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 جامعة بنها –أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية النوعية 
مر لغغعسق ول  غغعس  غغل  ستوغغ س%سمغغمسمومغغ سسق ةغغصامسىا غغعس غغ سس2.3تبلغغنسبةغغإلعسقة الغغعسق حوللغغعس غغ ق  س

س(س.س15س،س1996س، بدسق لتاحس ابرس)"سدروعستإلحًاس موايلسسق ذصا سسس70بةإلعسذصائهمس مس"س
سMental Retardation"سسق حولغغغ (سسأمس"سق تىلغغغ سس81:سس1996يغغغذصرس بغغغدسق مولغغغ سق ور وغغغ س)س

سق ةغغغلص   و تغغغوسس أمسق تغغغرق سق حولغغغ سإلصا غغغعسدرواسق غغغ يلل لةغغغتىدمسصملهغغغ مسلغغغام س لد  غغغعس لغغغ سقبىلغغغا سق دق س
يتضغغممسق حديغغدسمغغمسق م غغول اسسق تغغ سقةغغتىدمسسةغغ ق س لد  غغعس لغغ سق يغغا رعسصصغغ سس مغغمسأم غغا سق ضغغح سق حولغغ س

MentalسDeficiencyس قة العسق حوللعسسس،Mental Handicapق مةت ىسد مسق حادىسسس Mental Sub 

normalityقبحدقمسق حو سأ سل  رسبم هسس Amentiaق حو سأ سللتوس،س  غرسسOligophereniaأمس لد  غعسسس
-Feebleأ سضغغغغغغح سق حوغغغغغغ سسMoron لغغغغغغ س ئغغغغغغعسإلحيبهغغغغغغاسمغغغغغغمس ئغغغغغغاسسق تىلغغغغغغ سق حولغغغغغغ س درواتغغغغغغوسصغغغغغغا م ر مس

mindednessق بلها سس Imbecileس ق محت  يمسس،Idiotسس. 

س ل س ب ر مسأةاةيمس ماس:سستبو يس سقة العسق حوللعس
 أل سممسق مت ةطسإلص يرس.سس ول غسأدق س1

غسىل سمل  ظس  سلدرعسق لىصس ل سق تكي سمعسق متولإلاسسق ي ملعس لبيئعسق وتما لعس ضاًلس مسأمس بغا سغس2
ممس وهعسبيرهسغسقتلاقس ل سبواقس قةعسأمسق دق سق ذ ب س ق ةل  سق تكلل سيو سأمسلص باسم غابيمسإلا ىلغ س،س

ةغغل  سق تكللغغ سصغغاًلس لغغ س غغدعسصا لغغًاسلبغغ سق تإلغغارسق لغغىصسمحالغغًاس وللغغًاس غغالسلحغغدسقبىلغغا سق غغذصا سأ سضغغح سق 
س(س308س،س1997س، بدسهللاسس)مودي   مسق لىصسإلاة العسق حوللعس.س

  سق وإلحغعسق رقإلحغعسمغمسد يغ سق ت غبي سق تلىل غ سسMental Retardationسق حول  ب سق تىل س ل
سق بلةغغ ق  غغادرسمغغمسق ومحلغغعسق مر صلغغعس لوغغ سسDSM-IV ألمغغرق سق ضغغورقإلاسسق بلةغغلعس ق حوللغغعسس قة  غغائ 

(س غغ سمغغمسق ضغغورقإلاسسق تغغ ستبغغدأسىغغال سمر لغغعسق مهغغدسأ سسaxis IIضغغممسقضغغورقإلاسسق م غغ رسق  غغاب س)سس1994
أ سألغغغ س ذ غغغ سىغغغال سس70ق ول  غغغعس.س لصغغغ مسق دق سق حولغغغ س لولغغغ سد مسق مت ةغغغطس يغغغ ستبلغغغنسبةغغغإلعسذصائغغغوس غغغ ق  س

 غغ سق محغغاييرسق ةغغل صلعسق مت لحغغعسمغغمسق ولغغا س غغ سم غغ سةغغبوس  غغ سوما تغغوسةغغب قسسق بمغغ س يغغ س سل غغ سق ولغغ س 
د مسس يللغغ أبغغوس ا غغعستلغغيرس  غغ سأدق سسسA.A.M.Rسق حولغغ ق  وا لغغعس،س  غغذ  ستحر غغوسق ومحلغغعسق مر صلغغعس لتىلغغ س

سق مت ةطسإللص س قضحس  سق حمللاسسق حوللعس،ست ودسمتالزمعسمعسألصا سممسق و  رس غ سق ةغل  سق تكللغ س لغ سأم
 (س433س،س2000س، اد س بدسهللاسم مدس)ذ  سليهرسىال سق لترعسق بمائلعس.س

س لمحاليمس وللًاس ل سق ب  سق تا  س:غسقوتما  (سب ضعست بي سس64:سس1994لامس ار قس ادقس)س سس
 :س  Mild Mental Retardation)سأس(ستىل س ول سمحتد سس

%سمغمسق لغذيمسل  غل مس لغ س80س غ ق  ق لئغعسس،س تم غ س غذهس70غسس55 تترق حسبةإلعسذصا س ذهسق لئعسبيمس
إلةلطس،س ل ح س ادعستمييزسأ رقدس ذهسق لئعس مسق ة لا سس ول بةإلعسذصا سممسةإلحيمس أل س لولقس ليهمستىل س
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  سق ةمسق مإلصرس   سأمسل ل قس   سةمسق مدرةعس،س ت تغا س غذهسق لئغعس  غ س  غ  سىا غعس غ سق مغدقرسسق حادلغعس،س
،س  ت لعسممسأولا سسق بتدقئ سق درقة لعسق لصر عس،س لمصبهمسأمسيتحلم قس ت سق مةت ىسأ س ضحهمس  سمدقرسسق ترب

 ذهسق لئعسأمسيلب سق تلاواتوسق لى لعس  بتو سمالإلةوسق مباةإلعس  ذ  س د رقسسق ملاهس،س  رتغدىسق مالإلغسس،س لحغدس
عسد مسمةغغا دعس،س لةغغتولعس وإلغغاسسإلةغغلوعس،س  غغلدىسق  مغغا سق مبز لغغعسم غغ سق تبييغغ س ق تبوغغ س غغ سق بيئغغعسق م لوغغ

سق ملارصعس  سق  ادي سق ي ملعس،س قةتىدقمسأوهزعسق مبز س
 :سModerate Mental Retardation مت ةطسس ول )س س(ستىل سس

،س ل تغغا سأولغغا س غغذهسق لئغغعسىغغال سولغغ  تهمسق مإلصغغرعس  غغ سس54غسس40 تتغغرق حسبةغغإلعسذصغغا سأ رقد غغاسمغغاسبغغيمس
 ولغغا س غغذهسق لئغغعس غغمسق حمغغرسسق حولغغ ر الغغعسق غغذقسس،س لوغغ سق حمغغرسس  غغ  سىا غغعستةغغا د مس لغغ ستبملغغعسمهغغارقس

لغرق س غ سس ولغ ق محتد سب ال سةغب قسس مغرسسق حول  ولا س ئعسق تىل سسق حول   ل تغا سق رقلغد مسمغبهمسر الغعس قف
أبلغغوعسق  لغغاعسق ي ملغغعس  غغتمصمسإلحضغغهمسمغغمسق تحغغر س لغغ سإلحغغ سق كلمغغاسسق مصت إلغغعس لغغرق عسومغغ سإلةغغلوعس  سأمس

 سلةتولعستأدلعسأىسمهارعسأكادلملعس،س  بدأستلىلصس ذهسق لئعس  سةمس ال سةب قسس ي سيتأىرسقرتوائهمسسأغلبهم
إل  رعس قض عس،س  سيتحلمسق ول سق متىل س  س ذهسق ةمسق ذ ا س   سق مر ا س ذقسبوغدهسللغيرس  غ سةغر ق وسإلأبغوس

سمبل س  تمصمسممسق  ل  س  سةمس ال س ق مل سإلملردهس.
 :سSever Mental Retardationق  ادسسسق حول )س س(سق تىل س

سبيمس سما سس25 تترق حسبةإلعسذصا سأ رقد ا %سممسق ذيمس  ل قس ل سس7،س تم  س ذهسق لئعس  ق  سس39غ
سق وةم   ح إلعس  سق ت صمسسىلو بةإلعسذصا سأل سممسةإلحيمس تحاب سبةإلعسصبيرعسممس ذهسق لئعسممسلذ ذس تل هس

،سب س ل تا سأ ردق اسأمسي د  قسإلأ دسمةتلللاسسق تىل سق حول س ذسل تاو مس ر العس اوتهمسق ةاةلعسسق  رص 
  سأمس ذهسق ر العس ستتمس  سممسىال ستدر بهمس  سق ل   سق ىا عس،س معس ذقس إمس ذقسق تدر  س سلليدس  سمعس

بلعس،س ربماسقةتوا  قسد قاآلىر مسإلأبهاسلديدعسق حق مةت ىسق  ل سممسأ رقدس ذهسق لئعس تتةمسقت ا سس ذهسق لئعسإل
سأدق سإلح سق  ما سق إلةلوعسودًقس  كمست سس لرق سمباة س مةتمرس.

 :سProfoundسMental Retardationق تامسسق حول )سدس(سق تىل سس

%سمغغغمسق متىللغغغيمس وللغغغًاس،س  غغغذهسق لئغغغعس1س غغغ ق  ،س لم لغغغ مسس24 توغغغ سبةغغغ سذصغغغا سأ غغغرقدس غغغذهسق لئغغغعس غغغمس
لغرق سصلغ سس غا إلغًاسر الغعسوبلغعس تمر ضغلعسست ب  إل ا سسق حوزسق تامس،سصماسأبهغمسل تغاو مس  غ سر الغعسصاملغعس قف

أ سترتلغغغعسبةغغغإلعسقبتلغغغارسق ملغغغصالسسس وةغغغم س رصغغغ ق تغغغامس غغغادعسل غغغ رسسق حولغغغ وغغغ ق س لغغغاتهمس ل غغغا  سق تىلغغغ س
سيذق سق ذقسس.ق ةل صلعسق  ادعسبيمس غارسق ةمس  س ذهسق لئعسصا حد قمسب  سق ىر مس ةل  س 

(سإلحغغغ سق ى غغغائصسق ةغغغل صلعس لمحغغغاليمس وللغغغًاس لغغغ سس103:سس1982 لغغغدسذصغغغرس غغغار قسم مغغغدس غغغادقس)س
سق ب  سق تا  س:سغ

غغغسبوغغصسق بتإلغغاهس:سلغغدسألغغارسسق درقةغغاسس  غغ سأمسق محغغاليمس وللغغًاس غغديهمسبوغغصسأ سملغغاك س غغ سق وغغدرعس لغغ سق بتإلغغاهس،س1
 غغ س غغح إلعسترصيغغزسق بتإلغغاهس،سصمغغاسأبهغغمسأةغغه س غغ سستىتلغغ س ةغغ ستلغغا سسدروغغعسق غغذصا س،س لغغديهمسملغغصالس

ستلتيسسقبتإلا همس   سلدرتهمس ل سق بتإلاهسمواربعسمعسق حادييمس.
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غس غغح إلعسبوغغ س  غغارسق غغتحلمس:سمغغمسملغغصالسسق ولغغا سق محغغاليمس وللغغًاس غغح إلعسبوغغ س  غغارسق غغتحلمسمغغمسم لغغ سآلىغغرسس2
سروعسقة العس إلوبلحعسق م ل سق تحللم سبلةوسمواربعسمعسق حادييمس،س ترتإلطس ذهسق  ح إلعسإل  رعسأةاةلعسبد

غس دمسق ودرعس ل سق ترصيزس:س تحتبرسممسأك رسق ملصالسس دىسق محاليمس وللًاس،س تتأ رسدروعسق تذصرسبدروغعسقة الغعس3
سممسوهعس،س إلا ور وعسق ت ستتمس يهاس مللعسق تحلمسممسوهعسأىرىس.

الغغعسق حوللغغعس،س مةغغت ىسق بمغغ سق لغغغ ىس غغديهمسألغغ سإلص يغغرسمغغمسغغغسق ملغغصالسسق لغ لغغعس:س تحتبغغرسمغغمسأبغغرزسميغغا رسقة 4
ق حغغادييمس،س محيغغمسملغغصالتهمسق لغ لغغعسمرتإلوغغعسإلا لغغغعسق تحبير غغعس،س تلغغصي سق  غغ قسس،س ق ىوغغا سق بوولغغعس،س

س ميا رسق ةر عس  سق بوقس ق كالمس.
،س  ال غ سسق حوللغعإلاة الغعسق الت ق و س دىسق ولغا سق محغاليمس وللغًاسق وغابليمس لغتحلمس  غيقسس  لحتبرسق ةل س

ق حبغ س ق ةغل  سق تغدميرىس،سق ةغل  سق مضغادس لموتمغعس،س غ س:سمغمسأبماوغوس لغ سق ولغا س غ س غ رسمتحغددعسسقص يرس
غيرسمباةغ س،سق حغادقسسسقوتما  ،سةل  سسق بمو ق ةل  سق متمردس،سق ةل  سق غيرسملتممس،سق بة ا س،سق ةل  س

لغغغاذس،سسوبةغغغ ق غغغذقسس،سق ميغغغ س لبلغغغا،سق زقئغغغدس،سةغغغل  سس يغغغذق ق  غغغ تلعسغيغغغرسق موب  غغغعس،سق حغغغادقسسق غر إلغغغعس،سةغغغل  س
تةغح سق بغرقماسق تدر بلغعس ق حالولغعسق غ سقةلغال سمبغوس ق تىليغ سمغمسس،س سقةغتىدقمسق حغال ة  سقضورقإلاسسبلةلعس،س

 تغغ ق و س ق غغذيستةغغح سق بغغرقماسق تدر بلغغعس ق حالولغغعسق غغ ستبميتغغوس ت ةغغيبوس ق غغ سوابغغ سذ غغ سي وغغدسق ةغغل  سق أضغغرقرهس،
 غ رسسع(س لغرسس54س،س2001سسرمغزيس، غل سس غر س با غدسس)س لغدسذصغر ق ةتزقدعسمبوسإلمىتل سق ورقس ق ةغا ي س

ت غادي،سق دق سق ةتوال  ،سق بم سق بدب ،سق بلغا،سق ل   س)سق ت ق و مولاسسق ةل  سسصماس ردس  س لةل  سق ت ق و 
س(س.سقرتوا سق لغع،سق  دقدس ق  لس،سق بلوعسق مبز لع،سق بلا،سق مهب ،سق ت ووسق ذقت ،ست م سق مةل  لع

 لةغغتحيمسق وغغائم مس لغغ سأمغغرسق تربلغغعسق ىا غغعسإلا بلغغاواسسغيغغرسق كادلملغغعس تبملغغعسمهغغارقسسذ يسق  تلاوغغاسسسسسسس
لمارةغغهاسق ولغغ سغا إلغًاسىغغار سق ل غغ سق درقةغغ ،س  سسق ىا غع،س لو غغدسإلا بلغغا،سغيغرسق كغغادلم ستلغغ سق موغغا سسق تغ 

سل صمس يهاس ل سقةتواإلاتوسإلا   ق س ق ىوأسأ سإلا بواحس ق لل سإلا كلللعسق متإلحعس  سق م قدسق كادلملعس مبهاس:
ق بلوعسق لبلعسق تلغصيللع:س ق بلغوعسق لبلغعسق تلغصيللعستهيغعس لمحغ ليمسإلحضغًاسمغمسق م قلغ سق  غرعسغيغرسق مويغدعس -أ

لغغحرسىال هغغاسإلا رضغغاس ق ةغغحادع،س لصتلغغ س غغد دًقسأ ةغعسةمصاباتغغوس  ت ويغغقسذقتغغو،س  تبملغغعسمله مغغوس غغمسق تغ سل
ذقتغغغوس  وتغغغوسبهغغغا،س  كتةغغغا سمز غغغدسمغغغمسق ىبغغغرعس ق مهغغغارقسسق تغغغ ستةغغغهمس غغغ ستبملغغغعسإلحغغغ سق مهغغغارقسسق كادلملغغغعس

س ت ةلعسبواقسق تحلمس دلو
 ق ر اضغغلعس غغ ست ةغغيمسق للالغغعسق بدبلغغعس ق  رصلغغعس لولغغ ،سق تربلغغعسق  رصلغغعس ق ر اضغغلع:س تةغغهمسق تربلغغعسق  رصلغغعسس - 

تا غغعسق لر غغعس لولغغ س  ت ةغغيمسةغغلورتوس لغغ سأ ضغغا سوةغغموس  رصاتغغوس ز غغادعسق كلغغا عسقةدرقكلغغعسق  رصلغغع،س قف
 لمغغارسسأ سللغغتر سمغغعسألرقبغغوسق حغغادييمس غغ سم قلغغ سق لحغغ سذقسسق وهغغدسق مغغبىل ،س ز غغادعسق مهغغارقسسق  رصلغغعس

 ق ةاةلعس أبماوهاس

 م ةغغلو :س تةغغتىدمسص ةغغيلعس تحغغدي سق ةغغل  س تحلغغمسق مهغغارقسسق ةاةغغلعسصا ةغغتماسس ق لغغغعس ق  رصغغعس ترصيغغزسقس - 
ق بتإلغغاهس  وغغ سق مغغ رسق ملغغتتعسق غغذ م،س ق مةغغا دعس لغغ س ىغغرق سق  غغر  س ق غغت صمس غغ سق حضغغالسس تلغغولعس

سسقة الغغعس)إل غغغر ع،سق ت غغا سإلغغا غير،س  بغغدستىوغغلطسبغغرقماسق بلغغا،سغيغغرسق كغغادلم سمغغالسبغغدسمغغمسمرق غغاعسبغغ س
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ةمحلع،س وللع..س  خ(،س مةت يسقة الع،س ق تلر دس)أيسماس  سق  و هسق ت سيىتل س يهاسق ول سق محغ قسص ا غعس
 مسألرقبوسممسبلسسب سسقة الع،س ق ملارصعسق وما لع،س)   سأيس دسلمصمس لول سق مح قسأمسلةهمسصلردس غ س

س(س56،س1986وما ع؟(.) بدسق مول سق ور و س،س
 ت ت سق م ةلو سمصابعسمتميزعس  ستبملعسق ول سق محاقس وللاس ت سلةتولعسق تكيغ س ق ملغارصعس غ سق  لغاعسسسسسسسس

 0ق وتما لع،س ذ  س ةر عس ةه  عستأ ير اس ل س ودقبو،س  ك بهاسأدقعسوذقإلعسس تحللموسق ةل  سق وتما  سق ةللمس

تةغغغا دًهس غغغ سق تبملغغغعسق لغغغاملعس غغغوس  هغغغاستغغغأ يرًقس  لم ةغغغلو سأ ملغغغعسإلا بةغغغإلعس لولغغغ سق محغغغاقس وللغغغًاس ا م ةغغغلو سس
 يواب س مإلالرس ل سةل صوس تودمس وس ر ًاس ديدعس تك  مس اللاسسقوتما لعسمغمسىغال سق غبغا س ق لحغ س ق حغز س،س

س0  ذقسإلاةضا عس   سأبهاستليدهس  ستحلمسإلح سق حادقسس ق ةل صلاسس ق ولمسقةيوابلعسق مىتللعسىال هاس

س إلا  سإلح سق بلوعسق م ةلولعس تبملعسةل  سق ول سق محاقس وللًا،سصماسيل :س  ذ  س ودسقةتىدمسقس
سالغناء : -1

لحتبغغغرسق غبغغغا سمغغغمسأك غغغرسق بلغغغوعس ا للغغغعسصم يغغغرستربغغغ ي،س ذ غغغ س ميغغغ سق ولغغغ سق لوغغغريس غغغو،س ا غبلغغغعس لغغغ سس
 غذ  س غا ربطسبيبغوس بغيمسس0قىتال سأب ق هاستالزمسق ول سمبذسميالده،سيبم س  تلا  سمحهاس برسمرق  سبم هسق مىتللغع

سس0ق حمللعسق ترب لعس ق ةل صلعستىر سبهاسممس د دسق توليدلعسق م   رعس  سق تلويمسق مإلالرس لمحل ماسس ق ةل صلاس

