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 مقدمة:
بشكككعلم كككامم م ااكككاماكككنم ة اكككاتام ةيااكككام ةتكككتمتال يكككومياتككك م ةايتا كككا م ككك مت  كككالم  م

المتستيانممبيكاماكنم م ااكامال كدمم الىتاكاممبيكامتك د مايتا مانم ةايتا ا مانماليالدمنسبوم
مإةىم را اماسترهم منتاجمالتطالرم ةايتا م.

انم شكدم م ااكا م ةتكتمتبكد ماكنماكت دم ةط كلممAutismالُت دم  ااام ةذ تالتام الم ألالتتزمم
التسكككتارما كككوماتكككىماااتكككومهمالالمتنيكككالمانيكككام المتتاسكككنم الاكككا ومإالمنسكككبوماككك ت امالمتت كككد م

%مالت تصرمذةكم  ىم ةااال م ة  ت امال ةتتمت انىمانمىذ م ماطر بمم  كطم32%مإةىم02
دالنم نمتعالنماصاالبمبت  فمذىنتم المإ ااا م  ر مهممال تاام د مذةككمنيكدم نم ع كرماكنم

تص النمإةىمارا ام ةرشدم الم ةشت ال امالىكممالتز ةكالنمت كانالنماكنممن ةذ تالتتم%مانمااال 72
 كككتم اكككدمار عكككزمشكككدهم م ااكككامالتظ كككالنم كككتماايكككامإةكككىمر اتكككامعاا كككام كككتمإطكككارم ألسكككر م الم

م(م500225,  ةر اتام ةشاا اماتثمت تاالنم تيامب تاماتاتيم.م)  اانم ر ج
صككككالرم ككككتم ةيانكككككبمإنم ةط كككككلم ةككككذ تال مت ككككانىماكككككنمام(2101221عاااادمحم ل    التككككذعرممممم

 اليتاككا تمتاككطرم  ككىم  كككرهمإةككىم النسككاابماككنم ةت كككا   مال ةاال اككفم اليتاا تككام.مةكككذةكم
تاتككاجم ألط ككالم ةككذ تالتتنمإةككىم سكك البم ككاصم ككتم ةت ااككلما يككممالنمإىاككالمىككذهم ة  ككامتكك د م
إةكككىمت راكككيممة ازتكككدماكككنم ةاشكككع  م ةتككككتمتاكككا فمإ كككااتيممااكككامت كككزمم ةتكككد لم مرشككككاد م

عسككابيمم ةايككار  م ةتعت تككامة الصككاللمبيككممإةككىمةاال ييككوم ةاشكك ع  م ةتككتمتترتككبم  ككىم م ااككامال ا
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 ةاسكككتال م ةاناسكككبماكككنم ةناكككالمباةنسكككبامة اكككرىمم ةزانكككىمتي  يكككمماكككادرتنم  كككىم ال تاكككادم  كككىم
م ن سيممدالنم ةاايامإةىم آل رتنم.م

  كىم نم ألط كالم ةكذ تالتتنم ( Wolff , 2005 :223 – 224) وقا  أدا   وو ا  
ايكككار  مبد بم ةط كككام(مم–اككك فمايكككار  متنكككااللم ةط كككامم) سكككت االم دال  م ةاا كككد متتسكككاالنمب

مالاكك فم ككتم ةاظيككرم ة ككامم)ايككار م رتككد عم ةا بككس(مالاكك فم ككتمايككار  م ةتن ككلمال ةسكك اام)
 ةتن لم  ىم ةس ةم(معاام نيممت انالنمانم  كلم كتمايكار  مت كدترم ةكذ  م) يكممم–اط م ةشارعم

ال ةايككككار  م اليتاا تككككام) ةت ااككككلماكككك م آل ككككرتنمال ةتال صككككلما يككككم(م ة ناتككككامباةككككذ  (مم– ةككككذ  م
م-الايككككار  م التصكككككالم) ة  ظككككتمال ةاتكككككرمة ظككككت(مالايكككككار  م ت ككككاذم ة كككككر رم)تااككككلم ةاسككككك الةتام

م ةت طتط(مال ةايار  م ةارعتام) ةت طتطم ةارعتم ةيتد(.
م

تتاتك ممالبناعم  ىماامسبقمتتاحم ىاتامإ د دما تاسمة س الكم ةتعت ىمةألط كالم ةكذ تالتتن
 ب صا صمستعالاترتامانم ةصدقمال ة با م.

 مظكمة الدزاسة : 
 نب  كك ماشككع ام ةدر سككام ةااةتككامبسككببم نتشككارم اككطر بم ةذ تالتككام ككتم ة تككر م أل تككر ماتككثممممم

بككد  مياتكك م ةككداللمباالىتاككاممبيككذ م الاككطر بمسككال عم  ككىم ةاسككتال م ةاا ككىمال ةككدالةتمال صككبحم
ر اككومالاظككاىرهمالبككاأل صمة كدمماليككالدمسككببماباشككرم رضم صكبومة بككاا تنمال ة  اككاعمةتنكالعم  

مةيذ م الاطر ب.
الادم عد م ة دتدمانم ةباالثمال ةدر سا مإةتم نم ةط لم ةذ تال متاتاجمإةتم س البم كاصممممم

 ككتمت  تاككومتياكك مبككتنمار  ككا م اتتاياتككوماككنمنااتككاهمالتككال ترم ةبت ككام ةاناسككبامة ككت  مماككنمنااتككام
ة دتكككدماكككنم ةايكككار  م ةا ت  كككاهمالُت كككدم ةتكككدرتبم  كككىم  كككر مااكككامتاعنكككوماكككنم ةكككت  مهمالتعسكككبوم 

 ةايكككار  م ةتعت تكككامماكككرالر مةألط كككالم ةكككذ تالتتنمة تا كككبم  كككىمنكككال اتم ة صكككالرمةكككدتيمهمال ةتكككتم
متسا دىمم  ىم الندااجما م ةايتا م ةااتطمبتيمم.

ا رئيسااا   تكككتممتادتكككدماشكككع ام ةدر سكككام كككتماااالةكككام ميابكككام كككنم ةسككك  لمقالبنكككاعم  كككىماكككامسكككب
  ا تدمحم  0

نككاب ماككنمبت تنككام ة ربتككامالا  ككمم ةككذ تالتتنممةألط ككال سكك الكم ةتعت ككتمإ ككد دما تككاسمةىككلمتاعككنم
 ؟ة  ا تنامتتات مب صا صمستعالااترتام
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 أهداف الدزاسة
م0تيدفم ةدر سام ةااةتا

 إ ككد دما تككاسمة سكك الكمباككرضم سككت د اومةتادتككدماسككتال مايككار  م ةسكك الكم ةتعت ككىمةككد م
 . الط الم ةذ تالتتن

 م ةت رفم  ىم ة صا صم ةستعالااترتامة ا تاسمانماتثمصداامال باتوم.م 
 :أهنية الدزاسة

 كككتم ةعشكككفم كككنم ة صكككا صم ةسكككتعالاترتامةا تكككاسم ةسككك الكممتاكككددم ىاتكككام ةدر سكككام ةااةتكككام  
 ةتعت ىمةألط كالم ةكذ تالتتنمالتتاكددماكنم ك لميكانبتنم اكدىاامنظكر مال أل كرمتطبت كتمالتتاكحم

مذةكم تاامت تم0
م0ممم تاامت ىمما ةااةتم تم ةدر سامتعانم ىاتام ةا تاسم

 األهمية ا نظرية0
 إة ككاعم ةاككالعم  ككىمم  ككامىااككاماككنم ألط ككالمتاتككاجمإةككىم ةر اتككامال الىتاككاممالتاتككايالنمإةككىم

