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ىدفت الدراسة الى الكذف عؽ فعالية برنامج قائؼ عمى المعب لتحدضؽ الثقة 

( 02بالشفس لدػ األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ، كتكؾنت عضشة الدراسة مؽ عدد )
القابمضؽ لمتعميؼ السمحقضؽ بالسدرسة الفكرية بسحافغة  طفبل مؽ األطفاؿ السعاقضؽ فكريا

( أطفاؿ، 02مظركح، قدست عضشة الدراسة الي مجسؾعتضؽ: السجسؾعة التجريبية )
( أطفاؿ، مؽ األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ، تراكحت 02كالسجسؾعة الزابظة )
(، كاستخدمت 02 -02(، كتراكحت ندب ذكائيؼ ما بضؽ )00 -2أعسارىؼ ما بضؽ )

اختبار الباحثة في الدراسة السشيج التجريبي ذك السجسؾعتضؽ، كتسثمت أدكات الدراسة في: 
طبق بسعرفة األخرائي الشفدي بالسدرسة(، )الشدخة الخامدة  -ستانفؾرد بضشيو لمذكاء

عمى قائؼ مكياس الثقة بالشفس لمسعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ )إعداد الباحثة(، كبرنامج 
.  )إعداد المعب لتحدضؽ الثقة بالشفس لدػ عضشة مؽ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ

أسفرت نتائج الدراسة عؽ كجؾد فركؽ ذات داللة إحرائية بضؽ متؾسظي رتب الباحثة(، ك 
درجات األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ أفراد السجسؾعتضؽ التجريبية كالزابظة في 

س بعد تظبضق البرنامج، مسا يعشي تحدؽ الثقة بالشفس لدػ أطفاؿ السجسؾعة الثقة بالشف
التجريبية السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ بعد تظبضق البرنامج التدريبي بالمعب، إضافة إلى 
عدـ كجؾد فركؽ ذات داللة إحرائية بضؽ متؾسظي رتب درجات األطفاؿ السعاقضؽ فكريا 

 ،لسجسؾعة التجريبية في الثقة بالشفس بضؽ التظبيقضؽ البعدؼ كالتتبعيالقابمضؽ لمتعميؼ أفراد ا
مسا يذضر إلى استسرارية أثر البرنامج التدريبي بالمعب في تحدضؽ الثقة بالشفس لدػ 

 األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ بعد مركر فترة شير عمى تظبضق البرنامج.

 .السعاقيؽ فكخيا القابميؽ لمتعميؼ ،الثقة بالشفذ ،الكمسات السفتاحية : العالج بالمعب
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the Effectiveness of Playing Based Program 
in Enhancing Self – Confidence in 

Educable Mentally Handicapped Children 
 

Abstract 
This study aimed to investigate the effectiveness of  playing 

based Program in enhancing Self – Confidence in Educable 

Mentally handicapped children, the sample of the study consisted of 

(20) children from Educable Mentally handicapped children who 

joined mental school, matrouh Governorate, The sample is divided 

into two groups: the experimental group (10) and control group (10) 

children Educable Mentally handicapped children aging between 

(9-12) years, and their IQ. ratios ranged between (50-70), semi-

experimental method with Experimental design with two groups, 

The researchers used the following tools: Stanford Bennie scale ;  

Self Confidence scale (prepared by researcher) ; The playing based 

Program designed to study (prepared by researcher) , And the 

results Reveal that The presence of statistically significant 

differences between the mean scores of the intellectually disabled 

children who are able to learn members of the experimental and 

control groups in self-confidence after implementing the 

program,This means an improvement in the self-confidence of the 

children of the experimental group who are intellectually disabled 

who are able to learn after applying the training program with 

play,In addition to the absence of statistically significant differences 

between the mean scores of the intellectually disabled children who 

are able to learn, the members of the experimental group in self-

confidence between the post and sequential applications, which 

indicates the continuity of the effect of the training program by 

playing in improving the self-confidence of intellectually disabled 

children who are able to learn after a period of one month On the 

program application. 

Key Words : Play therapy, self-confidence, intellectually disabled 

able to learn 
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 مقجمة الجراسة:
كمؽ أكثراإلعاقات  ، تعد مذكمة اإلعاقة مؽ أشد السذكبلت كقعا عمى السجتسع

فيي مذكمة اجتساعية كنفدية، كقد  ،عاقة الفكرية حض  عرفت مشذ أقدـ العرؾرشدة اإل
اختمفت كجيات الشغر في كيفية التعامل معيا، فبالشغر إلى فئات السعاقضؽ فكريا نجد 
أنيؼ غضر قادريؽ عمى االستسرار في االحتفاظ بانتباىيؼ داخل حجرات الدراسة، كسا أنيؼ 

الذػ يؤدكنو، كأيزا ال يشتغركف أدكارىؼ في المعب، كبسا  غضر قادريؽ عمى إنياء العسل
أف المعب يعد بسياراتو كسضمة ىامة كاستراتيجية مؽ شأنيا مداعدة ىذه الفئات عمى دعؼ 
ميارات التعميؼ لدييؼ، فقد كاف مؽ الزركرؼ االىتساـ بترسيؼ برامج تعتسد في األساس 

 لدمؾؾ السزظرب. عمى المعب بكافة أنؾاعو لخفض بعض أنؾاع ىذا ا

كإيساًنا بأف لكل إنداف في السجتسع الحق في أف يتستع بحقؾؽ السؾاطشة كأكليا     
كسؾاطؽ ذك  -االعتراؼ بو كسؾاطؽ لو حقؾؽ كعميو كاجبات، إف مؽ حق الظفل 

أف يمقي مؽ السجتسع السداعدة كالتفكضر في األسالضب الجديدة  -احتياجات خاصة 
إدماجو كتأىضمو لبلندجاـ كالشسؾ الدؾؼ لجؾانب الذخرية كالحديثة التي تديؼ في 

االجتساعية كالخمكية، لمتفاعل مع السجتسع الذؼ يعيش فيو، كيكؾف قؾة تشفع كال تزر، 
كتداىؼ في البشاء بداًل مؽ أف يكؾف عالة عمى السجتسع، كقد أصبح ذكػ الفئات الخاصة 

كاألنذظة السختمفة، كتغضرت نغرة  في الؾقت الحاضر يحتمؾف مراكز متقدمة في الرياضة
 السجتسع ليؼ لمشغرة اإليجابية بداًل مؽ الدمبية.   

كمؽ ىشا تشادؼ التربية الحديثة كالفمدفات االجتساعية كالدياسية التي تعيذيا  
السجتسعات بحق كل فرد في االنتفاع بالخدمات، كالبرامج التي تداعده عمى الشسؾ، 

و لو قدراتو كإمكاناتو. كالسعاقؾف عسؾًما، كالسعاقؾف فكريا كالؾصؾؿ إلى أقرى مدػ تؤىم
عمى كجو الخرؾص ليؼ قدرات محدكدة، باإلضافة إلى بعض السذكبلت الشفدية 
كاالجتساعية كاألخبلقية كالتربؾية السترتبة عمى إعاقتيؼ العقمية، ككيفية مؾاجيتيا، مسا 

مؽ الدمؾؾ غضر العادؼ كاالنحراؼ يزيد مؽ حدة ىذه السذكبلت، كانتذار أنساط كأسالضب 
الخمقي، الذؼ ال يشعكس عمضيؼ كحدىؼ، بل يستد إلى الستعاممضؽ معيؼ مؽ السربضؽ كاآلباء 
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كاألقراف، مسا يحتؼ ضركرة التدخل لؾضع برامج تدريبية كتربؾية خاصة تيتؼ بتشسية 
تدببيا الجانب الخمقي، كتداعد أيًزا عمى خفض حدة ىذه السذكبلت الدمؾكية التي 

 (  4: 0222اإلعاقة الفكرية.)سيضر محسؾد، 

فاإلعاقة الفكرية مذكمة ذات جؾانب كأبعاد متعددة،  فأبعادىا أبعاد طبية كصحية   
كاجتساعية كتعميسية كنفدية كتأىضمية اجتساعية كميشية،  ىذه األبعاد ال يسكؽ فرميا عؽ 

ل مؽ ىذه السذكمة نسؾذجًا بعزيا البعض ألنيا متداخمة في حكيقة األمر،  مسا يجع
فريدًا في التكؾيؽ،  لذا يقتزي األمر التعاكف بضؽ األجيزة السختمفة في ىذه الشؾاحي لحل 

)تيديخ كؾافحة، و السذكمة،  أؼ أنيا تتزسؽ تعدد الشغؼ أك األجيزة لمعسل عمى حميا. 
 (65: 0222فؾاز، 

يؤدػ إلى ارتفاع تقديره  كعمي ىذا فإف إحداس السعاؽ فكريا بتقدير األخريؽ لو   
لشفدو كتحدضؽ الثقة بالشفس كعمى العكس عشدما يحـر مؽ تقدير اآلخريؽ فإنو يذعر 
بالفذل كالعجز مسا يجعمو يفقد الثقة بشفدو كيعزؼ عؽ السذاركة في أؼ نذاط إيجابي. 

 (53 -56: 0226)إيسان الكاشف، 

شفس تشدرج كأحد أبعاد تقدير ( أّف الثقة بال001: 0200كيذكر )دمحم أبؾ الشؾر،    
الذات، حض  يحتؾؼ تقدير الذات عمى العديد مؽ األبعاد مشيا، الثقة بالشفس، تقبل الذات، 
اإليجابية، القدرة عمى التعبضر عؽ الرأؼ، الرضا عؽ الشفس كالحياة، كغضرىا مؽ األبعاد 

 األخرػ. 

يسكؽ االستفادة مشيا في  طاقة -القابمضؽ لمتعميؼ  -كيعتبر ذكؼ اإلعاقة الفكرية    
تشسية السجتسع إذا تؼ تشسية بعض السيارات لدييؼ بظرؽ مشاسبة كفعالة، تداعدىؼ في 
تحدضؽ قدراتيؼ، كتشسضتيا، كمعرفة طبيعة أبعاد البضئة السحيظة بيؼ، كالتي يسارسؾف مؽ 

ثقتيؼ  خبلليا دكرىؼ في الحياة، كالتي تجعميؼ يتأثركف بيا كيؤثركف فضيا، كمؽ ثؼ تزيد
بأنفديؼ في فيؼ ما يحيط بيؼ مؽ متغضرات كتحديات في ىذا العالؼ الستغضر. )عبل 

 (02: 0221ابراليؼ،
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كيتسثل األثر السباشر لئلعاقة الفكرية في تدني مدتؾػ أدائو الؾعيفي العقمي، كذلػ 
لتي إلى الدرجة التي تسثل كجًيا مؽ أكجو القرؾر العديدة التي يعاني مشيا ذلػ الفرد، كا

يترتب عمضيا مذكبلت عديدة في الكثضر مؽ جؾانب الشسؾ األخرػ، كغضرىا مؽ السيارات 
السختمفة التي تعد ضركرية لمظفل حتى يتسكؽ مؽ التعايش مع اآلخريؽ، كالؾصؾؿ إلى 

  (Freeman, 2000: 45) التؾافق معيؼ، كالتكيف مع البضئة السحيظة بيؼ.

لى الرعاية بسختمف جؾانبيا الرحية فالظفل السعاؽ في حاجة بقدر كبضر إ
كاالجتساعية كالتربؾية كالتأىضمية، كيفزل أف تبدأ ىذه الرعاية مبكًرا، كذلػ حتى تخفف 
مؽ السزاعفات كالسذكبلت التي تترتب عمى اإلعاقة كالتي تتراكؼ آثارىا مع زيادة عسر 

 .(01: 0221الظفل. )سضد الظؾاب،

سى الثقة بالشفس لدػ االطفاؿ السعاقضؽ فكريا كىشاؾ العديد مؽ الدراسات التى تش
(، رانيا العربي 0202القابمضؽ الى التعميؼ  كدراسة كبل مؽ ) عبد الربؾر مشرؾر )

(،أسامة عبدالسشعؼ 0200، كفاء الدضد السشياكؼ )0202(، شيساء الدضد )0204)
 (0200لبة يؾسف )،(0200)

نجد أنو نذاط إنداني كغريزة كمؽ ناحية أخرػ إذا نغرنا إلى المعب بؾجو عاـ 
فظرية خمقيا هللا سبحانو كتعالى في اإلنداف، فيؾ يقـؾ بيا كيسارسيا في جسيع مراحل 
حياتو، كسا يعد المعب استراتيجية مؽ أبرز فشيات التدريس التي تراعي سيكؾلؾجية 

داخل األطفاؿ،  فسؽ خبلليا يربح لمظفل دكرًا إيجابيًا،  كيربح عشررًا نذظًا فاعبًل 
العسمية التعميسية، كبسا أف كل طفل طبيعي في حاجة إلى المعب لمتعميؼ،  إذف فاألطفاؿ 
ذكك االحتصاجات الخاصة ىؼ أيزًا في حاجة إلى المعب لمؾصؾؿ إلى قدر مؽ التعميؼ 
كلكؽ بظريقة خاصة تشاسب قدراتيؼ كإمكاناتيؼ خاصَة فئة السعاقضؽ فكريًا،  فيذه الفئة مؽ 

التي تعاني مؽ ضعف كقرؾر في العسميات العقمية، مسا يؤثر عمى أدائيؼ  أكثر الفئات
في كافة األنذظة، كإذا استخدمت استراتيجية المعب معيؼ بظريقة تشاسب خرائريؼ 
الشفدية كاحتصاجاتيؼ فإف ذلػ سؾؼ يداعد عمى التقدـ كالرقي بسدتؾاىؼ،  كتشسية قدراتيؼ 

ة، ألف المعب ىؾ نذاط مؾجو يقؾـ بو الظفل فضزيد مؽ العقمية كالسعرفية كالجدسية كالسياري
تعميسو كيداعده عمى تشسية قدراتو، فإذا ساعدنا ىؤالء األطفاؿ عمى التعميؼ مؽ خبلؿ 
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المعب سشحقق نتائج أفزل مؽ حض  استغبلؿ قدراتيؼ،  إلى جانب إكدابيؼ السعرفة 
البرامج السؾجية لؤلطفػاؿ  كتؾسيع آفاقيؼ السعرفية، كتعد أنذظة المعب مؽ أبرز مكؾنات

مؽ ذكؼ اإلعاقة الفكرية كأكثرىا نفعًا ليؼ، حض  يعتبر المعب مؽ أىؼ األنذظة التي 
تداعد عمى نسؾ األطفاؿ في مختمف الجؾانب العقمية، كاالنفعالية، كالدمؾكية، كسػا أنػو 

ػة كالتفاعل يداعد في تيضئة السشاخ الذؼ يداعد األطفاؿ عمى اكتداب السيارات االجتساعض
 (Reynolds & Janzen,2012)االجتساعي

،مريؼ خميفة  (0200كاتفقت عمى ذلػ دراسة كل مؽ غادة الدضد )
(0200)،Ashley Klug (2013)، ( 0200لبضب أبؾ خظؾة)،  عائدة حسؾدؼ
(:، رشا إبراليؼ 0201(،مازف عبداليادؼ )0204(، عسرك شعباف )0204)
 لمسعاقضؽ فكريا.المعب  (عمى أىسية استخداـ0202)

كمسا سبق، ندتظيع أف نقؾؿ إف الظفل مؽ ذكؼ اإلعاقة الفكرية كغضػره مؽ     
األطفاؿ يسضل إلى المعب كإلى استخداـ أدكات المعب، بػل إنو يتستع بالكثضر مؽ القدرات 
العقمية، التي تحتاج إلى اىتساـ األىل كالسعمسضؽ كالسذػرفضؽ القائسضؽ عميو؛ حتى يسكؽ 

و إلى الؾجية الرحيحة، التي تحقق االستفادة السثمى مشيا، كىؾ األمر الذؼ يسكؽ تؾجضي
تحكيقو مؽ خبلؿ أنذظة المعب؛ كلذلػ يجب رعاية األطفػاؿ ذكؼ اإلعاقة الفكرية، 

 كاالىتساـ بتؾجضييؼ لؤللعاب التي تدػاعد عمػى تشسضػة التفاعػل االجتساعي لدييؼ. 

لتحدضؽ الثقة بالشفس لدػ  المعببإعداد برنامج قائؼ عمى  كلذا فإف الدراسة الحالية تيتؼ
 األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ.

