(Beck,1967)لفلزذ

تفددلاذرستددةاراذلاددءذجكجددوذهددي:ذر اكدبإذرسع لبللدداتذرسسخةةددب ذاللذرساعارتددب ذرسعحعلدداتذ
لرسعذدددهب ذرسسساالددا ذلفددخذاددحذ لدددمذرسسددكيذرسسساادديذرسددد د يذج ددءذاكادداذراعارتددب ذاللبلددلاذ

ذهي:
 ت ااذالاكبإذرسفا ذج ءذرلفسبستوذلل د لبتوذتجبدذر   رم  .1

 تعذن ذت إركب ذرسفا ذلتفدلارتوذسأل  رمذفخذلكةذفسعل رتوذلراعارتبتو  .2

تشعذدددداذر لةددددبرذرسسشةللدددداذاللذرسعذدددددهب ذرسسساالدددداذسدددد  ذر اددددار ذرسددددليخذ سددددبلد ذفددددخذ .3
 (Beck, 1976)عسد ب ذلفدلا 

 errors inل بسشددعاذسألبفدبةذادإ ذفدبذسد يهحذ ذدن ذالكعداذهددذر لةدبرذاديذرسسشةد ذ

logicالكثاذفخذر اكبإذللاذرسسلكللاذاللذرسسذدها ذليشةع ذهلرذ ذن ذلبصذج دءذر بفدبةذذ
 ذ(Knell,2015)رسرددددد بإذرسدددددليخذ فكدددددال ذ ةعلسدددددعهحذ ذدددددن ذللددددداذفشةلددددديذلاللدددددبليذل ددددددي

فددخذرسفشلددب ذرسعدديذتهدد هذتسددءذتخفلدددذالجددارضذذليعزددسخذرسسددكيذرسسساادديذرسددد د يذفجسدجددا
رستددةاراذرسشفددديذفددخذلددكةذرسعسدد ي ذرسسعبطدداذس عفكلدداذرسسخعدد ذرسددليذ رددب عهب  لثذ سسدد ذ
رسسسددبسيذج ددءذتح يددد ذلرسسثدددإذج دددءذاللسددباذرسعفكلددداذرسسخعدد ذلت للاهدددب ذليددعحذرسكذددددذجددخذهدددلدذ

ةذتسددد ي ذر اكدددبإذر اكدددبإذسددد  ذرسعدددبس لخذفدددخذلدددكةذاللدددئ اذفا دددزاذلرلدددعشعباذ  لددد  ذلفدددخذلدددك
رسكتكلفلاذرسساتعةاذ ب جارضذلرسد د لب ذرسسخع اذ دبج ذرسسسبسيذرسفا ذج ءذتل لد ذر جدارضذ

ذلتس ي ذرسسسعل ر ذلرسعد سب ذلرستجبهب  ذذ
سذ سنخذسألبفبةذرسعسعلاذجخذفذبك هحذلرلدعلبلهحذسفثلمدبتذذ(Axline,1969)للالبمذسدذ

اللددوذ لشسددبذذ(Landreth,2012)رس سدد  ذل بسسثدد ذيددا ذسكددخذ دد سمذفددخذذسددجذ سعددال ذجشهددبذالاشددبرذ
ي سدد ذر بفددبةذ سنددشهحذرسعسعلدداذجددخذفذددبجاهحذرسددد علاذ  إجدداذال ددد ذفددخذرسدتدد ذرسحلللدديتذهددلرذ
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 لدوذالاشدبرذرس سدد ذ ذدساذر بفددبةذ سزيد ذفددخذرسثلداذلرسلدد إاذج دءذرسددعحنحذاديذ لددبتهح ذفدخذلددكةذ
ددبذ ة دد ذر بفددبةذتدد إيجلمبذفذددبجاهحذرسددد عل اتذليذددن د ذطددسدإمرذ علدد ياذرسددلر ذرسددليذرس سدد ذال زم

ال ذرسسدكيذ بس سد ذذ (Bratton et al.,2005) س ذتدالإيمبذس عشسلداذرسلرتلداذرسجعسبجلدا ذليدا ذ
فشبلدد ذسسخع دددذرسحددبس ذلر جسددبإذلر جشددبسذلرسثلباددب ذلادديذرسس يدد ذفددخذرسحددبس ذرسك لشلنلدداذ

ذلللاذرسك لشلنلا ذ
ددبذج ددءذلذ جهدداذلثدداذرسسسددبسيذ دددةذتسلددب ذرسع للدداتذليسعسدد ذطددن ذرسسددكيذ بس سدد ذال زم

اليذرسةايلاذرسعيذ سعس ذج لهبذهلرذرسشد ذفدخذرسسدكيذج دءذت د رمذت للدا ذلتشةعد ذلفدلذتسلدب ذ
بذج ءذرسسكيذ بس س  ذلفخذ رسع للاذرسعيذتشةع ذج ءذر لدر ذرسسخع فاذفخذرسسكيذرسشفديذال زم

 Generalized play ذرسسسسدحذاحذتدج ذفشب يذفخع فداذس سدكيذ بس سد ذاهشدب ذرسسدكيذ بس سد

therapyتذلرسسددكيذ بس سدد ذرسسسا ددزذ دددةذرسةفدد ذChild centered play therapyتذ
 Gestaltتذلرسسكيذ بس س ذرسجذة عيذAdlerian play therapyلرسسكيذ بس س ذر  سلايذ

play therapyتذلرسسددكيذرسسساادديذرسددد د يذ بس سدد ذCognitive behavior play 

therapy ذ
لرسسكيذذCBPTشب ذاللجوذتذب وذلرلعكهذ لخذرسسكيذرسسساايذرسد د يذ بس س ذله

 ذاللجوذرسعذب وذتعسثد ذاديذت بفداذجك دب ذجكجلداذر جب لدافذلرسعدرعد ذفدخذPT بس س ذرسعل ل يذ
لددكةذاللددبسل ذرس سدد تذلرجععددبإذفنددب ذرس سدد ذهدددذفنددب ذالفددخذسألبفددبةذ حردد ذرسسسددبسجد ذفددخذ

هدددحذر بفدددبة ذلاددديذرسد دددلذلفددددوذتعسثددد ذرسلعكادددب ذاددديذال ذلكسدددوذج دددءذتطدددبإر ذل سس ذسف
يا ددزذج ددءذالهدد رهذلرتددحاذلفحدد  اذلي سدد ذالددوذذCBPTرسسددكيذرسسساادديذرسددد د يذ بس سدد ذ

اددبسسكيذرسسساادديذرسددد د يذ بس سدد ذيددعحذذرسسسددبسجد ذ لإمرذلذددةمبذادديذرلعلددبإذر  لر ذلر لذددةا 
ذ(Knell,1993)ذكيذ بس سد  ذل د   الوذ فيذرسع لك ذرسسساالداذلرسدد د لاذاديذلسددذيذرسسد

ذرسسكيذلهء:لعاذلربلصذ لدمذج لهبذهلرذرسشد ذفخذ
  ذبإ ذرسةف ذايذرسسكيذفخذلكةذرس س   .1
ذيا زذرسسكيذج ءذالاكبإذرسةف ذلاللهبفوذل لئعو ذ .2
يدددااذرسسددكيذرلددعارتلجلب ذسعةدددياذرسسزيدد ذفددخذر اكددبإذلرسددد د لب ذتدددبج ذرسةفدد ذذ .3

ذرسعكلدذليعحذتس لحذرسةف ذرلعارتلجلب ذس سدرجها ذج ء
ذفشثحذلفدجو ذرسسكيذرسسساايذرسد د يذ بس س ذ .4
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ذيعزسخذرسسكيذتلشلب ذاععلذابج لعهبذتجايعلمبذفث ذرسشسلجا ذ .5
  سنخذاحروذتجايعلمب ذرسسكيذرسسساايذرسد د يذ بس س ذ .6

اشلدب ذفساالداذللد د لا ذذلتعزسخذرسفشلب ذرسسددعخ فاذاديذرسسدكيذرسسسااديذرسدد د يذسألبفدبة
تسدءذال ذرسجسد ذذ(Compton et al.,2004, Velting et al.,2004) لدثذتذدلاذر  حدبمذ

 دلخذرسعدد لك ذرسسساالداذلرسددد د لاذهددذر كثدداذابج لداذادديذفددبج اذر بفددبةذج دءذرسعسبفدد ذفدد ذ
يذتسءذج  ذفخذاشلب ذرسسكيذرسسساادذ(Knell, 2015)ر   رمذلرسلفسبس ذرسرسعا ذلالطبإ 

رسد د يذ بس س ذرسعيذ سنخذرلعخ رفهبذفد ذر بفدبةذلتذدس ذبعلدبذسسدبذتزدسشوذ الدبفيذرس إرلداذ
ذرسحبسلا:

  التعميم الشفديpsycho-education 
ليعزدددسخذتس دددلحذرسةفددد ذفس دفدددب ذجدددخذرسسذدددن اذاللذرستدددةاراذرسدددليذ سدددبليذفشدددو ذ

لتفددددلاذرسسدددكيذلتفهدددحذرسةفددد ذرسرددددإذرسةعلسلددداذس حدددبس ذرسلفسبسلددداذرسسخع فددداتذلتدتدددللذ
رسسساايذرسد د يذ بس س  ذليسنخذال ذيددااذرسعس دلحذرسشفدديذس ةفد ذل دلسجذ لداتوذفس دفدب ذ
لسبللاذل  لشلنلاذج ءذ إجاذ علااذفخذر هسلا ذ سبذ سنخذال ذتدبج ذرسدرس يخذلرسسس سلخذاديذ
اهحذ لدذ سنخذال ذ خفدذرسسكيذرسسساايذرسد د يذ بس س ذفخذر جارضذرسعيذ سبليذفشهبذ

 رسةف  

  إعادة اللشاء السعرفيCognitive restructuring: 

اعسعس ذهلدذرسةايلاذج ءذالهسلاذت  رمذت للاذايذرسجبل ذرسسساايتذلال ذهلرذرسع للداذذذ
لدهذيعللذت للار ذفدرزياذسوذايذرسجبلد ذرسلفسدبسيذلرسدد د يذابالددب ذيعسلدزذ ل إتدوذرسهبل داذ

ة ذليلر ذ إجب اذرسعشبرذرسسساايذتجب اذ شبرذرسسل ذلفدبذج ءذرسعفكلاذلرسلععبدذلرسعل اذلرسلع س
يعس دد ذ ددوذفددخذالاكددبإذلدد علاذاللذسجلكللدداتذ لددثذيددعحذرسعسبفدد ذفدد ذهددلدذر اكددبإذل  زددهبذجددخذ

 سددبذيعشبلدد ذفدد ذرسةعلسدداذذ-بايدد ذفشب ذدداذهددلدذر اكددبإذلر دد امذت دددذر لددا ذ ةايلدداذفشةللدداذ
اكدبإذادحذيعد الذاديذعدلبلعهبذفدخذج يد ذ عءذيعذنجذرسةفد ذاديذعدحاذهدلدذر ذ-رسسساياذس ةف 

 ذدددن ذت جدددب يذلفشةلددديتذ حلدددثذيدددعحذتحديددد ذتفكلددداذرسةفددد ذتددد إيجلمبذلفددد ذرسد دددلذتسدددءذرسعفكلددداذ
رسسسع ةذرسدر سي ذلسلدلذبايلاذفشب ذاذر اكبإذرسع لبللاذرسدد علاذهديذرسةايلداذرسد لد اذاجدب اذ

لدددعحذفشب ذددداذهدددلدذرسسسعلددد ر ذرسعشدددبرذرسسسااددديتذاعدجددد ذفسعلددد ر ذسجلكللددداذ ددد ذيععشبهدددبذرسةفددد ذا
فثدد :ذذThinking Errorsلإجددب اذعددلبلعهبذ ذددن ذجلكلدديتذ باتددبااذتسددءذاللةددبرذرسعفكلدداذ
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رسعسسلحذرسسفااتذرسسعبس اذلرسعهديد تذلرسذخردشا ذهدلدذر لةدبرذاديذرسعفكلداذتد   ذتسدءذلعددةذ
لدس ذذرسةف ذسلع سس ذفزججاذللاذعحلحاتذتشعيذفدعد ذجبسلمدبذفدخذرسذدسدإذ بسل   بدبها