بككر امما ت  ككامالاتنال ككامتككال رمةيككمم  ككىم ألاككلم ةاككدم ألدنككىمة  ككد دم ةكك زممة اتككا مال ال تاككادم
مم  ىم ةن س.مم

 ا تطبيقية0االهمية 
 سككك الكم ةتعت كككىمةكككد م تنكككاماكككنم الط كككالمتيكككدفم ةدر سكككام ةااةتكككام ةكككىممإ كككد دما تكككاسمة 

  ةذ تالتتن.
 ست د مم ةا تاسماسكت ب  معكاد  متاعكنم السكت اد مانيكام كتم ةت كرفم  كىمن كاطم ةاك فم 

(مم8-5 ةارا كككام ة ارتكككاماكككنم)م كككتة ايكككار  م ةتكككتمتيكككبم نمتعتسكككبيام ةط كككلم ةكككذ تال م
مسنال  .م

 ةا ت  ككككامة سكككك الكممس م ةتربتككككامال ةت  كككتممناككككالم ةا ككككاتت نظككككارم ةاسكككك الةتنم ككككتمالز رممتاليتكككو 
  ةتعت ىمال ةتتمادمتعالنمطرت ا ميتد  م تم ةت االما مىذهمانم ألط الم.
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  :مصطمخات الدزاسة 
 فيمدمحم يلى0تتح   
 Autistic Children0االطفدمحمل ا ذاتوى   -2
الىكككتمبا نكككتممAutتتعكككالنماكككنمع اتككتنمتالنكككانتتتنم ألالةكككتممAutism نماصككط حم ةذ تالتكككاممممم

الت نكتممAutos ةذ  م المذ تتم المت  ا تم الماامتت  قمباةن سمالىتماشت امانم ةع اام ةتالنانتكام
Selfةذ  م الم ةن سهمال ة انتكامم Ismتشكترمإةكتم ةااةكام الم ةتاليكومإ م نماصكط حمم Autismم

 :Sue, Sue, 2005: 334, Firth, 2005)تشترمإةتمااةكام ةكذ  م الم ةتاليكوم ةكذ تتم.
م( 5
بانيام بار م نمارضم   كتمهمشكدتدمهتك  رهم  كىمم Autismال تما ياوهم رفمةالياانمممم

م(مLongman, 2003,pp78.   ألط الهمالتان يممانم ةتال صلما م آل رتنم
 ةذ تالتكامتاعكنم نمتنظكرمإةتيكامعاصكط حمشكاالم Moor , 2002: 33)  مور  التالاكحمممم

م Learning Disabilities"ما كلمالصكفمإ ااكام ةكت  ممم Umbrell"م Term ومم كتمذ تك
التشترمإةىم نومنظر مالنم اطر بم ةذ تالتامالمت  رم  طم  كىم ة كدر م  كىم ةكت  ممال ة يكممالةعنكام
تكك  رم تاككام  ككىم ا تككام ةتييتككزمباةنسككبامةعككلم ةاككال سهم ككانم اتااةتككام ألناككاطم ة ر تككامةيككذ م

 ككلم ككتمدريككا ما ت  ككاماككنماشككع  م ةعكك مهم ةتال صككلم اليتاككا تهم الاككطر بمالمنيا تككامتتا
ال ةاشكككككع  م ةبدنتكككككامال  كككككىمر سمعكككككلمىكككككذ متكككككاتىممالصككككك البا م ةكككككت  مهمال ةاشكككككع  م ةاسكككككتاه
م ستيابا مم ة ردمالادر  م  ىماساترهمااةتو

م

اك م ةت رتكفم ةسكابقمال ر ك م ةذ تالتكامم( 12-012  1229سميرة يدمحمقوت مرجدمحمن  ال ت   مممم
بانيامإ ااامات   امباةناالمت  رمس بام تميات ميال نبم ةناالمال برزمتا ترىكام كتم ةتال صكلمبشك تام
 ة  ظكتماليتككرم ة  ظكتمال ةككذ متنككتمم نكاميتككابمتككامم كتم ة اككام السككت باةتامال ةت بترتكامااككامتترتككبم

العتامااامت د مإةىم ن ز لم ة كردم ن كز الم  تام  لم تمايار  م ة ردم اليتاا تامال ةن ستامال ةس 
تااام نميات م ةااتطتنمبوم نشا م نوم كتم ىتاااكا مال نشكطامااكدالد مالرالتتنتكامالسك العتا م
ناطتامتدالرم ي بيامااللمذ توهمالىذ مباماا امإةىماليالدماشع  ماستامسال عماساستامذ  كد م

اككالحم ككتماككال سم كك ثمىككتم المالابككاال مبككاةا تر  ماككنماالةككومالتظيككرم ككادهمىككذهم ةاشككع  مبالم
 ةسا مال ةبصرمال ة اسمال ادهماامتتممتش تصمىذ م الاكطر بم ك لم ةسكنال  م ة   كام ألالةكىم

 .انم ارم ةط ل
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(مإةكىم ةذ تالتكامبانيكام اكطر بمشكدتدمم52-021 1222ا عزياز ا شا )  معب عاامتشترمممم
م40م–م32بكتنمم تم ا تام ةتال صلمال ةس الكمتصتبم ألط كالم كتمارا كام ةط الةكام ةابعكر م)اكا

باتكثمنيكدما ظايككمم"م ةنصكفمت رتبكام"مت ت كرالنمإةككىممشكير ماكنم ة اكرم(مالتك  رم ككتمسك العيممه
 ةعكك مم ةا يككالممذ م ةا نككىم ةال اككحمهمعاككامتتصككك النمبككاالنطال عم  ككىم ن سككيممال ككدمم الىتاكككامم
بكككاآل رتنمالتب ككككدم ةاشككككاعمهمالاكككدمتنصككككرفم ىتاككككاايمم اتانككككامإةكككىم ةاتال نككككا م الم ألشككككتاعميتككككرم

مانتامالت تص النمبيام. منس
م

إاطر بم ةذ تالتامبانوم اطر بمناا ىم صكبتم( 022  1222عدمحم ل عب  هللا   ة دم رفممم
ا  دمتت رضمةوم ةط لمابلم ة اة امسنال  مانم ارهمالت زاكوماكد ماتاتكوهمالتاعكنم ةنظكرمإةتكام
  ككىم نككوم اككطر بم ككامم المانتشككرمتكك  رمسكك بام  ككىم ة دتككدماككنميال نككبمناككالم ةط ككلهمالتظيككرم

        االلمذ توم.مالا  ةت  ىمىت ام ستيابا مااصر مالس بتام تم ةااةبمتد  مباةط لمإةىم
وبندمحمء على يمكن تعري   ا طفل ا ذاتوى( إجرائيدمحًم وفقدمحًم  لمقيدمحمس ا ذى يست  م ف  

بانيمم ألط الم ةذتنمةدتيممإاطر بمناا تمالس العتهمال ةذتنمم0ها  راسة على ا نحو ا تدمحم   بدمحمن
م ة ظتهم ماليتر م ة  ظت م ةتال صل م ت ماشع   مالةدتيم م ن سيمه ماالل مباالنا ق تتاتزالن
مباةذ  م م تم)ايار  م ة ناتا م ةاتا  ا م ةتعت ت م تمب ضمايار  م ةس الك م ةال اح ال ة صالر