 :مذكمة الدراسة
 –بدأ االحداس بسذكمة الدراسة كبمؾرتيا مؽ خبلؿ مبلحغة الباحثة السباشرة 

الشفدية، بافتقاد ىؤالء األطفاؿ إلى أحد السفاليؼ  -مؽ خبلؿ العسل مع فئة السعاقضؽ فكريا
أال كىؾ الثقة بالشفس، حض  يسثل أساًسا لذعؾر الفرد بذاتو، كتشسية قدرتو عمى التكيف مع 
السجتسع، كقد أكضحت الدراسات أف الثقة بالشفس تكؾف ضعيفة عشد فئة السعاقضؽ فكريا، 
كيرجع ذلػ إلى اإلخفاقات الستكررة، كخبرات الفذل الكثضرة التي يسر بيا الظفل السعاؽ 
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يا، مسا يجعمو يذػ بشفدو كبقدرتو، كقد يتردد في الكياـ باألعساؿ التي كاف يقـؾ بيا فكر 
فالثقة بالشفس تتسركز حؾؿ اتجاه الفرد نحؾ كفايتو الشفدية كاالجتساعية، كيؤدػ  ،بديؾلة

اإلحداس بالكفاية الشفدية كاالجتساعية، إلى شعؾر الفرد باألمؽ الشفدي، كاالجتساعي في 
ة السختمفة، مسا يجعمو قادًرا عمى تحقضق حاجاتو، كمؾاجية متظمبات الحياة، مؾاقف الحيا

كحل مذكبلتو، كمذاركتو في العسل داخل السجتسع، كمشيا بمؾغ أىدافو في تحقضق ذاتو، 
 كىؾ ما يتحقق عشد ما يكؾف مدتؾؼ الثقة بالشفس لدػ الفرد مرتفًعا ندبًيا.

بلع عمى الدراسات الدابقة، اتزح أف كمؽ خبلؿ استقراء التراث الشغرؼ، كاالط
ىشاؾ العديد مؽ الدراسات التي اىتست بالسعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ في متغضرات مختمفة، 

 ,Freeman (2000)،Peetsma&Sjoerd(2001)( ،2003)McDonnellكدراسة: 
et al.,، ،(2004)Cozzel, et.al ،Hardiman,etal.,(2009)( 0200، دمحم يؾسف ،)

(،كسا اتزح كجؾد دراسات قمضمة اىتست بدراسة الثقة بالشفس لمسعاقضؽ 0200ائل الزغل )ك 
(، مسا يجعل مؽ الزركرؼ إجراء السزيد مؽ 0202دراسة شيساء الدضد )فكريا مشيا: 

 السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ.الدراسات التي تيتؼ بيذا الذأف لفئة 

دراسات في البضئة السررية  –باحثة في حدكد اطبلع ال –إال أّنو ال تؾجد 
تشاكلت استخداـ المعب في تحدضؽ الثقة بالشفس لمسعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ، كىؾ 

 مؾضؾع الدراسة الحالية، مسا يزفي أىسية خاصة عمى الدراسة الراىشة.

 في ضؾء العخض الدابق تتحجد مذكمة الجراسة في الدؤال الخئيذ التالي:

مج قائؼ عمى المعب لتحديؽ الثقة بالشفذ لجى األطفال السعاقيؽ فكخيا ما فعالية بخنا
 القابميؽ لمتعميؼ؟

 كتتفرع مؽ الدؤاؿ الرئيس الدابق التداؤالت الفرعية التالية:

ىل تؾجد فركؽ ذات داللة احرائية لدػ أطفاؿ السجسؾعة التجريبية السعاقضؽ فكريا  .2
 بعدؼ عمى مكياس الثقة بالشفس؟القابمضؽ لمتعميؼ بضؽ الكياسضؽ القبمي كال
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ىل تؾجد فركؽ ذات داللة احرائية بضؽ أطفاؿ السجسؾعة التجريبية كأطفاؿ  .0
السجسؾعة الزابظة مؽ األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ عمى مكياس الثقة 

 بالشفس بعد تظبضق البرنامج؟

ية السعاقضؽ فكريا ىل تؾجد فركؽ ذات داللة احرائية لدػ أطفاؿ السجسؾعة التجريب .5
 القابمضؽ لمتعميؼ بضؽ الكياسضؽ االبعدؼ كالتتبعي عمى مكياس الثقة بالشفس؟

 أىجاف الجراسة:
تيدؼ الدراسة إلى التحقق مؽ فعالية برنامج قائؼ عمى المعب في تحدضؽ الثقة      

 بالشفس لمسعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ، كذلػ مؽ خبلؿ:

مج القائؼ عمى المعب في تحدضؽ الثقة بالشفس لمسعاقضؽ الكذف عؽ فاعمية البرنا -2
 فكريا القابمضؽ لمتعميؼ.

في تحدضؽ الثقة  –إف كجد  –التعرؼ عمى ما إذا كاف أثر البرنامج التدريبي  -0
بالشفس لدػ األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ يدتسر بعد مركر فترة عمى 

 التظبضق. 

 أىسية الجراسة:
 سية الشغخية:أواًل: األى

تزكيد السكتبة العربية بدراسة في تحدضؽ الثقة بالشفس لمسعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ  -2
 كذلػ لشدرة كجؾد دراسات في مجاؿ ىذه الدراسة.

 إعداد برنامج بالمعب لتحدضؽ الثقة بالشفس لمسعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ. -0

 ثانيًا: األىسية التظبيكية:

امًجا تدريبًيا يسكؽ تفعضمو كتظبيقو  في السراكز السخترة بيذه الفئة تقدـ الدراسة برن -2
 مؽ السعاقضؽ.
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تداعد الدراسة الحالية في لفت نغر السخترضؽ في مجاؿ التربية الخاصة إلي  -0
االىتساـ بتشسية الجؾانب اإليجابية لفئة السعاقضؽ برفة عامة، كالسعاقضؽ فكريا برفة 

ا برفة أكثر خرؾصية, كاالنتفاع بالشتائج التي خاصة، كاألطفاؿ السعاقضؽ فكري
 ستدفر عشيا الدراسة الحالية.

 السفاليؼ اإلجخائية لسرظمحات الجراسة:
 تعخيف البخنامج القائؼ عمى المعب:

بأّنو " عسمية مخظظة كمشغسة، تذسل  تعّرؼ الباحثة البرنامج القائؼ عمى المعب
مجسؾعة مؽ األنذظة كاأللعاب كالتي  مجسؾعة مؽ السيارات في فترة محددة، مؽ خبلؿ

 تيدؼ إلى تقديؼ الخدمات البلزمة لتشسية الثقة بالشفس لدػ التبلمضذ ذكؼ اإلعاقة الفكرية".

 :Self Confidenceالثقة بالشفذ

(عمى أّنيا "إدراؾ الفرد لكفاءتو، كميارتو، كقدرتو عمى 0222عّرفيا شركجر)
 (.0: 0222،عبد هللاالتعامل مع السؾاقف السختمفة".  )عادؿ 

ذخرية، تتسثل في تؾجو الظفل مؽ سسات ال"سسة كتعّرفيا الباحثة إجرائًيا بأّنيا: 
السعاؽ فكريا نحؾ ذاتو، كنحؾ اآلخريؽ، كإيسانو بقدراتو الخاصة لدعؼ مكانتو االجتساعية، 

و، قدرتو عمى فيؼ إمكاناتو، كمياراتو، كقدرات كشعؾره بالدعادة كالظسأنضشة، إلى جانب
كاستخداـ خبراتو ككفاءتو بفاعمية في مؾاجية السؾاقف الحياتية، مسا يداعده عمى الذعؾر 

 باالتزاف، ك بالتؾافق الشفدي كاالجتساعي، كالرضا عؽ ذاتو".

 : Educable Mentally Retardedالسعاقؾن  ذىشًيا )القابمؾن لمتعميؼ(

لظبعة في ا (W.H.O,ICD-11,2013)حددت مشغسة الرحة العالسية 
الحادية عذرة مؽ الترشيف اإلحرائي الدكلي لؤلمراض كالسذكبلت السترمة بالرحة 

 ,Disorder of intellectual developmentترشيف  اإلعاقة الذىشية البديظة 
mild ، ،كيتراكح معامل ذكاء ىذه الفئة ما بضؽ كىي فئة السعاقضؽ ذىشًيا القابمضؽ لمتعميؼ
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(سشؾات، 00_2العسر العقمي ألفرادىا في حده األقرى ) ( درجة، كسا يتراكح22_02)
 feeble-mindedness ضيقي األفق"“كتدرج ىذه الفئة تحت مدسي 

 مشيج الجراسة:
اعتسدت الدراسة الحالية عمي السشيج التجريبي ذؼ السجسؾعتضؽ: التجريبية، 

لسشيج االكثر كالزابظة، كاستخدـ فضيا الكياسات: القبمية، البعدية، كالتتبعية، كىؾ ا
مبلئسة لمتحقق مؽ الفركض التجريبية، كالتحقق مؽ المعب في  تحدضؽ الثقة بالشفس 
لمسعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ، حض  يتؼ الكياس القبمي لمسجسؾعتضؽ التجريبية كالزابظة 
عمي مكياس الثقة بالشفس، ثؼ تؼ تظبضق البرنامج عمي السجسؾعة التجريبية، يميو الكياس 

بعدؼ عمي السكياسضؽ، فالكياس التتبعي لبياف مدؼ استسرارية تأثضر البرنامج عمي ال
 السجسؾعة التجريبية.

 حجود الجراسة:
 الحجود السكانية:

محافغة مظركح في الفرل  -تظبضق البرنامج عمي عضشة مؽ تبلمضذ السدرسة الفكرية 
 .0202/0202الدراسي األكؿ مؽ العاـ الدراسي 

 ة:الحجود الدماني

جمدة، بؾاقع  02مدة تظبضق البرنامج حؾالي اثشي عذر اسبؾعا، كيتكؾف البرنامج مؽ 
 ( دقيقة.40: 02مدة كل جمدة متراكحة ما بضؽ: ) ثبلث جمدات اسبؾعيا،

 عيشة الجراسة :
طفبل مؽ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ، مسؽ لدييؼ  02تكؾنت العضشة مؽ 

، مقدسضؽ بالتداكؼ الي مجسؾعتضؽ: تجريبية، كضابظة، انخفاض في مدتؾػ الثقة بالشفس
( سشة، كىي السرحمة 2:00( أطفاؿ بكل مجسؾعة، تراكح سؽ العضشة ما بضؽ )02بؾاقع )

 العسرية التي كضح فضيا انخفاض الثقة بالشفس.
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 أدوات الجراسة :
بد السؾجؾد اقتباس كإعداد )دمحم طو، عالرؾرة الخامدة  -اختبار ستانفؾرد بضشيو لمذكاء-2

)طبق                    (.   0200مراجعة كاشراؼ/ محسؾد أبؾ الشضل ) ،عبدالدسيع
 بسعرفة األخرائي الشفدي بالسدرسة(.

 مكياس الثقة بالشفس لمسعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ.     )إعداد الباحثة (.-0

عاقضؽ فكريا القابمضؽ برنامج قائؼ عمى المعب لتحدضؽ الثقة بالشفس لدػ األطفاؿ الس-5
 لمتعميؼ. )إعداد الباحثة(.

 اإلطار الشغخي لمجراسة:
 Self Confidenceالسحؾر االول: الثقة بالشفذ: 

تعد الثقة بالشفس أحد أىؼ الذركط الؾاجب تؾافرىا في الذخص، لمؾصؾؿ الى 
كقد أجريت عالؼ الشجاح؛ كمع ذلػ فيؼ قمضمؾف جًدا، أكلئػ الذيؽ لدييؼ ثقة جضدة بأنفديؼ. 

عمى األطفاؿ  Ellis)مجسؾعة مؽ الدراسات حؾؿ تشسية الثقة بالشفس، مشيا دراسة إليس )
في السرحمة االبتدائية لتشسية الثقة بالشفس عؽ طريق تعديل السعتقدات البلعقبلنية كخفض 

 ( ellis,2003: 225األفكار الدمبية الستعمقة بالذات كباآلخريؽ. )

طفبل بالرف الدادس االبتدائي كالتي أثبتت 04 ( عمى(ellinكدراسة إلضؽ
نتائجيا إمكانية تشسية مدتؾػ الثقة بالشفس عؽ طريق تشسية الفاعمية الذاتية.               

(ellen,2006: 7-16 ) 

برنامًجا مكثًفا لتشسية الثقة بالشفس لدػ   blomgramكسا قدـ بمؾمجراـ
عاًما إحداىسا ذكؾر كاألخرػ إناث، 00:00ؽمجسؾعتضؽ مؽ األطفاؿ, تتراكح أعسارىؼ مابض

كذلػ عؽ طريق تشسية القدرات المغؾية كبعض السيارات االجتساعية كالسيشية.                         
(blomgram,2006: 140) 

كيقؾؿ ماردف: إف السذكمة تكسؽ في أف معغسشا ال نثق بأنفدشا بالقدر الكافي، 
اإلنداف الثقة في نفدو، فإنو يبح  عؽ شخص آخر لكى كال ندرؾ قدراتشا، فعشدما يفقد 
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يعتشى بو، كيؾفر لو ىذه الثقة السفقؾدة، كعبلقة الظفل بأمو، كعشدىا سيربح اإلنداف 
 (    40-44: 0202عالة عمى اآلخريؽ.) فيد العبرػ، 

 Self-confidenceتعخيف الثقة بالشفذ: 

ـ يسثل اتجاه الفرد نحؾ ذاتو، كعّرؼ جضمفؾر الثقة بالشفس، عمى أّنيا "عامل عا
كنحؾ بضئتو االجتساعية، كيرتبط بسضل الفرد إلى اإلقداـ عمى البضئة، أك التراجع عشيا", 
كلخص مغاىر الثقة بالشفس في الذعؾر بالكفاية كالذعؾر بالتقبل لآلخريؽ، كاإليساف 

حؾؿ  بالشفس، كاالتزاف االجتساعي. كسا لخص مغاىر الذعؾر بالشقص إلى التسركز
الذات، الذعؾر بعدـ الرضا عؽ األحؾاؿ كالخرائص الذخرية، الذعؾر بالحاجات مثل 

 (    00-00: 0201البكاء. )العادؿ أبؾ عبلـ، 

( عمى أنيا "إدراؾ الفرد لكفاءتو، كميارتو، كقدرتو عمى 0222عّرفيا شركجر )
 (  2000،التعامل مع السؾاقف السختمفة". )عادؿ عبد هللا

( أّف ثقة السرء بشفدو ىي ُحدؽ اعتداده 00: 0200ني الدميساف، * كيرػ )ىا
بشفدو كاعتباره لذاتو كقدراتو حدب الغرؼ الذؼ ىؾ فيو دكف إفراط بعجب أك كبر أك 
عشاد، كدكف تفريط بذلة أك خزؾع غضر محسؾد، كتعتبر الثقة بالشفس أمًرا ميًسا لكل 

الحاجة إلى مقدار مؽ الثقة في أمر  شخص ميسا كاف، كال تكاد تجد إنداًنا في غشى عؽ
 مؽ األمؾر.                 

كتعّرفيا أسساء الشجار عمى أّنيا "أحدؽ اعتداد لمسرء بشفدو، كاعتباره لذاتو، 
كقدراتو، حدب الغرؼ الذؼ ىؾ فيو )الزماف، كالسكاف(، كىي أمر ميؼ لكل شخص ميسا 

 (000:0202كاف. )أسساء الشجار، 

مؽ سسات "سسة فقد عرفت الباحثة الثقة بالشفس عمى أّنيا  كبشاًء عمى ذلػ،
ذخرية، تتسثل في تؾجو الظفل السعاؽ فكريا نحؾ ذاتو، كنحؾ اآلخريؽ، كإيسانو بقدراتو ال

قدرتو عمى  الخاصة لدعؼ مكانتو االجتساعية، كشعؾره بالدعادة كالظسأنضشة، إلى جانب
خبراتو ككفاءتو بفاعمية في مؾاجية السؾاقف فيؼ إمكاناتو، كمياراتو، كقدراتو، كاستخداـ 
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الحياتية، مسا يداعده عمى الذعؾر باالتزاف، ك بالتؾافق الشفدي كاالجتساعي، كالرضا عؽ 
 ذاتو".  

 أىسية الثقة بالشفذ:

 يرػ )يؾسف ميخائضل( أّف أىسية الثقة بالشفس تتجمى في الشقاط التالية: 

 استسرار اكتداب الخبرة. -ب                   تحقضق التؾافق الشفدي.             -أ

 حب اآلخريؽ. -الشجاح في العسل.                                   د -جػ

 (00: 0222مؾاجية الرعاب كالسذكبلت.       )يؾسف ميخائضل،  -ق

 أسباب ضعف الثقة بالشفذ: 
كالتي تجعل تفكضر الفرد  سمبية الؾالديؽ تجاه أبشائيسا، كتعامبلتيؼ الدمبية معيؼ، -0

 يتؾجو نحؾ احتساالت الفذل أكثر مؽ الشجاح.                                                                           

تعرض الفرد لسؾاقف محبظة أكثر مؽ مرة، كتعرضو لمفذل، كتعرضو لبلنتقاد  -0
                                                      الستكرر، مع االبتعاد عؽ التذجيع كالتحفضز.     

تعرض الفرد في طفؾلتو إلى اعتداٍء جشدي، أك جدسي شديد، مسا يفقده ثقتو بشفدو،   -0
 كباآلخريؽ مؽ حؾلو.