 ق غبا سلةا مس غ س غال سإلحغ سق  غا سسق بلةغلعس غدىسق ولغا سم غ سق ىوغ س ق ىغ  س ق بابلغعس ق بوغ ق سس
يهغغارسق لى غغلعس،س  غغذ  س ا غبلغغعسق مدرةغغلعس يغغ سلحتبغغرس ةغغيلعس لتحبيغغرس غغمسق غغذقسس ق ت لر غغنس غغمسق بلحغغا سس قف

 ق بليدسلحتبرًقسممسأ مسق و قب سق تربلعسق م ةلولعسة ق س  سق مدرةعسق بتدقئلعسأ سغير اسممسق مرق  سق تحللملعس بهاس
صمغاسلمصغمس لمحلغمسستم  سذر عسق لر سسق م ةلولعسق ىرى،س حمسور وهماسيتحلمسق ول سق تبلسس ور وعس ىغرق سق  غ س

س(سس5،س1989)س ائلعس بريس أما س ادقس،سس0أمسي   سق ك يرسممسق محل ماسسق مىتللع

يوابلغغًاس غغ س لغغاعسق ولغغ سق محغغاقس وللغغًا،س ا تربلغغعسق م ةغغلولعسلمصغغمسأمستكغغ مسس  تلحغغ سق م ةغغلو سد رًقس امغغًاس قف
رصعسق وتما لغغعس كغغ سولغغ سألغغًاسصغغامسصمغغاسأبهغغاس ةغغيلعس لتحبيغغرسق حغغاول س ق ملغغاس0ق ملتغغاحس  غغ س غغ عس وللغغعسأ ضغغ 

س(سس1،س1989)ببيلعسصام س،س0مةت ىسذصائو

 ق غبغغا سمغغمسأ غغمسق بلغغغوعسق م ةغغلولعسق تغغ سيوغغغ سأمسيتحغغر س هغغاسق ولغغ سق محغغغاقس وللغغًاس هغغ سأةغغغاسس ىسس
بربغغاماسم ةغغلو ،س مغغمسىال غغوسلمصغغمسأمسيغغتحلمس غغذقسق ولغغ سصلللغغعستغييغغرسةغغل صو،س يغغ سيغغد عسق ولغغ سق ىوغغ  س  غغ س

س0ارصعس  س م سومغا  سأ بغا سغبائغوس لغدسلغيغرسمغمسةغل  سق ولغ سق ملغاغ سمغمسىغال سق غبغا سق هغاد سق إلوغعق مل
 لحتبرسممسأ ض سق ورقس تدر  سق ذمسق م ةلولعس ه سلحم س ل ستبملعسقبتإلاهسق ول سق محاقس وللًاس تو لغعسذقكرتغوس

س(سسس37،س2007)سة رسق لحرق ىس،سس0ممسىال سم ض  اسسق غبلعس
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لحولوسق غبا س لول سق محاقس وللًاسممس  ةاسسإلا ةحادعس ق بهوعس ق مرح،س سلحولوسأىسبلا،س مسماس
م ةلو س ىر،س ه سق بلا،سق ذيسلةتولعسق وملعسق ملارصعس لوسألًاسصابسسدروعستىللهم،س ألاسصابسس

س(س,.Betty W, & a tterbury, sس      (01993,40ب  لعس  التهمسق ت ست ا  سذ  سق تىل 
ق ول س ق لح سصلمتامسمتالزمتغامسدقئمغاس،س يغ سيغرتإلطسق لحغ سإلمر لغعسق ول  غعسإلا تإلار غاسأللعاب الموسيقية : ا -2

مر لعسق بوالقس ق بلا،سق  رص سق مةتمر،س  ذ  سبودسق لح سلم  سإلحدًقس امًاس  سق  لاعسق ي ملعس لولغ ،س بغوسمغمس
س68،س2001،س)أميغرعس غر س ةغ زقمس بغدسهللاس0عسق ول أ مس ةائ سلحبرسبهاسق ول س مسبلةو،سب سلحتبرهسق إلح سمهب

س(س

واب سق غبا سمغمسأ غمسأرصغامسق تربلغعسس ق  حا سق م ةلولعس)ق وائمعس ل سق ربطسبيمسقةلواسس ق لح (ستحدس   س
ق م ةلولعس  سق مر لعسق    ،س ذ  س بهاستهيعس لول س ر عسويإلعس لبم سق وةم س ق ةلورعسق حضللعس   سموا س
ى غ س لتحبيغغرسق غغذقت س ت غر سق والغغعسق  ي لغغعسق زقئغدع،سصمغغاسأبهغغاستحغد سةغغل  سق ولغغ سق وتمغا  س هغغ سيتحغغ دس غغ س

سس0بدما سق تامس  سق موم  عس ق حم س ل سبوا هاأدقئوس تل سق  حا س ل سق 

 تلحغغغ سق  رصغغغعسد رًقس امغغغًاس غغغ سقةغغغتبلاذسق والغغغعسق مصب تغغغعس غغغدىسق ولغغغا سق محغغغاليمس وللغغغًاس هغغغ سمغغغمسأ ضغغغ سس
ق  ةغغغائ سق تغغغ ستةغغغا دسق محغغغاليمس وللغغغًاس لغغغ س درق سق حبا غغغرسق م ةغغغلولعسق مىتللغغغعسمغغغمس لوغغغاسس   غغغمس  ل رصغغغعسد رس

زرسق  رصغ سإلا تإلغارهسس  غدىس غح إلاسسق غتحلمسق تغ سيت غ سبهغاسق ولغ سق محغاقس وللغًا،س مغمس يواب س  ست ةيمسق تغ 
ىغغال سق بلغغا،سق  رصغغ سق ومغغا  ست  غغدسبغغيمس غغل  سق ولغغا سر حسقوتما لغغعستحمغغ س لغغ سر غغعسر حسق ولغغا سق محب لغغعس

س(سس17،س1971)سصما سمرة س،س0 ز ادعسق  وعسإلا بلس
 Musicةل  سق ت ق و س دىس ل  سق ولا س،س سلحتبرسق حال سإلا م ةلو س تةتىدمسق م ةلو س  ست ةيمسق سسسسسسس

Therapy ممسأو سس   وًاس ماستورهسق ومحلعسق ةترق لعس لحال سإلا م ةلو س  سذ  سق ةتىدقمسق تىولو س لم ةلوس
تروغغغعسق   غغغ  س  غغغ سق  غغغدق سق حالولغغغعسق مبلغغغ دعسمغغغعسق ولغغغا س ق إلغغغا غيمسمغغغمسذ يسق  تلاوغغغاسسق ىا غغغعسق غغغذيمس

  غغالتهمس غغ سق ةغغغاسس  غغ سق حديغغدسمغغغمسق ملغغصالسسق حوللغغغعسأ سق حضغغ لعسأ سق وتما لغغعسأ سق بلحا لغغغع،سبيبمغغاستحر غغغوس
ق ومحلعسق و ملعسق مر صلعس لحال سإلا م ةلو سإلأمسق حال سإلا م ةلو س  سق ةغتىدقمسق متى غصس لم ةغلو س ىدمغعس

ق محو  سممسق  غ عسق بلةغلعسأ سق وةغملعسأ سق حضغ لعسأ  ئ سق لىاصسق ذيمسلحد مس  س اوعس   ست ويقسق ودرس
)عاادل عباد أ سق تأ ي سأ سق تربلعسق ىا عس ي سيتضممسق حغال س غ س غدسذقتغوس غد  ستغييغرقسسمحيبغعس غ سق ةغل  س

 (. 2005،155،  هللا

 ق حال سإلا م ةلو س إلارعس مس مللعسيتمسإلم وبهاستبيلمس لواسسق  رصعسدقى سق وةمسق   سب قةوعسم واسس 
لوا اتهاسة ق س مسور غقسق ةغترىا سق مليغدس ك يغرسمغمسق  غا سسق مرضغلعسأ س غمسور غقست ويغقسبةغإلعس ق م ةلو س قف
محيبعسممسق ت ق قسبيمسق تبلسس ةر عسق بإل س ي ستةا دسق تحبيرقسسق   تلعسق م ةلولعس ل س ىرق سق والعسق زقئدعس
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ذيسلةغغغب س غغغوسإلحغغ سق مغغغرق سق مىتللغغغع.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمغغمسق وةغغغمسمغغمسلةغغغا دهسإلا تغغغا  س لغغ سق غغغتىلصسمغغغمسق ضغغيقسق بلةغغغ سق غغ
 (15، 1999)نبيلة ميخائيل، 

 لحتبرسق حال سإلا م ةغلو سأ غدسق ىغدماسسق تغ ستغرتإلطسإلا تربلغعسق ىا غعس يغ سيغتمست ديغدسىوغعسق حغال سأمغاس 
ةلو سأ دس با غرسق بربغاماسق حالوغ سأ سق تغدر ب سق مةغتىدمسأمسلص مسق حال سإلا م ةلو سمإلالرعسأ سأمسبوح سق م س

س ت سبتمصمسممس لإلاسس اواسسق ول .س

 لةغغتىدمسق محغغا اسق م ةغغلو س،ستلغغ سق م ةغغلو سق تغغ سللضغغلهاسق ولغغا س ق تغغ ستباةغغ سمغغعسبيئغغتهمس  وغغا تهمسس
عسق و غغغيرعسصحب غغغرس  مغغر مسق زمبغغغ ،س  غغ س غغغذقسقةوغغغارسلمصغغمسقةغغغتىدقمسق غغغاب سق إلةغغغلوعس ق موو  غغغاسسق م ةغغلول

متكررس  سولةاسسق حال س ذ  سإل  رعسمربعسإل ي ستتلقسمعسق  ا غعسق بلةغلعس قةكليبلصلغعس للغردس تحمغ س لغ ستلبلغعس
 اواتغغوسق بمائلغغعس ق حمغغ س لغغ س لغغإلا ها،س  وغغ سأ سيغغتمسقةغغتىدقمسق م ةغغلو سصحغغال س لغغ س يئغغعسأبمغغا،ستوليدلغغعسأ س

ق م ةغغغلو س يغغغ سأمسق ولغغغ سأ بغغغا سق حغغغال س سيغغغتحلمسأمسلوغغغ مسسصلمغغغاسس  بإلغغغغ سأمسبلغغغرقسبغغغيمسولةغغغعسق حغغغال س درس
إلا حز س ل سأ عسم ةلولعسمحيبعس  ل سق رغمسممسأبوسلغدسلصتةغ سإلحغ سق مهغارقسسق م ةغلولعسأ بغا سولةغاسسق حغال س

 (151، 2005، )عادل عبد هللا إمس ذقسق مرسلحدس د ًاس اب لًاس  س يمسلص مس د ًاسأ  لًاس  سدرسسق م ةلو .سس
ةتمدسق م ةلو ستأ ير اسممسص بهاس ةيلعسقت ا سغيرس لي سلمصبهغاسأمستبلغذس  غ سأ مالبغاس توحلبغاسببلحغ س ت 

   بها،س   سصتحبيرسغيرس لي ستومعس  ستلرقسمماسيوحلهاس ةيلعسم ا لعس لتكام سق وتما  .
 (11، 1999)نبيلة يوسف،                                                         

   سأمسصغ سق  غرقدس غديهمس غ سق ةغاسسقةغتواإلعس ور غعس لم ةغلو س لغ سق غرغمسس(Brown, 1994) لليرسس
مماسلدسيتحر س وسإلحضهمسممس  العسوةملعسأ س وللعسأ سقبلحا لعسأ سغير اس إلا تا  سبتمصمسممس لامعس اللعسويدعس

س-إلا تا  س–  سصلامسأيس ردس   ستحدسستحتبرسمتأ لعس-بذ  س-ممسق محا اس ق حمي سأ سق ول سبيرًقس مسق م ةلو 
بز عس بةابلعسىا وع،س ل إلحسبإمصاببغاس غمسور غقسق حمغ س لغ ست ر غرسق ويغ دسق م ةغلو س للغردس موا متغوسق تغ سيبغديهاس
 د ا اتغغوس  غغمسور غغقسق ترصيغغزس لغغ سو قبغغ سق وغغ عسق تغغ ستميغغزستلغغ سق حبا غغرس ق مص بغغاسسق م ةغغلو سق تغغ ستتكغغ مس غغ س

أمسبحمغغغ س لغغغ ست ةغغغيمسإلحغغغ سو قبغغغ سق ةغغغل  سق التغغغ ق و س  لغغغ ستبملغغغعسو قبغغغ سبمغغغ هس وغغغارس اللغغغعسمهبلغغغعسويغغغدعس
سق محر لعس ق وةملعس ق ح بلعس ق بلحا لعس ق  دسممسو قب سق و  رسق ت ستلمسبها.س

 مسق حال سإلا م ةلو س إلارعس مستل سق حمللعسق ت سيغتمسإلم وبهغاستبيغلمس لوغاسس( 1999)نبيلة يوسف،  تليرسسسسسسس
لوا اتهغغاسةغغ ق س غغمسور غغقسق ةغغترىا سق مليغغدس ك يغغرسمغغمسسق  رصغغعسدقىغغ  ق وةغغمسق  غغ سب قةغغوعسم وغغاسسق م ةغغلو س قف

ق  غغغا سسق مرضغغغلعسأ س غغغمسور غغغقست ويغغغقسبةغغغإلعسمحيبغغغعسمغغغمسق ت ق غغغقسبغغغيمسق تغغغبلسس ةغغغر عسق بغغغإل ،س يغغغ ستةغغغا دس
 لغغ سق غغتىلصسمغغمسق تحبيغغرقسسق  غغ تلعسق م ةغغلولعس لغغ س ىغغرق سق والغغعسق زقئغغدعسمغغمسق وةغغمس  غغ سمغغاسلةغغا دسإلا تغغا  س

سق ضيقسق بلة سق ذيسلةب سإلح سق ضورقإلاسسق بلةلعسأ سق ةل  سق الت ق و .س
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 مسق ولا سيبد مسق تماماسصبيرًقسإلا م ةلو س  بوذب مس  يهغاس  غ سمغاسيوحغ سق حغال سإلا م ةغلو سذقسسأ ملغعسس
بلغغعس غغديهمس ق تغغأ يرس لغغيهمسصبيغغرعسإلا بةغغإلعس هغغمس يغغ سلمصغغمسأمسلصغغ مسأةغغل إلًاس حغغاً س غغ ستبملغغعسإلحغغ سق ةغغماسسقةيوا

 ق حم س ل ستحغدي سةغل صهم،س لةغتىدمسق حغال سإلا م ةغلو سمغعسق ولغا سق مح لغ مس وللغًاسمغمسأوغ ست ويغقس ق غدسأ س
سأك رسممسق  دق سق تا لع:س

 كةا سق ول سق حديدسممسق مهارقسسق مىتللعسصا مهارقسسق محر لعسأ سق ةل صلعسأ سق وةملعسأ سق بلحا لعسأ س -1
سلعس ق حم س ل ستبميتهاس تو  ر ا.سق وتما 

 تلةيرس د  س تبملعسق ت ق  سممسواب سق ول س تبملعسمهارقتوسق  ة رصلع.س -2

  ارعسقبتإلاهسق ول س ز ادعسدق حيتوس لملارصعسإل  رعسأ ض س  سو قب سممسق م ل سق تحللم سق ذيسي ودس لوس -3
 ق ول .س

دىغغا سمةغغا دعسمحلغغمسق تربلغغعسق ىا غغعس لغغ ست ويغغقسأ دق غغوس ذ غغ سبتغغ س -4  يرسإلحغغ سق ةغغا ي سق لحا لغغعس غغدماس قف
 (  156،  2005، )عادل عبد هللاق م ةلو س  سق مبا اسق تحللملعسق ت سيتمستودلمهاس هل  سق ولا .س

 مشااااااكلة الدراساااااة :

ق وغغابليمس لغغتحلمسق حوللغغعس غغدىسق ولغغا سذ ىسقة الغغعسسق تغغ ق و مسق ةغغل  سيتب  غغرسملغغصلعسق درقةغغعس غغ ست ةغغ 
ق تغ س هغاسأكبغرسق  غرس غ سبلغ سسإلا م ةغلو سىسق ورقسق تغ س لغسسردس حغ سصبيغرس غدىس غذهسق لئغعس،س  غ سق غتحلمسبإ د

  غ سق إلا غ سأمسق ولغا سق محغاليمس وللغًاس سيغل رس غيهمسق ب غحس قةرلغادس لغدسسق ولا سق حادييمس غيغرسق حغادييمس،
 لمصغغمس غغلاغعسملغغصلعسق درقةغغعس غغ س ةغغلو س،س إل غغلعسىا غغعسق مصمغغاستغغل رس غغيهمسق و قبغغ سق لبلغغعسإلصغغ سأإلحاد غغاس،س

س:سغسق تا  ق تةال س
ق وغغابليمس لغغتحلمسإلاةغغتىدقمسسق حوللغغع غغدىسق ولغغا سمغغمسذ ىسقة الغغعسسق تغغ ق و مسق ةغغل  سي غغ سلمصغغمست ةغغس- 
 0ق م ةلو سس ل سلحتمدستدر ب برباماس

 ف الدراسااااااة  :اهاااااادأ

ق وغابليمس لغتحلمسمغمسىغال سسق حوللغعق ولغا سذ ىسقة الغعسس غدىسق تغ ق و سق ةغل  مسيتهد سق درقةغعس  غ ست ةغ 
 ق تحلمسإلا بمذوعسق م يرعس ق واذإلعس بتإلاهس ذهسق لئعس،س   سض  سذ  ستةح سق درقةعسق  ا لعس   سماسيل س:س

ت ضحس ذهسق درقةعس لوائميمس ل سىدمغعسأ سر الغعس غذهسق لئغعسمغمسق ولغا س،سصيغ سأمسق  تمغامسبهغذهسق لئغعسس-1
سدسإلا بتائاسقةيوابلعس ل سق ول سإل لعس امعس ق موتمعسإل لعسىا عس.لدسلح س

 غدىسسق ولغا سذ ىسقة الغعسسق تغ ق و مسق ةغل  سي غ ست ةغق حال سإلا م ةغلو سصماستهد س   سدرقةعس ا للعسس-2
 .سق حوللع

سسمتتاإلحعس  س  رعسولةاسق ولا سذ ىسقة العسق حوللعسق وابليمس لتحلملحر س ل سسم ةلو   دقدسبرباماسس-3
 0 صلللعست ةيبهاسسق ت ق و إلحادسق ةل  س سرمزيس،ستتحر سإللص س

 أهميااااة الدراسااااااة :

  ستحدي سةل  س ل  سق ولغا سذ ىسقة الغعسأ ملعسق حال سإلا م ةلو ستأت سأ ملعس ذهسق درقةعسممسىال س 
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حغغغدي سأ ست ةغغغيمسق ةغغغل  س غغغدىسق حديغغغدسمغغغمسق درقةغغغاسسق ةغغغاإلوعس بلغغغاسسأىغغغرىسبهغغغد ستقةغغغتىدمسس يغغغ سلغغغدسسق حوللغغغع
ق ولغغغغا سق متىللغغغغيمس وللغغغغًاسمغغغغمس ئغغغغعسق وغغغغابليمس لغغغغتحلمسم غغغغ سممارةغغغغعسبلغغغغاواسس سمبهولغغغغعس)سصا بلغغغغوعسق ر اضغغغغلعس
 ق م ةغغلولعس ق غغر السسق تر يهلغغعس  حغغ سق غغد رس ق رةغغ ماسس أ حغغا سق مصحإلغغاسس غير غغاس...س(س.سأمغغاسمغغمسىغغال س غغغذهس

 مغاس هغاسمغمستغأ يرس حغا س لغ سأولغا س غذهسق لئغعس،س بهغذقستتضغحسسم ةغلو ق حال سإلا ق درقةعس ة  سلةتىدمسق إلا  س
ق  ملعسق بير عس لدرقةعس ي ستضغي س لإلغا  يمس غ س غذقسق موغا سق مز غدسمغمس ةغائ سقةوغالسس ق توربغعسق حمللغعس غ س

سوديدعسمعسق ولا سق محاليمس وللًاس.سأةا ي قةتىدقمس
 س تا عسق لر عس ز غادعسصلغا عسق ممارةغيمسمغمسىغال س مغدقدس صذ  ستتضحسق  ملعسق توبلولعس هذهسق درقةعس  

إلمغغدقرسسق تربلغغعسق لصر غغعس تبلغغلطسق ممارةغغعسسإلور وغغعسق حغغال سإلا م ةغغلو س قةغغتىدقمو تز  غغدسبغغرقماسق تربلغغعسق ىا غغعس
ق وغغغغغابليمس لغغغغتحلمسىا غغغغغعسسق حوللغغغغعق توبلولغغغغعسق وائمغغغغعس لغغغغغ سأةغغغغاسس لغغغغغإلاسسق تلاوغغغغاسسق ولغغغغغا سمغغغغمسذ ىسقة الغغغغغعس

سسق بلةلعس ق ةل صلعسإلاةضا عس   ستلهمس توب س ل  سق ولا س  سي سق تلاواتهمسق بلةلعس ق ةل صلعسممسق  تلاوا
 لب سق ةرعس إل لعسىا عسق مدرةعس.