 (0226جسبإت
  والعق نية  الجسل الذاتية اال جابيةPositive and rational Self-Statements: 

لتعزسخذت إي ذر بفبةذج ءذتشسلاذلد ذفخجرسح يثذرسد رل يذرس جدب يجذلتلددمذاكدااذذذ
رسع إي ذج ءذر  ب يثذاللذرسجس ذرسلرتلاذرس جب لاذج ءذاداضذفد  ردذال ذر طدلبرذرسعديذ لدسهدبذ

 ,Meichenbaumفدددبةذ لفددددهحذتددد ااذج دددءذرلفسدددبستهحذللددد د هح ذلسسددد ذركعذدددبهذ ر ب

(ذفلعذشعدمذ هسلاذرسحد يثذرسد رل يذلرلدعخ رمذرسلدداذرسعاالايداذس حد يثذرسدلرتيذفد ذبداقذ1993
راطاراذراجارلديذاديذتسد ي ذرسدد د ذرسسزدةااتذلهددذفدبذالب د ذج لدوذاللد داذرسعد إي ذج دءذ

ذسددجذ بسعسدد ي ذرسسساادديذرسددد د ي ذليلدددمذرسسسددبسيذادديذرس إرلددداذرسعس لسددب ذرسلرتلدداذلاللددسبدذ سدد ذ
رسحبسلاذ عد إي ذر بفدبةذج دءذجعدبإر ذلرتدحاذل ديداذسعحد ذفحد ذر اكدبإذرسكتدراللدا ذتددبج ذ
رسسعددبإر ذرسلرتلدداذرس جب لدداذادديذتس ددحذفهددبإر ذرسعددا  حذفددخذلددكةذرسددعحنحذرسشذددطذادديذرسلفسددبس ذ

ذرسد علا 
   الشسذجةModeling: 

بذالفدبمذرسعلدبإاذ دلخذرسسشدبهيذرسدد د لاذلفخذذذ رسسسبسحذرسعبإزاذرسعيذالادحلذرسةاي ذال زم
لرسسساالاتذتدل ذ بل لإرذايذفجبةذتس ي ذرسد د ذسلذس ذرسهعسبمذ بسشسلجاذلرسعس حذجخذبايد ذ
رسسك ثدددددا كسبذاللدددددوذهددددددذلجكدددددبلفالجذلججدس طدددددعلخجذرتخدددددللرذلةدددددداذلرتدددددحاذلحددددددذرسجعدددددارهذ

 رلرذتا لدزذرهعسدبفهحذج دءذرسعشثددلحذرسدلرتيذلرسزدعطذرسدلرتي ذلتدددعش ذ بسسس لدب ذرس رل لداذ دلخذ دد
هلدذرسشسلجاذتسدءذراعدارضذال ذرالددب ذ دب إذج دءذرسدعس حذجدخذبايد ذفك ثداذلد د ذر لدايخذ
بذال لدبرتذليسندخذرلدعخ رمذر ادكمذ لتساتوذ ردإاذفشعثساذس شسبذي ل  ذتكد ذرسشسبذيذالطخبعم

ةب ذجالل ددلاجذال ذ  لداذرسدد د ذرالزلرلدءذسد  ذالبفدبةذاللذالطاباذرسفل يدذسهلرذرس اض ذ  ذرلع
 لإذرسحزبلاذتسءذل د ذالوذ  إذالكعاذفخذرسعفبج ذرسجعسبجيذجخذباي ذجاضذال حذ ثهاذ
تفبجك ذرجعسبجلاذلذةاذلإ جب لاذ لخذر بفبةذايذرسد لذرسليذي  د ذالدوذعدد ذرسفدل حذج دءذ

فددبةذرسسشةددديخذج ددءذذلرتهددحذجددخذرسددد د ذرسسشبلدد ذس شسددبذي ذل ددلسجذ سنددخذتسدد ي ذلدد د ذر ب
بذرجعسبجلمدبذفثد ذر لدلذلرسسةدبرذ سدديلذف لندوتذ باي ذتسايزهحذسشسبذيذالبفدبةذ ثهدال ذلد د م

 (175-124تصذص1994
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الإ سدداذجس لددب ذتددالإياذسحدد لمذرسددعس حذذ(Bandura,1977,pp.24-29)ل دد ذ دد  ذذذ
تذAttentionتعزددددسخ:ذرسهعسددددبمذاللذرسلععددددبدذذModels بسسك ثدددداذ سدددد ذرسعسدددداضذس شسددددبذيذ

تذرسد را ذاللذرسعسزيدزذMotor reproductionتذتجدب اذرالعدبيذرسحا ديذRetentionرس عفدبمذ
Reinforcementذلتعزدددسخذرسشسلجددداذاددديذ الدددبفيذرس إرلددداذرسحبسلددداذ علددد  حذلسددددذيذيدتدددلذ 

بذلتفكلددامرذالكثدداذتكلمددددم ذلرسشسلجدداذجشردداذ بلددحذاددديذرسسددكيذرسسساادديذرسددد د يذ بس سددد ذ لدد د م
سخ فداذرسفشلدب ذرسسكجلداذر لدا  ذلج دءذرسدالحذفدخذلجدد ذرسس يد ذفدخذعددإذرسشسلجدداذ ددعخ مذ

تسذاللهددبذادديذرسسددكيذرسسساادديذرسددد د يذ بس سدد ذادديذ ثلدداذفددخذر  لددب ذتددعحذفددخذلددكةذلسددبذيذ
ذرسسارللذلرس فءذرسسعحا اذلرسلرص 

  أةمهب حل السذ  ت Problem solving : 

دبذفدخذرسلدعارتلجلب ذرسسساالداتذلهدءذتسد ذتسث ذتلدعارتلجلاذ د ذرسسذدنك ذلسةمدبذذذ هبفم
لدجمبذفخذرسسهبإر ذرسسل لاذرسعديذفدخذلكسهدبذيدشثحذرسفدا ذجس لبتدوذرسسساالداذاديذفسبسجداذرسسد ددذ
رسسذدن ذلفح  رتدوذللبعداذت دجذرسسذدنك ذرسعديذسددحذ ددع ذفالإهدبذاديذلعدار ذرسفدا  ذليشةعدد ذ

لب ذرسسساالداذر لدا ذفدخذ لدثذج ءذرلدعارتلجلب ذ د ذرسسذدنك ذفدبذيشةعد ذج دءذرسلدعارتلج
 ب  لعهدددبذس عسسدددلحذلرسعةعلددد ذج دددءذ لدددد ذلفحددد  ر ذاليذفد ددددذفذدددن تذسكشهدددبذتخع ددددذ دددبلعكهذ
لربلصذرسسد دذرسسذن ذفدخذ لدثذرسعددبباذاللذرسعسللد ذاللذال ذرسسد ددذرسسذدن ذيعة د ذ د ذ

ذسدجذذلر  ذالمذ  دةذفعس  اتذله ذرسح ذرسسة داذ بلحذج ءذرسلع جبرذالمذج دءذرالعدبيتذلللدا
( ذليعزدسخذاللدد داذ د ذرسسذددنك ذاديذ الددبفيذ425تذصذ0226 اعحديذفردةفءذرسزيددب تذ

رس إرلددداذرسحبسلددداذتس دددلحذر بفدددبةذرسةددداقذرسسشهجلددداذلرسفسبسددداذس سدرجهدددا ذلجدددب اذفدددبذيشةدددديذ ددد ذ
رسسذددنك ذج ددءذتح يدد ذرسسذددن اتذللتدد ذهدد هتذلرلددعثبإاذر اكددبإتذلتللددلحذرسشعددبليذرسسحعس دداتذ

ذلجلا لرلعلبإذالاز ذتلعارت
  التذ يل Shaping: 

 ذدددبإذتسدددءذجس لددداذتلذدددبرذلددد د ذسذ لددددمذ دددوذرسةفددد ذاددديذرسد دددلذرسحبتددداذج دددءذاللدددوذذذ
تذددنل  ذليسنددخذتسايددفذرسعذددنل ذج ددءذاللددوذراجدداررذرسددليذيعزددسخذتسزيددزذلدد د لب ذال ددااذتسددءذ

تذذB.F Skinnerرسد د ذرسسدعه ه ذلتحذتةدياذهدلرذرسسفهددمذلرلدعخ رفوذ لةذفدااذ درلدةاذ
 شثايبتوذرسعيذتعزسخذتس حذرسد د ذفدخذلدكةذرسعسزيدز ذليعزدسخذرسعذدنل ذفددبج اذذرسسساله

رسةفدد ذج ددءذرس عدداراذتدد إيجلمبذفددخذرسددد د ذرسسالددداتذجددخذبايدد ذرلددعخ رمذرسعسزيددزذرس جددب يذ
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 سسشءذاللداذيدعحذت للداذطدن ذ س خةدر ذر ع اذ عءذ ر ذرسةف ذت إيجلبمذس د د ذرسسة دا 
جعاذتجبإاذفععبسلاذلحدذل د ذفدعه هذفالداذفخذلكةذتسزيزذذرسلعجب اذرسحبسلاذت إيجلمب
ذل  ر ذرسد د ذر ع ا 

 دراسات سابقة: 
 سشدددر جذتدداالاذرسسددكيذ بس سدد ذج ددءذرسسذددنك ذ (Jafari et al.,2011)دراةــة 

رسد د لاذسد  ذر بفدبةذرسدليخذ سدبلد ذفدخذلددرذرسعدراد ذاديذفا  داذفدبذ عد ذرسس إلداذج ذالجايدلذ
رس إرلاذسعحثذتداالاذرسسدكيذ بس سد ذج دءذرسحد ذفدخذرسسذدبك ذرسدد د لاذسألبفدبةذرسدليخذ سدبلد ذ

سدبلد ذفدخذرتدةار ب ذلد د لا ذبفدكمذفسدخذ ذ42فخذرتةاراذرسعح يذرسسسبإض ذتحذرلععبإذ
ددبذ ددب اذستددةاراذرسعحدد يذرسسسددبإضتذتع دد ذذ16فددخذ لددشهحتذتددحذرلعلددبإذ بفددكمذالتهددالرذالجارتم

 childلددددشدر تذفددددخذلددددكةذرسشعددددبليذرسعدددديذتددددحذرسحردددددةذج لهددددبذفددددخذرلددددععلب ذذ6الجسددددبإهحذ

symptom inventory questionnaire ذ CSI-4ذل بلسدداذفاجسلدداذس ددعحنحذادديذتددعطذ)
ج ر هبذرسعب ث ذلتحذتلدلسهحذتسءذفجسدجعلخذتجايعلاذلتب ةا ذلالتهدا ذرسشعدبليذرسشفلذ بمذ إ

ال ذتةعل ذرسسكيذ بس سد ذ  د ذفدخذطد اذرتدةاراذرسعحد يذرسسسدبإضذلرتدةاراذادااذرسحا داذ
لللصذرسلععدبدذسد  ذر بفدبةذاديذرسسجسدجداذرسعجايعلداذفلبإلدامذ السئدجذاديذرسسجسدجداذرسزدب ةاذ

 س لسب  رسليخذسحذيع لدرذفث ذهلدذرسع
 سشددددر ذجذاسبسلددداذ( 2115دراةـــة عـــ  علـــالاليريم الحهيـــان و ندـــيسة عمـــي داود )

 الدبفيذتإطدب يذ ددبلحذج دءذرسسددكيذ بس سد ذاديذتحدددلخذفددعد ذرسسهددبإر ذرسجعسبجلداذلرسساللدداذ
رسشفدلاذس  ذر بفبةذرسسدبرذتسدلهحذجدد  مبج ذهد الذهدلدذرس رإلداذتسدءذرلعلردبرذاسبسلداذ الدبفيذ

ءذرسسكيذ بس س ذايذتحدلخذفدعد ذرسسهبإر ذرسجعسبجلاتذلرسساللاذرسشفددلاتذتإطب يذ بلحذج 
(ذالبفددبةذُفدددبرذتسددلهحذجددد  مبذ6سدد  ذر بفددبةذرسُسدددبرذتسددلهحذجددد  مب ذتكددّد ذالاددار ذرس رإلدداذفددخذ 