ناع  م  تامتتاانم ةا تاسم ألب ادم ةتاةتامالبم ةايار  م ميتاا تا(م–الايار  م ة اامال ةتال صلم
م)ايار   م ألالل م ة اةثمم ةب د م ةب د م ميتاا تا( م) ةايار   م ة انت م ةب د مباةذ  (  ة ناتا

م)ايار  م التصالمال ة اا(م.
م0ممAdaptive Behaviorا سلوك ا تديف   -1

 ةسكك الكم( Batshaw & Shapiro, 2002 : 187بدمحمتشاادمحمو, شاادمحمبيرو  الت كرفمممممم
 ةتعت كىم  ككىم نككوماياال كاماككنم ةايككار  م اليتاا تكامال ة ا تككامال ةا اىاتككام ةتكتمتسككا دم ال ككر دمم

م تماتاتيمم ةتالاتاهمالتشالماياال اماتنال امانم ةس العتا مانيام0
م ة در م  ىم ةتال صلم ة  ال.م-5
م ةتال صلمال ةت ا لما م ال رتن.م-0
مام ةش صتام. ة در م  ىم رتد عم ةا بسمال ةااا ظام  ىم ةنظا م-3

 نم ة دتككدماككنم ةبككاا تنمتنككاالةال م ةسكك الكمم(02  1222بناا ر باان ندمحملاار ا عتيباا   تككذعرمممممممم
(مهم Social Competence ةتعت كتمباسكت د مماصكط اا ماكنمابتكلم ةع كاع م اليتاا تكام)
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(هم ةتعتكفماك مSocial Norms(م ةا كاتترم اليتاا تكام) Skills Trainingتدرتبم ةايار  )
بكاةريمماكنمت كددم ةاسكاتا م ةاسكت داام كتمت رتكفم ةسك الكم ةتعت كتمهم الم نيكاميات كا م ةبت اممالم

(مAdaptive Behaviorتشككترمإةككىميككالىرمذةكككم ةا يككالممالىككالماصككط حم ةسكك الكم ةتعت ككتم)
ال ةككذ مت ككرفم  ككىم نككوماككدر م ة ككردم الم ةاككد م ةككذ متاعككنم ةشكك صماككنم ال تاككادم  ككىم ةككن سم

متاعنيممانمتادتام دال رم يتاا تام ع رمت  تد  م تاامب د.مال عتسابم ةايار  م اليتاا تام ةتت
إنم ةسككك الكم ةتعت كككتمىكككالماياال كككام ةايكككار  مم( 022  1228  فوقياااة رناااوان الذعكككر ممممم

 ة اصككامباة ناتككامباةككذ  مال ة ناتككامباةبت ككامالعككذةكم ةايككار  م اليتاا تككامال ةا ككاىتمم ةتككتمتت  ايككام
 ةناسمةعتمتستطت ال م ةت ا لما ماتاتيمم ةتالاتاهماتثم نم ة صالرم تم ةس الكم ةتعت كتمتك  رم

ا لمال ةتياالبما م ةااال مال ةظكرالفم ةتكتم  ىم ةاتا م ةتالاتامة ط لهمالانم ممت  رم  ىم ةت 
متال ييوم.
تت  النم  ىم نم ةس الكم ةتعت تمىالم ة در م  كىممأيندمحم ا عدمحمملين ف  حقل ا تربية ا  دمحملة     

 ةت ا لما م ةبت ام اليتاا تامال ةطبت تاهمالىالمذةكم ةدالرم اليتاا تم ةاتالا مانم ة كردما ارنكام
عككانمذةكككم ككتمارا ككام ةط الةككام الم ةشككبابم المماكك منظر  ككوماككنمن ككسم ةاياال ككام ة ارتككامسككال ع

 إساامدمحمعيل باا ر,   ةعيالةككامهمالتتاككانمذةكككم ةا يككالمم ألدال رم اليتاا تككام ةاتالا ككاماككنم ة ككردم.م
م(01222 51
وفقدمحًم  لمقيدمحمس ا ذى يست  م ف    ف  ا  راسة ا حدمحم ة ( ا سلوك ا تديف  ا بدمحمحث  يعرفو    

ال ةس العتا م ةتكتمتيكبم نمتعتسكبيام ةط كلم ةكذ تال مماياال امانم ةايار  مم0ما  راسة على أنه
تاادم  ىمن سوم تمارا ام ةط الةام ةابعر ماتىمتاعنومانمااارساماتاتومبصالر مطبت تامال ال 

 .ال ةتعتفما مبت توممانم  لم ةا تاسم ةا دمانمابلم ةبااثم
 دزاسات سابقة: 

ةدر سكككا م ةسكككاب ام ةتكككتماكككنم ككك لم ةدر سكككام كككتمىكككذ م ةاالاكككالعماليكككدم ةبااكككثم كككدد  ماكككنم مممم
 ست دا ما اتتسم ةس الكم ةتعت كىمةألط كالم ةذ تالتكامهمالسكالفمت كرضم ةبااكثمت ككم ةدر سكا م
 ة ربتامال ألينبتام ةساب اماسكبمتس سك يام ةزانكىماكنم ة كدتمم ةكىم ةاكدتثمألىاتكامىكذ م ة كرضم

م0 ةااليز
     ت د مميداللمىد  م ةدر سام ةتا تقمانم ا  تامإس( 1222 راسة عدمحم ل عب  هللا

 ألنشطام ةاصالرم تمتناتام ةس الكم ةتعت تمةألط الم ةذ تالتتنمالتعالن م تنام ةدر سامانم
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مانمم8 م ةتماياال تتنمم53-م8 ط المذ تالتتنمتر الا م  اارىم م ة تنا مت ستم متم سنا
مالا تاسم مة ذعاعه ما تاسميالد ر م ةدر سا مىذه م ت م ةبااث مال ست دم مالاابطاه تيرتبتو

م  م ميتاا ى م ةاستال  م  تل مبتالات ماااد م)إ د د0 مةألسر  م ة  ا ت (م0222الاتصاد 
م ةش صم م ة زتز م بد م)إ د د مةألط ال م ةتعت ت م ةس الك م ةبرناامم5990الا تاس مه )

م  تل(م مالانى م هلل م بد م ادل م)إ د د0 م ةس العت م ة  ج م ستر تتيتا ماست داا   ةتدرتبت"
مإةتمادالثمتاسنم تمايار  م ةس الكم  م ةدر سا مإست د ممال س ر منتا م ةتعت تمنتتيا

 يداللم ألنشطام ةاصالرمال ستار رمىذ م ةتاسنم  لم ترهم ةاتاب ام.
 -     م ة رالقم تم ةس الكمم(1221 راسة عدمحم ل عب  هللا مإةتمتادتد ىد  م ةدر سا

م04 ةتعت تمبتنم ألط الم ةذ تالتتنمال ار نيمم ةات   تنم   تا مهمالتعالن م تنام ةدر سامانم
ط   مات   تنم   تامتتر الحم  اارىممم50ط لمذ تال همم50ط   ما ساتنمإةتماياال تتنم

م م8بتن مالمم050 مة ذعاعه ميالد ر ما تاس م ةدر سا مال ست دا  م ةاستال مسناه  ستاار 
م مبتالات ماااد م)إ د د0 مةألسر  م ةاطالر م ة  ا ت م ةط لم5995 اليتاا ت مالا تاس )

 ةذ تال م)إ د دم ةبااث(مالا تاسم ةس الكم ةتعت تمةألط الم)إ د دم0م بدم ة زتزم ةش صم
م5990 مال ار نيمم(ه م ةذ تالتتن م ألط ال مبتن م رالق ماليالد مإةى م ةدر سا منتا م تالص  

 ةاستال م ةناالم ة اال مال ألد عم الم ةنامم ميتاا ىمال ةدريام ةع تام ةا ااتنم   تا م تم
 ة س الكم ةتعت تمةصاةحم ألط الم ةات   تنم   ت ام.