 مصطلحاااات الدراسااااااة :

 ( : ADJUSTMENT BEHAVIOR) التوافقيالسلوك 
"س)سسق بلةغغغ ق غغغبلسس ق ت ليغغغ سسوغغغا سملهغغغ مسق ت ق غغغقس بغغغدس غغغر س بغغغدسق وغغغادرسوغغغوس  ىغغغر مس غغغ سم ةغغغ  عس لغغغم

(سأبهاسصلمغعستتضغممس لغإلاسس اوغاسسق لغردس د ق حغوسإل غ رعس ستتحغار سمغعسمحغاييرسق موتمغعس للمغوس،س  سسس1993
ست ر،سق لردس  سم ي رقسستح دس للوسإلا حوا س،س  ستضرسإلاآلىر مسأ سإلا موتمعس.

 ملهغغ مسق تكييغغ سسسAdjustmentت ق غغقس(سبغغيمسملهغغ مسق 1994بيبمغغاسللغغرقسم مغغدس بغغدسق يغغا رسق ويغغ س)س       
Adaptationي سيغرىسأمسملهغ مسق ت ق غقسىغاصسإلاةبةغامس غ سةغحلوس تبيغلمس لاتغوس  غ س غرق اتوس م قوهغعسسس 

 ق تباغمسمعسسق بةوامملصالسس لاتوسممس لا اسس قف إلاواسس   ً س   سماسلةم سإلا   عسق بلةلعسأ سق ة ق سأ س
  سق حم س،س   سق تبيلماسسق ت سيبىر،س يهاس.سأماسمله مسق تكي س هغ سللغغم سق ذقسس معسقآلىر مس،س  سق ةرعس،س

(س ت سلةتولعسأمسلحلشس  سق بيئعس،س للوسأمسلصي سبلةوس هاسسق   تكي سقةبةغامس ق  يغ قمسأ سق ببغاسس)سق كائمس
  لدسل د ست   رقسس  سصلابوس م قوهعسملصالسس  ح إلاسسملر ضعس للوس  سق بيئعس

 مللعسديباملعسمةغتمرعستتبغا  سق ةغل  س ق بيئغعس)سسق بلة (سأمسق ت ق قسس27:سس1997دسز رقمس)س  ذصرس ام 
ق وبلحلغغغعس ق وتما لغغغعس(سإلغغغا تغييرس ق تحغغغدي س تغغغ سل غغغد ستغغغ قزمسبغغغيمسق لغغغردس بيئتغغغوسس  غغغذقسق تغغغ قزمسيتضغغغممس لغغغإلاسس

  اواسسق لردس ت ويقسمتولإلاسسق بيئعس.

 ت ق قسيتضممسلويمس ماس تزقمسق لردسمعسبلةوسأ ستباغموسمعس(سأمسق1998  رىس بدسق مول سق ور و س)س
ذقتوسإلمحب سمودرتوس ل سم قوهعس  ةمسماسيبلأسدقىلوسممس رق اسس  تحر س وسمغمس  إلاوغاسس مغدىست غررهسمغمس

ق لردسمغعسيغر  سبيئتغوسسقبةوامق ت ترس ق ولقسق باومس بوس،س بوا وس  سق ت ق يقسبيمسد ق حوس ب قز وسق مىتللعس،س مس
  اللغاسس  با غرس،س ق وغديرسإلا غذصرسأمس مللغعسق ت ق غقسس ىر م م مًاسإلماس يهاسممسألىاصسس ق وتما لعمادلعسق 

  سو  ر اس مللعس يوابلعس  يلللعس مةئ  عسأةاةهاسق تلا  سق م مرسبيمسق لردس ماسل لطسإلوس،سصماسأبهغاس ستت لغ س



 9 

 ت ويغغقسأ دق غغوس  غغ سسق تلاواتغغو مغغًاسإلموغغردس لغغإلاسسأمسلصغغ مسق لغغردسمهمس  وغغطس بغغدس غغد دسق لغغردسق ةغغلص   ولعسإلمحبغغ
س ق ةتةغغغالمق رضغغ تستمامغغغًاسس صمغغغاسأبهغغاس لةغغغسسق حصغغسسإلمحبغغغسق وتما لغغغع غغرق اتوسإل غغغر سق بيغغرس غغغمسق موا غغ س

س ماس  سةائدًقس يهاسسقآل  س ق ب لاس مةايرتهاسسق وتما لعإلموتضلاسسق بيئعس
يرقدسإلوسأمسلغيغرسق مغر سسق وتما  ضر سممسق تكي س(سسأبهاس"س1999ق ت ق قس  سق محومسق  ويزس)سسوا  س

سممس ادقتوس قتوا اتوس يالئمسق وما عسق ت سلحلشس يهاس".
ق غذىسلغام قسسق تغ ق و مولغاسسق ةغل  س س بغدس  غدقد مسسق ت ق و ق ةل  سسرمزيس ل سس ر س با دسسأ ضح لدسسسسسسسسس

ًدًسساإلحغأسعأإلحغادهس غ س لغرس غبل قسسسق واب س لغتحلمس،س لغدبترومتوس ق دقدهس ولاسسدروعسق ت ق قس دىسق ول سق محاقس وللاًس
ق دق سق ةغغغغتوال  ،سق بمغغغغ سق بغغغغدب ،سق بلغغغغا،س)س غغغغ ،س أإلحغغغغادسق مولغغغغاسسق ةاةغغغغلعسسةغغغغل صلعميغغغغا رسست تهغغغغا،ستبغغغغدر س

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس(سسق لت ادي،سقرتوا سق لغع،سق  دقدس ق  لس،سق بلوعسق مبز لغع،سق بلغا،سق مهبغ ،سق ت وغوسق غذقت ،ست مغ سق مةغل  لع
 EDUCBLE (القااااابلين للااااتعلم ) العقليااااةاإلعاقااااة  (س54س،س2001)س ل سس ر س با دسرمزىس،س

HANDICAPPED  : 

سق بلةغغغ ق رقإلغغغعس الضغغغورقإلاسسق حوللغغغعسق غغغذىست غغغدرهسرقإلوغغغعسق وغغغ سسقة  غغغائ لحر هغغغاسق غغغد ي سق تلىل غغغ سسس
إلأبغغوس"سقبىلغغا سمل غغ ظسد مسق مةغغت ىسمغغمسق  يغغائ سق حوللغغعسق حامغغعسسلصغغ مس(سسسDSM- VI-1994)سسق مر صغغ 

م غغ  إلًاسإلابىلغغا سمل غغ ظس غغ سق  يغغائ سق تكلللغغعس،سمغغعسق تحغغر س ا غغاإلعسإلغغوسلبغغ سةغغمسق  امبغغعس لغغرس"س،س  ئغغعس
ق وغدرعسق حوللغعس،س  ذقسلحب سأمسق ودرعسسق حوللعس لوابليمس لغتحلمستبلغنس ال غعسأربغاسسس70غسس50ق وابليمس لتحلمستوعسماسبيمس

يبم سةبعس وللعسصغ سةغبعسزمبلغعس،سبيبمغاسق وابغ س لغتحلمسيبمغ سإلمحغد ستةغحعسلغه رسأ سألغ سسق حادي لحادييمس.س ا ول س
 ص سةبعسزمبلعس.س  ذقسق لرقسلحصسس   سأىسمدىستك مسق لر قس  سق ودرعسق حوللعسبيمسق حادييمس ق وابليمس لتحلمس.سسسسسسسسسسسسس

 Music Therapyالعالج بالموسيقي 
 ق ومحلغغعسق مر صلغغعسسAAMTلحتبغغرسق حغغال سإلا م ةغغلو س  وغغًاس مغغاستوغغرهسق ومحلغغعسق ةغغترق لعس لحغغال سإلا م ةغغلو س

 غغغ سذ غغغ سق ةغغغتىدقمسق تىولوغغغ سسKenny, 1995   وغغغًاس مغغغاسللغغغيرس  لغغغوسسAMTA(س2002 لحغغغال سق بلةغغغ س)
 ق إلا غيمسممسذ يسق  تلاواسسق ىا عسس لم ةلو سممسأو سق     س   سق  دق سق حالولعسق مبل دعسمعسق ولا 

ق تغغ ستروغغعس  غغالتهمس غغ سق ةغغاسس  غغ سق حديغغدسمغغمسق ملغغصالسسق حوللغغعسأ سق حضغغ لعسأ سق وتما لغغعسأ سق بلحا لغغعسأ س
 غير ا.س

 لغغ سأبغغوسقةغغتىدقمسق م ةغغلو سص ةغغلطس غغ سق حمللغغعسق حالولغغعسمغغمسىغغال س( 2005، )عااادل عبااد هللا لحر غغوس
 ةلولعسمحيبعس  سبرباماس الو سلو مس  سأةاةوس ل سق م ةلو س ذ  سق تمادقس لغ سقةتىدقمسمص باسس  با رسم

 مص باتهاس أ ميتهاسإلا بةإلعس ابةامس ذ  سإلا لص سق ذيسلةا دباس ل ست ويقسق  دق سق مبل دع.س

 البرنامج العالجي المستخدم:
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 ت ق و س ديسق ولا سأ رقدس  سموم  عسممسق بلوعسق م ةلولعسق مبيمعسق ت ستهد س   ست ةيمسق ةل  سقس
ق موم  غغاسسق تور بلغغعسمغغمسق حيبغغع،س ذ غغ سإلمغغاسيتضغغممسمغغمس با غغرسأ سمص بغغاسسم ةغغلولعسمغغمسلغغأبهاسأمستةغغهمس غغ س

س د  س ذقسق ت ةمسق مبل د.س
 الدراسات السابقة :

تهغغد س غغذهسق درقةغغعس  غغ سق تحغغر س لغغ ستغغأ يرسقةغغتىدقمسق م ةغغلو س غغ سق بيئغغعس(: Spitzer, 1989دراسااة ) -1
 حالولعسإلاةتىدقمسق  اة سقآل  ،س ل سأربحغعسمغمسق لغإلا سق متىللغيمس وللغًاس  غديهمسملغصالسس ضغ لعس ملغصالسسق

ةغغل صلع،س لغغدست  غغلسسق درقةغغعس  غغ س غغد  ست ةغغمس غغ سق بيئغغعسق حالولغغعس للغغإلا سق ربحغغعس أيهغغر قسلغغدرعسأكبغغرس لغغ س
سق ت ق قس ق بواح.س

عس  غغ سق تحغغر س لغغ ستغغأ يرسق م ةغغلو س لغغ سق ةغغل  ستهغغد س غغذهسق درقةغغ(: 1990دراسااة )يوسااف الجااداو ،  -2
-10ولاًلسممسق متىلليمس وللًاسإلا ويزعسيترق حس مر مسبيمسس15ق حد قب س ديسق متىلليمس وللًا،س قةتىدمسسق درقةعس

 امًاس قةتىدمسسق درقةعسمولاسسةتابل ردسبيتو،س مولاسسق ةل  سق ت ق و س ل سس ر س با دسرمزي،س م ةلو سس14
ولغا س،س لغدسصلغلسسق بتغائاس غمس غد  سقبىلغا سدق س   غائلًاس غ سق حبغ س ق ةغل  سق تغدميريس ق ةغل  س أغغاب سق 

ق غيغغرسقوتمغغا  س ق ةغغل  سق متمغغردس ق ت غغر اسسق لغغاذعس ق ةغغل  سغيغغرسق مغغلتممس ق ةغغل  سق وتمغغا  سغيغغرسق مباةغغ س
س ق ضورقإلاسسق بلةلع.س

قةغغعس  غغ سق تحغغر س لغغ سأ غغرسق م ةغغلو س لغغ سق ت ق غغقس تهغغد س غغذهسق درسس( : 1993دراسااة )عبااد الفتاااح نجلااة،  -3
تلميغغذسمغغمستالميغغذسق  غغليمسق رقإلغغعس ق ىغغامسسس100ق بلةغغ س غغدىسأولغغا سق مر لغغعسق بتدقئلغغع،س لغغدستك بغغسسق حيبغغعسمغغمس

 امغغًاس قةغتىدمسسق درقةغعسمولغغاسسس11-9ق بتغدقئ سب غلهمسمغمسق غغذص رس ب غلهمسمغمسقةبغغا سيترقوغعسأ مغار مسبغيمس
ولغغا س بربغغاماسم ةغغلو ،س تغغمستوبيغغقسق بربغغاماسق م ةغغلو س لغغ سموم  غغاسسق درقةغغعس ت  غغلسسق ت ق غغقسق بلةغغ س أل

سق درقةعس   سق بتائاسق تا لعس:س
سس0أمسق ةتماسس لم ةلو س وطس مدعسل يرعسل وقست ق وًاسأ ض سممسق ةتماسس لم ةلو س وطس مدعسو  لع-1
 وغغًاسأ ضغغ سمغغمسق ةغغتماسس لم ةغغلو سمغغعسق ملغغارصعسأمسق ةغغتماسس لم ةغغلو سمغغعسق ملغغارصعس مغغدعسو  لغغعسل وغغقست ق-2

سس0 مدعسل يرع
أمسق ةتماسس لم ةلو سمعسق ملغارصعس مغدعسو  لغعسأ سل غيرعسل وغقست ق وغًاسأ ضغ سمغمسق ةغتماسس لم ةغلو س وغطس-3

سس0 مدعسل يرعسأ سو  لع
سس0أمسق ذص رس قةبا س سي ودس ر قسبيبهمس  سق ت ق قسق بلة سإلحدستوبيقسق برباما-4

تهد س ذهسق درقةعس   سق تحر س ل ستأ يرسبرباماستدر ب سةمح سلحتمدسس:(Bettison,S.,1996) دراسة  -4
س80 ل سق م ةلو س  سق ت ويقسممسق ضغ ،س ز ادعسق تلا  سق وتما  س ق ت ق  س غديس يبغعسمغمسق ولغا سبلغغسس

 امغًاسس17-3تغرق حسأ مغار مسبغيمسولاًلسب لهمسممسق ولا سق ت  دييمس ق ب  سقآلىرسممسذ يسمتالزمعس ةبرورست
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،س لدسصللسسع تمستوةلمهمس   سموم  عستور بلعس أىريسضاإلوعس لدسقةتىدمسق برباماسق تدر ب سمعسق حيبعسق تور بل
سق بتائاس مس حا لعسق برباماسق مةتىدمس  سق  دسممسق  رق سق مرضلعس ز ادعسق تلا  سق وتما  س ق ت ق  .س

تهغغد س غغذهسق درقةغغعس  غغ سق تحغغر س لغغ سمغغديس ا للغغعسقةغغتىدقمس( : 1997 ، دراسااة )سااهير محمااود عباادهللا -5
أةغغل  سقةرلغغادسق ومغغا  س غغ ستحغغدي سق ةغغل  سق التغغ ق و س غغديسق محغغاليمس وللغغًاس ق م غغابيمسإلغغأ رق سدق مسمغغمس ئغغعس

مغمس ئغعس(سولغاًلس وللغعسمغمسق ولغا سق محغاليمس وللغًاس م غابيمسإلغأ رق سدق مس20ق وابليمس لتحلم،سلغملسسق درقةغعس)
ق وغغابليمس لغغتحلم،س قةغغتىدمسقىتإلغغارسقةغغتابل ردسبيبلغغوس ولغغاسسق غغذصا ،س مولغغاسسق ةغغل  سق تكللغغ س  غغدقدس غغار قس غغادقسس
 قةتمارعسق  ضعسق وتما  س ق لت اديسق  وا  س ألةرعس،س برباماستحدي سق ةل  سق الت ق و . أيهرسسق بتائاس دمس

 بيمسأولا سق موم  عسق ضاإلوعسلب سق متاإلحعسس إلحدسق متاإلحعسممسس و دس ر قسدق عسبيمسأولا سق موم  عسق تور بلع
 ي سمولاسسق ةل  سق تكلل ،سبيبماسصابسسق موم  عسق تور بلعسأ ل سممسق موم  عسق ضاإلوعسإلحدستوبيقسق بربغاماس

س0 ل سمولاسسق ةل  سق تكلل س

درقةغغعسق غغ سق تحغغر س لغغ ستهغغد س غغذهسق تهغغد س غغذهسق درقةغغعس  غغ سس(:1998دراسة )إيمان محمد هدهودة ،  -6
(س60ممارةعسق بلغوعسق تر ل لغعس ق ةغل  سق تغ ق و س غدىسق محغاليمس وللغاسق وغابليمس لغتحلمس،س لغملسسق درقةغعس) اللعس

(سةغغبع،س ق حمغغرسق حولغغ س16-9 بغغا (ستتغغرق حسأ مغغار مسبغغيمس)س30ذصغغ رس،سس30ولغغ سمحغغاقسذ بلغغًاسلابغغ س لغغتحلمسمغغبهمس)
وعسق تر ل لع،س لائمعسق ةل  سق ت ق و س لمحاليمسذ بلغًاسق وغابليمس لغتحلم،س لغدس(سةبع،س قةتىدمسسقةتمارعسق بل4-9)

أيهرسسق بتائاسأمس با س تلاقس  سترتي سإلح سق بلغوعسق تر ل لغعسق تغ سللضغلهاسق محغاقسذ بلغًاس  غ سق م ةغلو ،س
أ غغمسق بلغغوعسق تغغ سسق بلغغوعسق ر اضغغلع،سق تم يغغ ،سق بلغغوعسق وتما لغغع،سأبلغغوعسق ىغغال ،سق لبغغ مسق يد لغغع،سأمغغاس غغم

لمارةغغهاسق محغغاقسذ بلغغغًاس هغغ سإلا ترتيغغ )ق لب مسق يد لغغغع،سق بلغغوعسق ر اضغغلع،سق تم يغغغ ،سأبلغغوعسق ىغغال ،سق م ةغغغلو ،س
ق بلوعسق وتما لع(،س صابسسق بباسسأ ل سممسق ببيمس  سممارةعسإلح سق بلوعسصماسوا سقتلاقس  سترتي سأإلحادس

رسق ممارةغغيمسق محغغغاليمسذ بلغغًاس ألبلغغوعسق تر ل لغغعس  غغ سق إلحغغدسق  وغغغدقب ،سق ةغغل  سق تغغ ق و س لببغغيمسق ممارةغغيمس غيغغ
ق محر غغ ،سق حاللغغاسسق لى غغلع،سق وتما لغغع،سر الغغعسق غغذقس،سق ةغغتوال س ق تإلحلغغع(،سصمغغاسصغغامسق ممارةغغ مسأ لغغ سمغغمس

درةغغ سس،سغيغغرسق ممارةغغيمس ألبلغغوعسق تر ل لغغعس غغ سأإلحغغادسق ةغغل  سق تغغ ق و س  غغ سق  وغغدقب سس،س ق وتمغغا  سس،س ق م
س ق حاللاسسق لى لعسإلاآلىر مس،س ق ةتوال س/سق تإلحلعس.

تبملغغعس مصابغغاسسق ولغغ سق متىلغغ ستهغغد س غغذهسق درقةغغعسق غغ سس:( 1998دراسااة منااى حسااين محمااد الاادهان ) س-7
سس0 وللًاسممسىال ست يي سإلح سق تى  اسسق ب  لعس

لبلعس ق تربلعسق م ةلولعس تكب   ولاسق تربلعسق )سق درقةعسبرباماسموترحس ك سممسق تى  اسسس ذهسلدمسس ود
سق برباماس   سوز سس(ق تحللمس سقبوةم س،س لد ،س ذ  سبتوبيقسبرباماسمتب سس ل س يبعسممسق ولا سق محاليمس وللًا

ىاصسإلا تربلعسق لبلعس إلارعس مس"سق رةمس ق ت   رس،سق تلصي سق موةمس،سق بةياس،سق وإلا عس،سبلا،سق لغا سق لبلعس
 تربلعسق م ةلولعس إلارعس مس"سق غبا س،سبلا،سق تذ قسق م ةلو س،سبلا،سق حز س ل سقآل سس"س،س"س،س وز سىاصسإلا
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 وز سىاصسبتكب   ولاسق تحللمس إلارعس مس"سموا سق ىدمعسق مصتبلعس،سموا سق  ةائ سق تحللملعس،سموا سق  اة س
  سق ت ستحم س ل ستبملعسلدسىلصسق برباماس امعس   سبتائاس امعس   سأمسق تى  اسسق ب  لعس،س سقآل  س"س

س ق وابليمس لتدر  س سق وابليمس لتحلم س إلا ىصسق بلاواسسق ودرقسسق حوللعس ق محر لعس دىسق ولا سق محاليمس وللًا ،
سق لبلعس مسيليهاسق بلاواسسق م ةلولعس إلحدسذ  سق موا سسق ىا عسبتكب   ولاسق تحللمس.