 شعؾر الفرد بالدكنّية عؽ ذكيو. -4

 سساح الفرد لؤلفكار الدمبية أف تتحكؼ في نفدو، كاحتقاره ليا.  -0

ؼ كاإلعاقة، حض  تجعل صاحبيا يدمػ أحد طريقضؽ، األكؿ أف يكؾف كغضره االختبل-2
مؽ األصحاء، فيقـؾ بالتعؾيض غضر السباشر عؽ إعاقتو ىذه، مؽ خبلؿ استثسار ما 
لديو مؽ إبداعات، كالظريق الثاني أف يكؾف غضر عادػ، كفي ىذه الحالة ال يكؾف 

ثقة بالشفس، أك مسارسة العداء أمامو إال االندحاب باالنظؾاء كالعزلة كضعف ال
 (0204)جؾدؼ. ق. رايت،كالذراسة كتعؾيض مباشر عؽ إعاقتو  
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 تشسية مدتؾى الثقة بالشفذ: 

(، أنو يسكؽ تشسية 0220) Emmons$ Thomasأكضح إيسؾنس كتؾماس 
مدتؾػ الثقة بالشفس، مؽ خبلؿ التركضز عمى عشاصر ىامة كاالستساع إلى اآلخريؽ، 

ـ باألعساؿ، ترسيؼ خظة كالكياـ بيا، تحسل السدئؾلية، تشسية السيارات الذجاعة، الكيا
 الفكرية. 

كترػ الباحثة أف الثقة بالشفس مظمؾبة، فميس مؽ السشظقي أف تشتغر تقدير      
الشاس لػ، بضشسا ال تكؽ أنت التقدير لشفدػ، كتقمل مؽ شأنيا، ككذلػ فإف ضعف الثقة 

ر، كعدـ القدرة عمى التكيف االجتساعي السظمؾب، في بالشفس يؤدػ إلى الذعؾر بالتؾت
حضؽ تؤدؼ الثقة بالشفس إلى تحقضق ىذا التكيف السظمؾب في عبلقة الذخص بالؾسط 
السحيط بو، سؾاء كاف ذلػ في األسرة، أك العسل، أك بضؽ األصدقاء، كلكؽ تؾجد بعض 

لى التقمب، كالجدؿ، الرفات الدمبية التي تعؾؽ ىذا التكيف االجتساعي، مثل: السضل إ
 كالغزب، كاإلصرار عمى التسدػ بالرأؼ كالدخرية في الحدي ..

مسا سبق، استخمرت الباحثة أّف تحدضؽ الثقة بالشفس يحسى الذخص السعاؽ 
مؽ تررفاتو العدكانية، فالسعاؽ فكريا إذا كثق بشفدو، أصبح قادًرا عمى اكتداب الخبرات 

ء كحده ال يكفي في ىذه الحالة إذا لؼ يتؾاكب مع الثقة الحياتية، كتعميؼ السيارات، فالذكا
بالشفس، فسا الحاؿ اآلف, فالسعاؽ فكريا ذك درجة ذكاء محدكدة كميارات محدكدة، كلكؽ 
إذا استظعشا استغبلؿ ذكائو كمياراتو السحدكدة بذكل يشاسبو كيقزى عمى شعؾره بالعجز 

لثقة بالشفس. فالذخص الؾاثق كالقرؾر، فدشرل بو إلى درجة مرتفعة مؽ الشجاح كا
بقدرتو عمى األداء، يدتظيع أف يشجح، في حضؽ يشتيي إحداس الذخص بالقرؾر عؽ 
أداء العسل إلى التخاذؿ، كعدـ استظاعتو بذؿ الجيد السظمؾب إلنجاز العسل، كحتى في 
 حاؿ بذلو جيًدا أكبر، يكؾف جيده غضر مذؾب بالترؾيب الدديد، بل يأتي جيده مذتًتا. 
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 الشغخيات السفدخة لمثقة بالشفذ:

 الشغخيات الفخويجية الججيجة:

حض  أكدت كضرف ىؾرنى عالسة التحمضل الشفدي األلسانية، عمى أنشا غضر 
محكؾمضؽ بالقؾػ البضؾلؾجية الداخمية، كبالتالي ال يتحتؼ عمضشا مؾاجية الرراعات الشفدية 

لؾ تست تربية الظفل في مشزؿ يذبع كالقمق كالسخاكؼ، كأّف ىذه الرراعات يسكؽ تجشبيا، 
حاجاتو، كيديظر عميو جؾ مؽ الثقة، كالحب، كالتفاؤؿ كاألماف، كاالستقرار، حض  تذضر 
في كتابيا )تحمضل الذات( إلى أّف كل فرد مشا يسكشو تحقضق نسؾ ذاتي، كأّف معرفة الذات 

محسؾد مشدى، ىي مدؤكلية كل فرد، كىي التي تسكشو مؽ تذكضل حياتو كتحقضق ذاتو. )
 (020-020: 0220سضد الظؾاب،

أّما إريػ إريكدؾف فقد كسع نغرية فركيد، حض  اىتؼ في نغريتو )نغرية الشسؾ 
 ( بدشؾات الرشد بجانب سشؾات الظفؾلة.االجتساعيالشفدي 

كترػ الباحثة أنيا مؽ أقرب الشغريات السفدرة لمثقة بالشفس، كذلػ ألّنيا تدرس 
مؽ ناحية نفدية اجتساعية، كىذه الشاحية ىي التي ييتؼ بيا الباحثة مراحل الشسؾ اإلنداني 

في الدراسة الحالية، كتخدميسا في تحمضميسا لسؾضؾع الثقة بالشفس، كسشعرض مراحل نسؾ 
 الذخرية عشد إريكدؾف:

 Trust vs. Mistrust الثقة مقابل عدـ الثقة 
 Autonomy vs. doubt  ذػاالستقبلؿ الذاتي مقابل الخجل كال 
 Initiative vs. guilt السبادأة مقابل الذعؾر الذنب 
 Industry vs. Inferiority  اإلنتاجية مقابل الذعؾر بالدكنية 
 Identity vs. role confusion   اليؾية مقابل خمق األدكار 
 Intimacy vs. isolation  العزلة مقابل األلفة 
 Generativity vs. self-absorption   اإلنتاجيةالركؾد مقابل 
   Integrity vs. despair ،(001:002،0222التكامل مقابل اليأس  )سضد الظؾاب 
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كترػ الباحثة، أّف السراحل الدابقة تؤكد عمى أّف الثقة بالشفس، تتأسس لبشاتيا 
األكلى لدػ الفرد مشذ السيبلد، فيي تتكؾف بداخمو مؽ السحيظضؽ بو، مؽ كالديو كإخؾتو 

سحيط بو، فإذا ساعده كل مؽ حؾلو عمى الذعؾر بالرضا عؽ نفدو ال كالسجتسعكالسدرسة 
كالثقة بيا، تسكؽ الفرد مؽ زيادة قدرتو عمى مؾاجية السذكبلت التي تقابمو في حياتو 
الضؾمية، نغًرا لتقبمو لشفدو، كتقبمو لآلخريؽ، كتفاعمو االجتساعي معيؼ، كمذاركتو في 

 الفرد بشفدو. األنذظة االجتساعية، كل ذلػ دلضل عمى ثقة

 السحؾر الثاني: المعب:

تعتبر المعب نذاطا بدنيا كتربؾيا مؾجيا، يؤديو األطفاؿ فرديا أك جساعيا حدب    
قؾانضؽ كقؾاعد متفق عمضيا مدبقا، كتستاز بالدرعة كالحركة كالتشافدية، كتيدؼ إلى 

لسعرفة، االستستاع كحرد السعمؾمات كفيسيا، كىي مؽ أىؼ الظرؽ لمتعميؼ كاكتداب ا
 .(Darfilal,2014)كتؾفضر الشذاط كالحضؾية، كإزالة السمل كالتعب كعدـ االنتباه 

 تعخيف المعب:

( عمى أنو "مفيـؾ يداعد الظفل عمى 00، ص0220عرفو خالد عبد الرازؽ )
إدراؾ العالؼ الذؼ يعيش فيو كالتحكؼ فيو، كالتسكؽ مؽ تظؾيعو الحتصاجاتو الستظؾرة، 

بو سشو كقدراتو، بحض  يكؾف المعب بيذا السعشي ىؾ رحمة اكتذاؼ بالقدر الذؼ يدسح 
 تدريجي ليذا العالؼ السحيط بالظفل".

عمى أنو   (Jones Elizabeth, Renatta M. Cooper,2006,p3) كعرفتو
"سمؾؾ ذاتي، اختيار شخري ك مؾجو ذاتيًا، ككل األطفاؿ الرغار األصحاء لدييؼ 

 لمعب".دافعية كبضرة في البح  عؽ فرص 

( عمى أنو "نذاط حر مؾجو أك غضر مؾجو 02، 0200كعرفو دمحم الرؾالحة )
يكؾف عمى شكل حركة أك سمدمة مؽ الحركات يسارس فرديًا أك جساعيًا، كيتؼ فيو 
استغبلؿ لظاقة الجدؼ كبو تتسثل السعمؾمات التي تربح جزءًا ال يتجزأ مؽ البشية السعرفية 

 قد يؤدؼ كعيفة التعميؼ".لمفرد، كييدؼ إلى االستستاع ك 
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كمسا سبق عرضو مؽ تعريفات نجد أف معغسيا قد اتفقت عمى تعريف المعب 
عمى أنو نذاط، أك سمدمة مؽ األنذظة التي يقـؾ بيا الظفل، كأف الظفل يقـؾ بو إلشباع 

 رغبات أك حاجات لديو، كسا أنو يقـؾ بو طؾاعيَة كليس إجبارًا.

 أىسية المعب لمسعاقيؽ ذىشيًا:

إذا كاف المعب نذاط تمقائي طبيعي ال دخل ألحد في تعميسو، كىؾ يعبر عؽ 
مضل فظرؼ في الفرد يكتذف الظفل مؽ خبللو نفدو كقدراتو، كبسا أف الظفل السعاؽ عقميًا 
مثل قريشو العادؼ فالفرؽ بضشيسا فرؽ في الدرجة كليس في الشؾع، كلذا فإف الظفل السعاؽ 

عظائو الحرية بسسارسة المعب تحت رعاية الكبار القائسضؽ عقميًا في أمس الحاجة إلى إ 
عمى رعايتو كليس ضغظًا مشيؼ أك تحكسا في السضل الفظرؼ الذؼ كلد الظفل العادؼ 
كالظفل السعاؽ مزكدًا بو، كأخضرًا: البد مؽ التأكضد عمى أف كل فؾائد كأىسية المعب تشظبق 

يعة المعب بضشيؼ كبضؽ األطفاؿ عمى األطفاؿ السعاقضؽ ذىشيا، كأؼ اختبلؼ في طب
الظبيعضضؽ يكؾف في كؼ الؾقت الستاح كحجؼ الدعؼ الستؾفر كليس في تحجيؼ حرية 

  (00-00، ص ص0200سسية جسضل، )االختيار. 

مسا سبق نجد أف المعب يسثل أدكارًا تربؾية كنفدية في حياة الظفل، كيقدـ 
لحياة األطفاؿ، كتكؾيؽ شخرياتيؼ، كعائف تربؾية عديدة، كعمى درجة كبضرة مؽ األىسية 

 كيسكؽ تمخيص أىسية المعب فيسا يمي:

 األىسية التخبؾية:-2

يعتبر المعب شكبًل رئيدًا يغير نذاط الظفل، كفيو يشسؾ التفكضر كاإلدراؾ 
كالتخضل، كتشسية القدرات المغؾية عشده، كىؾ كسضمة لمتعبضر عؽ انفعاالتو كتشسية قؾة اإلرادة 

لقرار، كتؾجضيو نحؾ السؾاقف الخمكية بدرجة كبضرة، كيعتبر المعب أداه تربؾية كقدرة اتخاذ ا
 تداعد في:

 إحداث تفاعل الفرد مع عشاصر البضئة السختمفة بغرض إنساء شخرية الظفل. -أ 

 تقريب السفاليؼ إلى األطفاؿ، كإدراؾ معاني األشياء، كالتكيف مع كاقع الحياة. -ب 
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 ردية، كمراعاة قدرات األطفاؿ في التعميؼ.تفريد التعميؼ لسؾاجيو الفركؽ الف -ج 

التعميؼ باالكتذاؼ، ككصؾؿ الظفل إلى الشتائج مؽ خبلؿ ما يفعمو بشفدو. )عمى  -د 
 (04-00: 0220اليشداكؼ، 

 األىسية الشفدية: -0

يرضي المعب دكافع الظفل كحاجاتو الشفدية:  كالحرية كالشغاـ، كاألمؽ كالكيادة  -أ 
 كاالجتساع.

نفس الظفل كالتعميؼ كنسؾ أدكات التعميؼ )المغة(، كذلػ يجذب انتباه يداعد عمى تيضئة  -ب 
 الظفل كيذؾقو لمتعميؼ.

يتيح الفرصة لمظفل في التعبضر عؽ حاجاتو، كمضؾلو، كرغباتو التي يعبر عشيا  -ج 
 التعبضر الكافي في حياتو الشفدية الؾاقعية.

ب نفدو كيتابعيا يعظي الظفل فرصة العيش في المعب، كيؾاكب خبراتو، فكأنو يراق -د 
 (33: 0222)عبج الفتاح عبجالسجيج، ونعيسة بجر، في مشاحي نسؾىا كتغضرىا. 

 أىسية المعب لمشسؾ العقمي والسعخفي: –0

بضشسا كاف يعتقد في كقت ما أف الثبلث سشؾات األكلى مؽ عسر الظفل يسكؽ أف 
رفية كنسؾ مخ تكؾف خالية ندبيًا مؽ الكيسة لمتعميؼ، كذف البح  عؽ العسميات السع

الظفل الشاشئ عؽ ثركة مؽ السعمؾمات، فعمى سبضل السثاؿ كجد أف التدفقات في مخ 
الظفل تتؾافق مع مراحل الشسؾ السعرفي الذؼ قاـ بياجيو بتعريفو، كعشدىا تبدأ المغة 
 كالتفكضر التسثضمي، كىشا يبدأ الشسؾ السعرفي، أيزًا تزيد القدرة عمى االنتباه كالقدرة السبكرة
عمى االكتذاؼ، كيزداد انتباه األطفاؿ لؤلشياء كاألشخاص مؽ خبلؿ المعب، فيؾ يسكؽ 

)جسال فايج،  األطفاؿ مؽ زيادة التجديد في بضئتو مؽ خبلؿ مسارساتيؼ الخاصة. 
0223 :25) 

كأكضح "بركنر" أف ىشاؾ بعض الذركط التي تحدؽ مؽ المعب كنتائجو كمؽ ثؼ 
 الشسؾ السعرفي، كيؾجزىا في:
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لمعب بضؽ طفمضؽ يكؾف أكثر إنتاجية مشو عشدما يكؾف المعب انفراديا أك جساعيًا، ا -0
 كذلػ بدبب التفاعل السعرفي الذؼ يحدث مباشرة بضؽ الظفمضؽ.

نؾعية الخامات كأدكات المعب قد تحدؽ مؽ الشتائج، إذ تعسل عمى إيزاح الؾسائل  -0
 كالشيايات، كضبط سسات كخرائص الخامات.

 لكبار قد يكؾف أفزل عؽ طريق ما يقدمؾنو مؽ تذجيع.المعب في حزؾر ا -0

 (072: 0222 ،)مججي أحسجالمعب أكثر قد يؤدؼ إلى الكياـ بأنذظة عقمية أعمى.  -3

 األىسية االجتساعية واآلنفعالية: -4

 يعتبر المعب مؾقفًا نفديًا اجتساعيا كنذاطًا داخميًا يقـؾ بو الظفل لتحقضق ىدؼ معضؽ. -أ 

األطفاؿ مؽ كفاءاتيؼ االجتساعية، كأف نجاح األطفاؿ في  مؽ خبلؿ المعب، يحدؽ -ب 
السدرسة يعتسد بدرجة كبضرة عمى قدرتيؼ عمى التفاعل بإيجابية مع أقرانيؼ كمع 

 (007: 0225)ىذام الراوي، البالغضؽ. 