فددخذرسدددل دإ(ذتددحذرلعلدددبإهحذ ردد  مبذفدددخذذ0تلدددبمتذذ4(ذلددشاتذ 10-6تعددارل ذالجسدددبإهحذفددبذ دددلخذ 
اذادديذف يشدداذجسددب  ذلسعحللدد ذالهدد رهذرس رإلدداذتددحذرلددعخ رمذفددشهيذف لددداذرسحدددلخذرسجعسبجلدد

 إرلدداذرسحبسدداذرسفا  دداتذلتددحذرلددعخ رمذفللددبسذرسسهددبإر ذرسجعسبجلدداتذلفللددبسذرسساللدداذرسشفدددلاتذ
(ذ5(ذج دددب ذسسدد ذاددا يذل 12كسددبذتددحذ شددبرذ الددبفيذتإطددب يذ ددبلحذج ددءذرس سدد ذفنددد ذفددخذ 

دبتذفد اذر   للدا ذالتهدا ذرسشعدبليذال ذهشدب ذذ45سج دداذج دب ذتإطدب ذجسسديذسألبفدبةذرسددعاذفسم
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تحددددشبمذتهددداذج دددءذ ددد ذادددا ذفدددخذالادددار ذرس رإلددداتذاددديذفددددعد ذرسسهدددبإر ذرسجعسبجلددداذلرسساللددداذ
ذرسشفدلاذلعلجاذرسسذبإ اذايذرسعالبفيذراإطب ي 

 سشدددر ذجذابج لدداذرسسددكيذذ(Siahkalroudi  and Bahri, 2015)دراةــة 
ر عددارمذرسددلر ذلرسسهددبإر ذرسجعسبجلدداذادديذرسسدد رإسذذرسجسددبجيذرسسساادديذرسددد د يذ بس سدد ذج ددء

رس ع رللاذس عشب ج ذتهد هذهدلدذرس إرلداذتسدءذتح يد ذابج لداذرسسدكيذرسجسدبجيذرسسسااديذرسدد د يذ
ج ءذر عارمذرسلر ذلرسسهبإر ذرسجعسبجلداذسد  ذت سلدلر ذرسسد رإسذرس ع رللدا ذسهدلرذرس داضتذتدحذ

سعلدد ياذذCooper smith(1967)ةعلدد ذفللددبسذرلعلددبإذف إلدداذلر دد اذجذدددرللمبذ سلشدداذل سدد ذت
فدددخذذ52تذتددحذرلعلددبإذMatson(1983)رسددلر ذلفللددبسذرسسهددبإر ذرسجعسبجلدداذسدد  ذر بفددبةذ

تذرسع سللر ذرسكتيذتلد ذ إجدبتهخذاديذ دكذرسسللبلدلخذجدخذرلحدارهذفسلدبإيذلر د ذ ل ذرسسعدلدط
سجسدجداذرسعجايعلداذلتحذتلدلسهخذ ذن ذجذددرليذتسدءذفجسددجعلخذتدب ةاذلتجايعلدا ذطدبإ لذرس

ج دب ذفخذرسسكيذرسجسبجيذرسسساايذرسد د يذ بس س ذسس اذلدبجاذلر د ا ذ سد ذذسدجتذذ12ايذ
التهددا ذرسشعددبليذلجددد ذاددالقذذر ذ سسدداذت رددبللاذ ددلخذرسسجسدددجعلخذرسزددب ةاذرسعجايعلدداذادديذ

ذتل ياذرسلر ذلرسسهبإر ذرسجعسبجلاذسربسلذرسسجسدجاذرسعجايعلا ذ
 سشدر ذجذاسبسلاذ الدبفيذذ(2112وهذام إبراهيم علالهللا ) دراةة دمحم معهض الحربي

تإطب يذ بلحذج ءذرس س ذايذلفاذرسسزساذرسجعسبجلاذس  ذتكفللذرسسا  اذرس ع رللداج ذتهد هذ
رس إرلدددداذتسددددءذرسعسدددداهذج ددددءذاسبسلدددداذ الددددبفيذتإطددددب يذ ددددبلحذج ددددءذرس سدددد ذادددديذلفدددداذرسسزسدددداذ

(ذت سلدلمرذ122للذجلشاذرس إرلاذر لبللاذفدخذ رسجعسبجلاذس  ذتكفللذرسسا  اذرس ع رللافذلتكدذ
(ذت سللمرذفسخذ ر درذج دءذ إجدب ذفاتفسداذاديذفللدبسذرسسزسداذرسجعسبجلدافذ40ل  ذتحذرلعلبإذ 

(ذت سلدددددلذ10لتدددددحذتلددددددلسهحذجذددددددرللمبذتسدددددءذفجسددددددجعلخفذرسسجسدجددددداذرسزدددددب ةاذلتكدلدددددلذفدددددخذ 
للذرسسجسددددجعلخفذلتدددحذ(ذت سلدددلفذلتدددحذرسعحلددد ذفدددخذتجدددب10لرسسجسدجددداذرسعجايعلددداذلتكدلدددلذفدددخذ 

ج دددداذذ10تةعلددد ذ الدددبفيذتإطدددب يذ دددبلحذج دددءذرس سددد ذج دددءذرسسجسدجددداذرسعجايعلددداذيعكدددد ذفدددخذ
  للددا ذلالتهددا ذرسشعددبليذابج لدداذرسعالددبفيذراإطددب يذادديذلفدداذذذ45تإطددب  اذفدد اذ دد ذج ددداذ

ذرسسزساذرسجعسبجلافذ سبذالتها ذرسشعبليذرلعسارإذرسعحدخذس  ذرسسجسدجاذرسعجايعلا 
 سشدددر ذجذابج لدداذرسسددكيذذ( (Badamian and Moghaddam,2017دراةــة

رسسساايذرسد د يذ بس س ذج ءذرسساللاذجش ذر بفبةذرسس لرلللخج ذتهد هذرس إرلداذ حدثذابج لداذ
بفدكمذذ02رسسكيذرسسساايذرسد د يذ بس س ذج ءذرسساللاذجشد ذر بفدبةذرسسد لرلللخ ذتدحذرلعلدبإذ
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رذتسءذفللبسذ9-6ج لرللمبذتعارل ذالجسبإهحذ لخذ  Child Symptom لشدر ذايذبهار ذرلعشب م

Inventory (CSI-4) ذ12لتدددحذتلدددلسهحذتسددءذفجسدددجعلخذتجايعلددداذلتددب ةا ذ سدد ذت لددديذذ
ج دب ذجكيذالتها ذرسشعبليذال ذرسسكيذرسسساايذرسد د يذ بس س ذسدوذتداالاذ علداذج دءذتل لد ذ

ذلحا رسلعجب ب ذرسخببئاذلل دذر لةبرذلزيب اذرسلعجب ب ذرسرح
 سشدددر ذجذابج لدداذرسسددكيذرسسساادديذرسددد د يذذ(Ghodousi et al.,2017)دراةــة 

 بس سددددددد ذاددددددديذتخفلددددددددذرسسذدددددددنك ذرسدددددددد د لاذرسخبإجلددددددداذ دددددددلخذالبفدددددددبةذرسذددددددددرإ ذلر بفدددددددبةذ
ذ12-7(ذاعددددباذتعددددارل ذالجسددددبإهخذ ددددلخذ42رسسبف لخج الجايددددلذرس إرلدددداذج ددددءذجلشدددداذفندلدددداذفددددخذ 

اتفسدداذج ددءذ بلسدداذرسسذددنك ذرسددد د لاذسألبفددبةذلددشدر تذفددخذرسفعلددب ذرسكلدديذلددج خذ إجددب ذف
the Achenbach’s Teacher Report Formتذتددحذتلددلسهخذتسددءذفجسددجعلخذتجايعلدداذ

(ذاعلدب ذ5لتب ةا ذ دسلذرسسجسدجاذرسعجايعلاذتسءذالإ  ذفجسدجب ذ  ذفجسدجاذتعكد ذفدخ 
علخذاددديذج دددداذ سسددد ةذج ددددذ10طدددبإ خذاددديذ الدددبفيذرسسدددكيذرسسسااددديذرسدددد د يذ بس سددد ذسسددد اذ

ر لدددعد  ذ ذدددفلذرسشعدددبليذرلخفدددبضذاددديذفسددد ةذفذدددبك ذرسدددد د ذرسخدددبإجيذ دددلخذر بفدددبةذفثددد ذ
ذرسد د ذرسس لرليذلفخبسفاذرسلبلد ذايذرسسجسدجاذرسعجايعلاذفلبإلاذ بسسجسدجاذرسزب ةا 

ابج لدداذرسسددكيذرسسساادديذذ سشدددر ذجذ((Mohammadinia et al.,2018دراةــة 
ل ذرس إرلدديذسدد  ذر بفددبةذذليذعددسد ب ذرسددعس حج ذ ددب ذرسددد د يذ بس سدد ذج ددءذرسل دد ذلرسعحردد

رسه هذفخذرس إرلاذهدذرسعحل ذايذابج لاذرسسدكيذرسسسااديذرسدد د يذ بس سد ذاديذلفداذرسل د ذ
بفدكمذذ52تدحذرلعلدبإذذلزيب اذرسعحرل ذر كب  سيذسألبفبةذرسليخذ سبلد ذفدخذعدسد ب ذرسدعس ح 

لدشدر ذلتدحذتلددلسهحذتسدءذذ9-6حذ دلخذفخذذليذعسد ب ذرسعس حذ ذدن ذجذددرليذتعدارل ذالجسدبإه
فجسددددجعلخذتجايعلددداذلتدددب ةا ذ لدددثذ رددد لذرسسجسدجددداذرسزدددب ةاذج دددءذتددد إي ذس سهدددبإر ذ

ال ذرسسددكيذرسسساادديذرسددد د يذذج دددب ذجددكيذالتهددا ذرسشعددبليذ12رسعحفلزيدداذالددط ذل سدد ذت لدديذ
بذال ذرسع ل ذرسسعشيذج ءذرسسكيذ بس س ذيد ذايذلفاذرسل   ذلال زم   يذتسدءذ بس س ذ ب ذابجكم

ذزيب اذر  ررذر كب  سي 
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
ذفخذلكةذرسساضذرسدب  ذسعساذرس إرلب ذ سنخذال ذلدعخ صذر تي:

 تةعلدد ذ ددارفيذرسسددكيذرسلبلسدداذج ددءذرس سدد ذ ل دد ذفددخذطدد اذرتددةاراذرسعحدد يذرسسسددبإضذ
رسسهدبإر ذذتذليزيد ذفدخذفددعد ذلرسسزسداذرسجعسبجلداذلرتةاراذاااذرسحا اذلللدصذرسلععدبد

  س  ذر بفبةذلتل ياذرسلر ذرسجعسبجلاذلرسساللاذرسشفدلا
 رسسددددكيذرسسساادددديذرسددددد د يذ بس سدددد ذاددددبجكذادددديذلفدددداذرسل دددد ذلرسس لرللددددا ذلزيددددب اذر  ررذ

  س  ذر بفبةذر كب  سي
 رسسدددكيذرسسساادددديذرسددددد د يذ بس سدددد ذت دددد  ذرسةددداقذذر ذرسفبج لدددداذادددديذتل لدددد ذرسسذددددنك ذ

ذالبفبةذرسذدرإ ذلر بفبةذرسسبف لخ رسد د لاذرسخبإجلاذ لخذ
 فروض الدراسة: 

تدج ذاالقذ رساذت ربللمبذ لخذفعدلةيذإت ذ إجب ذالاار ذرسسجسدجاذرسعجايعلاذ ع ذل س ذ -1
تةعلدد ذرسعالددبفيذج ددءذفللددبسذرتددةار ب ذرسددد د ذسرددبسلذرسللددبسذرسعسدد يذ ادديذرستجددبدذ

ذر از ( 
الاددددار ذرسسجسدجدددداذرسعجايعلدددداذتدجدددد ذاددددالقذ رسدددداذت رددددبللمبذ ددددلخذفعدلددددةيذإتدددد ذ إجددددب ذ -2

لرسسجسدجددداذرسزددددب ةاذ سددد ذتةعلدددد ذرسعالدددبفيذج ددددءذفللدددبسذرتددددةار ب ذرسدددد د ذسرددددبسلذ
 رسسجسدجاذرسعجايعلا ايذرستجبدذر از ( 

سذتدج ذاالقذ رسداذت ردبللمبذ دلخذفعدلدةيذإتد ذ إجدب ذرسدل دإذلرالدبمذاديذرسسجسدجداذ -3
ذرسد د  رسعجايعلاذ س ذتةعل ذرسعالبفيذج ءذفللبسذرتةار ب ذ