تهغغد س غذهسق درقةغعس  غ سق تحغر س لغ سأ غغرس(: 1998دراساة )مانيرفاا رشاد  أمااين، لبناي حساين عا ا ،  -8
قةتىدقمسق م ةلو سص ةيلعسمحيبعس تبملعسإلح سق مهارقسس لول سق مح قس وللاس،س لملسسق حيبغعس غددًقسمغمسق ولغا س

ولغاًل(،ستتغغرق حسس29ق محغ ليمس وللغاسق وغغابليمس لغتحلمسمغغمسمغدقرسسق تربلغغعسق لصر غعسق تاإلحغعس غغ زقرعسق تربلغعس ق تحلغغلمس)سمس 
 غام.س قةغتىدمسقىتإلغارسر  غ س لغوسأمسلصغ مسلغلهلًاس للغم سوملغعسأبلغوعسق بربغاماسس12-9 مار مسق زمبلعسماسبيمسأس

 ل وقسق  دق سق م ض  عس لبرباماس،سإلاةضا عس   سق برباماس ق ذيسلحتمدس ل سق غبا س ق ةتماسس ق  رصعس تبملعس
إلحغغدستوبيغغقسق بربغغاما(سأ لغغ سمغغمسق ولغغاسسق وبلغغ س غغ سمهغغارقسسق ولغغ سق محغغ قسذ بلغغًا.س تبغغيمسأمسق ولغغاسسق إلحغغديس)أيس

ق مهغغارقسسق غغ ال س)ق  ةغغا ،سق وغغرق ع،ست ق غغقسق محللغغعس غغ سق موتمغغع(سس،س لغغدسأديسق بربغغاماس  غغ ستبملغغعسمهغغارعسق وغغرق عس
 لودسقةتواسسق ولا سقةتىرق سق   سسأ با سق غبا ،ست ةغمسبوغقسق  غر  س صغذ  سمىغار سق  لغاظس غديهم،س تبملغعس

سةا س لودسقةتواسسق ولا سمحر عسمص باسسق  دقد،س ق  زقمسق مىتللع.سمهارعسق  

ق كلغ س غمسد رسبربغاماسق غ سق درقةغعسس غذهسهغد :سسسست(سس1999درقةعسديباس بدسق  للمس بدسق إلغارىس)سس-9
ق غبغغا سق ومغغا  س لتوليغغ سمغغمسقضغغورقإلاسسق بوغغقس غغدىسق متىللغغيمس وللغغًاس)سقضغغورقإلاسس غغر سق غغرق س(س ذ غغ س

ول س وللعسممس ئاسسق متىلليمس وللًاسممس ال سمدقرسس لتربلغعسق لصر غعسس11ممسق ولا سبلغسس ل س يبعس
 لغغدسقتإلحغغسس،وبغغقس ليهغغاسق بربغغاماسق غبغغائ سمغغعسقةغغتىدقمسقىتإلغغارسق بوغغقس  غغر سق غغرق سصاىتإلغغارسلبلغغ س إلحغغدىس

 لغغدس،س سسق بلغغيدس غغ رس ل ي قبغغاسس ةغغ سم ضغغس،ق درقةغغعسق مغغبهاسق تور بغغ سإلاةغغتىدقمسسق رقوغغ زس مةغغرحسق حغغرقئسس
س،س،س س(س1998مولغاسسةغتابل ردسبيبلغوس لغذصا ستحر غ س غ لسسصامغ سمللصغغوس)سس:سقةغتىدمسسق درقةغعسق د قسسق تا لغع

 لغغدست  غغلسسبتغغائاس غغذهسق درقةغغعس  غغ سأبغغوس،سسسق ومغغا  بربغغاماسق غبغغا سس،مرق غغ سببغغا سقىتإلغغارسق بوغغقس  غغر سق غغرق سس
سق غبغائ أ غرقدسق موم  غعسق تور بلغعسلبغ س إلحغدستوبيغقسق بربغاماسست ودس ر قسذقسسد  عس   ائلعس مت ةواسسدرواس

 يبعسممسق ولا سق متىلليمس ل س  ستولي سقضورق سبوقس ر سق رق سسق وما  ،س بوحسبرباماسق غبا سسق وما  
س وللًاس.

تهغغد س غغذهسق درقةغغعس  غغ سق تحغغر س لغغ سأ غغرسق حغغال سإلا م ةغغلو س لغغ سق ولغغا س: Shore, 2002دراسااة  -10
 امغغًاس تغغمستوةغغلمهمس  غغ سموم  غغعستور بلغغعس أىغغريسس12-9أولغغا سيتغغرق حس مغغر مسبغغيمسس8 غغدييمس بلغغغسسق حيبغغعسق ت س

ضاإلوعس قةتىدمسسموايلسس لت ق  س ق تلا  سق وتما  س توديرسق ذقسستغمستوبلوهغاسلبغ سقةغتىدقمسبربغاماسق حغال س
ق وتمغا  س غديسق حيبغعسق تور بلغغع،سإلا م ةغلو س إلحغده،س لغدسأ ضغ سسق بتغائاس غد  ست ةغغمس غ سق ت ق غ س ق تلا غ س

س أمسقةتىدقمسقآل سسق م ةلولعسممسلب سق ولا سق ت  دييمسيلديس   سز ادعستلا لهمسقوتما لاس ت ق لهم.س
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تهغغغغد س غغغغذهسق درقةغغغغعس  غغغغ ستغغغغدر  سأولغغغغا سمتالزمغغغغعسدق مس لغغغغ سس( :2002دراسة )رقية السيد الطيب،  -11
(سولغغاًلس وللغغعسمغغمسق ولغغا سق م غغابيمس46 م ةغغلو ،سلغغملسسق درقةغغعس)ق غبغغا س قسإلاةغغتىدقممهغغارقسسق  لغغاعسق ي ملغغعس

(سةغغبع،س غغمستوةغغلمهمس  غغ سمومغغ  تيمسق   غغ ستور بلغغعستغغمستوبيغغقسق بربغغاماس24-4بزملغغعسدق مستتغغرق حسأ مغغار مسبغغيمس)
 ولغاسسسبيبلغوس-ق موترحس ل سأ رقد ا،س ق  ابلعسضاإلوعس مسلوبقسق بربغاماس لغ سأ رقد غا،س قةغتىدقمسقىتإلغارسةغتابل ردس

ق غغغذصا ،س مولغغغاسسق ةغغغل  سق تغغغ ق و س،س بربغغغغاماسموتغغغرحس، لغغغدسأيهغغغرسسق بتغغغغائاسأمسق موم  غغغعسق تور بلغغغعسأ لغغغ سمغغغغمس
سق موم  عسق ضاإلوعس  سص سممسق ةل  سق ت ق و سس،س ق ودرقسسق حوللعس ذ  سإلحدستوبيقسق برباماسق موترح.س

يهاب ع ت )-12 قةغغعس  غغ سق تحغغر س لغغ س حا لغغعسق حغغال ستهغغد س غغذهسق درس ( : 2005دراسة عادل عبد هللا وا 
إلا م ةلو س  ست ةيمسمةت ىسق بم سق لغ يس ألولا سق ت  دييم،س لدستك بسس يبعسق درقةعسممس مابلعسأولا سيترق حس

ةغغغبعستغغغمستوةغغغلمهمس  غغغ سموم  غغغعستور بلغغغعس موم  غغغعسضغغغاإلوعستضغغغمسصلغغغمسبهمغغغاسأربحغغغعسأولغغغا سس13-9أ مغغغار مسبغغغيمس
 لغغذصا س مولغغاسسق ولغغ سق ت  غغدىس مولغغاسسق ت ق غغ سق لليغغ س بربغغاماسق حغغال سس قةغغتىدمسسق درقةغغعسقىتإلغغارسوغغ دقرد

إلا م ةلو ،س لدسأةلرسسبتائاس غذهسق درقةغعس غمس حا غعسبربغاماسق حغال سإلا م ةغلو س غ ستبملغعسق بمغ سق لغغ يس ألولغا س
س0ق ت  دييم

يهاب عبد العظايم )-13  س لغ س حا لغعسق حغال س  غ سق تحغرس تهغد س غذهسق درقةغع( :  2007دراسة عادل عبد هللا وا 
إلا م ةغغغلو س غغغ ستبملغغغعسق مهغغغارقسسق وتما لغغغعس ألولغغغا سق ت  غغغدييمس أ غغغرهس غغغ ست ةغغغيمسلغغغدرتهمس لغغغ سق ت ق غغغ س،س لغغغدس

س13-10تك بسس يبعسق درقةعسممسموم  عسممسق ولا سق ت  دييمس دد مس لرعسأولا سيترق حس مر مسق زمب سبيمس
لغغ سق موم  غغعسق تور بلغغعس  غغمستىضغغعسق موم  غغعسق ضغغاإلوعس ىسةغغبعس لغغدستغغمستوبيغغقسبربغغاماسق حغغال سإلا م ةغغلو س 

 وغغرق ستور بغغ س،س قةغغتىدمسسق درقةغغعسألضغغًاسقىتإلغغارسوغغ دقردس لغغذصا س مولغغاسسق ولغغ سق ت  غغدى،س مولغغاسسق ت ق غغ س
 مولغغغاسسق مهغغغارقسسق وتما لغغغعس لغغغدست  غغغلسسق درقةغغغعس  غغغ س حا لغغغعسبربغغغاماسق حغغغال سإلا م ةغغغلو س غغغ ستبملغغغعسمةغغغت ىس

سس0تما لعس ألولا سق ت  دييمسإلا مواربعسإلا موم  عسق ضاإلوعق مهارقسسق و

تهد س ذهسق درقةعس   سق تحر س ل سأ رسق م ةلو س غ س مللغعسق ت غا س( :  2007دراسة بن أحمد قويدر )-14
 امغًاسمغمسس15-12 دىسق ول سق م ا سإلا ت  د،س لدستك بغسس يبغعسق درقةغعسمغمس غال س غا سسيتغرق حس مغر مسبغيمس

 مسمغغمسقضغغورق سق ت  غغد،س قةغغتىدمسسق درقةغغعسق مغغبهاسقةكليبلصغغ س درقةغغعسق  ا غغعس لت  غغ س  غغ سق غغد رسق غغذص رسلحغغاب
ق غغذىستلحإلغغوسق م ةغغلو س غغ سق تىليغغ سأ سز غغادعسمغغمس غغدعسأ غغرق س  الغغعسق ت  غغدس قةغغتىدمسسق درقةغغعسألضغغًاسق مال يغغعس

 حغغا س غغ ستغييغغرسةغغل  سق م غغا س ق موابلغغعسمغغعسأ  لغغا سأمغغ رسق حيبغغع،س لغغدست  غغلسسق درقةغغعس  غغ سأمسق م ةغغلو سأ غغرس
بإ العسق ت  دس  سق واب سق لغ يس ق وتما  س ق وةغم س رصغ ،س ا ةغتماسس  غ سق م ةغلو سيغل رسإل غلعس حا غعس غ س

سس0تو رسق  يائ سق ةاإلوعس دىسق ولا سق ت  دييم
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عسق  رصلغعستهد س ذهسق درقةعس   سق تحر س ل سأ غرسق و غعسق م ةغلولسس( : 2007دراسة ) سحر الشعراوى ، -15 
ق مدرةغعسبغيمسق ولغا سق حغادييمس ق محغاليمس وللغا،سس   ستبملعسإلح سق بما،سق ةغل صلعسقةيوابلغعس غدىسأولغا سمغاسلبغ

مغغغغمسق ولغغغغا سق محغغغغاليمس وللغغغغًاس،سس9(سولغغغغاًلس 30 لغغغدستغغغغمسقىتلغغغغارس يبغغغغعسق إل غغغغ سمغغغغمسق ولغغغغا سق حغغغغادييمس  غغغغدد مس)
ريس لم ةغغغغلو س،س قىتإلغغغغارسق وابغغغغ سق حملغغغغ س ألبلغغغغوعس قةغغغغتىدمسسق إلا  غغغغعسأد قسستلغغغغم س:سقىتإلغغغغارسق وابغغغغ سق بيغغغغ

س–ق تحا مسس–ق بيا عسس–ق م ةلولعسق  رصلعس،س قىتإلارس إلح سق بما،سق ةل صلعسقةيوابلعس بدسأولا سق حيبعس"ق بيامس
 ق بربغغاماسق تور بغغ سق موتغغرحس تبملغغعسإلحغغ سق ةغغل صلاسسقةيوابلغغعس بغغدسولغغ سمغغاسلبغغ سس0مةغغا دعسق م تغغا "س–ق مابغغعس
أةغابلعسب قلغعسدرسسصغ سأةغب سسس5در سسلغدمسس غ سس5ةعسممسىال سق و عسق م ةلولعسق  رصلعس ل ت ىس ل سق مدرس

يبلذس  س  تيمس لول سق حاديس  ال عس  صس لول سق محغاقس وللغًا،سس لغدسأ بتغسسق بتغائاس وغ دس غر قسذقسسد  غعس
برباما،س  و دس غر قسذقسسد  غعس   ائلعسبيمسمت ةواسسدرواسسق موم  عس ألولا سق حادييمسلب س إلحدستوبيقسق 

سس0   ائلعسبيمسمت ةواسسدرواسسق موم  عس ألولا سق حادييمس ق محاليمس وللًاسلب س إلحدستوبيقسق برباما
 تعليق على الدراسات السابقة : 

يتضحسممسق حر سق ةابقس لدرقةاسسق ةاإلوعسأمسق حال سإلا م ةلو سبرباماس الوغ س غوس ا ليتغوسصمغاستلغيرس 
)إيماان هادهودة، لعسق درقةاسسق ةاإلوعس،س تليرس ذهسق بتائاس   ست ةمسق ةغل  سق تغ ق و سصمغاس غ سدرقةغعسبتائاسغا ب

 ق حغغغغال سس(1998)سااااهير حلمااااى، ،س درقةغغغغعس( 1997)سااااهير عبااااد هللا،  ق التغغغغ ق و سصمغغغغاس غغغغ سدرقةغغغغعس( ،1998
)دينااا عبااد البااار  ، عسإلا م ةغغلو س غغوس ا للغغعس غغ س غغال سقضغغورقإلاسسق بوغغقس ت ةغغيمسق بمغغ سق لغغغ يسصمغغاس غغ سدرقةغغ

يهاااب عاا ت، ،س درقةغغعس(1999   غغوس ا للغغعس غغ ستبملغغعسق مهغغارقسسق وتما لغغعس ز غغادعس( ،2005)عااادل عبااد هللا وا 
،س درقةغعس  (Shore, 2002)،س درقةغعس  (Bettison, S., 1996)ق تلا  سق وتما  س ق ت ا سصماس  سدرقةعس

يهاااب عبااد العظاايم، )   غغوس ا للغغعسألضغغًاس غغ س( ، 2007)باان أحمااد قوياادر ، رقةغغعس،س د( 2007عااادل عبااد هللا، وا 
)عباد الفتااح  ق ت ق غقسق بلةغ سصمغاس غ سدرقةغعس( 1990يوساف الحاداوى، ىل سق ةل  سق حد قب سصماس  سدرقةغعس)

 0( 1998)مانيرفا أمين ولبنى ع ا ،    ستبملعسإلح سق مهارقسسصماس  سدرقةعس(، 1993نجلة، 

 ت ست  لسس  يهاس ذهسق درقةاسس   سأمسق حال سإلا م ةلو سممسلأبوسأمسيلدىس تكادستتلقسغا بلعسق بتائاسقس
   س د  ست ةغمسدق س   غائلًاس غ سق ت ق غقسق بلةغ سأ س غ سةغبي ستبملغعسإلحغ سق و قبغ س ق مهغارقسس غدىسق ولغا س

سس0 امعس ق ولا سذ ىسق  تلاواسسق ىا عس ل س ووسق ى  ص

صمغاسصلغلسسس-عسق تغ ستتضغمبهاسبغرقماسق حغال سإلا م ةغلو سيغلدىسأمسقةتىدقمسق مهغارقسس ق بلغوعسق م ةغلولس
   سقةتواإلعسق ولا س تلا لهمسمعس ذهسق بلوعسق وذقإلعس قف ادعسق تحلمس  قس بلاسسس- بهاسبتائاسق درقةاسسق ةاإلوعس
سس0ق بم ذ س ق تحز زسقةيواب 

،سس1997،سةغغهيرس بغغدسهللا،سس1998 لغغدسقتلوغغسس غغذهسق بتغغائاسمغغعسبتغغائاسدرقةغغاسسصغغاًلسمغغمس:س لمغغامس غغد  دع،سس
س0س1993  بدسق لتاحسبولع،س
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 رابعًا : فروض الدراساااااة 
ت وغغغدس غغغر قسذقسسد  غغغعس   غغغائلعسبغغغيمسمت ةغغغو سرتغغغ سدروغغغاسسأ غغغرقدسق موم  غغغعسق تور بلغغغعسق   غغغ سق تغغغ ستتلوغغغ س -1

يغقسق بربغاماسإلحغدستوبسق تغ ق و ق ةغل  سق برباماسق م ةلو سصاةتماسس وغطس دروغاسسأ غرقدسق موم  غعسق ضغاإلوعس غ س
 س0ق تدر ب سمإلالرعس ذ  س  ا حسأ رقدسق موم  عسق تور بلعسق    

ت وغغغدس غغغر قسذقسسد  غغغعس   غغغائلعسبغغغيمسمت ةغغغو سرتغغغ سدروغغغاسسأ غغغرقدسق موم  غغغعسق تور بلغغغعسق  ابلغغغعسق تغغغ ستتلوغغغ س -2
 بربغغاماسإلحغدستوبيغقسقسق تغ ق و ق ةغغل  سق بربغاماسق م ةغلو سمغعسق ملغارصعس دروغغاسسأ غرقدسق موم  غعسق ضغاإلوعس غ س

سس0ق تدر ب سمإلالرعس ذ  س  ا حسأ رقدسق موم  عسق تور بلعسق  ابلع
ت وغغغدس غغغر قسذقسسد  غغغعس   غغغائلعسبغغغيمسمت ةغغغو سرتغغغ سدروغغغاسسأ غغغرقدسق موم  غغغعسق تور بلغغغعسق   غغغ سق تغغغ ستتلوغغغ س -3

بيغقسلب ستوبيقسق برباماس درواسسبلسسق موم  عسإلحغدستوسق ت ق و ق ةل  سق برباماسق م ةلو سصاةتماسس وطس  س
 ق برباماس  ا حسأ رقدسق موم  عسإلحدسق توبيق.

ت وغغغدس غغغر قسذقسسد  غغغعس   غغغائلعسبغغغيمسمت ةغغغو سرتغغغ سدروغغغاسسأ غغغرقدسق موم  غغغعسق تور بلغغغعسق  ابلغغغعسق تغغغ ستتلوغغغ س -4
لب ستوبيقسق برباماس دروغاسسبلغسسق موم  غعسإلحغدستوبيغقسسق ت ق و ق ةل  سق برباماسق م ةلو سمعسق ملارصعس  س

 قدسق موم  عسإلحدسق توبيق.ق برباماس  ا حسأ رس

ت وغغغدس غغغر قسذقسسد  غغغعس   غغغائلعسبغغغيمسمت ةغغغو سرتغغغ سدروغغغاسسأ غغغرقدسق موم  غغغعسق تور بلغغغعسق   غغغ سق تغغغ ستتلوغغغ س -5
ق برباماسق م ةلو سصاةتماسس وغطس دروغاسسأ غرقدسق موم  غعسق تور بلغعسق  ابلغعسق تغ ستتلوغ سق بربغاماسق م ةغلو سمغعس

 0قدسق موم  عسق تور بلعسق  ابلعس  ا حسأ رسسق ت ق و ق ةل  سق ملارصعس  س

سق تغ ق و ق ةغل  س ر قسذقسسد  عس   ائلعسبيمسمت ةغو سرتغ سدروغاسسأ غرقدسق موم  غعسق ضغاإلوعس غ سسد ست و -6
 لب ستوبيقسق برباماس درواسسبلسسق موم  عسإلحدستوبيقسق برباماس.