كمؽ ثؼ نجد أف المعب مجاؿ خرب لتؾسيع دائرة معارؼ الظفل االجتساعية،  
متعامل مع اآلخريؽ، كتعميسو الزؾابط التي تشغؼ العبلقات كإكدابو الخبرات التي تؤىمو ل

باآلخريؽ، فيؾ يداىؼ بذكل إيجابي في الشسؾ االجتساعي لمظفل، كسا أف المعب يعد 
نذاطًا لو جاذبضتو الخاصة لؤلطفاؿ السعاقضؽ فكريا لسا يسشحو مؽ شعؾر بالسذاركة 

ثؼ يسكؽ أف يكؾف كسيظًا مستازًا  كالفاعميو، كالسشافدة ك التذجيع كالرضا كالدعادة، كمؽ
لتعميسيؼ الكثضر مؽ السفاليؼ كالسعمؾمات كالعادات، كاآلنساط الدمؾكية السرغؾبة اجتساعيا 
في جؾ مستع كمحبب إلى الشفس، باإلضافة إلى أنو يداعدىؼ في إحداسيؼ بتقديرىؼ 

ب القخيظي، )عبجالسظملذكاتيؼ كثقتيؼ بأنفديؼ مسا يؤدؼ إلى تحدضؽ صحتيؼ الشفدية. 
0220 :202) 

 الشغخيات السفدخة لمعب وتؾعيفيا:

يتؼ عرض بعض الشغريات في عمؼ الشفس كالتي تشاكلت المعب كاألنذظة 
 السرتبظة بو لدػ األطفاؿ لتفدضر المعب:
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 الشغخيات الحجيثة: 

  نغخية التحميل الشفدي: -0

استخدمت في كصف  انبثقت ىذه الشغرية مؽ أعساؿ فركيد كأتباعو كالسفاليؼ التي 
نسؾ الظفل الؾجداني كاالجتساعي، كترػ ىذه الشغرية أف ألعاب األطفاؿ تداعد عمى 
تخفيف ما يعانيو األطفاؿ مؽ القمق كالتؾتر الشفدي، باإلضافة إلى مداعدتيؼ عمى حل 
مذكبلتيؼ، كسا أف األطفاؿ يعبركف عؽ مذاعرىؼ كرغباتيؼ مؽ خبلؿ المعب، كالمعب أداة 

ؽ الظفل كالسحيظضؽ بو، فالمعب عشد فركيد يؤدؼ كعيفة نفدية يديؼ فضيا في تؾاصل بض
تخفيف التؾتر كاالنفعاالت الشاجسة مؽ العجز عؽ تحقضق األماني كالرغبات في الؾاقع، ففي 
المعب نؾع مؽ االندجاـ كالتؾافق بضؽ الدكافع كالقؾانضؽ أؼ أف الظفل مؽ خبلؿ المعب يذبع 

تعة، كيبتعد عؽ األلؼ دكف أف يخالف قؾانضؽ الكبار، كدكف أف يخذي دكافعو كرغبتو في الس
 (43: 0225)خالج عبجالغشي، أؼ اعتراض مشيؼ. 

 الشغخية السعخفية:-0

ركز السشغريؽ السعرفضضؽ عمى العسميات العقمية لمظفل، حض  بحثؾا الظرؽ 
ر، السشظق، كالقدرة اإلدراكية كالعقمية التي يرػ بيا األطفاؿ العالؼ، كيف يظؾركف التفكض

عمى حل السذكبلت، ككانت كاحدة مؽ كجيات الشغر السعرفية ىي "الشغرية الشسائية 
 السعرفية"، كالتي قدميا العالؼ الدؾيدرؼ "جاف بياجيو". 

(Spencer A. Rathus, 2011, 16     ) 

أنفق "بياجيو" سشؾات مؽ حياتو في مبلحغة الظرؽ الستبايشة التي يفكر بيا  
فاؿ في أعسار زمشية مختمفة، ككيف يتعاممؾف مع السذكبلت كيحمؾنيا، كسا الحع األط

"بياجيو" األطفاؿ الرغار كمؽ بضشيؼ الرضع أثشاء تفاعميؼ مع أنؾاع مختمفة مؽ 
السذكبلت، كلؼ يقترر اىتسامو فقط عمى مدػ قدرتيؼ عمى حل ىذه السذكبلت برؾرة 

اب التي أدت بيؼ إلى االستجابة التي صحيحة، كلكشو كاف حريرا عمى معرفة األسب
قامؾا بيا، ككفًقا لشغرية "بياجيو" يتغضر تفكضر الظفل في طرؽ كثضرة مختمفة كمسا تقدـ في 
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العسر الزمشي، كبشاًء عمى تدمدل السراحل السعرفية، تدسح كل مرحمة لمظفل بحل 
 (.47: 0224)عادل األشؾل، مذكبلت معضشة مدتخدمة عسميات عقمية متشؾعة. 

مؽ عمساء مدرسة عمؼ الشفس السعرفي"جاف بياجيو" كقد اىتؼ بياجيو بسبلحغة 
المعب عشد األطفاؿ في السراحل العسرية السختمفة، ككصف التفاعل الذؼ يتؼ أثشاء المعب 
بضؽ الظفل كبضئتو، كقرر أف التفاعل ىاـ كجؾىرؼ في عسمية الشسؾ، كيعتقد بياجيو أف 

ضركريتاف لشسؾ الظفل، كيرجع الشسؾ العقمي إلى التبادؿ السدتسر عسمية التسثضل كالسؾائسة 
ك الشذاط بضؽ عسمضتي التسثضل كالسؾائسة، كتعد عسمية التسثضل إشارة إلى الشذاط الذؼ يقؾـ 
بو الظفل لسحاكلة تحؾيل ما يتمقاه مؽ أفكار أك معمؾمات خاصة بو تذكل جزءًا مؽ ذاتو، 

لشذاط الذؼ يقـؾ بو الظفل لضتكيف أك يتؾافق مع العالؼ أما عسمية السؾائسة فتذضر إلى ا
الخارجي الذؼ يحيط بو، كيكؾف الكائؽ الحي في حالة مؽ التؾافق الذكي عشدما تتؾازف 

 (72-77: 0226)فاضل حشا، عسمضتا التسثضل كالسؾائسة. 

 الشغخية الدمؾكية:-0

تعميؼ بالسبلحغة إف الدمؾكضضؽ يفدركف المعب في ضؾء مقؾالتيؼ عؽ التعزيز كال
كالتعسيؼ كالتكرار، كتسثل الشغرية الدمؾكية إحدػ نغريات التعميؼ، التي عرفت التعميؼ بأنو 
تغضر في الدمؾؾ يأتي نتيجة تكرار االرتباطات بضؽ السثضرات كاالستجابات في البضئة، كيرػ 

استجابتو سكضشر أف لمعب سمؾكيات تعميسية يسكؽ أف يكتدبيا الظفل بفزل ما يترتب عمى 
لشذاط المعب، مؽ تعزيزات تذعره بالرضا كالدركر فػيعسل عمى تكرار ىذا الدمؾؾ اإلجرائي 
فيكتدبو كأىداؼ تعميسية مرغؾب فضيا، كنغرًا ألف المعب خبرات تعميسية مؾجؾدة في البضئة 
سية الخارجية التي يعيش فضيا الظفل، فإف نذاط المعب يسثل أحد السعظيات أك السثضرات التعمي

في البضئة السرغؾب فضيا مؽ األطفاؿ مسا يجعميؼ يدتجضبؾف إليو برؾرة تمقائية أك برؾرة 
إرادية، فإذا أتبعت ىذه االستجابات التمقائية أك اإلرادية بسعززات، فإف الظفل يذعر بالرضا 

 (      55: 0225)سسية جسيل، كالدركر، كيقبل عمى نذاط المعب الذؼ تؼ تعزيزه عميو. 
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 وض الجراسة:فخ 
في ضؾء استقراء اإلطار الشغرؼ كالدراسات الدابقة، أمكؽ لمباحثاف صياغة 

 فركض الدراسة، كالتالي:

تؾجد فركؽ ذات داللة احرائية لدػ أطفاؿ السجسؾعة التجريبية السعاقضؽ فكريا  -1
 القابمضؽ لمتعميؼ بضؽ الكياسضؽ القبمي كالبعدؼ عمى مكياس الثقة بالشفس.

ات داللة احرائية بضؽ أطفاؿ السجسؾعة التجريبية كأطفاؿ السجسؾعة تؾجد فركؽ ذ  -2
الزابظة مؽ األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ عمى مكياس الثقة بالشفس بعد 

 تظبضق البرنامج.
تؾجد فركؽ ذات داللة احرائية لدػ أطفاؿ السجسؾعة التجريبية السعاقضؽ فكريا   -3

 ضؽ االبعدؼ كالتتبعي عمى مكياس الثقة بالشفس.القابمضؽ لمتعميؼ بضؽ الكياس

 مشيج وإجخاءات الجراسة
 مشيج الجراسة:

لتحقضق أىداؼ الدراسة تؼ استخداـ السشيج التجريبي الختبار فاعمية المعب لتحدضؽ 
 الثقة بالشفس لدػ األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ.

يج التجريبي ال يظبق إال ( الى أف السش000، 0222كتذضر )سشاء سميساف، 
بيدؼ كاحد فقط يتركز حؾؿ معرفة ما إذا كاف لمستغضر السدتقل )الدبب( أثر عمى 
الستغضر التابع )الشتيجة(، كبالتالي يظبق السشيج التجريبي عشدما يكؾف اليدؼ التشبؤ 
بالسدتقبل حؾؿ أؼ تغضضر اصبلحي يجب إجراؤه عمي الغاىرة السدركسة سؾاء كاف تغضضرا 

 بلجيا، اك تغضضرا كقائيا.ع

 مؽ يعد التجريبي السشيج ( أيزا أف020-020، 0222سميساف،  سشاء ( كتؤكد
 لحل صبلحية األكثر السدخل ك العمسية بالظريقة السذكبلت البحثية لحل السشاىج أقرب

 التجريب ك ،السختمفة أنغستو ك التعميؼ بشية ك التظبيكية في الشغرية التعميسية السذكبلت
 ضبط محاكلة عؽ يعبر آخر، مجاؿ أك في الدراسة، قاعة في أك السعسل في تؼ اءسؾ 
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 أك بتظؾيعو الباح  يقؾـ كاحد حض  متغضر باستثشاء األساسية العؾامل ك الستغضرات جسيع
 البح  ما يسضز كىذا الغاىرة أك الستغضر التابع، في تأثضره كقياس تحديده بيدؼ تغضضره

الؾاقع  عمى تعديبلت إدخاؿ إلى ييدؼ فالتجريب األسمؾب ك اليدؼ حض  مؽ التجريبي
 بل ىؾ كسا الؾاقع مع يتعامل ال التجريبي التعديبلت. فالباح  ىذه أثر قياس أجل مؽ

  .التعديبلت ىذه عؽ يشتج ماذا لضرػ  ك يعدلو فيو يتدخل

 عيشة الجراسة:
بمضؽ لمتعميؼ تؼ سحب عضشة الدراسة التجريبية مؽ األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القا

-0202بالسدرسة الفكرية  بسظركح في الفرل الدراسي األكؿ مؽ العاـ الدراسي )  
( طفبًل، كاقتررت العضشة عمي األطفاؿ الذكؾر لزبط  02(، كالبالغ عددىؼ )   0202

 متغضر الشؾع، كفيسا يمي كصفًا لمسجسؾعات التي اجريت عمضيا الدراسة:

( طفبًل مؽ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ 02تتكؾف مؽ ): مجسؾعتي الجراسة التجخيبية -
لمتعميؼ، الذيؽ حرمؾا عمى درجات مشخفزة عمى مكياس الثقة بالشفس، مقدسضؽ 

( أطفاؿ بكل 02عذؾائيا بالتداكؼ الي مجسؾعتضؽ: تجريبية، كضابظة، بؾاقع )
 مجسؾعة.

ت أعسار (، كسا تراكح02 -02كقد تراكحت ندب ذكاء أفراد عضشة الدراسة بضؽ ) 
( سشة، كالجدكؿ التالي يؾضح متؾسط العسر كالذكاء 00: 2عضشة الدراسة ما بضؽ )

  كاالنحراؼ السعيارؼ لكل مجسؾعة مؽ السجسؾعات التي اجريت عمضيا الدراسة:

( يؾضح متؾسط العسخ والحكاء واالنحخاف السعياري لكل مجسؾعة مؽ 2ججول )
 السجسؾعات التي اجخيت عمييا الجراسة

 اإلحراء تغيخالس
مجسؾعة الجراسة 

 االستظالعية
السجسؾعة 
 التجخيبية

السجسؾعة 
 الزابظة

 عدد األفراد- العسخ
 الستؾسط-
 االنحراؼ السعيارؼ -

02 
02,402 
2,012 

02 
02,202 
2,102 

02 
02,242 
2,102 
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مجسؾعة الجراسة  اإلحراء تغيخالس
 االستظالعية

السجسؾعة 
 التجخيبية

السجسؾعة 
 الزابظة

 
 عدد األفراد- الحكاء

 الستؾسط-
 االنحراؼ السعيارؼ -

02 
20,100 
0,000 

02 
24,040 
0,020 

02 
20,222 
0,000 

السدتؾي 
االجتساعي 

 والثقافي

 عدد األفراد-
 الستؾسط-
 االنحراؼ السعيارؼ -

02 
022.022 
00.202 

02 
020.022 
00.201 

02 
022.022 
4.000 

 التحقق مؽ تكافؤ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة:

كسا سبق اإلشارة، تؼ التحقق مؽ تكافؤ السجسؾعتضؽ التجريبية كالزابظة في 
ستغضر التابع )الثقة بالشفس( باإلضافة الي بعض الستغضرات الؾسيظة التي تتسثل في ال

الذكاء العاـ كالسدتؾؼ االجتساعي كالثقافي لؤلسرة، كذلػ قبل تظبضق الدراسة التجريبية. 
فقد تؼ تظبضق مكياس الثقة بالشفس، ثؼ اجريت السقارنة بضؽ السجسؾعتضؽ التجريبية 

ه الستغضرات، كذلػ باستخداـ اختبار ماف كيتشي، كالجدكؿ التالي كالزابظة في كل مؽ ىذ
 يتزسؽ نتائج ىذه السقارنة:

الزابظة في الحكاء  التحقق مؽ تكافؤ السجسؾعتيؽ التجخيبية والسجسؾعة :(0ججول)
 العام والعسخ والسدتؾي االجتساعي والثقافي

متؾسط  العجد السجسؾعة الستغيخ
 الختب

مجسؾع 
دتؾى م Uقيسة  الختب

 الجاللة
الجاللة 

 اإلحرائية

 الحكاء
 22,02 2,20 22 الزابظة

 غيخ دالة ,543 33.622
 002,02 00,20 22 التجخيبية

 العسخ الدمشي
 022,02 02,20 22 الزابظة

 غيخ دالة ,220 34.622
 020,02 02,00 22 التجخيبية

السدتؾي 
 االجتساعي

 002,02 00,20 22 الزابظة
 غيخ دالة ,543 33.622

 22,02 2,20 22 التجخيبية

( ك 2,214( أف قيؼ مدتؾػ الداللة تتراكح ما بضؽ )0يتزح مؽ جدكؿ )
(، مسا يعشي اف الفرؽ بضؽ 2,20( كجسيعيا اكبر مؽ مدتؾؼ الداللة )2,200)
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في الذكاء العاـ كالعسر كالسدتؾؼ االجتساعي كالثقافي السجسؾعتضؽ التجريبية كالزابظة 
 دالة احرائيا، أؼ أف السجسؾعتضؽ متكافئتضؽ في ىذه الستغضرات الثبلثة.غضر 

كتؼ التأكد مؽ تكافؤ مجسؾعتي الدراسة التجريبية كالزابظة في أبعاد  الثقة 
 بالشفس كسا ىؾ مؾضح بالجدكؿ التالي:

 الزابظة التحقق مؽ تكافؤ السجسؾعة التجخيبية والسجسؾعة( : 5ججول )

 لشفذالثقة باعمى مكياس  

متؾسط  العجد السجسؾعة البعج
 الختب

مجسؾع 
مدتؾي  Uقيسة  الختب

 الجاللة
الجاللة 

 اإلحرائية

 تقبل الحات
 20.02 2.00 22 الزابظة

 غيخ دالة ,525 54.622
 002.02 00.20 22 التجخيبية

 تقبل االخخيؽ
 
 

 002.22 00.22 22 الزابظة
 غيخ دالة ,752 36.222

 022.22 02.22 22 التجخيبية

الشذاط 
 االجتساعي

 22.22 2.22 22 الزابظة
 غيخ دالة ,042 56.222

 002.22 00.22 22 التجخيبية
االتدان 

 االنفعالي
 000.02 00.00 22 الزابظة

 غيخ دالة ,552 35.622
 21.02 2.10 22 التجخيبية

مؾاجية 
 السذكالت

 004.02 00.40 22 الزابظة
 ةغيخ دال ,342 32.622

 20.02 2.00 22 التجخيبية

 الجرجة الكمية
 022.02 02.20 22 الزابظة

 غيخ دالة ,752 36.622
 022.02 02.20 22 التجخيبية

( ك 2,012( أف قيؼ مدتؾػ الداللة تتراكح ما بضؽ )0يتزح مؽ جدكؿ )
(، مسا يعشي اف الفرؽ بضؽ 2,20( كجسيعيا اكبر مؽ مدتؾؼ الداللة )2,002)
في أبعاد الثقة بالشفس غضر دالة احرائيا، أؼ أف جسؾعتضؽ التجريبية كالزابظة الس

 .السجسؾعتضؽ متكافئتضؽ في ىذا الستغضر
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 أدوات الكياس:
 لمتحقق مؽ صحة فركض الدراسة اعتسد الباحثة عمى األدكات اآلتية:

، عبد السؾجؾد اقتباس كإعداد )دمحم طوالرؾرة الخامدة  -اختبار ستانفؾرد بضشيو لمذكاء-0
طبق بسعرفة األخرائي (. 0200مراجعة كاشراؼ/ محسؾد أبؾ الشضل ) ،عبد الدسيع

 الشفدي بالسدرسة(.