  راسة  يسدمحم وآ رون lisa  et  al ىد  م ةدر سام ةىمت اصم ة  اامبتنمم(1221)م
 ة در  م مير  تام الم ةتن تذتامال ةس الكم ةتعت ىمةد م الط الم ةذ تالتتنهمالتعالن م ة تنام

مال ست دا مم5انم مانم الدال  م ط المت انالنمانمإاطر بم ةذ تالتا  ةباا اماياال ا
مال م م ةتن تذتا مة الظا ف مس العت ماسح مالا تاس م ةتعت ى م ةس الك ما تاس ير  تامانيا

ماياال م ما ظم ما  متت ادلمس بتا  م ة اا ا م الالةتا التالص  م ةنتا مم نماياال م ةذ عر 
م ةالظا فم م ت م ةا ف م ن م ةدر سا مالتالاح م ميتاا تاه مال ةاياال  م ةتعت ى  ةس الك
م ميتاا تام مال ة  اا  م ة  ب م التصاله مبا ف مالب ال  مترتبط م الير  تا  ةتن تذتا

 اطر بم ةذ تالتام.مال ةااليالد م ندم الط المذال م 
 إةكتمتصكاتممبرنكااممتكدرتبتمةتناتكامب كضمم(12220"سي  جدمحمرح  ا سي "  الىد  مدر سام

ايككار  م ةسكك الكم ةتعت ككتمةألط ككالم ةتالاككدتتنما ككلم)يسككلم ةتككدتنهم ةابككادر مب ة ككاعم ةتاتككاهم
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تنظتفم ألسنانهمةبسمال   م ةاذ ع(همالتادتكدماكد متكا ترمىكذ م ةبرنكاامم كتم ةتا كبم  كىم
(م ط كككالم52ا م ةااكككطربامةكككد مىككك العم ألط كككالهمالتعالنككك م تنكككام ةدر سكككاماكككنم) ةسككك العت

(مسكككنال  هم8م–م5(مإنكككاثمتر الاككك م  اكككارىمم ةزانتكككاماكككامبكككتنم)3(مذعكككالرهم)7تالاكككدتتنهم)
ال سككت دمما تككاسمتشكك تصم ةتالاككدهمالا تككاسم ةاسككتال م اليتاككا تمال الاتصككاد مةألسككر هم

(م شيرهمال الاا م6 ستارقمتطبت وم)مالا تاسم ةس الكم ةتعت تهمال ةبرناامم ةتدرتبتم ةذ 
 ةنتكككا ممتكككا ترم ةبرنكككاامم كككتمتاسكككنم ط كككالم ةاياال كككام ةتيرتبتكككام  كككىم ةيكككزعم ألاللماكككنم
ا تكككاسم ةسككك الكم ةتعت كككتم) ةنككككال اتم ةناا تكككا(همالعكككذةكماليكككالدم ككككرالقمد ةكككامإاصكككا تامبككككتنم

اكنممدريا م ط الم ةاياال كام ةتيرتبتكام كتم ة تاسكتتنم ة ب كتمال ةب كد م  كىم ةيكزعم ة كانت
 ا تاسم ةس الكم ةتعت تم) النار  ا م ةس العتا(م تم تياهم ط الم ةاياال ام ةاابطا.

      مةتدرتبم ألط المم(1222 راسة فدمحمطمة سعي مبرناام مإةتمإ د د ىد  م ةدر سا
 ةذ تالتتنمم  ىمإد ر م ةذ  ممال ةالاالفم  تماد م ا  تامىذ م ةبرناامم تماسا د مى العم

تا م عبرمانم الست  ةتام تم ألنشطام ألعادتاتامال اليتاا تام ألط الم  ىمتا تقماستالم
م ألط المهم مةد مى الع مال  ضمب ضم ةس العتا م ةااطربو مالعذةكمتاستنمس العيم ه

سنامهمالادم ست دا م ةباا امم50م–م8 ط المتتر الحم  اارىممانمم52تعالن م ة تنامانم
ااادم اادم ةدتنمإساا تلماياال ام ألدال  مانياما تاسمالعس رمةذعاعم ألط المإ د دم)

(مالا تاسم ةاستال م الاتصاد مال اليتاا تمة سرهم ةاصرتامم5999ةالتسمعاالما تعام
م ةش صم م ة زتز م بد م) بدم5998)إ د د مإ د د مةألط ال م ةتعت ت م ةس الك مالا تاس )

(مالا تاسمإد ر م0224(مالا تاسمتش تصم ةتالادم)ستدم ةيراىم5998 ة زتزم ةش صم
ا ا(مال ةبرناامم ةتدرتبتم  ىم ةذ  مم)إ د دم ةباا ا(مهمتالص  م ةنتا مم ةذ  م)إ د دم ةبا

مةدم م تم ةدر سا م ةذ  م ةاست داا م ةبرناامم ةتدرتبتم  ىمإد ر  م ا  تا تبتنمانم  ةيا
 ألط الم ةتالادتتنمذال م ألد عم ةالظت تم ةارت  م تمتاستنم ةس الكم ةتعت تمال ةادمانم

 اشاع يمم ةس العتا.
م
م
م
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 الدزاسة:إجساءات 
 0منهج ا  راسة 

متت ذم ةبااثم ةانيممشبومتيرتبتمانييامة در سا.مممم
 0عينة ا  راسة 

انم ةا تا تنمذ تالتا مالتمم  تتارىممبشعلم شال  تمم(مط   م52)تتعالنم تنام ةدر سامانممممم
بارعزم الالمة تاىتلمالتناتام ة در  مالارعزمش اعمة ت اطبمال ةتالادمال صلم ةتربتام ة اصام

سامنالترد مم ة اصامال ة صلم ةا اقم) صلم ةتربتام ة اصا(مبادرسامىاتاتم ةيب ال مبادرم
تامبااا ظام سال نهمال ةذتنمتاتزال مباليالدماشع  م تم ةس الكم ةتعت تمسال عم تمايار  مر ا

مالم مانم) ةذ  مال ةايار  م اليتاا تا مال ةتال صلمال ةذتنمتتر الحم  اارىم (م8م-5ايار  م ة اا
مةبااثم تاامت ىم طال  مإ د دم ةا تاسمال ةتتمتتاددم تم التت0سنال  همالسالفمت رضم 

 اواًل 0  طوات إع ا  ا مقيدمحمس0 
ماامم ةبااثمباتباعم ة طال  م آلتتام تمبناعما تاسم ةس الكم ةتعت ىمةألط الم ةذ تالتتن0ممممم
اكككنماعالنكككا م ةسككك الكم ةتعت كككتمةألط كككالمموار ي كككام ةبااكككثمة طكككارم ةنظكككر مالاكككامتتاكككانم-2

باب ادهم ةا ت  امال ةتتماكداياما ظكمم ةباكا تتنمال ةكذتنمتنكاالةال م ألب كادم ةتكتماكدمتشكتركممن ةذ تالتت
 ككتم ةدر سكككام ةااةتكككام ككتم ة دتكككدماكككنم ة بككار  مسكككال عم كككتم ةصككتاام الم ةا نكككىهمباماكككا ام ةكككىم

م. الط عم  ىم ةدر سا م ةساب ام ة ربتامال الينبتامة س الكم ةتعت ت
ن سككتتنمالا  اكككتم ةتربتككام ة اصكككامال  صككا تتنم ةت اطكككبمإسككتط عم ةككر  مأل صكككا تتنم ةمم-1

بككاةار عزم ككنم ىككمم ة صككا صمال ةسكك العتا مم ةتككتمتاتتككزم الط ككالم ةككذ تالتتنمال اصككام ةات   ككام
مباةس الكم ةتعت تمد  لمال ارجم ةانزلمال ةتتمتسا دىمم  ىم الندااجمد  لم ةايتا م.