ور بلغغعسق   غغ سق تغغ ستتلوغغ س غغر قسذقسسد  غغعس   غغائلعسبغغيمسمت ةغغو سرتغغ سدروغغاسسأ غغرقدسق موم  غغعسق تسد ست وغغ -7
إلحدستوبيقسق برباماس دروغاسسبلغسسق موم  غعسإلحغدسقبتهغا سسق ت ق و ق ةل  سق برباماسق م ةلو سصاةتماسس وطس  س

  ترعسق متاإلحعس.

 غغر قسذقسسد  غغعس   غغائلعسبغغيمسمت ةغغو سرتغغ سدروغغاسسأ غغرقدسق موم  غغعسق تور بلغغعسق  ابلغغعسق تغغ ستتلوغغ سسد ست وغغ -8
إلحغدستوبيغقسق بربغاماس دروغاسسبلغسسق موم  غعسإلحغدسقبتهغا سسق ت ق و ق ةل  سق ملارصعس  سسق برباماسق م ةلو سمع

  ترعسق متاإلحعس.

 إجراءات الدراسة :  

 :أواًل : العيناااة 
سس سق درقةعسممستالميذ سق لصر عسسمدرةعقىتيرسس يبعس ذه سق ىلمعق تربلع س  بلنسموم سسق حيبعس"سإللبرق سول سس36، "

ولالسس12يبلنس دد اسس1س، لدستمستوةلمس ذهسق حيبعسق  سموم  عستور بلعسسممسقةبا س18رس ذص سممسق س18 وللعس،سس
ولالس لوبقس ليهاسق برباماسس12يبلنس دد اسس2 لوبقس ليهاسق برباماسق م ةلو سصاةتماسس وطس،س موم  عستور بلعس
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اسق برباماس واللاس،س ت ضحس ليهسقولالس سلوبس12يبلنس دد اسموم  عسضاإلوعسق م ةلو سصاةتماسس ملارصعس،س س
س0سق ودق  سق تا لعسبتائاسق موابةعسبيمسق موم  اسسق  ال س ذ  س  سق متغيرقسسق م ض ع

 والضابطة قبل تطبيق البرنامج مباشرة 1( وداللتها للمجانسة بين المجموعتين التجريبية U,W,Z( قيم )  1جدول ) 

فئة 
 المجانسة

مجموع  متوسط الرتب المجموعة
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

العمر 
 الزمني

11.9 1التجريبية
2 

غير  0.405- 143.0 65.0 143.00
 دالة

 157.00 13.08 الضابطة

نسبة 
 الذكاء

غير  0.991- 133.0 55.0 167.00 13.92 1التجريبية
 133.00 11.08 الضابطة دالة

السلوك 
 التوافقي

- 109.50 31.50 109.50 9.13 1التجريبية
02.342 

غير 
 190.50 15.88 الضابطة دالة

 والضابطة قبل تطبيق البرنامج  مباشرة2( وداللتها للمجانسة بين المجموعتين التجريبية  U,W,Z( قيم )  2جدول ) 

فئة 
 المجانسة

متوسط  المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

العمر 
 الزمني

- 149.50 71.50 149.50 12.46 2التجريبية
0.029 

غير 
 150.50 12.54 الضابطة دالة

نسبة 
 الذكاء

- 130.0 52.0 170.0 14.17 2التجريبية
1.171 

غير 
 130.0 10.83 الضابطة دالة

السلوك 
 التوافقي

- 119.50 41.50 119.50 9.96 2التجريبية
1.764 

غير 
 180.50 15.04 الضابطة دالة

 
 
 

 قبل تطبيق البرنامج مباشرة 2والتجريبية 1( وداللتها للمجانسة بين المجموعتين التجريبية  U,W,Zقيم ) (  3جدول ) 

فئة 
 المجانسة

مجموع  متوسط الرتب المجموعة
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

العمر 
 الزمني

12.2 1التجريبية
5 

147.0 69.0 147.0 -
0.173 

غير 
 دالة

 153.0 12.75 2التجريبية 

نسبة 
 الذكاء

- 144.50 66.50 144.50 12.04 1التجريبية
0.320 

غير 
 155.50 12.96 2التجريبية  دالة

السلوك 
 التوافقي

- 134.0 56.0 134.0 11.17 1التجريبية
0.926 

غير 
 166.0 13.83 2التجريبية  دالة

 إجراءات اختيار العيناااة :
،س تتغرق حسبةغإلعسذصغائهمسمغمسإللغبرقسق ىلمغعسإلمدرةغعسق تربلغعسق لصر غعسقىتيرسسق حيبعسممستالميذس  سةادسس

)س  غغدقدس:س غغل سس غغر س با غغدسسق تغغ ق و غسبيبلغغوستغغمستوبيغغقسمولغغاسسق ةغغل  سستإلحغغاس مولغغاسسق غغذصا سةغغتابل ردس70غسس50
ستالميذس ل    س   ستوابسسق حيبعسممسىال سدرواسسق مولاسس.ق (س ل سس2001رمزىس،س
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س6ذصغغ رس سس6سولغغ س12ولغ س وللغغعس،ستغغمستوةغغلمهمس  غغ سس36يغغدس يبغغعسق درقةغغعس غغ سقبتهغ سق إلا غغ س  غغ ست د
 موم  عسضاإلوعس دد اس(سسس2عتور بلس ع با س)سموم سس6ذص رس سس6سول س12 (سس،سس1عتور بلس ع با س)سموم س

س(س.سعضاإلوموم  عس با س)سس6ذص رس سس6سول س12
قةغموسإلا كامغ س  مغرهسق زمبغ س تغار خستوبيغقس لدستمس  دقدسقةتمارعسمولاسسىا غعسإلصغ ستلميغذسمغد مس ليهغاسس

سق مولاسسلب ستوبيقسبرباماسق درقةعس،س إلحدستوبيقسبرباماسق درقةعس ل سق موم  تيمسق تور بيتيمس   سق متاإلحعس.
 : ثانياً : أدوات الدراســــة

،س س(س  غغ سس1998ق  غغ رعسق رقإلحغغغغعس،ستحر غغ س غغ لسسصامغغ سمللصغغعس)س:سس( مقياااا الذكاااااء سااااتانفورد ا بينياا  1) 
مولاسس ردىس،س قىتإلارقسسق مولغاسسمومحغعس غ سمةغت لاسس مر غعستمتغدسمغمسق ةغبتيمس  غ سق رقلغدسق متلغ قس،سإلحضغهاس
 ملغغ س قآلىغغرس ليغغ س،س ق مولغغاسسلةغغتمتعسإلمةغغت ىس إلغغاسس  غغدقس غغا ييمس،س ق مولغغاسس غغ سمرقوحتغغوسق ىيغغرعسلحوغغ س

س"س.س16لدرهس"سسريسمحلا"س قب رق سس100بة سذصا سقب رق لعسإلمت ةطسلدرهس"س

،سلوغغ مسبهغغاسق ولغغ س غغ س تغغرعسزمبلغغعسم غغددعس،س قآلىغغرسس ملغغ   تكغغ مسق مولغغاسسمغغمس غغدعسقىتإلغغارقسسإلحضغغهاسس
مغغمسىغغال سسق حولغغ ،سلحتمغغدس لغغ سق ةغغلق س ق وغغ ق س،س ور وغغعس ةغغا سبةغغإلعسق غغذصا ستحتمغغدس لغغ س ةغغا س مغغرهسس ليغ 

بغغغد مس ضغغغعس المغغغعسق بةغغغإلعسق مئ لغغغعس،سس100مضغغغر  سق بغغغاتاس غغغ سسق زمبغغغ   غغغدقسسق مولغغغاسس لةغغغمتوس لغغغ س مغغغرهس
س ق بتيوعسق ت سب   س ليهاس  سق بهالعس  سبةإلعسق ذصا س.

،سق  غ رعسق رقإلحغعس،س  غغدقدس ترومغعس/س غل سس غر س،سبا غدسرمغزىس،سسسق   ق وغز سس:س( مقياا السلوك التاوافقى 2) 
سمس:س2001ق وإلحعسق ىامةعس

،س ذ غغ سإلحغغدسدرقةغغاسسو  لغغعسس1974ق مر صلغغعس"س غغامسسق حولغغ  غغذقسق مولغغاسسأ دتغغوس"س وبغغعسومحلغغعسق تىلغغ سس
 متى  غغعس لغغ س ئغغاسسق محغغاليمس وللغغًاسمغغمسىغغال سمحا غغدس ملةةغغاسسذ ىسق  تلاوغغاسس  لغغ سأ مغغارسزمبلغغعسمغغمس

ق متىلليمس وللغًاس.س لغدستغمس ضغعسوغدق  س ولغاسسق ت ق غقس غدىس ةب قسس(س  ت سأكبرسق لئاسسق حمر عسممس3 غارس)س
مسغير غغاس،س  غغذهسق وغغدق  س لغغ سلغغويمسق   س:سس ولغغاسسق رتوغغا س ت لحغغاسسق بمغغ س،س  غغ سصغغ س ئغغعس مر غغعسمةغغتولعس غغ

س:س ولاسسأإلحادسق ةل  سق الت ق و .س ق  اب ق وز سق مةتىدمس ل س يبعسق درقةعس

سق تغغ ق و لغغامس غغل سس غغر س سبا غغدسرمغغزىسإل ةغغا س إلغغاسسق  غغ رعسق وديغغدعس مولغغاسسق ةغغل  سس:أواًل : ثبات المقياا 
مل   ًاسممسق مولميمس  س ال عسمدقرسستدر بلعس لدرسةل  سص سمل غ صس غمسس133قسق مولاسس ل س ذ  سبتوبي

أمسيىتغغارسأ غغد ماسمغغمسس ر  غغ ور غغقسق ةغغتحابعسإلغغا بيمسمغغمسق ملغغر يمسق غغدقىلييمسصغغ سمبهمغغاسمةغغتواًلس غغمسقآلىغغرس،س
 غغغدرواسسصغغغ سموغغغا سسىل ق غغغدقق لتغغغرعسق مةغغغائلعس،س لغغغدس ةغغغ سق  إلغغغاسسسملغغغر  مغغغمسس ق  غغغاب ق لتغغغرعسق  غغغإلا لعسسملغغغر  

ق لى يمسق لذيمسلاماسإلا توديرس  سص سمغمسق لتغرتيمسق  غإلا لعس ق مةغائلعسإلاةغتىدقمسمحامغ سستوديريسإلا  تمادس ل س
س0   سدق س   ائلاسقرتإلا،سس بيرة مس.س
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 لمولغاسس،س  غديهماسسق حغامل أورىس ل سس غر س با غدسرمغزىسدرقةغاسس غ سموغا سق  غدقسس:ثانيًا : صدق المقياا
غسس10أ مار مسماسبيمس متىللًاسممسق مولميمسدقى سق ملةةاسستترق حس41سلائمس ل سأةاسسدرقةعسأور سس ل سمللرقًس

 امًاس،س ذقس لدسميزسسوملعسدرواسسق موا سق   سإللص سدق س   ائلًاسبيمسق  رقدسق ذيمس غبل قسمغمسلبغ س غ سس13
سبلصلعس.س  وًاس لتوديرقسسقةكليسق ت ق و مةت لاسسمىتللعسممس ي سق ةل  س

 البرنامج العالجي المستخدم:-3       

ي ودسق حديدسممسق ةإلا سق ت سستد حباس   سق  تمامسإلا م ةلو س ذ غ سمغمسىغال سق بتغائاسق تغ سأ ضغ سسأمسسسسسسسس
مىتلغغ سو قبغغ سلى غغلعسق لغغردسلمصغغمسأمستت ةغغمسإلاةغغتىدقمسق م ةغغلو س ىا غغعس ذقسأضغغي س  يهغغاسق لغغغعسق مبو لغغعس

حديغدسمغمسق تغيغرقسس غ سق دق سق غ يلل س ي ست إلحسق م ةلو س بدئذس ةيلعسقبلحا لعسلمصمسأمستغلديس  غ س غد  سق 
غيرسق م ةلو س ك يرسمغمسق  غرقدس وغدسأ ضغ سسبتغائاسإلحغ سق إل غ  س غمس وغ دستغ قزيسبغيمسق غبغا س ق  غدي س بغيمس
ق ةغغل  سق  رصغغ ،س بغغيمستغغذصرسق غبلغغعس تغغذصرسق مغغادعسق كادلملغغعس ضغغاًلس لغغ سأمسقرتإلغغا،سق م ةغغلو سق ملضغغلعس للغغردس

إلا وس ةغل صوس  غ سق مغرسق غذيسلمصغمسقةغتغال وس غ ست ويغقسأل غ سقةغتلادعسممصبغعسمغمس ت ةيمس ا توسق مزقولعس قبت
 ( 870،  2007، )عادل عبد هللالدرعسق لردس ل سق تحلمس ق تلا  .س

 ت غملمس غذقسق بربغاماس غ سضغ  سق وغرحسس)*( لدسلامسق إلا  سإلا ةغتحابعسإلأ غدسق متى  غيمس غ سق م ةغلو س 
 هغ سيغريسأمسق حغال سإلا م ةغلو سلةغتبدس غ سق  غ س  غ سق تغرق سأمسصغ سس Brownس1994ق ذيسللغيرس  لغوسبغرق مس

ق  رقدس ديهمس  سق ةاسسقةتواإلعس ور عس لم ةغلو س لغ سق غرغمسممغاسلغدسيتحغر س غوسإلحضغهمسمغمس  الغعسوةغملعسأ س
 وللغغغعسأ سقبلحا لغغغعسممغغغاسلغغغدسيتحغغغر س غغغوسإلحضغغغهمسمغغغمس  الغغغعسوةغغغملعسأ س وللغغغعسأ سقبلحا لغغغعسأ سغير غغغاس بيغغغرًقس مس

م ةلو سأ سق بز عسق م ةلولعستحدسىا لعس بةابلعسأ يلعس لمصمسممسىال هاست ةيمس تو  رس تبملعسو قب سق بم سق 
ق محر لعس ق وةملعس ق ح غبلعس ق بلحا لغعس ق  غدسإلا تغا  سمغمسو قبغ سق و غ رسق مىتللغعسق تغ ستحتر هغا،س مغمس غمس هغ س

س تكي س ق بدما سمعسزمالئهمس ق موتمع.ستةهمس  ستبملعس مصاباسس ل  سق ولا سإلماسيتلحس همس ةمسق

 لدسلامسق إلا غ سق رئلةغ سبإ غدقدسق وابغ سق بلةغ س مغاسيتحلغقسإلغوسمغمسةغل صلاسستةغح س  غ س  غدق سق تكيغ سس
 ق ت ق قسمعسق ذقسس معسقآلىغر مس أةغل  سق تحامغ سمغعسق ولغا سق محغاليمس وللغًاسق وغابليمس لغتحلمس تغدر بهمس تحلغلمهم،س

بلعسق م ةلولعسإلأ دقدسق واب سق م ةلو س ماسيتضغمبوسمغمسأبلغوعس مهغامسم ةغلولعسمىتللغعس لامسق متى صس  سق ترس
س لار س  ستبليذه.

 وقد راعى الباحث خصائص معينة ألغنية الطفل المعاق عقليًا وهى : 

                                                 

)*( شارك فى إعداد البرنامج الموسيقى األستاذ/ ياسر عبد الرحمن المدرس المساعد بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية 

النوعية جامعة بنها حيث قام بإعداد األغاني الموسيقية ، وجمعها على شريط كاسيت، واشترك مع الباحث فى تطبيق 

0البرنامج     
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سس0 بدستودلمسأغاب س لول سق محاقس وللًاسيو سأمستك مسوذقإلعسمر لعستتباة س ق ولا سم د ديسق بتإلاه -
 س0 مسذقسسوم س غ لعس م ةلولعسل يرعأمستك -
 س0أمستك مسذقسس لواسسم ةلو سمتكررسإلةلط -
يبوغغذ سق ولغغا سق محغغاليمس  غغ سق  مغغا سق تكرقر غغعس لليغغدس غغ سذ غغ سق غغغاب سذقسسق وغغزق سق متكغغررعسق تغغ سلغغدس -

 س0تتك مسممسمووعس ق دسأ سصلمعسمتكررع
ق غغغذيسلةغغغمحس لولغغغ سإلا بتإلغغغاهس  غغغ سبووغغغوسأمستكغغغ مسإلةغغغلوعس غغغ سمحابيهغغغاس مأ   غغغعس غغغ سأ لايهغغغاس  غغغ سق  غغغدس -

 س0إلا كلماسس ق مواوعس ق  ر  ،س إلا غبا س  سبلسسق  لس
 ت ليقسإلح سقةلوا اسسأ با سق غبا سق ت ستتباة س ق ولا سق محاليمس وللًاس -

أدق س رصغغاسسمحبغغرعس غغمسمحبغغ سصلمغغاسسق غبلغغعسأ سق بلغغيدستةغغا د مس لغغ ستلهغغمسق كلمغغاسس قةغغتىدقمسوغغرقس -
 (سسس40،س2007)سة رسق لحرق ىس،سس0قرق  ل س ق تكرس

س لدسقةتىدمسسإلح سق  سسق م ةلولعس  ستبليذسق برباماس   س:س
سس0ق  ب  س–ق وب  سس–ق والو سس–ق كاةتابيسسس–ق د   سس–  سسبورسم  سق م ل س -
 0ق كةيلل مسس–  سسبورسم  سق ورقسسق م ةلولعس -

 0  عسق بلاب س -
س،سق غبغغغا سق ومغغغا  س،سق تغغغدر  سق يغغغد يس، حغغغ سق غغغد رسس،ق بمذوغغغع.سق لغغغرحس،سسق تكغغغرقرس،سسسالفنيااااات المساتخدمااااة :

سق تحز زس.