 )إعداد الباحثة(.        مكياس الثقة بالشفس لمسعاقضؽ ذىشيًا القابمضؽ لمتعميؼ.       -0

فكريا القابمضؽ برنامج باأللعاب الحركية لتحدضؽ الثقة بالشفس لدػ األطفاؿ السعاقضؽ -0
 لمتعميؼ. )إعداد الباحثة(.

 كفيسا يمي عرض ليذه األدكات بذيء مؽ التفرضل:  

بيشيو، الرؾرة الخامدة، اقتباس وإعجاد )دمحم طو، عبج  –مكياس ستانفؾرد 
 (. 0222مخاجعة واشخاف/ محسؾد أبؾ الشيل ) ،السؾجؾد عبج الدسيع

الذكاء العاـ، كيعد مكياس  تؼ تظبضق ىذا السكياس بيدؼ الحرؾؿ عمى درجة
بضشيو برؾره الستعددة مؽ أىؼ أدكات الكياس الشفدي كأكثرىا استخدامًا، حض   -ستانفؾرد

يحتل مؾقعا بارزًا في حركة الكياس الديكؾلؾجي نغريًا كتظبيكيًا، كذلػ إلى الحد الذؼ 
اة رئيدية أصبح معو السكياس محػ صدؽ لمسقاييس األخرػ لمقدرة السعرفية العامة، كأد
بضشيو  -في السسارسة اإلكمضشيكية، كقد بدأ اإلعداد لمرؾرة الخامدة مؽ مكياس ستانفؾرد

(، كذلػ 0220( كاستسر العسل فضيا لسدة سبعة أعؾاـ حتى صدكرىا عاـ )0220عاـ )
رئيس قدؼ الكياس الشفدي كالتربؾؼ  Gale Roidعمى يد فريق عسل يقؾده جاؿ ركيد 

بجامعة فاندربضمت بسديشة ناشفضل بؾالية تشدي األمريكية. كقاـ  صةالخاكاستاذ التربية 
 (.0200كل مؽ: دمحم طو، عبد السؾجؾد عبد الدسيع ) بتقشضشو عمي البضئة السررية

بضشيو باتداع نظاؽ الكياس بحض  احتؾػ عمى  -كتستاز الرؾرة الخامدة لسكياس ستانفؾرد
يات القدرة العقمية مؽ ناحية، كلكياس العديد مؽ الفقرات السخررة لكياس أعمى مدتؾ 

فإف الرؾرة الخامدة تستاز  ،السدتؾيات العقمية الدنيا مؽ ناحية أخرؼ. كبعبارة أخرؼ 
 بزيادة مدتؾػ كل مؽ سقف الكياس كالسدتؾػ القاعدؼ لو.
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 ثبات السكياس:

ـ معدا السكياس بحداب الثبات لبلختبارات الفرعية السختمفة بظريقتي إعادة قا
كتػُذضر الشتائج إلى معامبلت الثبات باستخداـ طريقة إعادة  ،التظبضق كالتجزئة الشرفية

(، كسا تذضر الشتائج إلى معامبلت الثبات 2.211ك2.100التظبضق كالتي تراكحت بضؽ )
( كمعادلة ألفا كركنباخ 2.220ك  2.204تراكحت بضؽ ) بظريقة التجزئة الشرفية كالتي

(، كتذضر الشتائج إلي أف السكياس يتدؼ بثبات 2.220ك  2.102كالتي تراكحت بضؽ) 
 -مرتفع سؾاء عؽ طريق إعادة االختبار أك التجزئة الشرفية أك باستخداـ معادلة كضؾدر

السكياس كندب الذكاء ريتذاردسؾف، فقد تراكحت معامبلت الثبات عمى كل اختبارات 
)دمحم كبالتالي يتستع السكياس بدرجة مقبؾلة مؽ الثبات(، 21.2إلي  10.2كالعؾامل مؽ) 

  (. 020 -00: 0200طو، عبد السؾجؾد عبد الدسيع،

 

 الخرائص الديكؾمتخية لمسكياس في الجراسة الحالية:

مدة، عؽ الرؾرة الخا -قامت الباحثة بالتأكد مؽ قدرة مكياس ستانفؾرد بضشيو
 طريق السقارنة الظرفية كيؾضحيا 

ستانفؾرد (:  متؾسط ومجسؾع الختب لإلرباعي األدنى واألعمى لسكياس 3ججول )
 الرؾرة الخامدة -بيشيو

 (5اإلرباعي األعمى )ن= (5اإلرباعي األدنى )ن=
 قيسة

 متؾسط الجاللة Z ولكؾكدؾن  
 الختب 

 مجسؾع
 الختب 

 متؾسط
 الختب 

 مجسؾع
 الختب 

 ةقيس
 مان ويتشي 

5.622 02.222 2.622 67.222 2.222 02.222 -5.245 2.220 

 2.25(=2.26وعشج مدتؾى داللة ) 0.64(= 2.22الججولية عشج مدتؾى داللة ) Zقيسة 
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السحدؾبة أكبر مؽ الكيسة الجدكلية عشد مدتؾػ  Z( أف قيؼ 4يتزح مؽ جدكؿ )
يا كيدؿ عمى قدرة السكياس عمى ( مسا يدؿ عمى كجؾد فرؽ داؿ إحرائ2.20داللة )

 التسضضز بضؽ السدتؾػ السرتفع كالسدتؾػ السشخفض مؽ الذكاء.

بضشسا لؼ تدتظع الباحثة حداب ثبات السكياس كذلػ نغرا لعدـ امكانية الحرؾؿ 
عمى الدرجات الخاـ الخاصة بسكياس ستانفؾرد بضشيو الرؾرة الخامدة، كالحرؾؿ فقط 

 ندب ذكاء كل طفل عمى السكياس.عمى الشتائج الشيائية كىي 

 مكياس الثقة بالشفذ لمسعاقيؽ فكخيا )إعجاد الباحثة( :  
 مبخرات إعجاد السكياس:

رغؼ أف ىشاؾ بعض السقاييس الخاصة بالثقة بالشفس، إال أف الباحثة كجدت        
ضركرة ترسيؼ مكياس الثقة بالشفس لمسعاقضؽ فكريا في الدراسة الحالية كذلػ لظبيعة 
العضشة السدتيدفة في الدراسة التي ال تتشاسب معيا السقاييس الحالية، لذلػ قامت الباحثة 
ببشاء مكياس الثقة بالشفس لمسعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ، كاختيار بعض األبعاد التي 

 تتشاسب مع طبيعة كخرائص عضشة الدراسة.

 خظؾات بشاء السكياس:

اس في تؾفضر أداة لكياس درجة الثقة بالشفس لدؼ تسثل اليدؼ مؽ بشاء ىذا السكي    
الظفل السعاؽ فكريا القابل لمتعميؼ، حض  أف ىذه الفئة مؽ الفئات اليامة التي تحتاج الي 

 كل الرعاية كاالىتساـ.

 وتتمخص بشاء السكياس فيسا يمي:

 :الخظؾات ليحه مخترخاً عخضًا  يمي وفيسا

 الشغخي:  استقخاء التخاث - أ

 مراجعة  ك ،الشغرية األطر عمى كاالطبلع ،الشغرؼ  اء التراثاستقر  مؽ خبلؿ
استظاعت الباحثة التعرؼ عمي بعض الجؾانب الستعمقة بالثقة بالشفس،  ،الدابقة الدراسات

شيساء الدضد دراسة كالتعرؼ عمى أىؼ األبعاد كطرؽ الكياس، كمؽ ىذه الدراسات: 
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(، دراسة يحضي 0204بلؿ )دراسة نجسة ب (،0200شضريؽ الجسل )دراسة (، 0202)
دراسة (، 0200(، دراسة كلضد خميفة )0200عبدهللا شراب ) (، دراسة0204القظاكنة )

(، 0202) السخزكمي أمل دراسة (،0200دراسة كلضد خميفة ) (،0200عؾاد العشزؼ )
 (.0202)  التؾني سيضردراسة 

 :الدابقة السقاييذ بعض عمى االطالع - ب

السقاييس التي استخدمت في قياس الثقة بالشفس، بيدؼ  تؼ االطبلع عمى أىؼ       
الؾقؾؼ عمي الشؾاحي الفشية لبشاء مكياس الثقة بالشفس، باإلضافة الي الرجؾع الى اإلطار 

قد أعدت الباحثة ىذا الشغرؼ لمدراسة، كتحديد أبعاد السكياس الحالي كصياغة فقراتو، ك 
ريا القابمضؽ لمتعميؼ مؾضع الدراسة الحالية, السكياس بسا يتشاسب مع طبيعة فئة السعاقضؽ فك

كذلػ بعد االطبلع عمى العديد مؽ السقاييس السختمفة التي تكيس متغضرات ليا عبلقة 
 بالثقة بالشفس مثل: 

(،  0200(، شضريؽ الجسل )0202بالشفس لكل مؽ: شيساء الدضد ) الثقة مكياس
أمل قاسؼ  (،0202)  ؾنيالت (، سيضر0200(، كلضد خميفة )0200عبدهللا شراب )

ىضمسريتش كستاب  ،(،0200(، كمكياس تقدير الذات لكل مؽ: كلضد خميفة )0202)
 (.0220ابرافؽ )

 إعجاد السكياس في صؾرتو األولية: -ج

( عبارة, تؼ تعديل بعض العبارات, 02تألف السكياس في صؾرتو األكلية مؽ)
(عبارة, 02في شكميا الحالي ) ليربح بذلػ عدد العبارات التي يتألف مشيا السكياس

بعد تقبل –بعزيا سمبى كاآلخر إيجابي, مؾزعة عمى خسدة أبعاد ىي: )بعد تقبل الذات 
بعد مؾاجية السذكبلت(, كأماـ -بعد االتزاف االنفعالي-بعد الشذاط االجتساعي-اآلخريؽ

رل العبارات كتحابدًا(،  -نادرا -احياناً  -كثضرا -)دائساً  كل عبارة ثبلثة اختيارات, ىي:
(عمى التؾالي, أما العبارات الدمبية فتحرل 0-0-0-4-0اإليجابية مشيا عمى الدرجات )

, استقرت الباحثة عمى إعداد  السكياس (عمى التؾالي0-4-0-0-0عمى الدرجات )
 كتعريف أبعاده إجرائيا كسا يمى :
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تو في جسيع كيقرد بو شعؾر الفرد بالرضا عؽ نفدو, كعؽ تررفاُبعج تقبل الحات:  -
 األحؾاؿ, كقبؾليا كسا ىي دكف الحاجة إلى تغضضر, مع قدرتو عمى التكيف معيا.

كيقرد بو تقبل الفرد لكل مؽ حؾلو, بعضؾبو, كمسضزاتو, كقدرتو عمى  ُبعج تقبل اآلخخيؽ: -
 التعامل معيؼ بإيجابية. 

اعية ناجحة, كيقرد بو قدرة الفرد عمى إقامة عبلقات اجتس ُبعج الشذاط االجتساعي: -
 كالسبادرة بيا, مع قدرتو عمى االحتفاظ باألضؾاء حؾلو. 

كيقرد بو قدرة الفرد عمى التحكؼ في انفعاالتو, كيغير ذلػ  ُبعج االتدان االنفعالي: -
عشدما يتعرض الفرد لزغؾط, يتظمب مشو التعامل معيا, مثل: انفعاالت الغزب, 

 كالغضرة, كالفرح, كالحب.  
كيقرد بو قدرة الفرد عمى مؾاجية مذكبلت الحياة التي السذكالت: ُبعج مؾاجية  -

يتعرض ليا؛ كمحاكلة إيجاد حمؾؿ ليا, دكف المجؾء إلى اآلخريؽ, مع قدرتو عمى اتخاذ 
 القرارات.

 تجخيب وتحكيؼ السكياس: -د

تؼ تظبضق السكياس عمي عضشة صغضرة لبلطسئشاف الي كضؾح التعميسات، ككضؾح 
لمفئة السدتيدفة، كلؼ يحدد زمؽ معضؽ لمتظبضق، حض  يتؼ تظبضق صياغة العبارات 

 السكياس في فترة زمشية مفتؾحة تشتيي بانتياء اإلجابة عمي جسيع العبارات.

( محكسضؽ, مؽ أساتذة الجامعة 02كسا تؼ عرض الرؾرة السبدئية لمسكياس عمى )
ختمفة مثل كمية التربية تخرص الرحة الشفدية, كعمؼ الشفس, كالتربية الخاصة, بجامعات م

جامعة اإلسكشدرية، كمية التربية لمظفؾلة السبكرة جامعة اإلسكشدرية، كمية التربية جامعة عضؽ 
بشضؽ فرع مديشة نرر جامعة األزىر،  -جامعة عضؽ شسس، كمية التربية -شسس، كمية البشات

 فرع تفيشا جامعة األزىر، كمية التربية جامعة قشا.  -كمية التربية

د كاف ىشاؾ اتفاؽ بضؽ الدادة السحكسضؽ عمى مشاسبة عبارات السكياس كق
كصبلحضتيا لكياس مدتؾػ الثقة بالشفس، كفقا ألبعاده الخسدة سالفة الذكر، فيسا عدا 
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بعض العبارات التي رأؼ الدادة السحكسؾف ضركرة تعديميا، كالجدكؿ التالي يؾضح 
 العبارات التي اتفق السحكسؾف عمي تعديميا:

 ( يؾضح العبارات التي اتفق السحكسؾن عمي تعجيميا6جول رقؼ )ج
رقؼ 
 العبارة بعج التعجيل العبارة قبل التعجيل العبارة

 يحاكؿ التكيف مع ذاتو. ييتؼ أف يكؾف شكمو افزل مؽ ذلػ 2
 يفذل في تحقضق دكر بضؽ زمبلئو. يفذل في أف يكؾف لو مكانة اجتساعية 00

00 
زمبلئو في األنذظة غضر يذعر بأف مذاركتو مع 

 ميسة.
يرػ أف مذاركتو مع زمبلئو في األنذظة مردر 

 ازعاج.
 يرفض التعامل مع مؽ ال يتقبميؼ. يفذل في التعامل مع مؽ ال يتقبمو كسا ىؾ. 02
 غضر ىادغ في رد فعمو. غضر ىادغ طؾؿ الؾقت في تررفاتو 04
 بب مذكبلت لسؽ حؾلو.يذعر انو س يكؾف غضر مدتقر نفديا عشد حدكث مذكمة 40

كسا اتفق السحكسؾف عمي حذؼ كاضافة بعض العبارات لمسكياس يؾضحيا الجدكؿ 
 التالي:

 

 (: يؾضح العبارات السححوفة والسزافة لمسكياس5ججول رقؼ )
رقؼ 
 العبارة السزافة عالبارة السححوفة العبارة

 .يذعر بأنو أقل قيسة مؽ زمبلئو يؤدػ كاجباتو بشجاح. 0
 .يتسشى أف يثق فيو أفراد أسرتو أكثر مؽ ذلػ يدتظيع التعبضر عؽ نفدو.ال  0
 .يفزل المعب مع األصغر سشاً  ليس لديو القدرة عمي التخظيط لمسدتقبل. 4
 يتبادؿ مع زمبلئو كجيات الشغر. يحب مؽ يحس بالحشاف مؽ ناحضتيؼ. 00
 ما يجتسع مع زمبلئو.يذعر  بالدعادة عشد يذعر بالرضا عؽ تررفاتو مع األخريؽ. 00

42 
قادر عمي مؾاجية السذكبلت التي يتعرض 

 ليا.
 .يذارؾ زمبلءه في مشاقذة السذكبلت التي يظرحؾنيا

 حداب الخرائص الديكؾمتخية لمسكياس: -ىـ 

بعد تعديل عبارات الرؾرة األكلية لسكياس الثقة بالشفس في ضؾء أراء 
االستظبلعية لمدراسة، كذلػ بيدؼ حداب السحكسضؽ، تؼ تظبضق السكياس عمي السجسؾعة 
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مؤشرات صدؽ كثبات السكياس. حض  تؼ حداب مؤشرات االتداؽ الداخمي باعتبارىا 
مؤشرات لردؽ كل بعد في قياس ما يكيدو السكياس ككل، ىذا باإلضافة الي الردؽ 
الغاىرؼ لمسكياس، كسا تؼ حداب مؤشرات الثبات باستخداـ طريقتي معامل الفا 