سذتدجد ذاددالقذ رسداذت رددبللمبذ دلخذفعدلددةيذإتدد ذ إجدب ذالاددار ذرسسجسدجداذرسعجايعلدداذ سدد ذ -4
 تةعل ذرسعالبفيذل س ذفالإذاعااذرسسعب ساذج ءذفللبسذرتةار ب ذرسد د  

 الطريقة واإلجراءات:
 عيشة الالراةة:-1

رسدليخذتزيد ذذ(ذفدخ22(ذبفدكمذفدخذتكفلدلذرسسا  داذرس ع رللداتذتدحذرلدعخكصذ 042تعكدد ذفدخذ 
 إجدددبتهحذ دددبلحارهذفسلدددبإيذلر ددد ذاللذالكثددداذجدددخذرسسعدلدددطذج دددءذفللدددبسذرتدددةار ب ذرسدددد د تذ

ذ(ذلشدر تذتحذتلدلسهحذ بسعدبليذتسءذفجسدجعلخ:ذ9-6لتعارل ذالجسبإهحذفبذ لخذ 
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  تلبم(ذ5-ذ دإ 6( 11فجسدجاذتجايعلاذج  هبذ 

  تلبم(ذ5-ذ دإ 6(ذ 11فجسدجاذتب ةاذج  هبذ 

 أدوات الالراةة: -2
 (2112)أ( مقياس اضطرابات الدمهك )إعالاد: طاهر ةعال عسار،

(ذسللدبسذفد  ذلطد اذفذدبك ذلد د ذPeterson & Zill, 1986هددذتاجسداذسسللدبسذلتدسوذ 
رسةف  ذرسس ي ذفخذجعبإر ذهلرذرسسللدبسذفدالدذذفدخذ بلسداذرسسذدنك ذرسدد د لاذسألبفدبةذرسدليذ

رسحدبسيذج دءذر بفدبةذذ( ذليةعد ذرسسللدبسAchenbach & Edelbrock, 1981لتدسوذ 
جعددبإاذتعدددز ذج ددءذلددعاذفلددبيللذذ07(ذلددشا ذتددحذبعدد ذرسسللددبسذ حلددثذتعزددسخذ10ذ–ذ4فددخذ 

ذ-ااجلاذلهيذ بسعبسي:
:ذيعرددذفدخذ حرد ذج دءذ إجداذذ Antisocial Behaviorالدمهك السزـاد لمسجتسـع -1

فاتفسدداذج ددءذهددلرذرسسللددبسذ بسكددلاذاللذرلددعسسبةذرسحلدد ذلرسخدد ر تذتسسدد ذتخديددفذر لددايخذ
سعسبفددد ذفسهدددحذ لددددداتذرسعسدددا ذلجددد مذتببجددداذذر لرفددداتذجددد مذرسذدددسدإذ ب لددددذتذرذاللدددبرذلر

تذ9تذ4رسعراهتذ داذر طلبرذجس رمتذتابإاذرسسذبك ذف ذفس سلدو ذليذدس ذرسسعدبإر ذالإ دبمذ
ذ 07تذ00تذ11تذ12

:ذذيعردددذفدخذ حرد ذج ددءذ إجداذفاتفسدداذAnxiety/Depression ذالقمـ  واالكتاــاب -2
اذفزرجوذ ذن ذففبج تذرسذند ذ ا ذال  ذسذ حعوتذرسخدهذرسذد ي ذج ءذهلرذرسسللبسذ ع ل

لرسل  تذرسذسدإذ بلس رمذرسللساتذجكلاذج ءذاللوذتع لذج لوذفذبجاذرسحز ذلرسكآ اتذليذس ذ
  02تذ14تذ5تذ0تذ1رسسعبإر ذالإ بمذ

:ذذيعردذفخذ حر ذج ءذ إجاذفاتفساذج ءذهلرذرسسللدبسذDependencyذاالعتساد ة -3
بقذ درس  وذاللذرسكعبإذرسسدئدسلخذجشوذجسدفمبتذيعنيذ ثلامرتذيعة  ذرسكثلداذ الوذط ي ذرسسعر

فخذرسهعسبمذفخذفس سلوتذسذ دعةل ذرسللبمذ اجسبسوذ ل ذرسجعسب ذج ءذر لدايختذليذدس ذ
ذ 06تذ05تذ04تذ05رسسعبإر ذالإ بمذ

:ذذيعردذفخذ حر ذج ءذ إجاذفاتفساذج دءذهدلرذرسسللدبسذ الدوذذHeadstrongذالعشاد -4
لجرددعيذ ذددن ذ علدداتذ جددب ةذ ثلددامرتذجشلدد ذللدداي ذرس زدد تذ ددب ذرسةعدد ذلذ فلدد ذذفعدددتا

ذ 19تذ18تذ6تذ5الجرب وذ دهدساتذليذس ذرسسعبإر ذالإ بمذ
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:ذذيعرددذفدخذ حرد ذج دءذ إجداذفاتفسداذج دءذذHyperactiveذالشذاط الحركـي الزائـال -5
طديرذلر دد ذهدلرذرسسللدبسذ ددا ذس  دوذعدسد اذادديذرسعا لدزذلرسلععدبدتذاددكذ سنشدوذرسعا لدزذادديذ

سد لذبديد تذيعد لذ دبلامرذلياتعدجذ ددهدساتذيعرداهذ عهددإذل ل ذتفكلداتذ جد ذرسكثلداذفدخذ
عددسد اذادديذرسددعخ صذفددخذلددلةااذالاكددبإذفسلشدداذج ددءذجل ددوتذيعحددا ذ ذددن ذففددااذ ردددإاذ

ذ 17تذ16تذ15تذ8تذ7 رلساذلسذ دعةل ذال ذيعلءذلبكشمبتذليذس ذرسسعبإر ذالإ بمذ
:ذPeer Problems/Social Withdrawalذتساعيمذ  ت األقران و االندحاب االج -6

يعردذفخذ حر ذج ءذ إجاذفاتفساذج ءذهلرذرسسللبسذ ا ذس  وذعسد اذاديذرسلد فبيذ
فددد ذال ارلدددوتذللددداذفحعدددداذفدددخذر بفدددبةذر لدددايختذفشةدددديذلسذ ذدددبإ ذر لدددايخ ذليذدددس ذ

ذ 01تذ15تذ10رسسعبإر ذالإ بمذ
ليسنددخذتلدددلحذرسسللددبسذتسددءذراشددلخذفددخذرسسلددبيللذرسفاجلدداتذ ددد ذبعلسدداذرسددد د ذرسسزددةااذ

لتعزدسخذرسدد د لب ذرسسدجهداذلحددذذInternalizing Behaviorsهسدب:ذرسدد د لب ذرس رل لداذ
تذ05تذ01تذ02تذ14تذ8تذ5تذ0رس رل ذ فث :ذرسسخبلهتذرسلدحبا(ذلتذس ذرسسعبإر ذالإ دبمذ

لتعزددسخذرسددد د لب ذذExternalizing Behaviorsخبإجلدداذتذلرسدد د لب ذرس06تذ05تذ04
تذ4تذ5تذ1رسسدجهاذلحدذرسخبإيذاللذر لايخذ فث :ذرسس لر تذرسعخاي (ذلتذس ذرسسعبإر ذالإ دبمذ

ذ 07تذ00تذ19تذ18تذ17تذ16تذ15تذ15تذ10تذ11تذ12تذ9تذ7تذ6
ذسددجذل دد ذتددحذ دددباذعدد قذلاعددب ذفللددبسذرتددةار ب ذرسددد د ذادديذعدددإتوذرسشهبللدداتذلذذذذذذذذ

ذ-:(ذبفكمذفخذتكفللذرسسا  اذرس ع رللا ذلذسجذ سبذي ي525 س ذتةعللوذج ءذجلشاذ درفهبذ 
 :Reliabilityأواًل: الثلات 

تحذ دباذرسثعدب ذ ةدايلعلخذهسدب:ذبايلداذرسعجزلداذرسشردفلاتذلبايلداذفسبفد ذالسفدبذسكاللعدب ذ سدبذ
ذ( ذ1هدذفدتلذ ج لةذ 
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ذ(ذ1ج لة 
 الفرعيين وللمقياسين السلوك اضطرابات لمقياس الثبات تفسبفك

 
فسبف ذالسفبذ
 سكاللعب 

بايلاذرسعجزلاذرسشرفلاذ بلعخ رمذ
 Spearman –Brownفسب ساذ

بايلاذرسعجزلاذرسشرفلاذذ
 بلعخ رمذفسب ساذ

Guttmann 
 87 2 88 2 86 2 رسسللبسذرسك ي
فللبسذرسد د ذ

 رسخبإجي
2 88 2 91 2 91 

فللبسذرسد د ذ
 رس رل ي

2 70 2 75 2 75 

 :Validityابللمب:ذرسر قذ

ذ-رسعب ثذ حدباذع قذرسسللبسذ بلعخ رمذبايلاذرسعجبللذرس رل يذ سبذي ي:ذ بم
رسعجبللذرس رل يذسسفا ر ذرسسللبس:ذجخذباي ذ دباذفسبف ذرسإتعباذ لخذ إجب ذ  ذ-1

ذ 21 2جش ذفدعد ذ سساذذففا اذل إجب ذرسلععبإذرسك ء ذل بللذ  ذفسبفك ذرسإتعباذ رسا
رسعجبللذرس رل يذ  سب ذرسسللبس:ذجخذباي ذ دباذفسبفك ذرسإتعباذ لخذ إجاذ  ذذ-0

ذ 21 2  ذفسبفك ذرسإتعباذ رساذجش ذفدعد ذ سساذ س ذلرس إجاذرسك لاذس سللبس ذل بللذ
الدـيال مقياس السدتهى االجتسـاعي االقترـادي لرةـرة السرـرية )إعـالاد: علـال العزيـز  ا(ذ

 (2113الذخص، 
سأللدددااذاددديذعددددإاذذيرس عردددب ذيلهددددذفللدددبسذ ددددعخ مذسعلددد ياذرسسددددعد ذرسجعسدددبج

سأللدااذلهدء:ذذيرس عردب ذيكسلا ذليعشبلةذهلرذرسسللبسذج اذال سدب ذسعح يد ذرسسددعد ذرسجعسدبج
 سدد ذفعدلددطذ لدد ذرسفددا ذادديذذ سدد ذفدددعد ذرسعس ددلحذس جشدددلختذ سدد ذرسدتلفدداذاللذرسسهشدداذس جشدددلخت

لتددحذرلددعخ رمذهددلرذرسسللددبسذ هدد هذفجبلددداذتدزيدد ذر اددار ذادديذرسسجسدددجعلخذرسعجايعلدداذذرسذددها 
ذلرسزب ةا 

 )إعالاد اللاحث( السعرفي الدمهكي بالمعب الع ج)جـ( برنامج  
 س ذرسعالبفيذر  راذر لبللاذرسعيذتحذتج ر هبذسعخفلدذ  اذرتدةار ب ذرسدد د ذسد  ذ

ــيم الشفدــيجددخذبايدد ذر بفددبةتذ يعزددسخذتلدد  حذفس دفددب ذلسبللدداذل  لشلنلدداذج ددءذذتذرسددليالتعم
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 إجدددداذ علدددددااذفددددخذر هسلددددداذس ةفدددد ذل لددددداتوذفثددددد ذتس ددددلحذرسةفددددد ذفس دفددددب ذجدددددخذرسسذدددددن اذاللذ
رستدددةاراذرسدددليذ سدددبليذفشدددوذلتفهدددحذرسةفددد ذرسرددددإذرسةعلسددداذس حدددبس ذرسلفسبسلددداذرسسخع فددداتذ

الجســل لاللةددبرذرسعفكلدداتذلسألاكددبإذرسددد علاذلرسسسعلدد ر ذرسكجلكللدداذذإعــادة اللشــاء السعرفــيل
رسعيذتعزدسخذتد إي ذرسةفد ذج دءذتشسلداذلدد ذفخجرسحد يثذرسد رل يذذالذاتية اال جابية والعق نية