  تم  سق هد سق حامس لبرباماس  ست ةيمسق ةل  سق ت ق و س ديس يبغعسمغمسق ولغا سق محغاليمس وللغًاسق وغابليمسسسسسسسسس
 لغغ سق ةغغل صلاسسق مرغغغ  س يهغغاسمغغمس لغغتحلمسممغغمسلصغغ مسمغغمسلغغأبوسأمسلةغغا د مس لغغ سأمسيتحغغر س غغل  سق ولغغا س

ق موتمعس لحو قسأم لعس ذ  س  تمستد لمس ذهسق بماذ سإلاةتىدقمسق م ةلو س ا م ةلو س  س ذهسق  ا عستةغتىدمسصلللغعس
س الولعس   سواب سأبهاس ةيلعسد مسم بإلعس ألولا .س

ر  غغغ س يهغغغاسأمسسولةغغغاسسأةغغغب  لًاسمغغغدعسصغغغ سمبهغغغاسب غغغ سةغغغا عس4ولةغغغعسإلمحغغغد سس42يتكغغغ مسق بربغغغاماسمغغغمسسسسسسس
تتضممسأباليدسمباةإلعس لمةت يسق حول س ق تحللم س ق غ يس هل  سق ولا ،س قةتىدمسسقآل سسق م ةغلولعسقةلوا لغعس
 لةغغه س لغغ سق ولغغا سقةغغتىدقمها،س ر  غغ سألضغغًاس غغدمسق تبغغ سس غغ سق موامغغاسسق م ةغغلولعس ق ضغغر  سقةلوا لغغعسبيغغرًقس

مسس  غغعسق  ر س وبلحغغعسأدقئهغغاسق م بغغ س لولغغ ،س قةغغتىدمسسأةغغا ي س لمةغغت يسق حولغغ س هغغل  سق ولغغا ،س لغغدسقةغغتىد
ق لبا سق وما  س ي سصامسلو مسق إلا  سق مةا دسإلا غبا سأمغامسق ولغا سأيسأبغوسصغامسلوغ مسببمذوغعسق ةغل  سق مبلغ دس

قآل سسسأمغغامهمس تغغدر بهمس لغغ سق ولغغامسمةغغتىدمًاسق لغغرسس ق تكغغرقرس ق بمذوغغعس ق تغغدر  س ق تم يغغ س ق لغغترق س غغ س مةغغا 
سق م ةلولعس تد لمسق ةتواإلعسق   ل عسق ت سلو م مسبها،س قةتىدمسسإلح سق  حا سق م ةلولعسق م بإلعس ألولا .س
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 يتكون البرنامج من: 
تمهيدلغغعس لغغدستبغغا  س يهغغاسق إلا  غغامسق تحغغار سمغغعسق ولغغا س ت ويغغقسدروغغعسمحو  غغعسمغغمسس3  غغ سس1ق ولةغغاسسمغغمس -1

لغغعسمحهغغغمس لغغغدسقةغغتىدمس غغغ س غغغذهسق ولةغغغاسسإلحغغ سق غغغغاب سق م بإلغغغعس ألولغغغا س ألغغتر سق إلا غغغ سق  غغغاب سمغغغعسق  
سق ولا س  سق لبا سق وما  .س

تهغغتمسبتبملغغعسق حمغغ سق ةغغتوال  سق متم غغ س غغ سق  تمغغامسإلا بيا غغعس  ةغغمسق ميهر،  غغ سس6  غغ سس4ق ولةغغاسسمغغمس -2
حسأ ملغغعسق بيا غغعس  ةغغمسق ميهغغرس غغمسلوغغ مسبتلغغغي سبدقلغغعس غغذهسق ولةغغاسسق غغ ال سلوغغ مسق إلا غغ سق  غغاب سبت ضغغل

  ل سبليدسلو  :سسسق كاةي

سص سي مسق   سسسسسسأغة س ل س أةرحسلحريسسسسسس أ ل سق لر سق ل س ل سسسسسسسسسسسسسسس
 لول سق إلا غ سمغمسق ولغا سق غبغا سمحغوس غ سق مر لغعسق   غ س،س غمسلولغ سمغبهمس غ سق مر لغعسق  ابلغعسق تم يغ سسس

 س)أغةغ س لغغ (س يغغ سلوغ مسق ولغغا سب ضغغعسأيغديهمس لغغ س وغغ  همسصغأبهمسلغةغغل مسإلا لحغغ س  غغ سأ بغا سق غبغغا س غغ
س)أةرحسلحري(سل رص مسأيديهمس  قسلحر مسصأبهمسل لل مسلحر م.س

تهتمسبتبملعسواب سممسق بم سق وةم س   سق   قسس، ىا عس اةعسق ةمعس،س ا ولغ سس11   سس7ق ولةاسسممس -3
 مسإلغا ورىس ق غد رقمس غ  سق كرقةغ س لمغاسلةغم سبلحإلغعسق كرقةغ سق م ةغلولعس بدماسلةتمعس   سم ةغلو سمحيبغعسلوغ

  يهاسلو مسق إلا  سإللرحسور وعسق لحإلعس ألولا س مسلو مسبتلغغي سق كاةغيسس لغ سم ةغلو سةغر حعسقةلوغاسس تبغدأس
سس-ق س تبملغعسق ترصيغزس قةدرسس- رصعسق ولا س لو م مسإلا د رقمس   سق كرقةغ س غمسلوغ مسق محلغمسب لغ سق كاةغيسس

 يولسسق ولا س ل سق كرقة س  سولالس يىر س ذقسق ول س لأىذسمحوسصرة س  صذقس   س ىرسول س لص مس  س
سق لائزس  سق لحإلع.س

تهغغتمسبتبملغغعسق بلغغا،سق مهبغغ س ذ غغ سمغغمسىغغال سق تحغغر س لغغ سمهبغغعسق بوغغارس إلحغغ سس15-12ق ولةغغاسسمغغمس -4
 مس ق مةغغمارس صلللغغعسقةغغتىدقمس غغذهسق د قسسمغغعسق د قسسق تغغ سلةغغتىدمهاسق بوغغارس غغ س ملغغوسم غغ سق مبلغغارس ق وغغد

ق م ا يعس ل سق ةالمعسق لى غلعسد مس غد  سأيسأضغرقرس لولغ س لغدسقةغتحامسق إلا غ سببمغاذ سبالةغتلصلعس هغذهس
ق د قسس)ق مبلارس ق ود مس ق مةمار(س  تمستبليذس ذهسق ولةاسسإلأمسلو مسق إلا  سبت ضلحسد رسق بوارس غ س لاتبغاس

مسأد قسسىا عسإلوس ل ةمسقةتىدقمهاسد مس د  سألعسأضرقرس وس مسلو مسق إلا غ سبتلغغي سق ي ملعس ص بوسلةتىد
 ق كاةيسس لةتمعسق ولا سق  سق بليدسق تا  س:

سةمحب س  سسق مبلارسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر اسسق حدعسلاسبواسسسسس
س ماسلد م سيبز سدقسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  قسرأسسق مةمارسبيدقسسسسسسسسس
سبلارسبرض سإلا  قسسسسسسسسسسسسسسسسوا عسلقس باز سلق ق مسسسسس

   سمر لعستا لعسلو مسق إلا  سبت ز غعس غذهسق د قسسق بالةغتلصلعس لغ سق ولغا س لولغ سمغمسصغ سولغ س بغدماسسسسسسس
 لةتمعس   س ةمس  توسلو مسبر حهاس   سأ ل ،س مسلو مسبتم ي سصلللعسقةتىدقمهاسإل  رعسىلا لع.س
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 بإرتوا سق لغعسممسىال سق غبا سق وما  س لبليدسق تا  :تهتمسس18-16ق ولةاسسممس -5

س قةأ  سق م   سرضاهسسسسسسسسسسسسيسغب سلاس  ل رسسسسسس
س  سبليد سق  لاعسسسسسسسسسسسسسسسسسأبت سلا بغيغبت س

س لول سق إلا  سإلحدسذ  سأمسلو مسص سول سإلا غبا سق لرديس أمسيرددسزمالئوس رق هس ذقسق بليد.سس
س6-1تهتمسإلا تحر س ل سق  دقدس ق  لسس ي سلو مسق إلا  سإللرحسق  دقدسممس21   سس19ق ولةاسسممس -6

،س إلحدسذ  سلو مسس6   سس1 ألولا ،س تحر همسإلصلللعس م سق ةا عسممسىال ست ر  س ور سق ةا اسسممس
  لول سمبهمسغبا سق بليدسق تا  سمحو:سسسسسسسسسسسسبتلغي سق كاةي

سوايسق ةا عسةتعسسسسسسسسسإلاإلاسوايس مت سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
سرقك سإلةصلتعسسسسسسسسسسسرقك س  سمال سسسسسسسسسسسسسسسسسس
سبلضعسزيسق ولوعسسسسسسسسسسسة دعس  سبلضعسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
س قضرب قس وسةالمسسسسس ةح قس  قسق ةصعسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 لارقسسق مر رس صلللعسق ت ر ستهتمسبتبملعسق ت ووسق ذقت سممسىال سق تحر س ل سس25   سس22ق ولةاسسممس -7
 ذقتلًاس بدماستحر س لارعسق مر رسأمامسق ولا .س

   س ذهسق ولةاسسلو مسق إلا  سبتحر  سق ولا س ل سق   قمسق  مرس ق  لرس ق ىضرسبإةتىدقمس ةيلعس
ق ولغا س رللعس مسلو مسبت ضلحسد رس ذهسق   قمس  س لارقسسق مر رس لودمسإلحدسذ  سبتلغغي سق كاةغسس لةغتمعس

سق بليدسق تا  :س
س اة س اة سأ   ستمرسسسسس ماسبل  سق ب رسق  مرسسسسسسسسس
سىلل سإلا  سأ   ستمرسسسسسإلحديمسييو سق ب رسق  لرسسسسسسسس
سلا السأ قم س ديس مر.سسسإلحديمسييو سق ب رسق ىضرسسسسسسس
تىدقمسإلوالغغاسسق  غغ قمس لولغغ سق إلا غغ سإلحغغدسذ غغ سمغغمسق ولغغا سق غبغغا سمغغعسق كاةغغيسس غغمسلوغغدمسق إلا غغ سإلاةغغس

ق مر ر غغغعسق غغغ ال سق  مغغغرس ق  غغغلرس ق ىضغغغرس لولغغغ سمغغغمسق ولغغغا سقةةغغغتواإلعس بغغغدسق ةغغغماسس ق رللغغغعس لغغغ مس
سق مو  دس ذ  سإلا ت ل سأ سق ةيرس  سق مصامسق مى صس ذ  .س

لعستهتمسبتبملعست م سق مةئ  لعس ديسق ولا س ذ  سبإ وائهمسإلح سقآل سسق م ةغلوس30   س26ق ولةاسسممس -8
م غغ سق كاةغغتابيسس ق غغرقس ق م لغغ س ق والوغغ س ق وبلغغع،س غغمسلوغغ مسق إلا غغ سإلغغا حز س لغغ س  تغغوسق ملغغابهعس   غغعسمغغعس
ق ول سق لغص سقةلوغا  سستغاسس غ سق  لغسسق م غددس لولغ سمغمسق ولغ سأمسيبلغذس غذقسق لغص سقةلوغا  سصمغاسقةغتمعس

ةغيسس لغبغ سق ولغا سمغعسق إلا غ سق بلغيدس  لوس  صذقسمعسإلال سقآل سسق م ةغلولع،س غمسلوغ مسق إلا غ سبتلغغي سق كا
 ق تا  س لو م مسبإةتىدقمس  تهمسق م ةلولعسصماسيردسذصر اس  سق بليدسلو  سق بليد:

س أديسق رقسصمامسسس ديسق كاةتابيسسسسس
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س  توسومي سربامسسسسس أديسق م ل سسسسس
سزيسق بالب سسس  ديسق والو س

سأ ل سممس  سس بلعسسس  ديس  سسق وبلعسسسسسسس
س س س س س سسس س س س س سسس

تهتمسبتبملعسق تحا مسمعسق زمال سممسىال ستإلاد سقآل سسق م ةلولعسق ت سقةتىدمسسس35   سس31ق ولةاسسممس -9
  غغ سق كاةغغتابيسس ق غغرقس ق م لغغ س ق والوغغ س ق وبلغغعس صغغذ  سمغغمسىغغال سللغغامسأ غغدسس30-26 غغ سق ولةغغاسسمغغمس

  سزمالئوس ومحهاسمبهمس  سق بهالع،س  تكررسذ  سمعسإلال سق ولا .سق ولا سبت ز عس ذهسقآل سسق م ةلولعس ل

  غغغ سمر لغغغعس  وغغغعسللغغغتر سوملغغغعسق ولغغغا س غغغ سق حغغغز س لغغغ س غغغذهسقآل سسق م ةغغغلولعسوملحغغغًاسمغغغردديمسق بلغغغيدس
 ق ةابق.

تبغا  س يهغاسق إلا غ س  غادعسق تغغدر  س لغ سق حبا غرسق م ةغلولعسق مةغتىدمعس غ سق بربغغاماسس42-36ق ولةغاسسمغمس -10
تغ سةغبقستبا  هغغاس غ سق ولةغغاسسق ةغاإلوعس وغغدستغمس  غادعستغغدر  سق ولغا س لغغ سق حمغ سق ةغغتوال  س قرتوغا سق لغغغعس ق 

(س ق تحغغا مس)ولةغغعس41(س ت مغغ سق مةغغئ  لعس)ولةغغعس40(س ق ت وغغوسق غغذقت س)ولةغغعس39 قة غغدقدس ق  لغغسس)ولةغغعس
 (.س42

بدقلعسق برباماس لصممسق هد سس لدستمسىال سص سولةعسقةتىدقمسبلسسق لبلاسسق ت سذصرسس قةتىدمسس  س
   سمبعس د  سقبتكاةعسإلحدسقبتها سق برباماسصماسلحم س( 2000، )عادل عبد هللاممس  ادعسق تدر  سصماسيذصرس

س ل سقةتمرقرسأ رهس  حا يتوسىال س ترعسق متاإلحعس لدسلةتمرس   سماسإلحد ا.س

  غغغيمس غغ سق م ةغغغلو س  لغغغمس لغغدسلغغغامسق إلا  غغامسإلحغغغر سق بربغغاماس لغغغ سموم  غغعسمغغغمسق م صمغغيمسق متىس
ق بلسس إلحدس لرقرهسممسواببهمسلاماسبدرقةعسقةتوال لعس ل س يبغعسمغمسق ولغا سق متىللغيمس وللغًاسق وابللغعس لغتحلمس

(سغيغغرسأ  ئغغ سق ولغغا سق غغغذيمستتضغغمبهمسق حيبغغعسق بهائلغغعس لإل غغغ س لغغامسق إلا غغ سق   سإلولغغاسسمةغغغت يسس5)مس س
دهس أ ض سسق بتائاس حا لعسبرباماسق حغال سإلا م ةغلو سق مةغتىدمس غ سق ةل  سق ت ق و سلب ستوبيقسق برباماس إلح

ق إل غغ سق  غغا  س غغ ست مغغيمسق ةغغل  سق تغغ ق و س غغديسق ولغغا سق متىللغغيمس وللغغًاسق وغغابليمس لغغتحلمس   ضغغحسق وغغد  س
سق تا  س ذهسق بتائا:س

ستطالعية فى السلوك التوافقي  قبل وبعد ( وداللتها للفرق بين متوسطات رتب درجات عينة الدراسة اال U,W,Z( قيم )  4جدول ) 
 تطبيق البرنامج  مباشرة

متوسط  المجموعة الفئة 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

الدراسة 
 االستطالعية

- 15.0 0.0 15.0 3.0 قبل البرنامج
2.619 

دالة عند 
 40.0 8.0 بعد البرنامج 0.5
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:ستحتمدسق درقةغعسق  ا لغعس لغ سق مغبهاسق تور بغ سإلا تإلار غاستوربغعس غد هاسسريبيثالثا : منهج الدراسة والتصميم التج
ق ةاة سيتم  س  سق تحر س ل س حا لعسق برباماس)صمتغيرسمةتو س(  ست ةيمسق ةل  سق ت ق و س)سصمتغيرستاإلعس(س،س

سضاإلوعس.سس تحتمدسق درقةعس ل ست ملمستور ب سذىس ال سموم  اسسمتوابةعسموم  تيمستور بيتيمس موم  عس
سقتإلعسق إلا  سق ىو قسسق تا لعس  سةبي سق ولامسبهذهسق درقةعس تبليذ اس:سرابعا : خطوات الدراسة:

قىتلارسأ رقدسق حيبعسممسق ولا سق مويديمس  سمدرةعسق تربلعسق لصر عسإللبرقسق ىلمغعس،سمغمس ئغعسق وغابليمس لغتحلمس-1
بيبلغوس لغغغذصا س)سق  غ رعسق رقإلحغعسس-ةغتابل ردسممسىال ستوبيقسمولغاسس70مممستو سبةإلعسق ذصا س ديهمس مس

 .س1998(ترومعس قف دقدس  لسسصام سمللصعس،س
ست ديدسق د قسسق مةتىدمعس  سق درقةعس. -1
مغغمسق تالميغغغذس ق موم  غغغعسس12  غغغدد اسس1توةغغلمسأ غغغرقدسق حيبغغعس  غغغ س غغال سموم  غغغاسسق موم  غغغعسق تور بلغغعس -2

 س0عسق ضاإلوعسصذ  ًسممسق تالميذسصذ  س،س ق موم  س12  دد اسس2ق تور بلع
  ورق سق ولاسسق وبل س مةت ىسق ةل  سق ت ق و سس دىس يبعسق درقةعسإلموم  اتهاسق  ال س. -3

 0 ورق سق موابةعسبيمسموم  اسسق درقةعس -4

   دقدسق برباماسق تدر ب سسق مةتىدمس  رقدسق موم  تيمسق تور بيتيمس ق تأكدسممس ال يتوس لتوبيقس. -5

أةغابلعسس10ولةغعس  مغدعسس42ق تدر ب س لغ سق موم  غعسق تور بلغعس لغ سمغدىسلامسق إلا  سبتوبيقسق برباماس -6
0 

  ورق سق ولاسسق إلحديس لةل  سق ت ق و س ل سأ رقدسق حيبعسإلموم  اتهاس. -7

  ورق سق ولاسسق تتإلح سإلحدسمر رسلهرسممستوبيقسق برباماس. -8

ورق سق حمللغاسسقة  غائلعسق مباةغإلعس،س لغدسقةغتىدمسق إلا غ -9  سق ةغا ي سقة  غائلعست  لحسق ةتواإلاسس قف
سق تا لعس ةتىالصسق بتائاس:

  Mann-Whitney(U)  تب سس-قىتإلارسمام -1

سWilcoxon(W)قىتإلارس  لك صة مس -2
 Zللمعس -3

 قةتىالصسق بتائاس تلةير اس. -10

  بوسق درقةعسممسبتائاس الةتلادعسمبهاسمةتوبالسسس لاغعسإلح سق ت  لاسسممسىال سماسأةلرس -11

 النتائج :

:سسيبصسق لر سق   سممس غر  سق درقةغعس لغ سأبغو:ست وغدس غر قسذقسسد  غعس   غائلعسسنتائج الفرض األولس-1
بيمسمت ةو سرت سدرواسسأ رقدسق موم  عسق تور بلعسق    سق ت ستتلو سق برباماسق م ةلو سصاةتماسس وطس درواسس

  غا حسأ غرقدسق موم  غعسإلحدستوبيقسق بربغاماسق تغدر ب سمإلالغرعس ذ غ سسق ت ق و ق ةل  سأ رقدسق موم  عسق ضاإلوعس  س
،س Mann – Whitenyس(U)  تبغ سسس-  ىتإلغارس غ عس غذقسق لغر ستغمسقةغتىدقمسقىتإلغارسمغامق تور بلغعسق   غ س،س

 إلارقمتر غعس لتحغر س لغ سد  غعسق لغر قسبغيمسمت ةغواسسةغا ي سصأس(Z) للمغعس،سس WilcoxON (w    لكةغ مس)
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.س صابسسق بتائاسصماسي ض هاسق ود  سيقسق برباماسمإلالرعإلحدستوبق رت س درواسسق موم  تيمسق تور بلعس ق ضاإلوعس
س:ق تا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والضابطة فى  1( وداللتها للفرق بين متوسط الرتب لدرجات المجموعتين التجريبية U,W,Z( يبين قيم ) 4جدول )
 السلوك التوافقي بعد تطبيق البرنامج مباشرة

فئة 
 السلوك

مجموع  متوسط الرتب المجموعة
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

األداء 
 االستقاللي

- 93.0 15.0 93.0 7.75 1التجريبية
3.343 

دالة عند 
 207.0 17.25 الضابطة 0.1

النمو 
 البدني

- 147.50 69.50 147.50 12.29 1التجريبية
0.148 

 غير دالة

 152.50 12.71 الضابطة

النشاط 
 االقتصادي

- 106.0 28.0 106.0 8.83 1التجريبية
2.594 

 غير دالة

 194.0 16.17 الضابطة

ارتقاء 
 اللغة

- 91.0 13.0 91.0 7.58 1التجريبية
3.488 

دالة عند 
  209.0 17.42 الضابطة 0.1

األعداد 
 والوقت

- 131.0 53.0 131.0 10.92 1التجريبية
1.155 

 غير دالة

 169.0 14.08 الضابطة

األنشطة 
 المنزلية

- 102.50 24.50 102.50 8.54 1التجريبية
2.863 

دالة عند 
 197.50 16.46 الضابطة 0.5

النشاط 
 المهني

- 105.0 27.0 105.0 8.75 1التجريبية
2.651 

 غير دالة

 195.0 16.25 الضابطة

التوجه 
 الذاتي

- 85.50 7.50 85.50 7.13 1التجريبية
3.803 

دالة عند 
 214.50 17.88 الضابطة 0.1

تحمل 
 المسؤولية

- 92.0 14.0 92.0 7.67 1التجريبية
3.413 

دالة عند 
 208.0 17.33 الضابطة 0.1
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التنشئة 
 االجتماعية

- 119.0 41.0 119.0 9.92 1التجريبية
1.822 

 غير دالة 

 181.0 15.08 الضابطة

السلوك 
 التوافقي

- 80.0 2.0 80.0 6.67 1التجريبية
4.047 

دالة عند 
 220.0 18.33 الضابطة 0.1

يتضغغغحسمغغغمسق وغغغد  سق ةغغغابقس وغغغ دس غغغر قسذقسسد  غغغعس   غغغائلعس غغغ سق دق سق ةغغغتوال  س قرتوغغغا سق لغغغغعسسسسسسسسس
 ق موم  غعسس1 ق بلوعسق مبز لعس ق ت ووسق ذقت س   سق ةل  سق ت ق و سإل لعس امعس،سبيمسق موم  عسق تور بلغعس