 خ، كالتجزئة الشرفية، كذلػ كسا يمي:  لكركنبا

 حداب ثبات مكياس الثقة بالشفذ : 

يقرد بسفيـؾ ثبات درجات السكياس: مدػ قياسو لمسقدار الحكيقى لمدسة التى 
 (0220  ،ييدؼ لكياسيا, أػ أنو يعشى االتداؽ أك الدقة فى الكياس. )صبلح عبلـ

 Cronbach`sفا لكركنباؾ تؼ التأكد مؽ ثبات السكياس بحداب معامل ثبات ال
Alpha كذلػ مؽ خبلؿ التأكد مؽ ثبات االستبانة الكمية، حض  تؼ حداب معامبلت ,

ثبات محاكر مكياس الثقة بالشفس، بظريقة ثبات الفا كجتساف، مع حداب الثبات الكمى 
 (:0لمسكياس كيؾضحو جدكؿ )

 ( معامالت ثبات الفا لكخونياك، 7ججول )
 اور مكياس الثقة بالشفذ والسكياس الكميوالتجدئة الشرفية لسح

 
 تقبل

 الحات 
 تقبل

 اآلخخيؽ 
 االتدان 
 االنفعالي

 الشذاط 
 االجتساعي

 مؾاجية 
 السذكالت

الثبات 
 الكمي

 2.110 2.221 2.100 2.101 2.100 2.204 معامل ثبات الفا لكخونباك
 2.014 2.142 2.120 2.044 2.000 2.100 معامل ثبات الفا لمجدء األول
 2.010 2.020 2.02 2.100 2.011 2.140 معامل ثبات الفا لمجدء الثاني

 2.122 2.200 2.101 2.120 2.104 2.204 معامل جتسان

( أف قيؼ معامبلت الثبات ألبعاد مكياس الثقة بالشفس 0يتزح مؽ جدكؿ )
 (، في حضؽ2,204( ك )2,100باستخداـ طريقة الفا لكركنباخ،  قد تراكحت ما بضؽ )

 (، كجسيعيا قيؼ مرتفعة.2,110بمغت قيسة الفا لمسكياس ككل )

كسا اف قيؼ معامل ثبات ابعاد السكياس باستخداـ طريقة التجزئة الشرفية بعد 
(، في حضؽ بمغت 2,204( ك )2,101تعديميا باستخداـ معادلة جتساف، تراكحت ما بضؽ )
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فعة، كيتبضؽ مؽ ىذه الشتائج (، كجسيعيا قيؼ مرت2,122قيسة معامل ثبات السكياس ككل )
 اف مكياس الثقة بالشفس يحقق درجة مرتفعة مؽ الثبات.

كمؽ اإلجراءات الدابقة، تأكدت الباحثة مؽ صدؽ كثبات مكياس الثقة بالشفس، 
كصبلحضتو لكياس الثقة بالشفس لدػ األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ، كالسكياس في 

يجاب عشيا بإحدػ اإلجابات  ،( مفردة، كسا ىؾ مؾضح02صؾرتو الشيائية تكؾف مؽ )
ابدًا(، حض  تأخذ اإلجابات الخسدة الدابقة  -نادرا -احياناً  -كثضرا -الخسس )دائساً 
( عمى الترتضب، كجسيع لمعبارات السراغة برؾرة إيجابية, بضشسا 0،0،0،4،0الدرجات )

( بالترتضب, حض  تذضر 0،4،0،0،0تأخذ العبارات السراغة برؾرة سمبية الدرجات)
الدرجة العالية فى كل محؾر، إلى ارتفاع أك كثرة استخداـ العاممضؽ ليا أك تقبميا، أما 

 الدرجة السشخفزة، فتذضر إلى انخفاض أك قمة استخداـ العاممضؽ ليا أك عدـ تقبميا.
 حداب االتداق الجاخمي لسكياس الثقة بالشفذ:

لسكياس الثقة بالشفس, كىؾ عبارة عؽ معامل  خميكسا تؼ التأكد مؽ االتداؽ الدا     
االرتباط بضؽ درجة كل مفردة, كدرجة السحؾر الذػ تشتسى إليو السفردة، ثؼ معامبلت 

 (: 1االرتباط بضؽ درجة كل محؾر, كالدرجة الكمية لمسكياس كالذػ يؾضحو جدكؿ)
شتسي إليو السفخدة ( : معامالت االرتباط بيؽ درجة السفخدة ودرجة البعج الحى ت4ججول )

 مظخوحا مشيا درجة السفخدة
 تقبل

 الحات 
 تقبل

 اآلخخيؽ 
 االتدان 
 االنفعالي

 الشذاط
 االجتساعي 

 مؾاجية
 السذكالت 

 رقؼ
 السفخدة

 معامل
 الجاللة االرتباط

 رقؼ
 السفخدة

 معامل
  االرتباط

 رقؼ
 السفخدة

 معامل
 الجاللة االرتباط

 رقؼ
 السفخدة

 معامل
 الجاللة االرتباط

 رقؼ
 السفخدة

 معامل
 الجاللة االرتباط

 دالة 2.202 40 دالة 2.202 00 دالة 2.200 00 دالة 2.410 00 دالة 2.001 0
 دالة 2.002 40 دالة 2.020 00 دالة 2.024 00 دالة 2.022 00 دالة 2.020 0
 دالة 2.200 40 دالة 2.000 00 دالة 2.222 00 دالة 2.200 00 دالة 2.000 0
 دالة 2.010 44 دالة 2.202 04 دالة 2.410 04 دالة 2.222 04 الةد 2.222 4
 دالة 2.241 40 دالة 2.002 00 دالة 2.042 00 دالة 2.202 00 دالة 2.202 0
 دالة 2.200 42 دالة 2.200 02 دالة 2.020 02 دالة 2.200 02 دالة 2.020 2
 دالة 2.202 40 دالة 2.000 00 دالة 2.022 00 دالة 2.000 00 دالة 2.022 0
 دالة 2.200 41 دالة 2.200 01 دالة 2.210 01 دالة 2.420 01 دالة 2.002 1
 دالة 2.202 42 دالة 2.200 02 دالة 2.020 02 دالة 2.012 02 دالة 2.000 2
 دالة 2.200 02 دالة 2.420 42 دالة 2.240 02 دالة 2.112 02 دالة 2.022 02
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 2.333(=2.26وعشج مدتؾى داللة )2,652(=2.22شج مدتؾى داللة )قيسة معامل االرتباط الججولية ع

( ك 2.420( كجؾد معامبلت االرتباط تراكحت بضؽ )1يتزح مؽ جدكؿ )
(، مسا يدؿ عمي اف االرتباط مؽ متؾسط الي قؾؼ، كسا اف معامبلت االرتباط 2.112)

مؽ الكيؼ الجدكلية  جسيعيا دالة احرائيا،  حض  اف الكيؼ السحدؾبة لسعامل االرتباط اكبر
(،  مسا يدؿ عمى اف السكياس يحقق درجة مقبؾلة مؽ االتداؽ 2,20عشد مدتؾػ )

 الداخمي.

كسا تؼ حداب معامل االرتباط بضؽ الدرجة الكمية لكل محؾر مؽ السحاكر 
بعزيا البعض, كبضشيا كبضؽ الدرجة الكمية, كىؾ ما يظمق عميو صدؽ التكؾيؽ, كسا 

 (.2يؾضحو جدكؿ )
 ( معامالت االرتباط بيؽ درجة كل محؾر والجرجة الكمية 2ل )ججو

 لألطفال السعاقيؽ فكخيا القابميؽ لمتعميؼلسكياس الثقة بالشفذ 
 معامل االرتباط الثقة بالشفذ

 **2.444 تقبل الحات
 **2.423 تقبل اآلخخيؽ

 **2.405 االتدان االنفعالي
 **2.453 الشذاط االجتساعي
 **2.432 مؾاجية السذكالت

 2.555(=2.26وعشج مدتؾى داللة  2.724(=2.22قيسة معامل االرتباط الججولية عشج مدتؾى داللة )
( أف قيؼ معامبلت االرتباط بضؽ محاكر السكياس بعزيا 2يتزح مؽ جدكؿ )

البعض, كبضشيا كبضؽ الدرجة الكمية لمسكياس, قيؼ أكبر مؽ الكيسة الجدكلية عشد مدتؾػ 
مسا يدؿ عمى قؾة العبلقة بضؽ السحاكر بعزيا البعض, كبضشيا كبضؽ  ( ,2.20داللة )

الدرجة الكمية، مسا يذضر إلى صدؽ السكياس, كأنيا تكيس ما كضعت مؽ أجمو، كسا تؼ 
 (02كالسكياس ككل  كيؾضحو جدكؿ ),حداب معامل االرتباط بضؽ درجة كل عبارة 

 
 
 



 لبىي شعبان أحمد أبو زيد /د.  بروامج قائم علي اللعب لتحسيه الثقة بالىفس

 لدى األطفال المعاقيه فكريا القابليه للتعليم 
 

 

 م0202يناير –عشرالسادس العدد 722

 
 والجرجة الكمية لمسكياس ( معامالت االرتباط بيؽ درجة كل عبارة22ججول )

 رقؼ 
 السفخدة

 معامل
 االرتباط 

 رقؼ  الجاللة
 السفخدة

 معامل
 االرتباط 

 رقؼ الجاللة
 السفخدة 

 معامل ا
 الرتباط

 رقؼ  الجاللة
 السفخدة

 معامل
 االرتباط 

 رقؼ  الجاللة
 السفخدة

 معامل
 االرتباط 

 الجاللة

 دالة 2.022 40 دالة 2.000 00 دالة 2.210 00 دالة 2.010 00 دالة 2.001 0
 دالة 2.011 40 دالة 2.212 00 دالة 2.200 00 دالة 2.240 00 دالة 2.001 0
 دالة 2.200 40 دالة 2.244 00 دالة 2.002 00 دالة 2.200 00 دالة 2.100 0
 دالة 2.120 44 دالة 2.202 04 دالة 2.220 04 دالة 2.000 04 دالة 2.001 4
 دالة 2.022 40 دالة 2.000 00 دالة 2.204 00 دالة 2.200 00 دالة 2.024 0
 دالة 2.004 42 دالة 2.022 02 دالة 2.040 02 دالة 2.222 02 دالة 2.220 2
 دالة 2.044 40 دالة 2.222 00 دالة 2.202 00 دالة 2.202 00 دالة 2.222 0
 دالة 2.220 41 دالة 2.022 01 دالة 2.010 01 دالة 2.000 01 دالة 2.000 1
 دالة 2.002 42 دالة 2.040 02 دالة 2.200 02 دالة 2.202 02 دالة 2.044 2
 دالة 2.210 02 دالة 2.040 42 دالة 2.212 02 دالة 2.220 02 دالة 2.102 02

 2.333(=2.26وعشج مدتؾى داللة )2.652(=2.22قيسة معامل االرتباط الججولية عشج مدتؾى داللة )

معامل االرتباط السحدؾبة أكبر مؽ الكيسة ( أف قيؼ 02يتزح مؽ جدكؿ )
  ( مسا يدؿ عمى صدؽ السكياس2.20ك  2.20الجدكلية عشد مدتؾػ داللة بضؽ )

 االساليب االحرائية السدتخجمة في الجراسة:  

 .SPSS-21تؼ تحمضل الشتائج مؽ خبلؿ برنامج

 .معامل ارتباط الرتب )سبضرماف( الختبار العبلقة بضؽ الستغضريؽ 

 كلكؾكدؾف لؤلزكاج السترابظة ذات اإلشارة لمرتب  اختبار 

Wilcoxon – Matched Paired Signed – rank test 

 .معامل االرتباط الثشائي إليجاد حجؼ تأثضر األنذظة الحدية 

  اختبار ماف كيتشيMann-Whitney 

 الستؾسظات كاالنحرافات السعيارية 
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 نتائج الجراسة وتفديخىا:
 الفخض االول ونتائجو:

 كالذؼ يشص عمى:

تؾجج فخوق ذات داللة احرائية لجى أطفال السجسؾعة التجخيبية السعاقيؽ 
 فكخيا القابميؽ لمتعميؼ بيؽ الكياسيؽ القبمي والبعجي عمى مكياس الثقة بالشفذ.

لؤلزكاج  Wilcoxonمؽ صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  كلمتحقق
 .ئج السرتبظة بيذا الفرضالشتا ( يؾضح00الستساثمة، كالجدكؿ )

 ( يؾضح متؾسط ومجسؾع الختب بيؽ الكياسيؽ القبمي والبعجي 22ججول )
 (22ألبعاد الثقة بالشفذ ألطفال السجسؾعة التجخيبية والجرجة الكمية )ن=

 متؾسط العجد  الستغيخ
 الختب 

 مجسؾع
 حجؼ الجاللة W الختب 

 التأثيخ
 2,12 2,200 0,0 0,0 0,0 0 اإلشارات الدالبة تقبل الحات

    42,0 0,0 2 اإلشارات السؾجبة 
      2 التداكؼ  

 2,20 2,221 0,0 0,0 0,0 0 اإلشارات الدالبة تقبل اآلخخيؽ

    00,0 0,24 2 اإلشارات السؾجبة 
 

 2 التداكؼ 
     

 2,12 2,200 0 0 0,0 0 اإلشارات الدالبة الشذاط االجتساعي

    00 2,0 1 اإلشارات السؾجبة 
      2 التداكؼ  

 2,12 2,200 0 0 0,0 0 اإلشارات الدالبة االتدان االنفعالي

    00 2,0 1 اإلشارات السؾجبة 
      2 التداكؼ  

 2,11 2,222 0 0 0 0 اإلشارات الدالبة مؾاجية السذكالت

 
 04 2 2 اإلشارات السؾجبة

   
      2 التداكؼ  

 0,22 2,220 2 2 2 2 اإلشارات الدالبة الجرجة الكمية

 
 00 0,0 02 اإلشارات السؾجبة
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      2 التداكؼ  

السحدؾبة أكبر مؽ الكيسة الجدكلية عشد  ( أف الكيؼ 00يتزح مؽ جدكؿ )
( كأف مجسؾع اإلشارات السؾجبة )الكياس البعدؼ( أكبر مؽ 2.20، 2.20مدتؾػ داللة )

، 2,12تأثضر قؾؼ يتراكح ما بضؽ ) مجسؾع اإلشارات الدالبة  )الكياس القبمي(، بحجؼ
(، مسا يدؿ عمى تحدؽ الثقة بالشفس لدػ أطفاؿ السجسؾعة التجريبية السعاقضؽ فكريا 2,20

 القابمضؽ لمتعميؼ بعد تظبضق البرنامج التدريبي.

 تفديخ ومشاقذة نتائج الفخض االول:

أطفاؿ يتبضؽ مؽ خبلؿ نتائج الفرض األكؿ تؾجد فركؽ ذات داللة احرائية لدػ 
السجسؾعة التجريبية السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ بضؽ الكياسضؽ القبمي كالبعدؼ عمى 

 مكياس الثقة بالشفس.، مسا يسكششا معو القؾؿ بأف الفرض األكؿ قد تحقق.

كيسكؽ تفدضر ىذه الشتيجة الى تعرض أطفاؿ السجسؾعة التجريبية لسجسؾعة      
ي كاف ليا أثرا كبضرا في تشسية الثقة بالشفس، كسا ساعد ىادفة مؽ األنذظة الستشؾعة الت

اختيار الباحثة لبعض الفشيات السشاسبة ليذه الفئة في تشسية الثقة بالشفس، مثل فشية 
المعب، كاأللعاب الحركية، فقد بدأ التربؾيؾف كعمساء الشفس االىتساـ بمعب األطفاؿ مشذ 

تو في تظؾر الظفل مؽ نؾاِح مختمفة. إف مشترف القرف العذريؽ، كذلػ بعد اكتذاؼ أىسض
اىتساـ اآلباء كالسعمسضؽ بتربية األطفاؿ بدأ يأخذ مشحى ييتؼ بالظفل كيشادؼ بأىسية تعميؼ 
الظفل السعمؾمة التي يراىا ىؾ مشاسبة لقدراتو مع االبتعاد عؽ فرض السفيـؾ عميو 

ت تتفحص لعب كإطعامو السعمؾمة بسمعقة مؽ فزة، إف أنغار عمساء التربية بدأ
األطفاؿ، كتكتذف أف الظفل يتعميؼ مؽ لعبة بشفس قدر كمدتؾػ الظفل الذؼ يتعميؼ في 
السدارس الرسسية التي تفرض السعمؾمات عمي الظفل كتقؾمو بسدػ استيعابو ليا. كإذا كشا 
كبالغضؽ ميتسضؽ بتعميؼ الظفل السعمؾمة الجضدة كإكدابو السيارات كالكفاءات الستشؾعة 

مفة، فإنشا نتظمع إلي الحرؾؿ عمى الرفقة كاممة مؽ لعب كمرح لؤلطفاؿ، ككذلػ كالسخت
اكتداب ميارات كمعمؾمات كالحرؾؿ عمي الثقة بالشفس كتربية طفل سؾؼ قادر عمي 
التعايش مع الحياة السعقدة الحديثة. إف الدراسات الحديثة التي تؤمؽ بأىسية المعب في 
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بضئة غشية بالسؾاد كالؾسائل الستشؾعة كمبلحغتو  تظؾير الظفل تشادؼ بترؾ الظفل في
 كالتدخل في الؾقت السشاسب.