رس جددب يجذ دددبج ذادديذتس ددحذفهددبإر ذرسعددا  حذفددخذلددكةذرسددعحنحذرسشذددطذادديذرسلفسددبس ذرسددد علاتذ
دبذفدخالشسذجة ل لدكةذرسسدارللذذرسعديذتعزدسخذتلد  حذلسدبذيذتدتدلذلد د لب ذلالاكدبإذالكثداذتكلفم

رسدددليذيعزدددسخذتس دددلحذرسةفددد ذرسةددداقذذأةـــمهب حـــل السذـــ  تل، لرسددد فءذرسسعحا ددداذلرسلردددص
رسددليذيعزددسخذفدددبج اذرسةفدد ذج ددءذرس عدداراذتدد إيجلمبذالتذــ يل رسسشهجلدداذلرسفسبسدداذس سدرجهدداتذل

لذسدجذذفخذرسد د ذرسسالداذجخذباي ذرلدعخ رمذرسعسزيدزذرس جدب يذسد د ر ذرسدد د ذر عد ا 
دددبذسسن رسل ددد ذلرسكعئدددباتذدلدددب ذر  سدددب ذرسددددعاذستدددةار ب ذرسدددد د ذاددديذرس إرلددداذرسحبسلددداذ بعلم

رسدد د ذرسسزدب ذس سجعسد تذرسجعسب  داتذرسسشدب تذرسشذدباذرسحا ديذرسزرلد تذرسسذدنك ذفد ذر  دار ذ
رذج دددءذتبدددك ذرسعب دددثذج دددءذرسشسددددذيذ ذ(اللذرسلددددحباذرسجعسدددبجي لتدددحذ شدددبرذرسعالدددبفيذرلدددعشب م
لرسدددددليذيشةدددددديذج دددددءذرسعفبجددددد ذ دددددلخذرسسس لدددددب ذرسسساالددددداذلرسدددددد د لاذذرسسسااددددديذسكتدددددةار ب 
 باتدبااذتسدءذذ،(Beck,1967,1976, Beck& Emery,1985)لرسلفسبسلداذلرسفددلدسدجلاذ

  ذ(Knell, 1993,1998, 2015)الجسبةذ
 أهسية اللرنامج: 

 س ذرسعالبفيذرسحبسيذ سثب اذرسدلل اذراجارللاذرسعيذتعللذسألبفبةذتس حذجدرل ذفساالاذ
 لثذ ل مذرسعالبفيذفزييذفخذتلشلب ذرسسدكيذ بس سد ذرسسخع فداذفد ذرسشسددذيذرسسسااديذلل د لا ذ

ذ ذرسد د يذسزيب اذرسد د لب ذرسسالد اذلتل ل ذرسد د لب ذرسسزةا اذس  ذر بفبة
 :الهالف من اللرنامج

ذاللس:ذر ه رهذرسسبفاذس عالبفي
ذلفاذفدعد ذرتةار ب ذرسد د ذس  ذجلشاذفخذالبفبةذرسسا  اذرس ع رللا ذ-1
ذفعب ساذر عفبمذالاار ذرسسلشاذ بسسنبل ذرسسكجلاذلكةذاعااذفعب ساذف تهبذطهارم ذ-2

ذابللبمذ:ذر ه رهذراجارللاذس عالبفيذ:
ذذ-تعح  ذر ه رهذراجارللاذس عالبفيذ سبذ سنخذ لبلوذلهيذ:
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لرسدليذيعزددسخذت لداذرسسدزريذ ذددن ذففدبج ذلرسخددهذلرسل دد ذذرسل دد ذلرسكعئدباتخفلددذ د اذ -1
ذرسذ ي ذلرسذسدإذ بلس رمذرسللسا ذ

لرسدددليذيعزدددسخذرسكددددلاذلرسلددددداذلرسعسدددا ذلإاددددبإاذذرسدددد د ذرسسزددددب ذس سجعسددد تخفلددددذ ددد اذ -2
ذرسسذبك  ذ

رسددليذيعزدسخذرسسعردبقذرسذد ي ذ درس  ددوذلجد مذرسلد إاذج دءذرسللددبمذذرسجعسب  داتخفلددذ د اذ -3
  اجسبسوذ ل ذرسجعسب ذج ءذر لايخ ذ

ذرسليذيعزسخذرسعدتاذلرسسرعلاذللاجاذرس ز  ذرسسشب تخفلدذ  اذ -4
عدددسد اذرسعا لدددزذرسشذدددباذرسحا ددديذرسزرلددد ذرسدددليذيعزدددسخذرسحا ددداذرسسفابددداذلذذتخفلددددذ ددد ا -5

ذل ل ذتفكلا ذلرسلععبدذلرسعراهذ عهدإ
رسدددليذيعزدددسخذعدددسد اذذرسسذدددنك ذفددد ذر  دددار ذاللذرسلددددحباذرسجعسدددبجيذتخفلددددذ ددد ا -6

ذرسل فبيذف ذر  ار ذلرسلةدرر 
 األةمهب اإلرشادي الستلع: 

يعع ذرسعالبفيذاللد داذرسسدكيذرسجسدبجيذلهددذجدكيذجد  ذفدخذرسسسدكرذرسدليخذ حددخذال ذتعذدب وذ
ددددبذادددديذجسبجددددب ذعدددد :ذ1۹۹۱ لااذ  بفدددد ذجعدددد ذرسدددددكمذزهددددار ذتفذددددنكتهحذلرتددددةار بتهحذفسم

ال ذرسجسبجددداذرسسكجلددداذتسددد ذااعددداذذ&George)ذ(Dustin,1988,p.22( ذليدددل اذ321ص
فشبلعاذس ع إي ذلرسسسبإلاتذ باتدبااذتسديذال ذلجدد ذالكثداذفدخذادا ذاديذرسسس لداذرسسكجلداذيعدللذ

ادددار ذر لدددايخذااعددداذرسسذدددبإ اذاددديذسسددد ذر  لرإذ باتدددبااذافنبللددداذرسع ل ددداذرسارجسددداذفدددخذر 
ذ رل ذرسجسبجا 

 الحالود اإلجرائية لملرنامج: 
ذ  للا ذذ45اللب ل ذ سس ةذج دعلخذاللعدجلمبتذف اذرسج داذذ12رسح ل ذرسزفشلا:ذذ-1
ذرسح ل ذرسسنبللا:ذف إلاذت درلاذرس ع رللاذ إ رإاذرسعبجدإذ سحباثاذرسسشدالا ذ-2
ت سلددلمرذ بسسا  دداذرس ع رللدداذفددخذرسددليخذتزيدد ذ(ذ22رسحد ل ذرسعذددايا:ذذتعزددسخذجلشدداذرس إرلدداذ ذ-3

 إجدددبتهحذ دددبلحارهذفسلدددبإيذلر ددد ذاللذالكثددداذجدددخذرسسعدلدددطذج دددءذفللدددبسذرتدددةار ب ذرسدددد د تذ
ذ(ذلشدر تذتحذتلدلسهحذتسءذفجسدجعلختذتجايعلاذلتب ةاذ 9-6لتعارل ذالجسبإهحذفبذ لخذ 

ذ
ذ



 

 

 

) 090) 

   فاعمية برنامج لمعالج املعريف السموكي بالمعب يف ختفيف حدة اضطرابات السموك

 2015 أغسطس ، 1ج، 95جممة اإلرشاد النفسي، العدد 

 مخطط جمدات برنامج الع ج السعرفي الدمهكي بالمعب:
فيذرسحدبسيذج دءذتخفلددذ د اذرتدةار ب ذرسدد د ذسد  ذر بفدبةذجدخذبايد ذتةعلد ذ لدمذرسعالب

يددعحذالهددبذرسعدرعدد ذفدد ذر بفددبةذفددخذلددكةذاللددبسل ذجدد  ذفددخذاشلددب ذرسسددكيذرسسساادديذرسددد د يذ
دبذ  سدب ذرتدةار ب ذرس سد   ذلتدحذرلعلدبرذفحعدد ذرسج ددب ذ سدبذيعفد ذفد ذالهد رهذرسعالدبفيتذلبعلم

ذ(ذلعدذسسحعد ذج دب ذرسعالبفي ذ0 ذليدتلذرسج لةذ رسد د تذ حلثذتعزسخذلعاذل  ر 
ذ(0ج لةذ 

ذفخةطذج دب ذ البفيذذرسسكيذرسسساايذرسد د يذ بس س ذ
 الفشيات السدتخالمة األهالاف السحتهى  الجمدات

ذرسد  اذر لسء: 1-4
 رسل  ذلرسكعئباذذ

 رسعسدددددبإهذلتكدددددديخذجك دددددب ذ
ذر جب لاذف ذر بفبة

 تح يدددد ذرسسدر دددددذرسعدددديذتثلدددداذ
    ذللدهذر بفبةذ

 تح يدددددددددد ذر اكددددددددددبإذرسددددددددددد علاذ
 رسساتعةاذ هلدذرسسدر دذ

 اذر اكبإذرسد علاذ   
 شبرذالاكبإذج ي اذ  

 ــاء السعرفــي  سدددبج اذرس سدد ذ بسدد فء:ذ لددثذذإعــادة اللش
 ثهدداذرسسسددبسيذس ةفدد ذرسددليذ ذددساذ ددبسل  ذ فلدداذفدد ذعدددإاذ

ليلددددةذس ةفددد ذججشدددد فبذذسددددحب اذاكايددداذاددددقذإاللدددهبذ
 ذساذر بفبةذ دبسخدهذلبسعدبذفدبذ ندد ذسد يهحذالاكدبإذ رلد ذ
إؤللدددهح ذاسدددثكذ فلعددديذتخدددبهذفدددخذرسكدددكاذ جشدددبذلحدددبلةذ
ركعذبهذالاكبإذرسخدهذ بسشددعاذسد فلعيذجشد فبذتدا ذرسك د  ذ

لدددددددهذ سزددددددشيجذر  ذ سنششدددددديذال ذال ددددددبلةذاللسذجذرسك دددددد ذ
 لإ  ذلهندلرذ عددءذيددعحذتح يدد ذر اكددبإذرسددد علاذاددحذ  زددهبذ

 لرلعع رسهبذ ااكبإذج ي اذر جب لاذذ
ذرسد  اذرسثبللا: 5-7

رسد د ذرسسزب ذ
 س سجعس 

 رسددددددددجيذرسجعسدددددددبجيذزيدددددددب اذ
ذس  ذر بفبة

 ذرسسدددئدسلاذرسجعسبجلددازيددب اذ
 س  ذر بفبة

 ذ سددددداضذرسسسدددددبسيذلسدددددبذيذتدتدددددلذتدددددالإاذذالشسذجـــــة:
ر عددددددارمذلتفهددددددحذرسةفدددددد ذسآللددددددايخذلتلدددددد يادذس فددددددالقذ لددددددشهحذ
لتالإاذرسسعزرمذ دا ررذفهبفدوتذلرسعزرفدوذ بسلدرجد ذرسسفالتداذ

 لرهعسبفوذ ا ارلو
 سدددبج اذرس سد ذ بسدد فءذسألاكددبإذذإعـادة اللشــاء السعرفــي 

 رسد علاذرسساتعةاذ بسد د ذرسس لرليذلرسعخايعيذس ةف 
ذرسد  اذرسثبسثا: 8-12

 رسجعسب  ا
 فدددبج اذر بفددبةذج ددءذتس ددحذ

  ساذرسسهبإر ذرسلعلكسلا
 ذ خةطذرسسسبسيذسسدر دذسس ذ لد مذفدخذلكسهدبذالشسذجة:

لسددددبذيذسددددعساذفهددددبإر ذرسلددددعلكسلاذفثدددد ذرسجعسددددب ذج ددددءذ
رسشفلتذتحس ذرسسددئدسلاتذرسلد إاذج دءذرتخدبذذرسلدارإر ذلذسدجذ

  بلعخ رمذرس فءذ شسبذي ذذ
ذرسد  اذرسار سا: 11-15

 رسسشب 
 تس دددددددددلحذر بفدددددددددبةذلةددددددددددر ذ

 الل داذ  ذرسسذنك 
 تس ددددددددلحذر بفددددددددبةذرلددددددددعخ رمذ

 ذ خةددطذرسسسددبسيذسسد دددذسسدد ذأةــمهب حــل السذــ  ت:
تلددددةذالدددوذرس فلددداذلالدددعخ مذلةددددرتيذس ع  ددد ذج دددءذهدددلر ذ
اللسم:ذفددبذهدديذرسسذددن ا؟ذرطددساذ ددبسعدتاذلرسسرددعلاذلرس زدد ذ
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 الفشيات السدتخالمة األهالاف السحتهى  الجمدات
اللددددد داذ دددددد ذرسسذددددددنك ذادددددديذ
رسع  ددددددددددددددد ذج دددددددددددددددءذرس زددددددددددددددد ذ
لرسسذدددددددددددنك ذفددددددددددد ذرسدرسددددددددددد يخذ