ق غغعس   غغائلاس غغ سق بمغغ سق بغغدب س،س قتضغغحسألضغغاس غغدمس وغغ دس غغر قسدس1ق ضغغاإلوعس  غغا حسق موم  غغعسق تور بلغغعس
س1 ق بلغغغغا،سق لت غغغغاديس ق  غغغغدقدس ق  لغغغغسس ق بلغغغغا،سق مهبغغغغ س ق تبلغغغغئعسق وتما لغغغغعسبغغغغيمسق موم  غغغغعسق تور بلغغغغعس

س0 ق موم  عسق ضاإلوعس
:سيغغغبصسق لغغغر سق  غغغاب سمغغغمس غغغر  سق درقةغغغعس لغغغ سأبغغغو:ست وغغغدس غغغر قسذقسسد  غغغعسسنتاااائج الفااارض الثاااانيس-2

أ غغرقدسق موم  غغعسق تور بلغغعسق  ابلغغعسق تغغ ستتلوغغ سق بربغغاماسق م ةغغلو سمغغعسس   غغائلعسبغغيمسمت ةغغو سرتغغ سدروغغاس
إلحغدستوبيغقسق بربغاماسق تغدر ب سمإلالغرعس ذ غ سسق تغ ق و ق ةغل  سق ملارصعس درواسسأ رقدسق موم  عسق ضاإلوعس غ س

س(U)سس  تبغ س-  ىتإلارس  عس ذقسق لر ستمسقةغتىدقمسقىتإلغارسمغام  ا حسأ رقدسق موم  عسق تور بلعسق  ابلعس،س
Mann – Whiteny للمغغعس (Z)إلارقمتر غغعس لتحغغر س لغغ سد  غغعسق لغغر قسبغغيمسمت ةغغواسسق رتغغ سةغغا ي سصأس 

س  تضحسذ  س  سق ود  سق تا  :سسلب ستوبيقسق برباماسق تدر ب س إلحدهس،سسق تور بلعسع درواسسق موم  
 المجموعتين( وداللتها للفرق بين متوسط الرتب لدرجات  U,W,Z( يبين قيم ) 5جدول )

 بعد تطبيق البرنامج امباشرةالسلوك التوافقي والضابطة فى  2التجريبية

فئة 
 السلوك

مجموع  متوسط الرتب المجموعة
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

األداء 
 االستقاللي

- 80.0 2.0 80.0 6.67 2التجريبية
4.089 

دالة عند 
 220.0 18.33 الضابطة 0.1

النمو 
 البدني

- 91.0 13.0 91.0 7.58 2التجريبية
3.448 

دالة عند 
 209.0 17.42 الضابطة 0.1

النشاط 
 االقتصادي

- 83.50 5.50 83.50 6.96 2التجريبية
3.890 

دالة عند 
 216.50 18.04 الضابطة 0.1

ارتقاء 
 اللغة

- 79.0 1.0 79.0 6.58 2التجريبية
4.144 

دالة عند 
 221.0 18.42 الضابطة 0.1

األعداد 
 والوقت

دالة عند  2.50- 108.0 30.0 108.0 9.0 2التجريبية
 192.0 16.0 الضابطة 0.1

األنشطة 
 المنزلية

- 80.0 2.0 80.0 6.67 2التجريبية
4.097 

دالة عند 
 220.0 18.33 الضابطة 0.1

النشاط 
 المهني

- 79.0 1.0 79.0 6.58 2التجريبية
4.150 

 دالة عند
 221.0 18.42 الضابطة 0.1

التوجه 
 الذاتي

- 78.0 0.0 78.0 6.50 2التجريبية
4.240 

دالة عند 
 222.0 18.50 الضابطة 0.1

تحمل 
 المسؤولية

- 80.0 2.0 80.0 6.67 2التجريبية
4.089 

دالة عند 
 220.0 18.33 الضابطة 0.1
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التنشئة 
 االجتماعية

- 80.0 2.0 80.0 6.67 2التجريبية
4.094 

دالة عند 
 220.0 18.33 الضابطة 0.1

السلوك 
 التوافقي

- 78.0 0.0 78.0 6.50 2التجريبية
4.162 

دالة عند 
 222.0 18.50 الضابطة 0.1

يتضغغحسمغغمسق وغغد  سق ةغغابقس وغغ دس غغر قسذقسسد  غغعس   غغائلعس غغ سصغغ سأإلحغغادسق ةغغل  سق تغغ ق و سسبغغيمسسسسسسسسس
 ق تغغغ ستلوغغغسسق بربغغغاماسق م ةغغغلو سصاةغغغتماسس ملغغغارصعس ق موم  غغغعسق ضغغغاإلوعس  غغغا حسس2ق تور بلغغغعسسق موم  غغغعس

س0س2ق موم  عسق تور بلعس
:سيغغبصسق لغغر سق  ا غغ سمغغغمس غغر  سق درقةغغعس لغغ سأبغغغو:ست وغغدس غغر قسذقسسد  غغغعسسنتااائج الفاارض الثالاااث -3

عسق تور بلعسق    سق ت ستتلو سق برباماسق م ةلو سصاةتماسس   ائلعسبيمسمت ةو سرت سدرواسسأ رقدسق موم  
ق تغغ ق و سلبغغ ستوبيغغقسق بربغغاماس دروغغاسسبلغغسسق موم  غغعسإلحغغدستوبيغغقسق بربغغاماس  غغا حسأ غغرقدسق ةغغل  س وغغطس غغ س

 – Mannس(U)  تبغغ سسس-  ىتإلغغارس غغ عس غغذقسق لغغر ستغغمسقةغغتىدقمسقىتإلغغارسمغغامسق موم  غغعسإلحغغدسق توبيغغقس،

Whiteny للمغغغعس (Z)إلارقمتر غغغعس لتحغغغر س لغغغ سد  غغغعسق لغغغر قسبغغغيمسمت ةغغغواسسق رتغغغ س غغغدرواسسةغغغا ي سصأس 
س  تضحسذ  س  سق ود  سق تا  :سسلب ستوبيقسق برباماسق تدر ب س إلحدهس،سسق تور بلعسعق موم  

 
 ( وداللتها للفرق بين متوسط الرتب لدرجات المجموعة U,W,Z( يبين قيم ) 6جدول ) 

 قبل تطبيق البرنامج وبعده  التوافقي السلوكالتجريبية األولى  فى 

فئة 
 السلوك

متوسط  المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

األداء 
 االستقاللي

- 106 28.0 106.0 8.83 قبل 1التجريبية
2.605 

غير 
 194.0 16.17 بعد 1التجريبية دالة

النمو 
 البدني

- 135.0 57.0 135.0 11.25 قبل 1التجريبية
0.884 

غير 
 165.0 13.75 بعد 1التجريبية دالة

النشاط 
 االقتصادي

- 108.0 30.0 108.0 9.0 قبل 1التجريبية
2.475 

غير 
 192.0 16.0 بعد 1التجريبية دالة

ارتقاء 
 اللغة

- 90.50 12.50 90.50 7.54 قبل 1التجريبية
3.473 

دالة عند 
 209.50 17.46 بعد 1التجريبية 0.1

األعداد 
 والوقت

- 119.50 41.50 119.50 9.96 قبل 1التجريبية
1.835 

غير 
 180.50 15.04 بعد 1التجريبية دالة

األنشطة 
 المنزلية

- 92.0 14.0 92.0 7.67 قبل 1التجريبية
3.413 

دالة عند 
 208.0 17.33 بعد 1التجريبية 0.1

النشاط 
 المهني

- 104.0 26.0 104.0 8.67 قبل 1التجريبية
2.706 

غير 
 196.0 16.33 بعد 1التجريبية دالة

التوجه 
 الذاتي

- 93.0 15.0 93.0 7.75 قبل 1التجريبية
3.379 

دالة عند 
 207.0 17.25 بعد 1التجريبية 0.1

تحمل 
 المسؤولية

- 94.0 16.0 94.0 7.83 قبل 1التجريبية
3.295 

دالة عند 
 206.0 17.17 بعد 1التجريبية 0.1

التنشئة 
 االجتماعية

- 94.0 16.0 94.0 7.83 قبل 1التجريبية
3.267 

دالة عند 
 206.0 17.17 بعد 1التجريبية 0.1
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السلوك 
 التوافقي

- 83.50 5.50 83.5 6.96 قبل 1التجريبية
3.844 

دالة عند 
 216.5 18.04 بعد 1التجريبية 0.1

يتضغغغحسمغغغمسق وغغغد  سق ةغغغابقس وغغغ دس غغغر قسذقسسد  غغغعس   غغغائلعس غغغ سقرتوغغغا سق لغغغغعس ق بلغغغوعسق مبز لغغغعسسسسسسسسس
 ق ت وغغوسق غغذقت س ت مغغ سق مةغغئ  لعس ق تبلغغئعسق وتما لغغعسس  غغ سق ةغغل  سق تغغ ق و سإل غغلعس امغغعس،سبغغيمسق موم  غغعس

مستيهغرس غر قسدق غعس   غائلاس غ سلب س إلحدستوبيقسق برباماسق م ةلو سصاةتماسس وطس،س  س غيمس غس1ق تور بلعس
س0إلال سق إلحادسبيمسبلسسق موم  عسق تور بلعسلب س إلحدستوبيقسق برباماس

:سيغغبصسق لغر سق رقإلغعس لغ سأبغوس:ست وغغدس غر قسذقسسد  غعس   غائلعسبغيمسمت ةغغو سسنتاائج الفارض الرابا س-4
ق ت ق و سق ةل  سرت سدرواسسأ رقدسق موم  عسق تور بلعسق  ابلعسق ت ستتلو سق برباماسق م ةلو سمعسق ملارصعس  س

 توبيغغقس،سلبغغ ستوبيغغقسق بربغغاماس دروغغاسسبلغغسسق موم  غغعسإلحغغدستوبيغغقسق بربغغاماس  غغا حسأ غغرقدسق موم  غغعسإلحغغدسق
س(Z) للمغغعس Mann – Whitenyس(U)  تبغغ سسس-  ىتإلغغارس غغ عس غغذقسق لغغر ستغغمسقةغغتىدقمسقىتإلغغارسمغغام

ق ضغغغاإلوعسلبغغغ سسع إلارقمتر غغغعس لتحغغغر س لغغغ سد  غغغعسق لغغغر قسبغغغيمسمت ةغغغواسسق رتغغغ س غغغدرواسسق موم  غغغةغغغا ي سصأ
 توبيقسق برباماس إلحدهس،س  تضحسذ  سممسق ود  سق تا  :س

 
 

 ( وداللتها للفرق بين متوسط الرتب لدرجات المجموعة U,W,Z( يبين قيم ) 7جدول )

 قبل تطبيق البرنامج وبعده  التوافقيالسلوك التجريبية الثانية  فى 

فئة 
 السلوك

متوسط  المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

األداء 
 االستقاللي

- 79.0 1.0 79.0 6.58 قبل 2التجريبية
4.197 

دالة عند 
 221.0 18.42 بعد 2التجريبية 0.1

النمو 
 البدني

- 89.0 11.0 89.0 7.42 قبل 2التجريبية
3.560 

دالة عند 
 211.0 17.58 بعد 2التجريبية 0.1

النشاط 
 االقتصادي

- 81.50 3.50 81.0 6.79 قبل 2التجريبية
4.015 

دالة عند 
 218.0 18.21 بعد 2التجريبية 0.1

ارتقاء 
 اللغة

- 82.0 4.0 82.0 6.83 قبل 2التجريبية
3.951 

دالة عند 
 218.0 18.17 بعد 2التجريبية 0.1

األعداد 
 والوقت

- 104.0 26.0 104.0 8.67 قبل 2التجريبية
2.750 

دالة عند 
 196.0 16.33 بعد 2التجريبية 0.5

األنشطة 
 المنزلية

- 80.50 2.50 80.50 6.71 قبل 2التجريبية
4.057 

دالة عند 
 219.50 18.29 بعد 2التجريبية 0.1

النشاط 
 المهني

- 82.50 4.50 82.50 6.88 قبل 2التجريبية
3.940 

دالة عند 
 217.50 18.13 بعد 2التجريبية 0.1

التوجه 
 الذاتي

- 78.0 0.0 78.0 6.50 قبل 2التجريبية
4.227 

دالة عند 
 222.0 18.50 بعد 2التجريبية 0.1

تحمل 
 المسؤولية

- 81.50 3.50 81.50 6.79 قبل 2التجريبية
3.980 

دالة عند 
 218.50 18.21 بعد 2التجريبية 0.1

التنشئة 
 االجتماعية

- 79.50 1.50 79.50 6.63 قبل 2التجريبية
4.120 

دالة عند 
 220.50 18.38 بعد 2التجريبية 0.1
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السلوك 
 التوافقي

- 78.0 0.0 78.0 6.50 قبل 2التجريبية
4.161 

دالة عند 
 222.0 18.50 بعد 2التجريبية 0.1

يتضغغحسمغغمسق وغغد  سق ةغغابقس وغغ دس غغر قسذقسسد  غغعس   غغائلعس غغ سصغغ سأإلحغغادسق ةغغل  سق تغغ ق و سسبغغيمسسسسسسسسس
س0لب س إلحدستوبيقسق برباماسق م ةلو س  ا حسق موم  عسق تور بلعسإلحدسق توبيقسس2ق موم  عسق تور بلعسس

:سسيبصسق لر سق ىغامسسمغمس غر  سق درقةغعس لغ سأبغو:ست وغدس غر قسذقسسد  غعسسنتائج الفرض الخاماس-5
   ائلعسبيمسمت ةو سرت سدرواسسأ رقدسق موم  عسق تور بلعسق    سق ت ستتلو سق برباماسق م ةلو سصاةتماسس

ق ةغغغل  سعسق ملغغغارصعس غغغ س وغغغطس دروغغغاسسأ غغغرقدسق موم  غغغعسق تور بلغغغعسق  ابلغغغعسق تغغغ ستتلوغغغ سق بربغغغاماسق م ةغغغلو سمغغغ
س-  ىتإلغغارس غغ عس غغذقسق لغغر ستغغمسقةغغتىدقمسقىتإلغغارسمغغامق تغغ ق و س  غغا حسأ غغرقدسق موم  غغعسق تور بلغغعسق  ابلغغعس،س

 إلارقمتر غغغعس لتحغغغر س لغغغ سد  غغغعسق لغغغر قسبغغغيمسةغغغا ي سصأس(Z) للمغغغعس Mann – Whitenyس(U)  تبغغغ سس
دسقبتهغغا س تغغرعسق متاإلحغغعس،س  تضغغحسذ غغ س غغ سإلحغغدسق توبيغغقس إلحغغسق تور بلغغعسعمت ةغغواسسق رتغغ س غغدرواسسق موم  غغ

سق ود  سق تا  :س
 
 
 
 

 ( وداللتها للفرق بين متوسط الرتب لدرجات المجموعة U,W,Z( يبين قيم ) 8جدول )
 فى السلوك التوافقى بعد تطبيق البرنامج   2والتجريبية 1التجريبية

فئة 
 السلوك

مجموع  متوسط الرتب المجموعة
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

األداء 
 االستقاللي

- 102.0 24.0 102.0 8.50 1التجريبية
2.816 

دالة عند 
 198.0 16.50 2التجريبية  0.5

النمو 
 البدني

- 92.0 14.0 92.0 7.67 1التجريبية
3.387 

دالة عند 
 208.0 17.33 2التجريبية  0.1

النشاط 
 االقتصادي

- 93.50 15.50 93.50 7.79 1التجريبية
3.315 

دالة عند 
 206.50 17.21 2التجريبية  0.1

ارتقاء 
 اللغة

- 98.50 20.50 98.50 8.21 1التجريبية
3.016 

دالة عند 
 201.50 16.79 2التجريبية  0.1

األعداد 
 والوقت

- 121.0 43.0 121.0 10.08 1التجريبية
1.726 

دالة عند 
 179.0 14.92 2التجريبية  0.1

األنشطة 
 المنزلية

- 95.50 17.50 95.0 7.96 1التجريبية
3.187 

 غير دالة

 204.0 17.04 2التجريبية 

النشاط 
 المهني

- 99.0 21.0 99.0 8.25 1التجريبية
2.991 

دالة عند 
 201.0 16.75 2التجريبية  0.1

التوجه 
 الذاتي

- 92.0 14.0 92.0 7.67 1التجريبية
3.408 

دالة عند 
 208.0 17.33 2التجريبية  0.1

تحمل 
 المسؤولية

- 102.0 24.0 102.0 8.50 1التجريبية
2.803 

دالة عند 
 198.0 16.50 2التجريبية  0.5

التنشئة 
 االجتماعية

- 87.50 9.50 87.50 7.29 1التجريبية
3.662 

دالة عند 
 212.50 17.71 2التجريبية  0.1
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السلوك 
 التوافقي

- 78.0 0.0 78.0 6.50 1التجريبية
4.162 

دالة عند 
 222.0 18.50 2التجريبية  0.1

يتضحسممسق ود  سق ةغابقس وغ دس غر قسذقسسد  غعس   غائلعس غ سصغ سأإلحغادسق ةغل  سق تغ ق و سسبغيمسسسسسسسسسسسس
س0س2  ا حسق موم  عسق تور بلعسسس2 ق موم  عسق تور بلعسس1ق موم  عسق تور بلعس

 غر قسذقسسد  غعسسد:سسيبصسق لر سق ةادسسممس ر  سق درقةعس ل سأبو:س ست والفرض السادا نتائجس-6
ق تغغ ق و سلبغغ ستوبيغغقسق بربغغاماسق ةغغل  س   غغائلعسبغغيمسمت ةغغو سرتغغ سدروغغاسسأ غغرقدسق موم  غغعسق ضغغاإلوعس غغ س

  تبغ سسس-م  ىتإلارس  عس ذقسق لر ستمسقةتىدقمسقىتإلغارسمغا درواسسبلسسق موم  عسإلحدستوبيقسق برباماس،سس
(U)سMann – Whiteny للمغغعس (Z)إلارقمتر غغعس لتحغغر س لغغ سد  غغعسق لغغر قسبغغيمسمت ةغغواسسةغغا ي سصأس 

سإلحدسق توبيقس إلحدسقبتها س ترعسق متاإلحعس،س  تضحسذ  س  سق ود  سق تا  :سسق تور بلعسعق رت س درواسسق موم  
 
 
 
 
 
 

 الرتب لدرجات المجموعة ( وداللتها للفرق بين متوسط U,W,Z( يبين قيم )  9جدول ) 

 قبل تطبيق البرنامج وبعده  التوافقيالسلوك الضابطة  فى 

فئة 
 السلوك

متوسط  المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

األداء 
 االستقاللي

- 146.50 68.50 153.50 12.79 قبل  الضابطة
0.206 

غير 
 146.50 12.21 بعد الضابطة دالة

النمو 
 البدني

- 138.0 60.0 138.0 11.50 قبل الضابطة
0.710 

غير 
 162.0 13.50 بعد الضابطة دالة

النشاط 
 االقتصادي

- 129.0 51.0 171.0 14.25 قبل الضابطة
1.266 

غير 
 129.0 10.75 بعد الضابطة ا دالة

ارتقاء 
 اللغة

غير  1.220 130.50 52.50 169.50 14.13 قبل الضابطة
 130.50 10.88 بعد الضابطة دالة

األعداد 
 والوقت

- 142.50 46.50 157.5 13.13 قبل الضابطة
0.464 

غير 
 142.50 11.88 بعد الضابطة دالة

األنشطة 
 المنزلية

- 125.50 47.50 174.50 14.54 قبل الضابطة
1.533 

غير 
 125.50 10.46 بعد الضابطة دالة

النشاط 
 المهني

- 126.0 48.0 174.0 14.50 قبل الضابطة
1.449 

غير 
 126.0 10.50 بعد الضابطة دالة

التوجه 
 الذاتي

غير  1.359 128.00 64.50  157.50 13.13 قبل الضابطة
 142.50 11.88 بعد الضابطة دالة

تحمل 
 المسؤولية

- 128.0 50.0 172.0 14.33 قبل الضابطة
1.356 

غير 
 128.0 10.67 بعد الضابطة دالة

التنشئة 
 االجتماعية

- 138.50 60.50 161.50 13.46 قبل الضابطة
0.685 

غير 
 138.50 11.54 بعد الضابطة دالة

غير - 124.50 46.50 175.50 14.63 قبل الضابطةالسلوك 
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 دالة 1.479 124.50 10.38 بعد الضابطة التوافقي