 ة تاممباةا كاب  ماك مب كضم الةتكاعم الاكالرم ةط كالم ةكذ تالتتنمةا ر كام ةاشكع  م ةات   كامم -5
مباةس الكم ةتعت تم ةتتمت  رمبشعلمعبترم تمت ا  يممد  لم ةايتا م.م

اكككامم ةبااكككثمباسكككحممةكككب ضم ال تبكككار  مال ةا كككاتتسمال الطككك عم  كككىم ةتكككر ثم ةسكككتعالةاليتمم-2
 كككرفم  كككىمشكككعلمالبنكككالدمالطكككرقمتطبتكككقمالت نكككتنمىكككذهم ةسككك الكم ةتعت كككتهمال ةتمس ة كككاصمبا كككاتت
ا تكاسم ةسك الكم ةتعت كتم)إ كد دم ةكدعتالرمدالدم  مم ةبااثمالانمىكذهم ةاصكادرم) ةا اتتسم تما
ا تككككاسم ةسكككك الكم ةتعت ككككتم)إ ككككد دم ةككككدعتالرم بككككدم ة زتككككزم ةشكككك صمم-(5980 ككككارالقمصككككادقم

 (0252مما تاسم ةس الكم ةتعت تم)إ د دم ةدعتالر م تالةت م   دمإبر ىتممم-(0226
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 كككتماكككالعم الطكككارم ةنظكككر مهمال ةا كككاتتسمسكككاة ام ةكككذعرهم نتيكككىم ةبااكككثمةتادتكككدم ةصكككالر مم-2
 الالةتامةا اسم ةس الكم ةتعت تمةألط الم ةذ تالتتنمال ةكذ متاكانم كدد  ماكنم ة بكار  مال كددماكنم

م. الستيابا 
 ول  ا مقيدمحمس0ثدمحمنيدمحم0 
تتعكالنم ةا تكاسممتيدفم ةا تاسم ةىماتاسمب ضمايار  م ةس الكم ةتعت كتمباب كادهم ة   كاممممم
(م62(م ب ككادمالعككلمب ككدمتاككمم ككددماككنم ة بككار  مباتككثمتصككبحم ة ككددم ةع ككىمة ا ككاسم)3اككنم)

م بارههم ب ادم ةا تاسمىت0
 ا بع  االول0 مهدمحمرات ا رعدمحمية ا ذاتية0

ايار  م ةذ تتامةد م ألط الم ةكذ تالتتنمممال ةتكتمت تسمىذ م ةب دماد ماليالدماشع  م تم ةمممم
م-تنكااللم ةط كامم-تنظتكفم ألنكفم-يسكتلم ةتكدتنمال ةاليكومالتي ت ياكام-تتا لم تماااعماايكام
التتاكككانم ة بكككار  مم بكككار مم02تاشكككتطم ةشككك ر(مالىكككىماعالنكككاماكككنمم–إرتككد عم ةا بكككسمال   يكككام

هم46هم34هم42هم37هم34هم35هم08هم05هم00هم59هم56هم53هم52هم7همم4هم5 آلتتكككام0م
م.م85هم55هم50هم49
 ا بع  ا ثدمحمن 0 ا مهدمحمرات اإلجتمدمحمعية0 م
ت تسمىذ م ةب دماكد ماليكالدماشكع  م كتم ةت ا كلم اليتاكا تماك م آل كرتنمال ةتكتمتتا كلمممممم

تاتككامم– ةابككادر مب ة كاعم ةتاتكام نككدم ةااكالرمم– كتمايكار م مسككتيابامألسكاوم نكدم ةنككد عم  تكوم
م– ةاشككارعام ككتم ألنشككطام ةياا تككامم– ةت ككرفم  ككىم  كر دم ألسككر مم– آل كرتنم ككنم النصككر فم

نككزاللم ةسكك ةممدالنم ةت ككرضمم–صكك الدم ةسكك ةممبااككانمم- مسككتيابامة ت  تاككا م ةاالييككامإةتككوم
هم54هم55هم8هم5هم0(م بككار مالتتاككانم ة بككار  م آلتتككام0مم02 طككار(مالىككتماعالنككاماككنم)ةأل
م.م59هم56هم53هم52مه47هم44هم45هم38هم35هم30هم09هم07هم03هم02هم57

 ا بع  ا ثدمحم ث0 مهدمحمرات ا لغة واإلتلدمحمل0
الت تسمىذ م ةب دماد ماليالدماشكع  م كتمةاكامالتال صكلم ةط كلم ةكذ تال ماك م آل كرتنهمالىكىممم

هم04هم05هم58هم55هم50هم9هم6هم3التتاكككانم ة بكككار  م التتكككام0م(م بكككار م02اعالنكككاماكككنم)
م.م62هم57هم55هم48هم45هم40هم39هم36هم33هم32هم06
م.(م بار م62تب غماياالعم بار  م ةا تاسم ةاتاانامد  لمىذهم الب ادم)ةكمالبذم

 0ا مقيدمحمس طريقة ا تلحيحثدمحم ثدمحم0 
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م– اتانككا مم–تككتممت ككدترم ةككدر يا م ككتماككالعما تككاسماتككدرجمة سككتيابام اككاممعككلم بككار م)د تاككا ممم
(مهمال ةكدريا م5-0-3 بد  م(مالتاليدم بار  مساةبومال بكار  مااليبكوهمتا كذم ةكدريا م ةااليبكام)

(مدريككامهمال ةدريككامم62 ةصككار مة ا تكاسم)م (مالبككذةكمتصكبحم ةككدريام3-0-5 ةسكاةبامتا ككذم)
شار م ةىم ةدريام ةصار مال ةعبكر م كتم ةيكداللم م(مدريامهمالادمسبقم582 ة ظاىمة ا تاسم)
 ةدريام ةع تام ةارت  كامة ا تكاسمتكدلم  كىم رت كاعمايكار  م ةسك الكم ةتعت كتم ةسابقمهماتثم نم

ةد م الط الم ةذ تالتتنمهمبتناكام ةدريكام ةع تكام ةان  اكامة ا تكاسمتكدلم  كىم ن  كاضماسكتال م
م.مايار  م ةس الكم ةتعت تمةد م الط الم ةذ تالتتن

م0 طوات تقنين مقيدمحمس ا سلوك ا تديفىرابعدمحمً 0 
(مط ككلمذ تككال مالتككمماسككابم52 ا تككا مت نككتنمما تككاسم ةسكك الكم ةتعت ككىمم  ككىم) يككر م ةبااككثم

ما اا  م ةصدقمال ة با مةا تاسم ةس الكم ةتعت ىمباةطرقم ةتاةتام.
 0ل ق وثبدمحمت ا مقيدمحمس 

مالتمم ت اذم الير ع  م ةتاةتام0تمم ةتا قمانمصدقمال با م ةا تاسم
 ا ل ق ا ظدمحمهري  ل ق ا محكمين( -2
م ةن ستام     م ةن سمال ةصاا م  م م ت م ةات صصتن مان ماياال ا م رضم ةا تاسم  ى تم