 لرسسس سلخ

جشدد فبذ ة دد ذفشدديذال دديذاللذالفدديذاللذفس سعدديذطدديرذسذال عددوذ
اللذ سشسددلشيذجددخذاسد ذطدديرذال عدو ذفددبذرذ سنششديذال ذالاس ددوذ

 دددددديذلالفدددددديذسجسدددددد ذهددددددلرذاللدددددده ؟ذاللددددددعةل ذال ذالتددددددل اذال ذال
لفس سعددديذ حعددددلشيذ رلسدددبذليايددد ل ذفددددبج تي ذ سنششددديذال ذ
اللعاهحذال ذهلرذرسذيرذسذال عو ذفبذرسليذاللدعةل ذال ذالاس دوذ

ب؟ذذ  ال زم
ذرسد  اذرسخبفدا:ذ 14-16

رسشذباذرسحا يذ
 رسزرل 

 فددددددددددبج اذر بفدددددددددبةذج دددددددددءذ
 رسعا لزذلرسلععبدذ

 فددددددددددبج اذر بفدددددددددبةذج دددددددددءذ
 رسعحنحذايذل د هحذلالاكبإهح

  ذ خةدطذرسسسددبسيذسسد دددذسسدد ذالذاتيــة اال جابيــةالجســل:
تلدددةذالدددوذرس فلددداذرسعددديذتسددبليذفدددخذللدددصذرسلععدددبدذلرسحا ددداذ
رسزرل اذجذالجبليذفخذ سداذرسسذدنك ذاديذتفكلدايذللد د يذ
سدددلسجذلددددهذالإ  ذ سددداذالاكدددبإيذرسسفلددد اذج جددد ذال ذالجعدددب ذ
رسلععددددبدذجلدددد رمذسسددددبذ لدسددددوذر لددددال ذللدددددع اقذفشدددديذذسددددجذ

هذرذ دداذلفددديذ رلسددبجتذج جدد ذال ذ سدداذرسد ددلذسكششدديذلدددذ
التحا ذالطذجشد فبذ ندد ذسد يذهد هذلإ ذسدحذ ندخذ جد ذال ذ

 الت ذفنبليجتذجالطساذ عحدخذجش فبذال دةذالطلبرذففل اج
ذرسد  اذرسدب لا: 17-02

فذنك ذر  ار ذ
اللذرسلدحباذ
 رسجعسبجي

 تس دددلحذر بفدددبةذتح يددد ذلاهدددحذ
 فذبجاذر لايخ

 تس دددلحذر بفدددبةذرسعسعلددداذجدددخذ
رلفسددددددددددبستهحذلتفهددددددددددحذفذددددددددددبجاذ

 ر لايخ

  التعمــــيم الشفدــــيpsycho-educationذ سدددداضذذ:
رسسسبسيذج ءذرسةف ذ ةب ب ذتثهداذفذدبجاذفخع فداذليلددةذ
س ةفدد ذجذر بفدددبةذلرسعدددبس د ذسددد يهحذفذدددبجاذفخع فددداذتثهددداذ
ادديذالل ددب ذفخع فدداتذلددششثاذتسددءذ دد ذلجددوذللحدد  ذرسذددسدإذ

 رسثبهاذج لوذلر ل ب ذرسعيذ  ذيشذاذالهبذهلرذرسذسدإ ذ
 سداضذرسسسدبسيذ فلداذذ:التذ يل ولعـب الـالور والشسذجـة 

ةذسألبفدبةذاللهدبذتخدبهذفدخذرسعحد مذتسدءذالطدخبصذجد  ذ لدذ
ليلدددمذ إجدد ر ذفد دددذرس سدد ذ حلددثذيعزددسخذلةدددر ذتزيدد ذ
تدد إيجلبمذتد سددب ذتحدد مذرس فلدداذ ج ددءذلددعل ذرسسثددبةذ:ذ دددةذ
ذك ساذلر  اتذ دةذجس اذ ردلااتذبدا ذلد رةتذ د رذفحب ادا(
لتحردد ذرس فلدداذج ددءذف رددلب ذ جدددرلز(ذجشدد ذرلجددبزذ ددد ذ

  س ذذسجذلفلذرس لإ لةدا ذاحذي س ذرسةف ذ
 

 األةاليب اإلحرائية السدتخالمة في الالراةة:-3
   فسبف ذرسإتعباذرسععب سيذسعلالد 
 رسعح ل ذرسسبف ي 
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 رلععبإذWillicoxonس سلبإلاذ لخذجلشعلخذفاتعةعلخ ذ 
 رلععبإMann-Whitney-U testس سلبإلاذ لخذجلشعلخذفدعل علخ ذ 

ذ تطهات التطلي :-4
فخذتكفللذرسسا  اذرس ع رللاذذ042ج ءذجلشاذ درفهبذذرتةار ب ذرسد د ذتةعل ذفللبسذ-1

ذرسعبجدإذ سحباثاذرسسشدالاذايذرسسبمذرس إرليذ  (ذ5( ذليدتلذرسج لة 0219-0218 إ رإا
  فللبسذرتةار ب ذرسد د رسدعدذرا ربليذسعلبلب ذجلشاذرس إرلاذج ءذ

رلحارهذفسلبإيذلر  ذذتزي  إجب ذ(ذفخذرسليخذ ر درذج ءذ00تحذرلعلبإذجلشاذ درفهبذ ذ-0
ذ(ذلشدر  9–6اللذالكثاذجخذرسسعدلطتذتعارل ذالجسبإهحذ لخ 

ذ بمذرسعب ثذ علدلحذجلشاذرس إرلاذتسءذفجسدجعلخذهسب:ذذ-5
  تلبم(ذ5-ذ دإ 6( 11فجسدجاذتجايعلاذج  هبذ 

  ذتلبم(ذ5-ذ دإ 6(ذ 11فجسدجاذتب ةاذج  هبذ
لرسسددددعد ذذجسددددجعلخذفدددخذ لدددثذرسسسددداذرسزفشدددي سجبلدددداذالادددار ذجلشددداذرس إرلددداذاددديذرسسذ دددبمذكسدددب

بذفخذرسعجبللذ لخذرسل دإذتذلال سب ذرتةار ب ذرسد د يرسجعسبجذيرس عرب   ذلتحذرسعاك ذال زم
ذلرالبمذايذرسسجسدجاذرسعجايعلاتذس عحل ذفخذف  ذرسفالقذ لشهحذايذرسلعجب اذس عالبفي 

ذ(5ج لة 
ذرسسعدلطذلرسلحارهذرسسسلبإيذس إجب ذالاار ذجلشاذرس إرلاذج ءذفللبسذرتةار ب ذرسد د ذذ

 البعد

 االوحزاف المعياري المتوسط

ذرسل دإ
 101ن=

ذرالبم
=  150 

ذرسك ي
= 042 

ذرسل دإ
= 128 

ذرالبم
=  150 

ذرسك ي
= 042 

 65 0 40 1 57 5 17 8 59 7 10 9 رسد د ذرسسزب ذس سجعس 
 97 1 75 1 26 0 45 8 97 7 25 9 لرسكعئبا رسل  

 58 1 69 1 44 1 42 7 09 7 54 7 رسجعسب  ا
 49 0 05 0 54 0 18 7 55 6 97 7 رسسشب 

 62 0 00 0 62 0 21 9 29 8 14 12 رسشذباذرسحا يذرسزرل 

 07 1 95 2 52 1 08 4 98 5 65 4 فذنك ذر  ار 

 02 7 14 5 25 8 52 07 72 04 49 52 رسد د لب ذرسسزةا اذرسخبإجلا

 27 5 12 5 86 0 19 17 56 16 95 17 رسد د لب ذرسسزةا اذرس رل لا

 94 8 88 6 58 9 49 44 06 41 44 48 رسك لا رس إجا
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ذذ(4ج لة 
ذ ع ذتةعل ذرسعالبفيذذ سساذرسفالقذ لخذرسسجسدجعلخذرسعجايعلاذلرسزب ةاذج ءذج  ذفخذرسسع لار 

ذ
 رسسع لا

رسعجايعلاذ
  1=11) 

رسزب ةاذ
ذU لساذ (11=0  

 رسر ا ذ
ت ربليذ

 (Z ذرسلععبإ
ذرس سسا

 را ربللا
 فعدلطذرسات  فعدلطذرسات 

 للاذ رة 861 2- 52 47 68 10 50 12 رسد د ذرسسزب ذس سجعس 
 للاذ رة 452 1- 52 59 41 15 59 9 رسل  ذلرسكعئبا
 للاذ رة 579 2- 22 55 22 11 22 10 رسجعسب  ا
 للاذ رة 255 2- 22 62 55 11 45 11 رسسشب 

 للاذ رة 194 1- 22 45 95 9 25 15 رسشذباذرسحا يذرسزرل 
 للاذ رة 946 2- 22 46 77 10 05 12 فذنك ذر  ار 

 للاذ رة 222 2 52 62 52 11 52 11 رسد د لب ذرسسزةا اذرس رل لا
 للاذ رة 708 2- 52 49 52 10 52 12 رسد د لب ذرسسزةا اذرسخبإجلا

 للاذ رة 198 2- 52 57 77 11 05 11 رس إجاذرسك لاذج ءذفللبسذرتةار ب ذرسد د 
 للاذ رة 560 2- 52 57 05 11 77 11 رسسدعد ذرسجعسبجيذرس عرب ي

 للاذ رة 198 2- 22 55 22 11 22 10 رسسساذرسزفشي
ذ(5ج لة 

ذ ع ذتةعل ذرسعالبفيذرسعجايعلاذج ءذج  ذفخذرسسع لار  سساذرسفالقذ لخذرسل دإذلرالبمذايذرسسجسدجاذ
ذ

 رسسع لا
ذU لساذ (5=0رالبمذ   (6=1رسل دإذذ  

 رسر ا ذ
ت ربليذ

 (Z ذرسلععبإ
ذرس سسا

 فعدلطذرسات  فعدلطذرسات  را ربللا
 للاذ رة 646 2- 52 11 72 6 40 5 رسد د ذرسسزب ذس سجعس 

 للاذ رة 585 2- 22 15 62 5 55 6 رسل  ذلرسكعئبا
 للاذ رة 419 1- 52 7 52 4 05 7 رسجعسب  ا
 للاذ رة 741 1- 22 6 02 4 52 7 رسسشب 

 للاذ رة 780 2- 22 11 82 6 55 5 رسشذباذرسحا يذرسزرل 
 للاذ رة 954 2- 22 12 22 5 85 6 فذنك ذر  ار 

 للاذ رة 959 2- 22 12 22 5 85 6 رسد د لب ذرسسزةا اذرس رل لا
 للاذ رة 555 2- 22 10 42 5 52 6 رسد د لب ذرسسزةا اذرسخبإجلا

 للاذ رة 569 2- 22 15 62 5 55 6 رس إجاذرسك لاذج ءذفللبسذرتةار ب ذرسد د 
 للاذ رة 185 2- 22 14 82 5 17 6 رسسدعد ذرسجعسبجيذرس عرب ي

 للاذ رة 806 1- 22 5 22 4 67 7 رسسساذرسزفشي
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ج داتذاحذذ02تحذتةعل ذرسعالبفيذراإطب يذج ءذالاار ذرسسجسدجاذرسعجايعلاذج ءذف  ذذ-4
الجب ذرسعب ثذتةعل ذفللبسذرتةار ب ذرسد د ذ س ذرلعهبرذج دب ذرسعالبفيتذل س ذفالإذاعااذ

ذ رطهامذف تهبذفعب ساذ
تةعل ذتحذتلللحذابج لاذرسعالبفيذجخذباي ذفلبإلاذ إجب ذالاار ذرسسجسدجاذرسعجايعلاذ ع ذذ-5