يتضحسممسق ود  سق ةابقس دمس و دس ر قسذقسسد  عس   ائلعس  سص سأإلحادسق ةل  سق تغ ق و سسبغيمسسسسسسسسس
س0ق موم  عسق ضاإلوعسلب س إلحدستوبيقسق برباماسق م ةلو س

ذقسسد  غعسس غر قسسد:سسيغبصسق لغر سق ةغاإلعسمغمس غر  سق درقةغعس لغ سأبغو:س ست وغسنتائج الفرض الساب س-7
   ائلعسبيمسمت ةو سرت سدرواسسأ رقدسق موم  عسق تور بلعسق    سق ت ستتلو سق برباماسق م ةلو سصاةتماسس

  ىتإلغغارس،سسق تغغ ق و سإلحغغدستوبيغغقسق بربغغاماس دروغاسسبلغغسسق موم  غغعسإلحغغدسقبتهغغا س تغغرعسق متاإلحغغعق ةغغل  س وغطس غغ س
ةغغا ي سصأس(Z) للمغغعس Mann – Whitenyس(U)  تبغغ سسس- غغ عس غغذقسق لغغر ستغغمسقةغغتىدقمسقىتإلغغارسمغغام

إلحغدسق توبيغقس إلحغدسسق تور بلغعسع إلارقمتر عس لتحر س ل سد  عسق لر قسبغيمسمت ةغواسسق رتغ س غدرواسسق موم  غ
سقبتها س ترعسق متاإلحعس،س  تضحسذ  س  سق ود  سق تا  :س

  
 
 
 
 
 

 لمجموعة( وداللتها للفرق بين متوسط الرتب لدرجات ا U,W,Z( يبين قيم ) 10جدول )
 فى السلوك التوافقي بعد تطبيق البرنامج وبعد انتهاء فترة المتابعة 1التجريبية

فئة 
 السلوك

متوسط  المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

األداء 
 االستقاللي

بعد  1التجريبية
 التطبيق

11.33 136.0 58.0 136.0 -
0.826 

غير 
 دالة

بعد  1التجريبية
 المتابعة

13.67 164.0 

النمو 
 البدني

بعد  1التجريبية
 التطبيق

10.96 131.50 53.50 131.50 -
1.087 

غير 
 دالة

بعد  1التجريبية
 المتابعة

14.04 168.50 

النشاط 
 االقتصادي

بعد  1التجريبية
 التطبيق

11.04 132.50 54.50 132.50 -
1.087 

غير 
 دالة

بعد  1التجريبية
 المتابعة

13.96 167.50 

ارتقاء 
 اللغة

بعد  1التجريبية
 التطبيق

10.88 130.50 52.50 130.50 -
1.164 

غير 
 دالة

بعد  1التجريبية
 المتابعة

14.13 169.50 

األعداد 
 والوقت

بعد  1التجريبية
 التطبيق

9.83 118.0 40.0 118.0 -
1.921 

غير 
 دالة

بعد  1التجريبية
 المتابعة

15.17 182.0 

األنشطة 
 المنزلية

بعد  1التجريبية
 التطبيق

11.13 13305 55.50 133.50 -
0.990 

غير 
 دالة

بعد  1التجريبية
 المتابعة

13.88 166.50 
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النشاط 
 المهني

بعد  1التجريبية
 التطبيق

11.67 140.0 62.0 140.0 -
0.591 

غير 
 دالة

بعد  1التجريبية
 المتابعة

13.33 160.0 

التوجه 
 الذاتي

بعد  1التجريبية
 التطبيق

10.67 128.0 50.0 128.0 -
1.313 

غير 
 دالة

بعد  1التجريبية
 المتابعة

14.33 172.0 

تحمل 
 المسؤولية

بعد  1التجريبية
 التطبيق

10.83 130.0 52.0 130.0 -
1.185 

غير 
 دالة

بعد  1التجريبية
 المتابعة

14.17 170.0 

التنشئة 
 االجتماعية

بعد  1التجريبية
 التطبيق

11.15 138.0 60.0 138.0 -
0.704 

غير 
 دالة

بعد  1التجريبية
 المتابعة

13.50 162.0 

السلوك 
 التوافقي

بعد  1التجريبية
 التطبيق

10.08 121.0 43.0 121.0 -
1.681 

غير 
 دالة

بعد  1التجريبية
 المتابعة

14.92 179.0 

يتضحسممسق ود  سق ةابقس دمس و دس ر قسذقسسد  عس   ائلعس  سص سأإلحادسق ةل  سق تغ ق و سسبغيمسسسسسسسسس
س0إلحدستوبيقسق برباماس إلحدسقبتها س ترعسق متاإلحعسس1ق موم  عسق تور بلعسس

 غغر قسذقسسد  غغعسسد:سسيغغبصسق لغغر سق  غغاممسمغغمس غغر  سق درقةغغعس لغغ سأبغغو:سست وغغسنتااائج الفاارض الثااامن -8
   غغائلعسبغغيمسمت ةغغو سرتغغ سدروغغاسسأ غغرقدسق موم  غغعسق تور بلغغعسق  ابلغغعسق تغغ ستتلوغغ سق بربغغاماسق م ةغغلو سمغغعس

ق تغغغ ق و سإلحغغغدستوبيغغغقسق بربغغغاماس دروغغغاسسبلغغغسسق موم  غغغعسإلحغغغدسقبتهغغغا س تغغغرعسق متاإلحغغغعس،سق ةغغغل  سق ملغغغارصعس غغغ س
س(Z) للمغغعس Mann – Whitenyس(U)س  تبغغ سس-  ىتإلغغارس غغ عس غغذقسق لغغر ستغغمسقةغغتىدقمسقىتإلغغارسمغغام

إلحغغغدسسق تور بلغغغعسع إلارقمتر غغغعس لتحغغغر س لغغغ سد  غغغعسق لغغغر قسبغغغيمسمت ةغغغواسسق رتغغغ س غغغدرواسسق موم  غغغةغغغا ي سصأ
سق توبيقس إلحدسقبتها س ترعسق متاإلحعس،س  تضحسذ  س  سق ود  سق تا  :س

 
 
 
 
 
 
 

 رجات المجموعة( وداللتها للفرق بين متوسط الرتب لد U,W,Z( يبين قيم ) 11جدول )
 فى السلوك التوافقي بعد تطبيق البرنامج وبعد انتهاء فترة المتابعة 2التجريبية

فئة 
 السلوك

متوسط  المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

األداء 
 االستقاللي

- 144.500 66.500 155.50 12.96 بعد التطبيق 2التجريبية
0.337 

غير 
 144.50 12.04 المتابعةبعد  2التجريبية دالة

النمو 
 البدني

- 123.50 45.50 176.50 14.71 بعد التطبيق 2التجريبية
1.562 

غير 
 123.50 10.29 بعد المتابعة 2التجريبية دالة
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النشاط 
 االقتصادي

- 110.0 32.0 .190 15.83 بعد التطبيق 2التجريبية
2.367 

غير 
 110.0 9.17 بعد المتابعة 2التجريبية دالة

ارتقاء 
 اللغة

- 124.0 46.0 176.0 14.67 بعد التطبيق 2التجريبية
1.540 

غير 
 124.0 10.33 بعد المتابعة 2التجريبية دالة

األعداد 
 والوقت

- 132.0 54.0 168.0 14.0 بعد التطبيق 2التجريبية
1.073 

غير 
 132.0 11.0 بعد المتابعة 2التجريبية دالة

األنشطة 
 المنزلية

- 127.50 49.50 172.50 14.38 بعد التطبيق 2التجريبية
1.343 

غير 
 127.50 10.63 بعد المتابعة 2التجريبية دالة

النشاط 
 المهني

- 126.0 48.0 174.0 14.50 بعد التطبيق 2التجريبية
1.433 

غير 
 126.0 10.50 بعد المتابعة 2التجريبية دالة

التوجه 
 الذاتي

- 138.0 60.00 162.0 13.50 بعد التطبيق 2التجريبية
0.758 

غير 
 138.0 11.50 بعد المتابعة 2التجريبية دالة

تحمل 
 المسؤولية

- 121.50 43.50 178.50 14.88 بعد التطبيق 2التجريبية
1.675 

غير 
 121.50 10.13 بعد المتابعة 2التجريبية دالة

التنشئة 
 االجتماعية

- 136.0 58.0 164.0 13.67 بعد التطبيق 2التجريبية
0.854 

غير 
 136.0 11.33 بعد المتابعة 2التجريبية دالة

السلوك 
 التوافقي

غير   109.50 31.50 190.50 15.88 بعد التطبيق 2التجريبية
 109.50 9.13 بعد المتابعة 2التجريبية دالة

يتضحسممسق ود  سق ةابقس دمس و دس ر قسذقسسد  عس   ائلعس  سص سأإلحادسق ةل  سق تغ ق و سسبغيمسسسسسسسسس
س0إلحدستوبيقسق برباماس إلحدسقبتها س ترعسق متاإلحعسس2ق موم  عسق تور بلعسس
 مناقشة وتفسير النتائج  

 لغغغ سق مومغغغ  تيمسق توغغغر بيتيمس وغغغ ستوبيغغغقسبربغغغاماسق درقةغغغعس وغغغدسسق تغغغ ق و إلحغغغدستوبيغغغقسمولغغغاسسق ةغغغل  سس
،س أإلحغادًقسأىغرىس وغدسسبرباماسق حال سإلا م ةلو تمست ةبهاسممسىال سسق ت ق و ق إلا  سأمس با سأإلحادًقس لةل  س

س دىس ل  سق ولا سق محاليمس وللًاسق وابليمس لتحلمس. هاسم د دعس غيرسدق عسةتواإلعسق سأمق إلا  س
س:سس هذهسق بتائاسمباللعمل دعس للر  س  لماسيل سس- وما لعسإل  رعسس–ا سسبتائاسق درقةعس لدسو
ق تغ ق و س  ست ةيمسق ةل  سسق حال سإلا م ةلو أيدسسبتائاسق درقةعس ا للعسسقة  ائ ممسىال سق ت لي سسسسسس
صاةغتماسس وغطسسربغاماسمإلالغرعق وابليمس لتحلمس ذ  سإلحغدستوبيغقسق بسق حوللع دىسق ولا سذ ىسقة العسس-وزئلاسس–

ق دق سق ةغتوال  ،سقرتوغا سق لغغع،س،سق بلغوعس غ سس1، ودست ةمسمةت ىسق ةل  سق ت ق و س غدىسق حيبغعسق تور بلغعس
  س يمس مستيهرسبتغائاسدق غعس   غائلاس غ ست ةغمسمةغت ىسق ةغل  سسق مبز لع،سق ت ووسق ذقت ،ست م سق مةل  لعس

أيغغغدسسبتغغغائاس سسق بلغغغا،سق مهبغغغ ،س سسق  غغغدقدس ق  لغغغسسسبلغغغا،سق لت غغغادي،ق بمغغغ سق بغغغدب ،سق سق تغغغ ق و س غغغ سو قبغغغ 
صاةغتماسس غدىسق ولغا سس-صللغاسس-ق تغ ق و سإلصغ سأإلحغادهسس  ست ةيمسق ةغل  سسق حال سإلا م ةلو ق درقةعس ا للعس

سساسيل دس ر  سق درقةعس.مم ملارصعس
 مغاسصغاب قسللغحر مسإلغوسسق تغ ق و ةغل صهمس غ سسسس2،سس1قةتمرسأ رقدسق حيبعسق تور ب أماس  س ترعسق متاإلحعس ودسس

مغغمسةغغحادعس رضغغاس  وغغعسإلغغا بلسس بغغدسللغغامهمسبهغغذهسق ةغغتواإلاسس،س غغذقسإلاةضغغا عس  غغ سرضغغاسق وما غغعس غغبهمس،س
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ةغغل صهمسق تغغ ق و س ذ غغ س غغ س تغغرعسق متاإلحغغعسممغغاسيل غغدس تبملغغعسقف ةاةغغهمسإلا ةغغحادعس ق  وغغعسإلغغا بلسسإلم اإلغغعسمغغد مس س
سدرقةعس.سممس ر  سق سق ةاإلعس ق  اممق لر س

وا سسبتائاس ذهسق درقةعس تلصدسأمسق ةتماسس لم ةلو سمغعسق ملغارصعسإلا  رصغعسأ سق غبغا سأ سق حغز سيغلدىسس
 ق غذيسل غد ست ةغبًاسألغ س لةغل  سق تغ ق و س غدىسس0 وغطس لم ةغلو س   ست ةمسق ةغل  سق تغ ق و سإلا مواربغعسإلا ةغتماس

ق حيبغغغغعسذ غغغغ سأمسق ملغغغغارصعسإلا  رصغغغغعسأ سق غبغغغغا سأ سق حغغغغز سيغغغغلدىس  غغغغ ستبملغغغغعسإلحغغغغ سق وغغغغدرقسس ق مهغغغغارقسسق حوللغغغغعس
سس0 ق وتما لعس ق بدبلعس ق بلةلع

ق  تلاوغاسسق ىا غع،س مسق م ةلو س هاسد رسصبيرس  ست ةمسمةت ىسق ةل  سق تغ ق و س غدىسق ولغا سذ ىسس
 ماست د وسممس  رقغس لوالعسق زقئغدعس تحلغمسإلحغ سةغل صلاسسقةيوابلغعس وغرقسق تحامغ سمغعسق بلحغا سسإل غ رعسموب  غعس
ممسقآلىر مس،سممسيلدىس  غ س  غدق ست ق غقسبلةغ سيتم غ س غ سق غت صمس غ سق بلحغا سس إلحغ سق ةغل صلاسسق ةغلبلعس،س

سس0ت ق قسمعسق ذقسس معسقآلىر م  ذقسممسلأبوسأمسل د ست ةباسصبيرقس  سق 

 لغغغغدسأكغغغغدسسبتغغغغائاس غغغغذهسق درقةغغغغعسأمس ألبلغغغغوعسق م ةغغغغلولعس  قئغغغغدس ديغغغغدعس ألولغغغغا سق متىللغغغغيمس وللغغغغاسس مغغغغمسق با لغغغغعس
ق وتما لعسلحتبرسق بلا،سق م ةلو سق وما  س ب رًقس امًاس  سبم سلى لعسق ول سق محاقس وللغًاس هغ سيبمغ س دلغوس

بابلغغغعس ق حد قبلغغغعس لوربغغغوس  غغغ سق لغغغىاصسق م لوغغغيمسإلغغغوس  ىل غغغوسمغغغمس  ةاةغغغوسق ةغغغل  سقةيوغغغاب س ل غغغررهسمغغغمسق 
إلا ىوغغ س،س مغغمسق با لغغعسق  رصلغغعسبوغغدسأمس ألبلغغوعسق م ةغغلولعستغغأ يرًقس غغ ستبملغغعسلدرقتغغوسق  رصلغغعس تبيلمهغغاس ت ةغغيمس

س(س25،س1989ق ت زرسق حضل سق ح ب سس)ببيلعسصام س،
 سق محغغاقس وللغغًاس غغرصسأكبغغرس أةغغرسس لبوغغاحسىغغال سق ملغغارصعس غغ سق بلغغوعس مغغمسق با لغغعسق  ودقبلغغعسيوغغدسق ولغغسسسسسسسسسسسسس

ق م ةغغلولعسمغغمسىغغال سق و غغعسق م ةغغلولعسق  رصلغغعس يغغزدقدسلغغح رهسإلصلابغغوس مصابتغغوس غغ سق متومغغعس تز  غغدهس غغذهسق بلغغوعس
تةغغغا دسمر غغغًاس ةغغغر رًقس تةغغغا دس لغغغ ستبملغغغعسةغغغل صوسقةيوغغغاب سممغغغاستز غغغدسمغغغمس وتغغغوس غغغ سبلةغغغو،س مغغغمسق با لغغغعسق حوللغغغعس

ق بلغغوعسق م ةغغلولعسمغغمسىغغال سم قلغغ سق و غغعسق م ةغغلولعسق  رصلغغعس لغغ ستبملغغعسق تغغذصرس قةدرق سق إل غغريس ق ةغغمح س
س2007)سة رسق لحرق ىس،سس0 ت ةلعسمدىسقبتإلا وس ت ةيمس غعسق  دي س ت ةيمسممسةل صوس محاملتوسمعسقآلىر م

س(سس36،
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 ملخص الدراسة  : 
 فعالية العالج بالموسيقى فى تحسين السلوك التوافقي لدى األطفال ذوى اإلعاقة العقلية القابلين للتعلم
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 حسن الفنجرى  حسن عبد الفتاح 0د
 جامعة بنها –أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية النوعية 

 
تهاادف هااذد الدراسااة إلااى تقااديم برنااامج للعااالج بالموساايقى لتحسااين الساالوك التااوافقي لعينااة ماان األطفااال     

وى هؤالء األطفال فاى المعاقين عقليًا القابلين للتعلم، واختبار فعالية هذا البرنامج فى اإلسهام فى تحسين مست
  0السلوك التوافقى

طفاااًل ماان األطفااال المعاااقين عقليااًا )فئااة القااابلين للااتعلم مماان يتااراوح  36وتتكااون عينااة الدراسااة ماان  
سانة مقسامين إلاى ثاالث مجموعاات متجانساة المجموعاة األولاى تجريبياة يطباق  13-10عمرهم ال مناي باين 

والمجموعااة الثانيااة تجريبيااة يطبااق عليهااا البرنااامج الموساايقى  عليهااا  البرنااامج الموساايقى كاسااتما  فقاا  ،
  0كاستما  ومشاركة، والمجموعة الثالثة : ضابطة ، وتعتمد الدراسة على المنهج التجريبى

بنياااة للاااذكاء، ومقيااااا السااالوك التاااوافقي، وبرناااامج العاااالج  –واساااتخدم الباحاااث مقيااااا ساااتانفورد  
وتماات االسااتعانة ب حااد يراعااى الجانااب النفسااي والجانااب الموساايقى، بالموساايقى الااذ  أعاادد الباحااث والااذى 

واساتخدام المتخصصين فى التربية الموسيقية العداد البرنامج الموسيقى والمشاركة فى تطبيقا  علاى العيناة ، 
  0(Z)وقيمة  (W)( وويلكولسون uويتنى ) –الباحث األساليب اإلحصائية اختبار مان 

عن فعالية برنامج العالج بالموسيقى فى تحساين السالوك التاوافقي لاطفاال  وقد أسفرت نتائج الدراسة 
المتخلفاين عقلياًا القااابلين للاتعلم، حياث وجاادت فاروق دالاة إحصااائيًا باين متوساطي رتااب درجاات المجمااوعتين 
التجريبية والمجموعة الضابطة فى مستوى السلوك التوافقي، ووجادت فاروق دالاة باين متوساطي رتاب درجاات 

جموعتين التجاريببيتن فاى القيااا القبلاي والبعاد  لمساتوى السالوك التاوافقي لصاالا القيااا البعاد ، ولام الم
  0توجد فروق دالة بين المجموعتين التجريبية فى القياا البعد  والتتبعى

وأساافرت النتااائج عاان فااروق دالااة بااين مجمااوعتي العينااة التجريبيااة التااى تتلقااى البرنااامج الموساايقى  
  0فق  والتي تتلقى البرنامج كاستما  ومشاركة لصالا المجموعة الثانيةكاستما  
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The current study aims to represent a therapeutic program with music for 

improving the adaptive behavior in mentally retarded children, and test the 

effectiveness of the program on improving the level of adaptive behavior on 

those children with mental retardation. 

36 of educable mentally handicapped children participated in the study aged 10-

13: years, divided into three matched groups experimental group which listen 

only to the program the second experimental group listen and participate in the 

program the third is control group, the current study depended on experimental 

approach. 

The author used Stanford Bennie scale for intelligence; adaptive behavior scale 

and the music program which deal with the psychological and musical side. The 

study also used Mann Wittney test; Wilcoxon test; and Z value. 

 The findings of the study indicated that the effectiveness of music therapy in 

improving adaptive behavior in educable mentally retarded children , it found 

significant statistically differences between the mean degrees of the two 

experimental groups and control one in the level of adaptive behavior; it also 

found significant statistically differences between the mean degrees of  the two 

experimental groups in pre and post test in favor of post test; and found no 

significant statistically differences between the two experimental groups in 

posttest and follow-up. 

The study found significant statistically differences between the two 

experimental groups (experimental group which listen only to the program the 

second experimental group listen and participate in the program).      

 