م82ةا ر امبر  يممااللم بار  م ةا تاسهمالتمماذفم ة بار  م ةتتمت لمنسبام الت اقم تيام نم
 .%م

م(5يداللم)

رامم
م ة بار 

 ددمار  م
م الت اق

نسبام
م الت اق

رامم
م ة بار 

 ددمار  م
م الت اق

نسبام
م الت اق

رامم
م ة بار 

 ددمار  م
م الت اق

نسبام
م الت اق

رامم
م ة بار 

 ددمار  م
م الت اق

نسبام
م الت اق

م%92م9م46م%522م52م35م%82م8م56م%92م9م5
م%92م9م47م%92م9م30م%82م8م57م%92م9م0
م%522م52م48م%82م8م33م%522م52م58م%92م9م3
م%92م9م49م%522م52م34م%92م9م59م%522م52م4
م%92م9م52م%92م9م35م%92م9م02م%92م9م5
م%522م52م55م%92م9م36م%522م52م05م%92م9م6
م%522م52م50م%522م52م37م%92م9م00م%522م52م7
م%522م52م53م%522م52م38م%522م52م03م%522م52م8
م%522م52م54م%92م9م39م%92م9م04م%82م8م9
م%92م9م55م%522م52م42م%92م9م05م%82م8م52
م%92م9م56م%92م9م45م%522م52م06م%522م52م55
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م)ممم م ةيدالل مان م ةااعاتنمم5تتاح م ةساد  م ةا تاسمان منسبم الت اقم  ىمصدق م ن )
مة ا تاس.م اةت%مالىذ متدلم  ىمصدقمم522%م ةىم82تتر الحمبتنم

 ل ق ا مقدمحمرنة ا طرفية0 -1
مالتكتمم ةكدريا همالان  اكتم ةدريا مارت  تم ةباثم تنام  ر دمبتنم ةتاتتزمطرت امبيامالت صد
ماكن%م32)م أل  كىم ة  كثمتادتكدمالتكتممتنازةتكاهمترتتبكام ألط كالمدريكا مترتتكبمطرتكقم كنمذةك
م ةاياكال تتنمبكتنم ةدريا مرتبماتالسطا مالبا ارنا(م ة تنامان%م32)م ألدنىمال ة  ث(م ة تنا
مبككتنمتاتككزم ةا تككاسم نمن ككررم نمنسككتطت مال اككاامإاصككا تامدالةككام ة ككرالقمت كككمتصككبحمال نككداا
م.مةصداومنطا نمالبذةكم ةدريا همالان  اتم ةدريا مارت  ت

م(0يداللم)
اتاام) (مةدالةام ة رالقمبتنم الرباعم ال  ىمال الرباعم الدنىمةا تاسم ةس الكم

م(52 ةتعت ت)ن=
 ةاتاتر  م
م ة ر تا

اتالسطمم ة ددم ةاياال ا
م ةرتب

ماتاامم ةرتباياالعم
(u)م

ماتاام
(z)م

ماستال م ةدالةا

 ةر اتام
م ةذ تتا

م2.25م-4.804-م2.22م357.22م05.52م54م ألربا ىم أل  ى
م575.22م9.52م58م ألربا ىم ألدنى

 ةايار  م
م اليتاا تا

م2.25م-4.692-م2.22م350.22م04.22م53م ألربا ىم أل  ى
م553.22م9.22م57م ألربا ىم ألدنى

ايار  م ة اام
مال التصال

م2.25م-4.553-م2.22م073.22م05.22م53م ألربا ىم أل  ى
م525.22م7.52م54م ألربا ىم ألدنى

م2.25م-4.434-م2.22م087.22م02.52م54م ألربا ىم ال  ىم ةدريام ةع تا
م95.22م7.22م53م ألربا ىم الدنى

م ةيدالل)ممممم مان م0تتاح م اصا تا مد ةا م رالق ماليالد م  ىم( مال ةان  اتن م ةارت  تن بتن
مبتنم متاتزتا مادر  مةو م ةا تاس م ن مت نى مالىذ  م ةتالادتتن مةألط ال م ةتعت ت م ةس الك ا تاس

م. ةاستالتا م ة التامال ةاستالتا م ةا ت ام تم ةاتاتر  م ةار دماتاسيا

رامم
م ة بار 

 ددمار  م
م الت اق

نسبام
م الت اق

رامم
م ة بار 

 ددمار  م
م الت اق

نسبام
م الت اق

رامم
م ة بار 

 ددمار  م
م الت اق

نسبام
م الت اق

رامم
م ة بار 

 ددمار  م
م الت اق

نسبام
م الت اق

م%82م8م57م%92م9م40م%522م52م07م%92م9مم50
م%92م9م58م%522م52م43م%92م9م08م%92م9مم53
م%92م9م59م%522م52م44م%92م9م09م%522م52مم54
م%522م52م62م%522م52م45م%522م52م32م%522م52مم55
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 االتسدمحمق ا  ا ل 0 -5
م مةألط ال م ةتعت ت مةا تاسم ةس الك م ةد   ت م التساق مان م ةبااثمب تيادمة تاعد ماام  ةذ تالتتن

م تنام م  ى مة ا تاس م ة  ر   مةدريا  م ةع تا مال ةدريا م ة  ر   مبتن م الرتباط ا اا  
م ةذ تالتتن)52اال ايا) م ألط ال مان ما اا  5-8( م ةتاةت م ةيدالل مالتالاح مسناه  الرتباطمم(

م.م ةتتماصلم  تيام ةبااث
م(3يداللم)

م(52 ةع تام)ن=ا اا  م الرتباطمبتنم ة بار مال ةدريام
رامم
م ة بار 

ا االم
م الرتباط

رامم
م ة بار 

ا االم
م الرتباط

رامم
م ة بار 

ا االم
م الرتباط

رامم
م ة بار 

ا االم
م الرتباط

رامم
م ة بار 

ا االم
م الرتباط

رامم
م ة بار 

ا االم
م الرتباط

م2.043م55م2.730م45م2.357م35م2.445م05م2.655م55م2.445م5
م2.345م50م2.705م40م2.452م30م2.553م00م2.695م50م2.553م0
م2.054م53م2.705م43م2.554م33م2.397م03م2.565م53م2.397م3
م2.465م54م2.734م44م2.563م34م2.427م04م2.504م54م2.427م4
م2.349م55م2.655م45م2.596م35م2.306م05م2.670م55م2.306م5
م2.588م56م2.695م46م2.583م36م2.068م06م2.655م56م2.068م6
م2.335م57م2.565م47م2.345م37م2.063م07م2.043م57م2.730م7
م2.796م58م2.504م48م2.054م38م2.008م08م2.345م58م2.705م8
م2.450م59م2.670م49م2.450م39م2.057م09م2.054م59م2.705م9
م2.465م62م2.655م52م2.465م42م2.008م32م2.465م02م2.734م52

م ةدريام ةع تامة ب دمال ةدريام ةع تامة ا تاس.ا اا  م الرتباطمبتنمدريا م  ر دم ة تنامم  ىم
م(4يداللم)

م(52)ن=ما االم الرتباطمبتنمدريامعلمب دمباةدريام ةع تامةا تاسم ةس الكم ةتعت ت
ما اا  م الرتباطم ةب د

م2.978م ةر اتام ةذ تتا
م2.685م ةايار  م اليتاا تا
م2.739مايار  م ة اامال التصال

 نميات ماتمما اا  م الرتباطمد ةام اصا تام ندماستال مم(م ةسابق4تتاحمانميدالل)ممم
 (2.25دالةام)