عبد دراسة كتتفق ىذه الشتيجة مع ما تؾصمت إليو بعض الدراسات الدابقة     
أطفاؿ ( تحدؽ بعض الستغضرات الشفدية كمشيا الثقة بالشفس لدػ 0202الربؾر مشرؾر )

ميًا القابمضؽ لمتعميؼ بعد تظبضق البرنامج التدريبي السجسؾعة التجريبية األطفاؿ السعاقضؽ عق
( التي أشارت الى تحدؽ مدتؾػ الثقة 0200بسداعدة الحاسؾب، كدراسة كفاء االسشياكؼ )

بالشفس لدػ السجسؾعة التجريبية مؽ األطفاؿ السعاقضؽ عقميًا القابمضؽ لمتعميؼ بعد تظبضق 
كجؾد فركؽ ذات داللة التي أعيرت  (0202شيساء الدضد )البرنامج التدريبي، كدراسة 

إحرائية بضؽ متؾسظات رتب درجات أطفاؿ السجسؾعة التجريبية في الكياسضؽ القبمي 
 كالبعدؼ عمى مكياس الثقة بالشفس لرالح الكياس البعدؼ.

كسا اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسات اخرػ تشاكلت تشسية الثقة     
 ( التي اشارت0202الدراسة الحالية، مثل دراسة أمل قاسؼ ) بالشفس لعضشات مذابية لعضشة

مؽ أطفاؿ  التجريبية أفراد السجسؾعة درجات متؾسظي بضؽ إحرائيا دالة فركؽ  تؾجد بأنو
 البرنامج، كدراسة نرمضؽ تظبضق كبعد قبل الكياسضؽ في بالشفس الثقة مكياس الركضة عمى
احرائيا بضؽ متؾسظي درجة التي خمرت الي كجؾد فركؽ دالة  (0202مرظفى )

مكياس الثقة بالشفس لمسجسؾعة التجريبية مؽ األطفاؿ مجيؾلي الشدب في الكياس القبمي 
التي أثبتت كجؾد فركؽ ذات ( 0200كالبعدؼ لرالح الكياس البعدؼ، كدراسة سعاد لبؽ )

( بضؽ متؾسظات رتب درجات أفراد السجسؾعة 2.20داللة احرائية عشد مدتؾؼ )
 -االجتساعية -ة مؽ األطفاؿ السكفؾفضؽ عمى أبعاد مكياس الثقة بالشفس )الجدسيةالتجريبي

األكاديسية( كالدرجة الكمية في الكياسضؽ القبمي كالبعدؼ لرالح الكياس البعدؼ، كدراسة 
( التي أكضحت كجؾد فركؽ ذات داللة إحرائية بضؽ متؾسظات رتب 0200كلضد خميفة )

بية في الكياسضؽ القبمي كالبعدؼ عمى مكياس الثقة بالشفس درجات أطفاؿ السجسؾعة التجري
 التي اشارت (0200لرالح الكياس البعدؼ لدػ األطفاؿ الرؼ، كدراسة نجبلء الذريف )

مؽ  التجريبية أفراد السجسؾعة درجات متؾسظي بضؽ إحرائيا دالة فركؽ  تؾجد بأنو
البرنامج،  تظبضق كبعد قبل الكياسضؽ في بالشفس الثقة مكياس األطفاؿ ضعاؼ الدسع عمى
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التي خمرت الي كجؾد فركؽ دالة احرائيا بضؽ متؾسظي  (0200كدراسة عالية عباس )
درجة مكياس الثقة بالشفس لمسجسؾعة التجريبية مؽ األطفاؿ ذكؼ اضظرابات الكبلـ في 

 الكياس القبمي كالبعدؼ لرالح الكياس البعدؼ.

 الفخض الثاني ونتائجو:

تؾجج فخوق ذات داللة احرائية بيؽ أطفال السجسؾعة التجخيبية : والحي يشص عمى -2
وأطفال السجسؾعة الزابظة مؽ األطفال السعاقيؽ فكخيا القابميؽ لمتعميؼ عمى 

 مكياس الثقة بالشفذ بعج تظبيق البخنامج.

-Mannمؽ صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ماف كيتشي  كلمتحقق
Whitney – U Test الشتائج السرتبظة  ( يؾضح00كالجدكؿ ) ،ضر الستساثمةلؤلزكاج غ

 .بيذا الفرض

 ( يؾضح السقارنة بيؽ درجات السجسؾعة التجخيبية 20ججول )
 (.22=0=ن2والسجسؾعة الزابظة ألبعاد الثقة بالشفذ والجرجة الكمية )ن

 متؾسط السجسؾعة الستغيخ
 الختب

 مجسؾع
 مدتؾى  Uقيسة  الختب

 الجاللة
 حجؼ
 التأثيخ

 قبل الحاتت
 255,6 25,56 تجخيبية

24,6 2,226 2,55 
 75,6 7,56 ضابظة

 تقبل اآلخخيؽ
 252,6 25,26 تجخيبية

05,6 2,235 2,65 
 74,6 7,46 ضابظة

 الشذاط االجتساعي
 254 25,4 تجخيبية

27 2,222 2,55 
 70 7,0 ضابظة

 االتدان االنفعالي
 255 25,5 تجخيبية

00 2,256 2,65 
 77 7,7 ضابظة

 مؾاجية السذكالت
 255 25,5 تجخيبية

00 2,256 2,65 
 77 7,7 ضابظة

 الجرجة الكمية
 230,6 23,06 تجخيبية

20,6 2,226 2,76 
 57,6 5,76 ضابظة
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( كجؾد فرؽ داؿ إحرائيا بضؽ السجسؾعة التجريبية 00يتزح مؽ جدكؿ )  
( في مكياس الثقة بالشفس كعشد مدتؾػ 2.20كالسجسؾعة الزابظة عشد مدتؾػ داللة )

( في الدرجة الكمية لرالح السجسؾعة التجريبية، بحجؼ تأثضر متؾسط يتراكح 2.20داللة )
(، مسا يدؿ عمى تحدؽ الثقة بالشفس لدػ أطفاؿ السجسؾعة 2,22، 2,02ما بضؽ )

بضق البرنامج التجريبية السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ عؽ السجسؾعة الزابظة بعد تظ
 التدريبي.  

يتبضؽ مؽ خبلؿ نتائج الفرض الخامس تؾجد فركؽ ذات داللة احرائية بضؽ 
أطفاؿ السجسؾعة التجريبية كأطفاؿ السجسؾعة الزابظة مؽ األطفاؿ السعاقضؽ فكريا 
القابمضؽ لمتعميؼ عمى مكياس الثقة بالشفس بعد تظبضق البرنامج.، مسا يسكششا معو القؾؿ بأف 

 الثاني قد تحقق.   الفرض

 تفديخ ومشاقذة نتائج الفخض الثاني:

الى تعرض اطفاؿ  -مؽ كجية نغر الباحثة -كيسكؽ تفدضر ىذه الشتيجة
السجسؾعة التجريبية الي مجسؾعة مؽ األلعاب كالخبرات الستشؾعة، كالفشيات السختارة بدقة، 

فس ليؼ، كسا ساعدت كالسؾاقف السرسسة بعشاية كالتي ساعدتيؼ عمى تحدضؽ الثقة بالش
فشية التدريب عمى حل السذكبلت في تشسية ىذا الجانب مؽ جؾانب الثقة بالشفس، بضشسا 
ساعدت فشية لعب الدكر في تدريب األطفاؿ عمى العديد مؽ جؾانب الدمؾؾ االجتساعي 

( اف فضيا يتؼ تدريب الظفل عمى أداء 22، 0220السرغؾب فضيا، كيذكر)ىذاـ عبد هللا، 
يارات االجتساعية أك السؾاقف الدمؾكية التي يتعرض ليا في حياتو، كمداعدتو بعض الس

عمى مسارسة الدمؾكيات السرغؾب نسؾىا لديو، تعتبر فشية لعب الدكر إحدػ فشيات 
السعرفية الدمؾكية، كالتدريب القائؼ عمى نغرية اإلسقاط، كيعتسد نجاح الفرد في قدرتو 

كلذا فإف التدريب عمى لعب كإتقاف األدكار يعد مظمبًا عمى الكياـ بالدكر السظمؾب مشو، 
جؾىريًا في إدارة الذات، كسا يداعد لعب الدكر التبلمضذ عمى اكتداب الدمؾؾ السظمؾب 
كالسرغؾب، كإف ىشاؾ مراحل أساسية إلجراء لعب الدكر ىي أف الشسؾذج السراد أداؤه 

بة مشيؼ كترحيح األداء مع تدعيؼ كالتدريب عميو يذجع األفراد عمى أداء األدكار السظمؾ 
الجؾانب اإليجابية فيو ثؼ إعادة األداء حتى تتسكؽ التبلمضذ أك األفراد مؽ اكتداب 
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السيارات الستعمقة باألدكار كبذلػ يكؾف مؽ الديل تظبضق ىذه السيارات في الحياة 
جدا الظبيعية. بضشسا تعزك الباحثة أيزا تحقق ىذا الفرض الى استخداـ فشية ميسة 

لؤلطفاؿ السعاقضؽ فكريا كىي فشية تدمدل الدمؾؾ، كالتي ساعدت بقؾة في استظاعة 
األطفاؿ تشفضذ السياـ السظمؾبة مشيؼ، حض  تقـؾ الباحثة بتعميؼ السعاؽ عقميا سمؾكا محددا، 
كذلػ مؽ خبلؿ دمج ىذا الدمؾؾ مع سمدمة مؽ االستجابات التي ترتبط بعزيا البعض 

دتخدـ في تعميؼ األطفاؿ السعاقضؽ عقميا لمسيارات الحياتية الضؾمية ارتباطا كعيفيا، كي
مثل: قزاء الحاجة، الشغافة الذخرية، تشاكؿ الظعاـ، استخداـ الشقؾد،... الخ، كيعتسد 
التدريب عمي ىذه األنذظة عمي تجزئة الشذاط اك الدمؾؾ الي مجسؾعة مؽ األجزاء 

تدريب عمي كل ميسة عمي حدة )خؾلة يحي، الرغضرة تعرؼ بالسياـ أك الؾاجبات، ثؼ ال
( عبارة عؽ أسمؾب 024 -020، 0200(، كترػ )سيضر شاش كأخركف، 020، 0200

يتزسؽ ربط سمدمة مؽ أنساط الدمؾؾ البديط لربظيا ببعزيا البعض لتكؾيؽ سمؾؾ معقد 
را كتزداد فاعمية ىذا، فالدمدمة ىي مجسؾعة مؽ الحمقات تعسل فضيا كل حمقة بؾصفيا مثض

تسضزىا لبلستجابة التي تمضيا، كبؾصفيا معززا شرطيا لبلستجابة التي تدبقيا، كالعشرر 
الذؼ يحافع عمي تساسػ الدمدمة ىؾ التعزيز الذؼ يحدث في نيايتو، كبذلػ فإف التدمدل 
ىؾ : التدرج ضسؽ كحدات سمؾكية متتابعة كمتتالية، كيشظمق ذلػ مؽ مبدأ أف الدمؾؾ 

ة أك أجزاء متتالية كمتدمدمة، فالتدمدل يسثل مجسؾعة مؽ يتزسؽ كحدات متتالي
استجابات الفرد التي تحدث بانتغاـ مؽ التتابعات الدمؾكية، اك الؾحدات الدمؾكية. كىؾ 

 ما سيل ميسة األطفاؿ في انجاز ما طمب مشيؼ.

كسا اف لفشية التؾجيو المفغي التي استخدمتيا الباحثة أثرا في تؾجيو استجابات 
( 022: 0200ؿ السعاقضؽ فكريا الي االتجاه الرحيح، كىذا ما تؤكده )خؾلة يحي، األطفا

بأنو نؾع مؽ السداعدة السؤقتة كالتي تدتخدـ لسداعدة الظفل عمي اكساؿ العسل بالظريقة 
السشذؾدة، كعشدما يعجز الظفل عؽ اداء عسمية ما يسكؽ المجؾء الي تمقضشو لفغيا، ككمسا 

مية التي يتعميسيا يتؼ التخفيف مؽ التمقضؽ تدريجيا حتي يتؾقف تعميؼ الظفل اداء العس
 تساما. 
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كفي أثشاء تشفضذ الجمدات قامت الباحثة بح  الظفل السعاؽ فكريا لفغيًا كإعظاؤه 
تعميسات بالسظمؾب مشو مع تؾجضيو لظريقة األداء كاألخظاء التي قاـ بيا أثشاء تشفضذ 

سات لفغية، أؼ أف نذكر لمظفل ما يريد أف يفعمو السيسة السظمؾبة مشو، كىؾ عبارة تعمي
بالكمسات، كمؽ الؾاضح أف ىذا الشؾع مؽ التمقضؽ أك الح  يسكؽ أف يكؾف مفضدا فقط مع 
األطفاؿ الذيؽ يدتظيعؾف الكبلـ، كيشبغي أف تكؾف التعميسات كالتؾجضيات المفغية 

ا في تأثضرىا عمى كاضحة، كيجب التأكد مؽ تشفضذىا حض  أف التعميسات تدتسد قؾتي
الدمؾؾ مؽ خبلؿ الشتائج التي تترتب عمى تشفضذىا، كسا قامت أثشاء التؾجيو المفغي بدمج 
فشية التعزيز لزساف اقري استفادة مؽ الجمدة، كتبعتيا بفشية التغذية الراجعة التي افادت 

كىؾ ما الظفل بسعرفة مكانو مؽ السيسة السظمؾبة مشو، كمدػ تحققيا اك تحقق جزء مشيا، 
 كاف لو أثر طضب في تحقضق غالب أىداؼ الجمدات.

كتبدك ىذه الشتيجة مشظكية كمتفقة مع نتائج الدراسات الدابقة السعركضة نغرا 
ألف أفراد السجسؾعة الزابظة لؼ يظبق عمضيؼ أنذظة البرنامج السختمفة، كلؼ يؾجدكا في 

جسؾعة التجريبية كالتي ساعدتيؼ البضئة الحركية التربؾية السحفزة التي تؾفرت ألطفاؿ الس
عمى التعبضر عؽ مذاعرىؼ كانفعاالتيؼ لؤلخريؽ. كسا يتزح افتقاد السجسؾعة الزابظة 
لجؾانب ىامة اتاحيا البرنامج التدريبي السدتخدـ في الدراسة مؽ خبلؿ مجسؾعة مؽ 

 األنذظة الستشؾعة ساعدت عمي تحدضؽ الثقة بالشفس لدػ عضشة الدراسة التجريبية.

كتتفق ىذه الشتيجة مع ما تؾصمت إليو بعض الدراسات الدابقة في مجاؿ 
، كدراسة (0202عبد الربؾر مشرؾر )كدراسة األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ، 

( التي أعيرت تفؾؽ السجسؾعة 0202شيساء الدضد )(، كدراسة 0200كفاء السشياكؼ )
اؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ في الثقة التجريبية عمى السجسؾعة الزابظة مؽ األطف

 بالشفس بعد تظبضق البرنامج.

كسا اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسات اخرػ تشاكلت تشسية الثقة بالشفس 
مؽ أطفاؿ  ( لعضشة0202دراسة أمل قاسؼ ) مثللعضشات مذابية لعضشة الدراسة الحالية، 

( لعضشة مؽ األطفاؿ مجيؾلي، كدراسة سعاد 0202مرظفى ) الركضة، كدراسة نرمضؽ
( لعضشة مؽ 0200( لعضشة مؽ األطفاؿ السكفؾفضؽ، كدراسة كلضد خميفة )0200لبؽ )
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( لعضشة مؽ األطفاؿ ضعاؼ 0200األطفاؿ الرؼ، كدراسة نجبلء عبدالفتاح الذريف )
 كدراسة فاطسة( لؤلطفاؿ ذكؼ صعؾبات الكبلـ، 0200الدسع، كدراسة عالية عباس )

تفؾؽ السجسؾعة التي خمرت الي لدػ تبلمضذ السرحمة األعدادية،  (0202عمي )
 التجريبية عمى السجسؾعة الزابظة في الثقة بالشفس بعد تظبضق البرنامج. 