ذالاار ذ ذ إجب  ذ سلبإلا ذل لسج ذرسسعب سات ذاعاا ذفالإ ذل س  ذرسعةعل ت ذ س  ذ  إجبتهح رسعالبفي
ذلرسزب ةا  ذرسعجايعلا ذرسسجسدجاذذرسسجسدجعلخ ذلرالبمذاي ذ إجب ذرسل دإ ذسسلبإلا  باتباا

ذرسعجايعلاذ س ذتةعل ذرسعالبفي 
 النتائج وتفسريها:

 التحق  من صحة الفرض األول: .1
ضذج دددء:ذجذتدجددد ذادددالقذ رسددداذت ردددبللمبذ دددلخذفعدلدددةيذإتددد ذ إجدددب ذالادددار ذيدددشصذهدددلرذرسفددداذ

رسسجسدجاذرسعجايعلاذ ع ذل س ذتةعل ذرسعالبفيذج ءذفللبسذرتةار ب ذرسد د ذسربسلذرسللبسذ
ذرسعس يذ ايذرستجبدذر از ( جذ

سلععددبإذعدددحاذرسفددداضذر لةذتدددحذرلدددعخ رمذاللددد داذت ردددبليذس دددبإرفعايذفعسثددد ذاددديذجرلععدددبإذ
ذجذس سساذرسفالقذ لخذفعدلطذإت ذفجسدجعلخذفاتعةعلخذ سبذي ي:ذلي كد دخ

ذ(6ج لةذ 
ج ءذال سب ذفللبسذرتةار ب ذرسد د ذايذذ سساذرسفالقذ بلعخ رمذرلععبإذلي كد دخذ لخذ إجب ذرسسجسدجاذرسعجايعلاذ

ذيذذذرسللبللخذرسلع يذلرسعس 

 رسعس 
ت ربليذ فعدلطذرسات 

 (Z ذرسلععبإ
 را ربللافدعد ذرس سساذ

 (-رسدبسعاذ  رسسدجعاذ +(

 225 2 801 0- 52 5 عفا رسد د ذرسسزب ذس سجعس 

 224 2 840 0- 52 5 عفا لرسكعئبا رسل  

 224 2 848 0- 252 5 عفا رسجعسب  ا

 220 2 266 5- 22 6 عفا رسسشب 

 225 2 956 0- 22 6 عفا رسشذباذرسحا يذرسزرل 

 227 2 690 0- 22 5 عفا فذنك ذر  ار 

 225 2 965 0- 22 6 عفا رسد د لب ذرسسزةا اذرسخبإجلا

 225 2 949 0- 22 6 عفا رسد د لب ذرسسزةا اذرس رل لا

 225 2 950 0- 22 6 عفا على مقياس اضطزابات السلوك رسك لا رس إجا

ذ إجب (ذلجد ذ سساذت ربللاذس فالقذ لخذفعدلطذإت ذ6ليعزلذفخذلكةذج لة 
ذلرسعس  ذرسلع ي ذرسعجايعلاذيرسللبللخ ذايذذ س سجسدجا ذت ربللمب ذرلخفبضذ رة ذ  م ذ   ذاللو الي
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ذذ إجب ذفللبس ذلذسجذ رتةار ب ذرسد د  ذفبذلال سب د ذلهد ذراإطب يت ذرسعالبفي ذرلعخ رم اا
ذ سنخ ذاح ذلفخ ذر لة ذرسفاض ذعحا ذتخفلدذذرسحنحذيثعل ذاي ذراإطب ي ذرسعالبفي  فبج لا

ذي ذالاار ذرسسجسدجاذرسعجايعلاذايذرسللبسذرسعس س  ذذرتةار ب ذرسد د 
 التحق  من صحة الفرض الثاني: .2

يددشصذهددلرذرسفدداضذج ددء:ذجذتدجدد ذاددالقذ رسدداذت رددبللمبذ ددلخذفعدلددةيذإتدد ذ إجددب ذالاددار ذ
رسسجسدجدددداذرسعجايعلدددداذلرسسجسدجدددداذرسزددددب ةاذ سدددد ذتةعلدددد ذرسعالددددبفيذج ددددءذفللددددبسذرتددددةار ب ذ

ذتجبدذر از ( جرسد د ذسربسلذرسسجسدجاذرسعجايعلا ايذرس
سلععدددبإذعدددحاذرسفددداضذرسثدددبليذتدددحذرلدددعخ رمذاللددد داذت ردددبليذس دددبإرفعايذفعسثددد ذاددديذجذ

ذرلععبإذفب ذليعشيذجذس سساذرسفالقذ لخذفعدلطذإت ذفجسدجعلخذفدعل علخذ سبذي ي:
ذ(7ج لةذ 

ج ءذذي ةاذايذرسللبسذرسعس رسعجايعلاذلرسزباذليعشءذ لخذ إجب ذالاار ذرسسجسدجذ- دباذ سساذرسفالقذ بلعخ رمذرلععبإذفب ذ
  فللبسذرتةار ب ذرسد د 

 رسعس 
ت ربليذرسلععبإذ فعدلطذرسات 

 Z) 

فدعد ذرس سساذ
 رسزب ةا رسعجايعلاذ را ربللا

 220 2 149 5- 80 15 18 7 رسد د ذرسسزب ذس سجعس 

 220 2 108 5- 75 15 07 7 لرسكعئبا رسل  

 216 2 420 0- 75 14 07 8 رسجعسب  ا

 224 2 844 0- 50 15 68 7 رسسشب 

 221 2 055 5- 80 15 18 7 رسشذباذرسحا يذرسزرل 

 221 2 056 5- 80 15 18 7 فذنك ذر  ار 

 221 2 421 5- 18 16 80 6 رسد د لب ذرسسزةا اذرسخبإجلا

 225 2 788 0- 50 15 68 7 رسد د لب ذرسسزةا اذرس رل لا

على مقياس اضطزابات  رسك لا رس إجا

 السلوك
6 45 16 55 -5 654 2 221 

(ذلجد ذ سساذت ربللاذفلعدساذس فالقذ لخذفعدلطذإت ذ7ليعزلذفخذلكةذج لة 
ذرسد د ذ إجب  ذفللبسذرتةار ب  ذج ء ذلرسزب ةا ذرسعجايعلا ذرسسجسدجعلخ ذ  ذذ الاار  ذاللو الي

ذفللبس ذ إجب  ذاي ذت ربللمب ذ رة ذرلخفبض ذذ  م ذرسد د  ذ رتةار ب  ذلذسج ااذلال سب د
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 فبج لاذذرسحنحذرلعخ رمذرسعالبفيذراإطب يتذلهدذفبذيثعلذعحاذرسفاضذرسثبليذلفخذاحذ سنخ
ذايذ ذرسعجايعلا ذرسسجسدجا ذالاار  ذس   ذرسد د  ذرتةار ب  ذ  ا ذتخفلد ذاي ذراإطب ي رسعالبفي

ذي ذرسللبسذرسعس 
 التحق  من صحة الفرض الثالث: .3

 رسددداذت ردددبللمبذ دددلخذفعدلدددةيذإتددد ذ إجدددب ذذيدددشصذهدددلرذرسفددداضذج دددء:ذجذسذتدجددد ذادددالقذ
رسددددل دإذلرالددددبمذادددديذرسسجسدجدددداذرسعجايعلدددداذ سدددد ذتةعلدددد ذرسعالددددبفيذج ددددءذفللددددبسذرتددددةار ب ذ

ذرسد د  ج
سلععدددبإذعدددحاذرسفددداضذرسثبسدددثذتدددحذرلدددعخ رمذاللددد داذت ردددبليذس دددبإرفعايذفعسثددد ذاددديذجذ

ذ سبذي ي:رلععبإذفب ذليعشيذجذس سساذرسفالقذ لخذفعدلطذإت ذفجسدجعلخذفدعل علخذ
ذ(ذ8ج لةذ 

رسعجايعلاذايذاذليعشءذ لخذ إجب ذرسل دإذلرالبمذايذرسسجسدجذ- دباذ سساذرسفالقذ بلعخ رمذرلععبإذفب 
 ج ءذفللبسذرتةار ب ذرسد د ذذيرسللبسذرسعس 

 رسعس 

 فعدلطذرسات 
ت ربليذ
 (Zرسلععبإذ 

فدعد ذرس سساذ
 را ربللا

ذذ دإ
 رسللبسذرسعس ي

ذتلبم
 رسللبسذرسعس ي

 للاذ رسا 959 2- 22 7 17 5 رسد د ذرسسزب ذس سجعس 

 للاذ رسا 715 1- 02 4 52 7 لرسكعئبا رسل  

 للاذ رسا 542 1- 42 4 55 7 رسجعسب  ا

 للاذ رسا 528 1- 72 4 28 7 رسسشب 

 للاذ رسا 050 2- 82 5 17 6 رسشذباذرسحا يذرسزرل 

 للاذ رسا 555 1- 52 4 05 7 فذنك ذر  ار 

 للاذ رسا 751 2- 02 5 67 6 رسد د لب ذرسسزةا اذرسخبإجلا

 للاذ رسا 715 1- 02 4 52 7 رسد د لب ذرسسزةا اذرس رل لا

 للاذ رسا 654 1- 02 4 52 7 على مقياس اضطزابات السلوك رسك لا رس إجا

ذج لة  ذلكة ذفخ ذإت ذ8ليعزل ذفعدلط ذ لخ ذس فالق ذت ربللا ذ سسا ذتدج  ذس )
ذرسعجايعلاذج ءذفللبسذرتةار ب ذرسد د ذ إجب  اليذاللوذسذذ رسل دإذلرالبمذايذرسسجسدجا

ذتدج ذاالقذ لخذرسل دإذلرالبمذايذرسلعجب اذس عالبفي ذلهدذفبذيثعلذعحاذرسفاضذرسثبسث 
ج ءذرسالحذفسبذالطبإ ذتسلوذلعبليذ ساذرس إرلب ذال ذرسل دإذالج ءذلإ سبذ سنخذتفدلاذذسجذ الوذ

ذ–د د ذفلبإلاذ بالبمتذتسذاللوذإ سبذسذتدج ذرلعكاب ذايذرسسدرف ذر لا ذايذرتةار ب ذرس



 

 

 

) 099) 

 طاهر سعد حسن عنارد. 

 

 2015 أغسطس ، 1ج، 95جممة اإلرشاد النفسي، العدد 

ذرسشد  ذ  ذذ- خكهذجبف ذرسجشلذالل ذاككهسب ذرستةار ب ذس  ذرسجشدلخت رسسدئدساذجخذهلر
ذ حل ذلعبليذر جب لاذايذ يعساضذسشفلذرسسدرف ذرسعيذت   ذسشسدذرتةار ب ذرسد د ذل كهسب

ذ ذرسلعجب اذس عالبفي
 من صحة الفرض الرابع: التحق  .4

يدشصذهدلرذرسفدداضذج دء:ذجذسذتدجد ذاددالقذ رسداذت ردبللمبذ ددلخذفعدلدةيذإتد ذ إجددب ذ
الادددار ذرسسجسدجددداذرسعجايعلددداذ سددد ذتةعلددد ذرسعالدددبفيذل سددد ذفدددالإذاعدددااذرسسعب سددداذج دددءذفللدددبسذ

ذرتةار ب ذرسد د  ج
جرلععدبإذسلععبإذعحاذرسفاضذرسار  ذتحذرلعخ رمذالل داذت ربليذس بإرفعايذفعسث ذاديذ

ذلي كد دخجذس سساذرسفالقذ لخذفعدلطذإت ذفجسدجعلخذفاتعةعلخذ سبذي ي:
ذ(ذ9ج لةذ 

 سساذرسفالقذ بلعخ رمذرلععبإذلي كد دخذ لخذ إجب ذرسسجسدجاذرسعجايعلاذج ءذال سب ذفللبسذرتةار ب ذرسد د ذايذ
ذرسللبللخذرسعس  ذلرسعععسيذ