  ب( ثبدمحمت ا مقيدمحمس0
ماامم ةبااثمباسابم با م ةا تاسمباةطرقم ةتاةتا0
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  Cronbach Alphaعرالنتاخ0م–طرت امم ة امم-5
ت تاككدما ادةككام ة ككامعرالنبككاخم  ككىمتباتنككا م سكك  ام ال تتككارمهمالتشككترطم نمت ككتسمبنككالدم ال تبككارم

م.اامال اد م  طس
مطرت ام ةتيز ام ةنص تا0م-0م

م–تككمماسككابما ااككلم ة بككا مباسككت د ممطرت ككام ةتيز ككام ةنصكك تامباسككت د مما ادةككام"مسككتبراانم
مبارالن"همالا ادةاميتاانم ة ااامة تيز ام ةنص تاهمالعان منتا ييام  ىم ةناالم ةتاةت0

م(5يدالل)
م(52)ن=م ةتيز ام ةنص تاعرالنباخمالطرت امم-اتمما اا  م ة با مبطرت ام ة ا

ما االمم ب ادم ةا تاس
معرالنباخم– ة ام

م ةتيز ام ةنص تا
مبر النم-سبتراانميالتاان

م2.657م2.620م2.702م ةر اتام ةذ تتا
م2.688م2.674م2.766م ةايار  م اليتاا تا
م2.694م2.590م2.799مايار  م ة اامال التصال

م2.884م2.795م2.829م ةدريام ةع تا
تتاككحماككنم ةيككداللم ةسككابقم نمياتكك ماكككتمما ككاا  م ة بككا مد ةككام اصككا تام نككدماسكككتال ممممم

م.م(مااامتي  نامن قم تم با م ةا تاس2.25دالةام)
م دمحممسدمحم 0 نتدمحمئج ا مقيدمحمس

تالصككك  منتكككا مم ةدر سكككام ةااةتكككام ةكككىما تكككاسمتتاتككك مبصكككدقم التسكككاقم ةكككد   تمال ةا ارنكككاممممم
ال ظيككرم بككا مارت كك مال بككا مبنككاخهم ةتيز ككام ةنصكك تام ةطر تككامالعككذةكم ة بككا مبطرت تككتم ة ككامعرالم

ا بككاللم  ككىم تنككام ط ككالم ةذ تالتككامالتاعككنم سككت د اوم ككتم ةدر سككا مال ةباككالثم ةتربالتككامال ةن سككتام
 ةتتمتتنااللماتاسم ةس الكم ةتعت ىمةألط الم ةذ تالتتنمةت دتمم ة داا م الرشادتامال ة  يتكاماكنم

م تمةدتيمم.م يلمتا تقم ةصاام ةن ستامال ةتال  قم اليتاا
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 :املساجع
 أوال0 ا مراجع ا عربية0    
م) .2 مبدر م بر ىتم م0252 ساا تل م ة   تا(0 م ال ااا مةذال  م ةتعت ت م ةس الك هممايار  

  ةرتاضم0مد رم ةزىر عمة نشرمال ةتالزت .
ما تاسمانمس الدتامةصالر ما ةستعالاترتم ة صا ص(02240) ة تتبتمناصرمبنمبندر .1

 43-8ه5هم ة اصام ةتربتام عادتاتاماي ا(.م ستط  تامدر سا)م ةتعت تمة س الكمد اتن ن
م) .5 ماريان متااال  متاستنم0229ساتره م ت متربال  م ةن س مة تد ل مبرناام م ا  تا 0)

ماب ماا م تمارا ا ممل ةاستال م ةناا ىمةألط المذال م ةتالاد م. مدعتالر ه ةادرسا .ممرساةا
 ع تام ةتربتامهمياا ام تنمشاس.

م ا  تامبرنااممتدرتبتم تمتناتامب ضم0224ستدمياراتم ةستدمتالسفم ةياراتم) .2 0)
رساةامايار  م ةس الكم ةتعت تمةد م ألط الم ةتالادتتنمال  ضمس العتاتيمم ةااطرباهم

 همع تام ةتربتاهمياا ام تنمشاساايستتر
د رمهم سسمتطبت ا هم ة اىر 0م ة  جم ةا ر تم ةس العت(0م0225 ادلم بدم هللمااادم) .2

 م. ةرشاد
يد اللم ألنشطام ةاصالر مةألط الم ةتالادتتنمال اعانتام(0م0220 ادلم بدم هللمااادم) .6

 هم ة اىر 0مد رم ةرشاد.ا م الط الم ةا ااتنم   تاما ست داي
م) .7 ماااد م هلل م بد م0254 ادل م ةتد ل(0 مالبر ام مال ةتاىتل م ةت  تم هم5هطم ستر تتيتا 

  ة اىر 0م ةد رم ةاصرتام ة بنانتام.
م ةش صم) .8 م ة زتز م الاتتايا مم(02520 بد مةذال  مال ةتاىتل م ة اصا م ةتربتا اااالس

 (مهم ة اىر م0ماعتبوم الني الم ةاصرتا.مم4ط)مهما ة اص
م) .9 م ر ج مةبتب م0225  اان ماالىالبالن(0 مةعن مىت ا متالادتالن مالتااد م ةدالرتا م ةنشر  ه

 (67 ة  ا م ة اصامال ةا الاتنهم ةسنام ة اة ام شرهم ة ددم)
م) .22 ماااد مس تد متاستنم0252 اطاو م ت م ةذ   م د ر  م  ى مة تدرتب مبرناام م ا  تا 0)

مرساةاماايستتر ةس الكم ةتعت ىمةد م الط الم ةتالادتتنمال ةادمانماشاع يمم ةس العتاهم
 ع تام ةتربتاهمياا ام تنمشاسم.
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م ة   تاه(0م0228 الاتاماسنمراال نم) .22  ة اىر 0مم ةتش تصم ةتعاا تمال ة اراىمة  ااا
 .م رم ةعتبد
  ثدمحمنيدمحًم 0 ا مراجع األجنبية0   

12. Batshow,M.,L., & Shapiro , B .(2002 ) : Mental retardation .In  
M.L Batshow (Ed) children  with  Disabilities  (5th ed ., Pp .287 -
306 ) . Washington  D.c:H. paul Brookes  publishing  company . 

13. Lisa , Gilotty ; Lauren , Kenworthy ; Lisa, sirian ; David , Black & 
Ann , Waggner (2002) : Adaptive  shills  and  executive  function   
in autism  spectrum  disorders , children  Neuron  psychology . 
vol. 8,N.4,Pp.241-248. 

14. Longman Advanced American Dictionary Edition (2003 ): Pearson  
Education  Limited , Edinburgh Gate, Harlow ,Essex  CMao 2je, 
England. 

15. Moor, j.,(2002) .playing , laughing  and  Learning  with Children on  
Autism Spectrum . Practical  Resource  of  play  Ideas  for  parents  
and  Cares . Jessica  Kingsley  Publisher : London  and  
Philadelphia. 

16. Sue, D., sue, D. W. sue, S. (2005): Essentials of understanding 
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17. WoLlff, S. (2005): George and Sam. Journal of Child Psychology 
and Psychiatry, V. 42 (3), PP. 289 – 295 
 

 
 
 



 

 

)   459) 
 2016 اغشطص،1، ج47اإلزطاد النفشي، العدد جممة 

 حشن محدى عبداملنعه.أ
 

 يف الفئة العنسيةمقياض مهازات الشموك التكيفى ألطفال الراتويني 
 ( سنوات8-5من )

 عبد املنعه محدياعداد الباحث / حشن 

م
مبتانا مم ةط لم0

م السمم0م....................................مممممم ةينسم............................
 سمم ةا سسامم................م0م............متارتخم ةات د

م...............................0
متارتخم ةتطبتقم0م...............................