 الفخض الثالث ونتائجو:

 كالذؼ يشص عمى:

تؾجج فخوق ذات داللة احرائية لجى أطفال السجسؾعة التجخيبية السعاقيؽ فكخيا 
 لمتعميؼ بيؽ الكياسيؽ االبعجي والتتبعي عمى مكياس الثقة بالشفذ.القابميؽ 

لؤلزكاج الستساثمة،  Wilcoxonمؽ صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار  كلمتحقق
 .الشتائج السرتبظة بيذا الفرض ( يؾضح00كالجدكؿ )

ة ( متؾسط ومجسؾع الختب لمكياس البعجي والكياس التتبعي ألبعاد الثق 25ججول )
 (22)ن= بالشفذ والجرجة الكمية

  مدتؾى الجاللة W مجسؾع الختب متؾسط الختب العجد  الستغيخ
 غيخ دالة 2,220 7 7 7 2 اإلشارات الدالبة تقبل الحات

 
 02 3,23 7 اإلشارات السؾجبة

   
 

 0 التداوي 
 غيخ دالة 2,256 7,6 7,6 5,76 0 اإلشارات الدالبة تقبل اآلخخيؽ     

 
 04,6 3,76 5 رات السؾجبةاإلشا

   
 

 0 التداوي 
 غيخ دالة 2,222 5,6 5,6 5,6 2 اإلشارات الدالبة الشذاط االجتساعي     

 
 02,6 3,02 7 اإلشارات السؾجبة

   
 

 0 التداوي 
 غيخ دالة 2,002 25 25 4 0 اإلشارات الدالبة االتدان االنفعالي     

 
 52 3,44 4 اإلشارات السؾجبة

   
 

 2 تداوي ال
 غيخ دالة 2,42 02,6 03,6 5,25 3 اإلشارات الدالبة مؾاجية السذكالت     

 
 02,6 3,2 6 اإلشارات السؾجبة
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  مدتؾى الجاللة W مجسؾع الختب متؾسط الختب العجد  الستغيخ

 
 2 التداوي 

  
    

 غيخ دالة 2,272 22 22 5,57 5 اإلشارات الدالبة الجرجة الكمية 

 
 53 6,57 5 اإلشارات السؾجبة

   
 

 2 التداوي 
أقل مؽ الكيسة الجدكلية عشد مدتؾػ  ( أف الكيؼ السحدؾبة00كؿ )يتزح مؽ جد           

( مسا يدؿ عمى عدـ كجؾد فرؽ داؿ إحرائيا بضؽ الكياس البعدؼ كالتتبعي 2.20داللة )
عمى أبعاد مكياس الثقة بالشفس، إال أف مجسؾع رتب اإلشارات السؾجبة أكبر مؽ مجسؾع 

السذكبلت، مسا يدؿ عمى استسرارية تأثضر رتب اإلشارات الدالبة، باستثشاء بعد مؾاجية 
 البرنامج التدريبي.

 مشاقذة نتائج الفخض الثالث:

يتبضؽ مؽ خبلؿ نتائج الفرض الثال  تؾجد فركؽ ذات داللة احرائية لدػ أطفاؿ 
السجسؾعة التجريبية السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ بضؽ الكياسضؽ االبعدؼ كالتتبعي عمى 

فس.  بعد تظبضق البرنامج التدريبي بذير )الكياس التتبعي(، مسا يسكششا مكياس الثقة بالش
 القؾؿ بأف الفرض الثاني قد تحقق.

كيرجع ىذا التحدؽ إلى الخظؾات العمسية الدميسة التي اتبعتيا الباحثة في إعداد        
 برنامجيسا القائؼ عمى األلعاب الحركية كالتي ركعي فضيا أف تكؾف محاكره كجمداتو
كأنذظتو كاأللعاب محل اىتساـ كحب استظبلع لؤلطفاؿ السعاقضؽ فكريَا، سيؾلة كبداطة 
السفاليؼ السقدمة لؤلطفاؿ خبلؿ الجمدات، كتدرج الباحثة باألطفاؿ مؽ السدتؾػ البديط 
إلى السدتؾؼ األصعب بدبلسة، كسا ساعد استخداـ استراتيجيات تعميسية ,أنذظة حركية 

األطفاؿ إلي الجمدات كاالندماج فضيا بدرعة، في حضؽ ساعدت  متشؾعة في جذب انتباه
قدرة الباحثة عمى تؾعيف الفشيات في الجمدات حدب نؾعية الشذاط عمى اندماج األطفاؿ 
 في الجمدات كأدت إلى اىتساميؼ باألنذظة كاأللعاب الحركية، كبالتالي بقاء أثر البرنامج.

إليو بعض الدراسات الدابقة في مجاؿ كتتفق ىذه الشتيجة مع ما تؾصمت         
، كدراسة (0202عبد الربؾر مشرؾر )كدراسة األطفاؿ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ، 
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( التي أعيرت استسرار تحدؽ الثقة 0202شيساء الدضد )(، كدراسة 0200كفاء السشياكؼ )
ميؼ بعد تظبضق البرنامج بالشفس لدػ أطفاؿ السجسؾعة التجريبية السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتع

 التدريبي بذير )الكياس التتبعي(.

كسا اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسات اخرػ تشاكلت تشسية الثقة بالشفس       
مؽ أطفاؿ  ( لعضشة0202لعضشات مذابية لعضشة الدراسة الحالية، مثل دراسة أمل قاسؼ )

األطفاؿ مجيؾلي، كدراسة سعاد  ( لعضشة مؽ0202مرظفى ) الركضة، كدراسة نرمضؽ
( لعضشة مؽ 0200( لعضشة مؽ األطفاؿ السكفؾفضؽ، كدراسة كلضد خميفة )0200لبؽ )

( لعضشة مؽ األطفاؿ ضعاؼ الدسع، 0200األطفاؿ الرؼ، كدراسة نجبلء الذريف )
استسرار ( لؤلطفاؿ ذكؼ صعؾبات الكبلـ، التي خمرت الي 0200كدراسة عالية عباس )

بالشفس لدػ أطفاؿ السجسؾعة التجريبية السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ بعد  تحدؽ الثقة
 تظبضق البرنامج التدريبي بذير )الكياس التتبعي(.

 التؾصيات:
  ضركرة كجؾد برامج أنذظة مختمفة لؤلطفاؿ السعاقضؽ فكريا تيدؼ إلى تشسية الثقة

 بالشفس لدييؼ.

 ركز لتذجيع االطفاؿ عمى اكتداب السيارات ضركرة تيضئة البضئة داخل السدرسة أك الس
 االجتساعية. 

  تبرضر معمسي التربية الخاصة بأىسية تشسية السيارات االجتساعية برفة عامة كالثقة
 بالشفس برفة خاصة لؤلطفاؿ السعاقضؽ فكريا.

  ضركرة االىتساـ ببرامج تشسية الثقة بالشفس لؤلطفاؿ السعاقضؽ فكريا باعتبارىا سسة مؽ
 الذخرية.سسات 

  االىتساـ بتؾعية السعمسات كاآلباء بأىسية البرامج التي تعسل عمى تشسية الثقة بالشفس
 لؤلطفاؿ السعاقضؽ فكريا. 
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  تزكيد برامج إعداد معمسي التربية الخاصة ببعض السيارات كالخبرات التي تديؼ في
  .عياتشسية السيارات االجتساعية لؤلطفاؿ السعاقضؽ فكريا، ككيفية التعامل م

  .تؾعية أكلياء األمؾر بكيفية تشسية السيارات االجتساعية ألطفاليؼ 

 .تزكيد اكلياء االمؾر بكل ما يداعدىؼ في تحدضؽ ثقة أطفاليؼ بأنفديؼ 

  إعداد أدلة شاممة لمسيارات االجتساعية لمتعامل مع األطفاؿ السعاقضؽ فكريا في
 الفرؾؿ.

 :بحؾث مقتخحة ودراسات مدتقبمية
  نامج إرشادؼ ألميات األطفاؿ السعاقضؽ فكريًا كأثره في تشسية الثقة بالشفس لدػ فعالية بر

 السعاقضؽ فكريًا القابمضؽ لمتعميؼ.
  فعالية برنامج حركي  في تشسية ميارة حل السذكبلت لدػ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ

 لمتعميؼ.
 السعاقضؽ فكريا دػ فاعمية برنامج حركي لتحدضؽ السشاخ األسرؼ في تشسية الثقة بالشفس ل

 القابمضؽ لمتعميؼ.
  السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ.فعالية برنامج حركي في تحدضؽ السركنة الذخرية لدػ 
 .فعالية برنامج حركي  في تشسية ضبط الشفس لدػ السعاقضؽ فكريا القابمضؽ لمتعميؼ 
 .فعالية برنامج حركي  لتشسية الثقة بالشفس لدػ السعاقضؽ سسعيَا 
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 مخاجع الجراسة

 , القاىرة: كشؾز لمشذر كالتؾزيع,. كيف تتخمص مؽ عيؾبػ(: 0202الشجار) أسساء

القاىرة: دار الفكر العربي نغخيات وبخامج التخبية الحخكية لألطفال. (. 0200أمضؽ الخؾلي )
 لمشذر كالتؾزيع.

اىرة : دار قباء لمظباعة ، القاإلعاقة العقمية بيؽ اإلىسال والتؾجيو(:  0220إيساف الكاشف )
 .كالشذر كالتؾزيع

، عساف : دار السدضرة مقجمة في التخبية الخاصة(:  0202تيدضر كؾافحة ك عسر عبدالعزيز )
 لمشذر كالتؾزيع.

 ، القاىرة:  مكتبة اآلنجمؾ السررية.سيكؾلؾجية المعب والتعميؼ(:  0204جساؿ فايػػػػػػػػػد )

ترجسة: دمحم متؾلي ة بالشفذ باستخجام الكمسات السذجعة، بشاء الثق(: 0204جؾدؼ ق. رايت )
 قدنضل، ك داليا عبدالؾاحد دمحم، عساف: دار الفكر لمشذر كالتؾزيع.

 ، القاىرة: عالؼ الكتب لمظباعة كالشذر.الرحة الشفدية والعالج الشفدي(:  0220حامد زىراف )

القاىرة: دار العمؼ كاإليساف لمشذر . التحميل الشفدي والقزايا السعاصخة(: 0202خالد عبدالغشي )
 كالتؾزيع.

اإلسكشدرية :مركز  سيكؾلؾجية المعب "نغخيات وتظبيقات"، (:  0220خالد عبدالرازؽ )
 اإلسكشدرية لمكتاب.

، عساف :دار الفكر لمظباعة مقجمة في االعاقات الذجيجة والستعجدة(:  0200خؾلة يحضي )
 كالشذر.

، عساف :دار الذركؽ لمظبع ك الشفدية و االجتساعية لمسعاقيؽ البخامج(:0222رانيا عدناف )
 الشذر ك التؾزيع.
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 ، القاىرة: دار الثقافة لمشذر ك التؾزيع.التخبية الخاصة(:0202سعضد العزة )

المعب والتعميؼ لجى األطفال السعاقيؽ عقميًا في ضؾء االتجاىات (:  0200سسية طو جسضل )
 إلسكشدرية: دار السعرفة الجامعية.، االحجيثة "سيكؾلؾجية المعب"

"، القاىرة :دار الذركؽ لمظبع ك التخمف العقمي " اسباب و التذخيص(: 0222سيضر محسؾد )
 الشذر ك التؾزيع.

 ،  الكؾيت :عالؼ السعرفة.سيكؾلؾجية المعب(:  ترجسة حدؽ عيدي،  0210سؾزانا مضمر )

 كتبة الفبلح لمشذر كالتؾزيع.، الكؾيت: ماألطفال والمعب(:  0220سؾسؽ التركضت )

 ، االسكشدرية :مركز االسكشدرية لمكتاب.الرحة الشفدية واالرشاد الشفدي(:0221سضد الظؾاب )

دار السعرفة .اإلسكشدرية: سيكؾلؾجية غيخ العادييؽ والرحة الشفدية(.0222سضد الظؾاب.)
 الجامعية. 

ية السيارات الدمؾكية التكيفية لدػ فعالية برنامج معرفي سمؾكي في تشس(: 0202شيساء الدضد )
  ، معيد البحؾث كالدراسات العربية.رسالة ماجدتيخعضشة مؽ السعاقضؽ عقمًيا، 

 ، القاىرة :مكتبة األنجمؾ السررية. مكياس الثقة بالشفذ(: 0222عادؿ عبد هللا )

 القاىرة: مكتبة االنجمؾ السررية.  قياس الثقة بالشفذ، (: 0220عادؿ عبد هللا ) 

 دار الرشاد لمظبع كالشذر. القاىرة: ،مقجمة في التخبية الخاصة(:  0202عادؿ عبدهللا )

مكتبة  القاىرة:، عمؼ نفذ الشسؾ "مؽ الجشيؽ إلى الذيخؾخة"(:  0221عادؿ عزالديؽ األشؾؿ )
 اآلنجمؾ السررية.

ثانؾية قياس الثقة بالشفذ عشج الظالبات في مخاحل الجراسة ال (:0201العادؿ أبؾ عبلـ)
 مؤسدة عمى جراح الرباحى لمظباعة كالشذر.  ,الكؾيت:والجامعية
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فعالية برنامج لمعبلج بالقراءة في تشسية الثقة بالشفس كاإلفراح عؽ  (:0200عالية عباس )
رسالة الذات ألطفاؿ السرحمة االبتدائية ذكؼ اضظرابات الشظق كالكبلـ، 

 .جامعة أسضؾط، كمية التربية ماجدتيخ،

(. فعالية التعميؼ بسداعدة الحاسؾب عمى التحرضل الدراسي 0202لربؾر مشرؾر )عبد ا
الجسعية الدعؾدية لمعمؾم كبعض الستغضرات الشفدية لدػ التبلمضذ السعاقضؽ عقميا. 

 . الرياضالتخبؾية والشفدية )جدتؽ(

مضديا  القاىرة: ،سيكؾلؾجية المعب والتخويح (: 0222عبدالفتاح عبدالسجضد، ك نعيسة بدر )
 بريشت.

دار  القاىرة:، سيكؾلؾجية ذوي االحتياجات الخاصة وتخبيتيؼ(:  0200عبدالسظمب القريظي )
 الفكر العربي.

اإلسكشدرية: دار الؾفاء لدنيا االتجاىات الحجيثة في التخبية الحخكية. (. 0202عفاؼ عثساف )
 الظباعة كالشذر.

مييا وعالجيا باستخجام بخامج التجريب لألطفال اإلعاقة العقمية"التعخف ع(. 0221عبل إبراليؼ.)
 .القاىرة: عالؼ الكتب السعاقيؽ عقميا ".

 ، عساف: دار حشضؽ لمشذر كالتؾزيع.سيكؾلؾجية المعب(:  0220عمى اليشداكؼ )

دار اإلعرار ، دمذق: المعب في مخحمة الظفؾلة ورياض األطفال(:  0200فاضل حشا )
 .العمسي لمشذر كالتؾزيع

دار  القاىرة:، األسذ السعخفية لمتكؾيؽ العقمي وتجييد السعمؾمات(:  0222لزيات )فتحي ا
 الشذر لمجامعات.

 , القاىرة :مكتبة زىراء الذرؽ.   فؽ إدارة الحات(: 0202فيد العبرػ)

 ، اإلسكشدرية: دارالسعرفة الجامعية.عمؼ الشفذ السعخفي(:  0200مجدؼ أحسد )

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b1%d8%8c+%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87+%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af.+
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بخامج التؾجيو واالرشاد الشفدي "الشغخية والتظبيق"، الجمام: (: 0200دمحم أبؾ الشؾر، كأخركف )
 مكتبة الستشبي.

 ، عساف: دار السدضرة لمشذر.عمؼ نفذ المعب(:  0200دمحم الرؾالحة )

 الجسيؾرية.اإلسكشدرية:شركة مجخل لعمؼ الشفذ التخبؾى (.0220محسؾد مشدى، كسضد الظؾاب.)
 الحديثة لمظباعة.

نذظة مقترحة كؾسائل اتراؿ لتحدضؽ ميارات التفاعل االجتساعي (. أ0200جسعة )مركة 
 كمية التربية الفشية، جامعة حمؾاف.رسالة دكتؾراه،  كالدمج لمظفل التؾحدؼ،

، بضركت: السؤسدة الجامعية التظؾر السعخفي عشج جان بياجيو(:  0212مؾريس شربل)
 لمدراسات كالشذر كالتؾزيع.

 ة بالشفس، عساف: دار اإلسراء لمشذر كالتؾزيع. (: الثق 0200ىاني الدميساف ) 

، اإلسكشدرية: دار السعرفة دراسات في مجال عمؼ الشفذ الحخكي(: 0200ىذاـ الراكؼ )
 الجامعية.

 (: الذخرية الشاجحة، القاىرة :نيزة مرر لمظباعة كالشذر كالتؾزيع.0222يؾسف ميخائضل )
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