 رسعس 
ت ربليذ فعدلطذرسات 

 (Z ذرسلععبإ

رس سساذفدعد ذ
 (-رسدبسعاذ  رسسدجعاذ +( را ربللا

 للاذ رسا 750 1- 22 0 عفا رسد د ذرسسزب ذس سجعس 

 للاذ رسا 414 1- 52 1 عفا لرسكعئبا رسل  

 للاذ رسا 222 1- 22 1 عفا رسجعسب  ا

 للاذ رسا 414 1- 52 1 عفا رسسشب 

 للاذ رسا 222 1- 22 1 عفا رسشذباذرسحا يذرسزرل 

 للاذ رسا 222 1- عفا 22 1 فذنك ذر  ار 

 25 2 262 0- 22 5 عفا رسد د لب ذرسسزةا اذرسخبإجلا

 25 2 262 0- 22 5 عفا رسد د لب ذرسسزةا اذرس رل لا

على مقياس  رسك لا رس إجا

 اضطزابات السلوك
 25 2 050 0- 52 5 عفا

ذج لة  ذلكة ذفخ ذإت ذ9ليعزل ذفعدلط ذ لخ ذس فالق ذت ربللا ذ سسا ذتدج  ذس )
ذرسد د ذ إجب  ذرتةار ب  ذفللبس ذال سب  ذج ء ذرسعجايعلا ذرسسزب ذذرسسجسدجا  رسد د 

س سجعس ترسل  ذلرسكعئباترسجعسب  اتذرسسشب تذرسشذباذرسحا يذرسزرل تذرسسذنك ذف ذر  ار (ذايذ
 لخذلج  ذاالقذ رساذت ربللاذج ءذ س  ذرسسللبسذرساللدللخذايذذرسللبللخذرسعس يذلرسعععسي 

ذس سللبسذ ذرسك لا ذلرس إجا ذرس رل لا( ذرسسزةا ا ذلرسد د لب  ذرسخبإجلات ذرسسزةا ا  رسد د لب 
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سربسلذرسللبسذرسعععسيذلهدذفبذيثعلذعحاذرسفاضذرسار  ذايذر عفبمذالاار ذرسسجسدجاذرسعجايعلاذ
يذلتحل ذفنبل ذتتبالاذايذ ساذر  سب ذلايذرس إجاذ بسسنبل ذرسسكجلاذس عالبفيذراإطب 

ذتةعل ذذرسك لا  ذ ع ذل س  ذرسعجايعلا ذس سجسدجا لرسذن ذرسعبسيذيدتلذلعبليذرسسنبل ذرسسكجلا
ذرسعالبفيذل س ذفالإذاعااذرسسعب سا 

شكل)1( متوسط درجات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة على مقٌاس 

اضطرابات السلوك فً القٌاسات الثالثة ) القبلً- البعدى - التتبعً (
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 :التعقيب عمى الشتائج
ذ ذرسعب ثت ذرسحبسلاذجخذتحلل ذجسل ذرسفالضذرسعيذلتسهب  لثذالتها ذاللفا ذلعبليذرس إرلا

ذرسشعبليذابج لاذرسعالبفيذراإطب يذاي:
 لرسددليذيعزددسخذت لدداذرسسددزريذ ذددن ذففددبج ذلرسخدددهذذرسل دد ذلرسكعئددباتخفلدددذ دد اذ

ذلرسل  ذرسذ ي ذلرسذسدإذ بلس رمذرسللسا ذ
 لرسدليذيعزددسخذرسكددلاذلرسلددداذلرسعسددا ذلإاددبإاذذرسدد د ذرسسزددب ذس سجعسدد تخفلددذ دد اذ

ذرسسذبك  ذ
 رسددليذيعزددسخذرسسعرددبقذرسذدد ي ذ درس  ددوذلجدد مذرسلدد إاذج ددءذذرسجعسب  دداتخفلدددذ دد اذ

 رسللبمذ اجسبسوذ ل ذرسجعسب ذج ءذر لايخ ذ

 ذرسليذيعزسخذرسعدتاذلرسسرعلاذللاجاذرس ز  ذرسسشب تخفلدذ  اذ
 عدسد اذرسعا لدزذرسشذباذرسحا يذرسزرلد ذرسدليذيعزدسخذرسحا داذرسسفابداذلذذتخفلدذ  ا

ذل ل ذتفكلا ذلرسلععبدذلرسعراهذ عهدإ
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 رسدليذيعزدسخذعدسد اذذرسسذنك ذف ذر  ار ذاللذرسلدحباذرسجعسبجيذتخفلدذ  ا
ذرسل فبيذف ذر  ار ذلرسلةدرر 

جددخذبايدد ذرسعس ددلحذرسشفددديتذرسددليذيعزددسخذتلدد  حذفس دفددب ذلسبللدداذل  لشلنلدداذلذسددجذجددخذبايدد ذ
جددخذرسسذددن اذاللذج ددءذ إجدداذ علددااذفددخذر هسلدداذس ةفدد ذل لدداتوذفثدد ذتس ددلحذرسةفدد ذفس دفددب ذ

رستدددةاراذرسدددليذ سدددبليذفشدددوذلتفهدددحذرسةفددد ذرسرددددإذرسةعلسلددداذس حدددبس ذرسلفسبسلددداذرسسخع فددداتذ
رسجسد ذرسلرتلداذلإجب اذرسعشبرذرسسساايذسألاكبإذرسد علاذلرسسسعل ر ذرسكجلكللاذلاللةبرذرسعفكلاتذلذ

 رل يذرس جب يجذرس جب لاذلرسسلكللاذرسعيذتعزسخذت إي ذرسةف ذج ءذتشسلاذلد ذفخجرسح يثذرس
 دبج ذايذتس حذفهبإر ذرسعا  حذفخذلكةذرسعحنحذرسشذطذايذرسلفسبس ذرسد علاتذلرسشسلجاذرسعيذ
تعزسخذتل  حذلسبذيذتدتلذل د لب ذلالاكبإذالكثاذتكلفمبذفخذلكةذرسسدارللذلرسد فءذرسسعحا داذ

سددداذلرسلردددصتذلاللددد داذ ددد ذرسسذدددنك ذرسدددليذيعزدددسخذتس دددلحذرسةفددد ذرسةددداقذرسسشهجلددداذلرسفسب
رسعذنل ذرسليذيعزسخذفدبج اذرسةف ذج ءذرس عاراذت إيجلبمذفخذرسد د ذرسسالداذس سدرجهاتذلذ

لتعف ذلعبليذهلدذرس إرلداذفد ذذجخذباي ذرلعخ رمذرسعسزيزذرس جب يذسد  ر ذرسد د ذر ع ا 
 Ghodousi)ج  ذفخذرسعحدمذلرس إرلدب ذرسددب لاذرسعديذتشبلسدلذالاداذتةعللدب ذفذدب هاذفثد :ذ

et al.,2017, Badamian and Moghaddam,2017, Mohammadinia et al., 

2018) 

 دراسة:توصيات ال
 ذتحذ ذتذر ذالكعا ذ دهدسا ذر بفبة ذجكي ذاي ذرسد د ي ذرسسسااي ذرسسكي ذتةعل   سنخ

 ذ فجوذف ذتلشلب ذرسسكيذ بس س  

 بذف ذرسسكيذ بس س ذ  ج ذرسسس ذج ءذ فيذر لدر ذرسسخع فاذفخذرسسكيذرسشفديذال زم
 ذف ذرسةعلساذرسشسبللاذسألبفبةذايذلخذفبذ ع ذرسس إلاذلرسسار  ذر لسءذفخذسععشبل

رسس إلا ذاب بفبةذسذ سنشهحذرسعسعلاذجخذفذبك هحذلرلعلبلهحذسفثلمبتذسكخذ  سمذفخذ
 ذسجذ سعال ذجشهبذالاشبرذرس س  

 ذايذل لذفعناذفخذرسحلبا ذلتس ذ ذجللإهب فسثحذرستةار ب ذرسشفدلاذس عبس لخذسهب
ذ ذرسفسبساذرسعلئا ذر لبللا ذرسسهبإر  ذسكعدبا ذس ةف  ذرسسثبسي ذرسسنب  ذهي رسس إللا

رسكزفاذسعشبرذطخرلعوذلت جلحذلجد دذرسشفديذرسسسع  ذلرسد ب اذلرسسكيذفخذرسكثلاذ
ذرسعارفيذ ذ شبر ذج ء ذ بسسس  ذرسهعسبم ذ ج  ذاح ذلفخ ذرسد د لا  ذرستةار ب  فخ

 راإطب  اذ بفبةذرسس رإس 
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 :املراجع
 :السراجع العربيةأواًل: 
ذ  .1 ذزهار  ذ ذرسدكم ذجع  ذ1998 بف  ذرسشفدي(  ذلراإطب  ذجبسحذ5  ارسعدجلو ( رسلبهاا:

ذرسكع  
( ذابج لاذ ساذاشلب ذرسسكيذرسسساايذرسد د يذاديذجدكيذ0226ببهاذلس ذجسبإذ  .2

 ذ  لدداذرسعا لدداذجبفسدداذجددلخذإلددبساذ  عدددإردذرسفد لددبذرسجعسبجلدداذسدد  ذجلشدداذفددخذرسذددعبا ذ
 طسل 

( ذرسكفدددددبراذرسجعسبجلددددداذلجك عهدددددبذ بتدددددةار ب ذرسدددددد د ذ0218س ذجسدددددبإذ بدددددبهاذلددددد .3
فج دددداذراإطددددب ذلرسعحرددددل ذرس إرلدددديذسدددد  ذالبفددددبةذرسسا  دددداذرس ع رللددددا:ذ إرلدددداذتشع يددددو ذ

  196-151(تذ1 55 ذ  لاذرسعا لاذجبفساذجلخذطسلتذرسشفدي

فللدددددبسذرسسددددددعديذرسجعسدددددبجيذرس عردددددب يذ( ذ0215جعددددد ذرسسزيدددددزذرسددددددل ذرسذدددددخص  .4
  رسلبهاا:ذفنععاذر لج دذرسسرايا اسأللاذ

( ذذاسبسلددداذ الدددبفيذتإطدددب يذ دددبلحذ0215جدددكذجعددد رسكايحذرسحديدددب ذللددددلساذج ددديذ رل ذ  .5
ج ددءذرسسددكيذ بس سدد ذادديذتحدددلخذفدددعد ذرسسهددبإر ذرسجعسبجلدداذلرسساللدداذرسشفدددلاذسدد  ذ

-425(تذ0 40تذفج اذ إرلب ذرسس دمذرسعا دياذ دب إ  ر بفبةذرسسدبرذتسلهحذجد  ب ذ
401  

 ذر للذرسسساالاذس عكديخذرسسل يذلتجهلزذرسسس دفب ( ذ0226اعحيذفرةفءذرسزيب   .6
 ( ذرسلبهاا:ذ رإذرسشذاذس جبفسب  0 ا

( رسلددددبهاا:ذ رإذ0  ارسسددددكيذرسدددد د يذلتسددد ي ذرسدددد د ( 1994سدددديلذ بفددد ذف لندددوذ  .7
 رسشهزاذرسسا لا 

 الدبفيذتإطدب يذ دبلحذج دءذذ( ذاسبسلا0217دمحمذفسدضذرسحا يذلهذبمذت ارهلحذجع هللاذ  .8
فج ددداذرسس ددددمذرس سددد ذاددديذلفددداذرسسزسددداذرسجعسبجلددداذسددد  ذتكفلدددلذرسسا  ددداذرس ع رللدددا ذ

  500-527(تذ5 05  زاتذذرسعا دياذلرسشفدلاذ بسجبفساذرالكفلا
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The effectiveness of a cognitive behavioral play therapy program 

in reducing behavior disorders in primary school children 

 

Abstract 

     The aim of this study is to investigate the effectiveness of a 

cognitive behavioral play therapy program in reducing behavior 

disorders in primary school children. The study is determined by the 

sample used consisting of 240 children of primary school pupils, (22) 

of those whose scores were increased by one or more standard 

deviations from the mean on the Behavior Disorder Scale, aged 

between 6-9 years, were divided equally into two groups: an 

experimental group (11) (6 males and 5 females), A control group (11) 

(6 males - 5 females). The study also determined the following 

variables and tools: Behavior Disorder Scale, which has six 

dimensions: anti-social behavior, anxiety and depression, dependency, 

headstrong, hyperactivity, and problems with peers. And the cognitive 

behavioral play therapy program which consists of (20) sessions with 

the rate of two sessions per week. The results showed the 

effectiveness of the program in reducing behavior disorders in the 

children of the experimental group, as well as this improvements were 

maintained within the follow-up period. There was no statistically 

significant differences between males and females in response to the 

program. 

 