مت  تاا م ةا تاس0م
 زتز مالةىم الارمبتنمتدتكماياال امانم ة بار  مت برم نم اتتايا م ةط لم ةتعت تامم

 ةتتمت تشم تيامسال عمانم ةنال اتم ةش صتام المال ةتتمتسا دهم  ىم ةت ا لم تم ةبت ام
سنال  مهمال ةاط البمانكمار عهم ة بار  مبداامم8-5 اليتاا تام تم ةارا ام ة ارتامانم

ال ميابامبالا مم  اام)م/م(متا مال ادهمانم ةبد  لم ة   ام ةااليالد م ااممعلم بارهمالىىم)م
م بد  م(مالبتانمذةكمعاالتتم0م– اتانا مم–د اا م
اام)م/مم(مبيانبم ة بار م تم ة انام)ممد  اا م(م ذ معان متنطبقم  تاما م  م (5)

 د  اا م.
ا م  اام)م/مم(مبيانبم ة بار م تم ة انام) اتانا (م ذ معان متنطبقم  تام اتانا مم (0)

. 
  تاممقا م  اام)م/مم(مبيانبم ة بار م تم ة انام)م بد  مم(م ذ معان مالمتنطبم (3)

  تم انام بد  م.م
   بارهمدالنم مياباممكىمادرم الاعانمالمتترماااللم  
 ع تر  م تم ميابام  ىممعلم بار م.مفالمتتالا 
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 تذعرم نم ةاط البمانكمىالماتاسمايار  مس الكم ةط لم ةتعت تامال ةتتمتاارسيام  ناعم
اتاتوم ةتالاتامهم  اا مبانمىذهم اليابا مةنمتط  م  تيام ادمسال م ةبااثمالسالفم

 ألير ضم ةباثم ة  اتم.ممانست داي
مالنشعرعمم  ىماسنمت االنعم

 

م بد  مم اتانا ممد  اا مم ةس الكم ةار دماتاسومم
ممممت تحمالتا قمان تام ةااعمبا رده.م5
ممممتتال صلمبصرتا م نداامتتادثم المتادثم اد.م0
مممممتتادثمبطرت امتشبوم ةببااع)تعررم ةادتثم(.م3
ممممتاسكم ةصابالنامبا ردهمم.م4
ممممتردمتاتام ةس مم ندم ةد اللمإةتمم  ماعانم.م5
مممم(م  ىم ألالم.5تت رفم  ىم  ااعميساو)مم6
ممممتاسلم ةاليومال ةتدتنمبا رده.م7
ممممتصا حم آل رتنمباألتد مب دمإة اعم ةتاتا.م8
مممم  ىم ألال.م02تت رفم  ىم ألشتاعمانماالةوممم9
ممممتص بم  تامتنظتفم ن ومبا رده.مم52
ممممت اللمانم ا كم نداامتاتاجمةشتع.م55
(م  ىمم52تت رفم  ىماياال امصالرم ةا رالاام اااوم)م50

م ألال.
ممم

ممممتي فم ةاليومال ةتدتنمباة الطامبا رده.م53
ممممت اللمشعر  م نداامتا ذمشتعمتاتايومم ادم.م54
مممم ي قم ةباب.... ةخ(.م–تتب مت  تاا مبستطام)م  تحم ةبابم55
مممممتاشطمش رهمباةاشطمبا ردهمم56
متردمب ياباما بالةام نداامتساةوم ادمس  لمت  تد ما الم57

م زتكم.........م ةخم(.م–)م ساكم
ممم

ممممتص بم  تامتن تذم ال ارمارعبام) ارتنم تمالا مال ادم(.مم58
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ممممتط بم ةااامم ندم ةاايا.م59
ا ل)م زتكمتبد مباااد اماصتر م ندما اب ام ش اصمت ر يممم02

م االم تام....م ةخ.
ممم

ممممتت رفم  ىم   الم ةصالرم.م05
ممممت رفماعانم ةاااممالتذىبمبا ردهممم00
مممم دممادرتوم ةط لم  ىماسا دهممال ةدتوم تم  االم ةانزل.مم03
ممممتطابقم ةصالرم ةااا  اما مب ايام.م04
مممم دممادرتوم  ىماااعماايتومبا ردهم.م05
مممم ألط الم تم ألة ابم ةياا تاتشاركمم06
ممممتطابقم ةصالرما م ةايساا م ةااا  ام نداامتط بمانو.م07
ممممتاا ظم  ىمنظا توم ةش صتامب دماااعم ةاايامم.مم08
ممممالمتستطت م ة  بما م ار نوم ألة ابم ةت ت تام ةبستطام.مممم09
ممممتشترمإةتمصالرهم تمعتابم.م32
مممم ةط امم.متسا دم ألمم تمإااارم35
ممممتتب مت  تاا ماال  دم ة  باما مبااتم ةاياال ام.م30
ممممب المبتنمشت تنما ت  تنم.م33
ممممتاعلمبا ردهمبطرت اما بالةام.م34
ممممتنظرمدالرهم  ناعم ة  بمعبااتم ةاياال ام.م35
ممممتذعرم ساومال سمم بتام.م36
ممممتاعلمباةا   امدالنم نمت  م ألعلم.م37
ممممداا قم ىمنشاطماشتركم.م52ا مط  تنمةادهمت  بمم38
ممممانم ةص بمتساتام ألش اصم ةااةال تنمانماالةوم.مم39
ممممتشربمباةعالبمدالنم نمتدةقم.م42
ممممتط بم مذنم نداامتاتاجمة بامانم ادم صداا ومم.م45
مممم  ىم ألال.م02تساىم ألشتاعمانماالةومم40



 

 

)   460) 

 اخلصائص الشيكومرتية ملقياض مهازات الشموك التكيفي لدى عينة من أطفال الراتوية

 2016 اغشطص،1، ج47جممة اإلزطاد النفشي، العدد 

ممممتست دمم ة رشا مال ةا يالنمب دم ألعلم.مم43
مممم دمم ة در م  ىمالا م الة ابم تم ااعنيام ةا صصام.م44
ممممع اام  ىم ألالما يالاوم.م52تنطقمم45
ممممص البامم   م ةا بسمبا رده.م46
ممممترددم ألناشتدما مبااتم ةاياال ا.م47
ممممت برم نم اتتاياتومبع اامال اده.م48
ممممالتا قمستالساما بسامبا رده.ت تحمم49
ممممتستطت مص الدم ةس ممبااانم.م52
ممممتست دمميالمبستطاماعالنامانمع اتتنم.م55
ممممص البام ةت راامبتنما بسامالبتنما بسم ألسر م.مم50
ممممتستطت م ةنزاللمانم ةس ممبااانم.م53
ممممص البامترددم ألناشتدم ةبستطاما م صداا وم.مم54
مممم ةاذ عمدالنماسا دهم.ت   مم55
 ةبالتايازمم–تت رفم  ىم ألشتاعم ةااظالر ما الم) ةنارمم56

مم ةخم(م22222
ممم

ممممص الباممإست د ممصتاام الست يامم ندم ةس  لم.م57
ممممترتد م ةاذ عمدالنماسا دهم.م58
المتدركم طالر مم ةت االما م ألشتاعم ةااد ما لم) ةسعتنمم59

م ةا صم......م ةخم(م–
ممم

ممممانم ةص بمالصفمم ةصالرم ةبستطام نداامت رضم  تام62
 


