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 املصتخلص 

لتنمية  قائـ عمى اليقظة العقمية  إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج إرشادم لدراسةا تدفى
 الدراسة استخدـك الفكرية البسيطة  اإلعاقةذكم  أمياتخفض القمؽ لدل  كالمركنة النفسية 

 اإلعاقةذكم  االطفاؿ أمياتاـ مف ( َِ)مف  الدراسةتككنت عينة التجريبي , شبو ج لمنيا
- َّعمارىف ما بيف ) أتتراكح بالزقازيؽ الشامؿ  التأىيؿالمسجميف بمركز الفكرية البسيطة 

باالختيار كقد تـ تقسيـ العينة  ( درجة  َٕ – َٓكمستكل ذكاء اطفاليف ما بيف ) ,(  َْ
مقياس ادكات  ت الدراسةكاستخدمضابطة, ( َُ  (تجريبية( َُ) مجمكعتيف إلىالقصدم 

االرشادم  , البرنامج الباحثإعداد  ميات, مقياس قمؽ األ الباحثإعداد المركنة النفسية 
كجكد فركؽ بيف  عف الدراسةنتائج كأسفرت  , الباحثإعداد  القائـ عمي اليقظة  مياتلأل

المجمكعتيف الضابطة التجريبية في تنمية المركنة النفسية بعد تطبيؽ البرنامج لصالح 
المجمكعة التجريبية, ك عدـ كجكد فركؽ يف القياسيف البعدم ك التتبعي لممجمكعة التجريبية 

كجكد فركؽ بيف ك ,  مما يدؿ عمى استمرارية أثر البرنامج في تنمية المركنة النفسية
في خفض القمؽ  بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجمكعة المجمكعتيف الضابطة التجريبية 

لتتبعي لممجمكعة التجريبية مما يدؿ ا ك عدـ كجكد فركؽ يف القياسيف البعدمك التجريبية, 
تعميـ برامج  كبتعميـ النتائج  الدراسة كصىتي ك ,  عمى استمرارية أثر البرنامج في خفض القمؽ

الفكرية البسيطة  , كاستثمار ذلؾ في  اإلعاقةاالطفاؿ مف  مياتلأل المركنة النفسيةتنمية 
 .سرىفأي يجابية نحك حياتيف ك إلا االتجاىاتخفض القمؽ لدييف كتنمية 
, القمؽ, المركنة النفسية , , اليقظة العقمية  برنامج إرشادم الكممات المفتاحية :

  الفكرية البسيطة اإلعاقة ذكل أميات
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   The effectiveness of a Counseling program depends on 

Resilience, and its effect in reducing the anxiety with mothers of 

mild Intellectual Disability children. 
Prepared by:   

Dr. Osama Abd Elmonem Eed Hassan 

PhD psychology Ain shams University  

Abstract  

 The study aimed to recognize the effectiveness of Counseling 

program depending on Resilience and its effect  in reducing  the level of 

anxiety with  mothers of mild mental retarded children ,The study used 

the experimental  method with a sample of (20) mother of mothers of 

mild Intellectual Disability children – The age of mothers ranges between 

(30-40) years  and Children hold their intelligence between (55-70) 

whom are registered in Alzagazeeg Tahil El shaml center ,The sample 

divided to two groups first experimental  contains ( 10 ) cases , second  

control group contains (10) cases The study used  Resilience scale 

prepared by the researchers , mothers anxiety scale prepared by the 

researchers, and mothers Counseling program of  Mental awareness 

prepared by the researchers The study results a differences  noticed  after 

applying the program between the experimental and control group toward 

the experimental group,  there is no differences between the Post scores 

and follow up evaluation scale through the experimental  group which is 

an evidence for a progress in the program effect  in bettering Resilience, 

a differences between the experimental and control group in reducing 

anxiety  after applying the program toward the experimental group.  there 

is no differences between the Post scores scale and the follow up scale 

through the experimental  group which is an evidence of the progress 

effect in reducing anxiety , The study recommends generalizing the 

results and generalizing psychological counseling programs based on 

Mental awareness for mothers of children with mild intellectual 

disabilities 

 Key words : Counseling program, Mental awareness ,  

Resilience, Anxiety, mothers of mild Intellectual Disability children. 
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 كــــذمــــة امل

(  َٓ- َٕ)نتيجة عكامػؿ كراثيػة كبيئيػة كقػدرات ذكػاء البسيطة تحدث االعاقة الفكرية 
جعػؿ لػو أثػران كاضػحان مما يقبؿ سف الثامنة عشر ذلؾ عمى أحد مقاييس الذكاء المقننة يحدث 

 . عمى المخ كالجياز العصبي مصحكبان بخمؿ في السمكؾ التكافقي
ا ضػوكط نفسػية عاليػة بدايػة مػف طفػاؿ المعػاقيف فكرينػكآبػاء األ  أميات مف يعانى كلن ك 
فعاؿ الكالػديف عمػى الصػدمة كمػا يتبعيػا مػف حالػة القمػؽ المسػتمر التػي تصػاحبيـ فػي أردكد 

, كالقمػػؽ المسػػتمر  األطفػػاؿ جػػاب إنالحيػػاة مػػف االمػػكر التػػي ليػػا علقػػة مباشػػرة بمسػػؤكليات 
خر معػاؽ , باإلضػافة الػى مػا يخمفػو ذلػؾ مػف أاب طفؿ نجإعمى مستقبؿ الطفؿ , كالقمؽ مف 
 ( .Rao&Beidel,2009شعكر باليأس كالمرارة كاالنعزاؿ )

 فمعي ضػي تتػل ال -عػادةن  -الفكريػة البسػيطة ىػف اإلعاقػةذكم   األطفػاؿ  أميػاتتعتبر ك        
مػػا  ,الفكريػػة البسػػيطة  اإلعاقػػةذكم  أطفػػاليف بػػدكًر رئػػيٍس فػػي تربيػػًة كتعمػػيـ كتػػدريب كتأىيػػؿ

األمػػر  , طفػػاليفأتحػػت كطػػأة مػػف الضػػوكًط النفسػػيًة منبعييػػا القمػػؽ الشػػديد عمػػى  فتقعػػ جعميػػفي
مف األلـ النفسي كما يتبعو مف أعػراض تظيػر عمػى  –كربما في صمت  -فتعاني الذم يجعميف

   .(  ََِٓيمي, )ف الجسد في صكر شتى كبدرجات مختمفة
القمػب, كالعصػبية, كعػدـ  خفقػافاعػراض القمػؽ  مػف أف الى ( ََِٗ ) رضكافكأشار   

فػػي  ـبػػا الكالشػػعكر بالػػدكار, كالشػػعكر  , كصػػعكبات فػػي التػػنفس,للسػػتثارةالصػػبر, كالقابميػػة 
الصػػدر, كقػػد تأخػػذ صػػكر كػػأعراض الجيػػاز المعػػدم كالمعػػكم كالشػػعكر بػػالقيء كاإلمسػػاؾ أك 

 . الحرارة كآالـ في العضلت, كجفاؼ الفـ كاألرؽ كالتعب كطاإلسياؿ, أك االرتجاؼ كىب
فػي ىػذا العصػر إلػى  زادت  حدة الشػعكر بػالقمؽ أف(  َََِ ) العيسكم أشاركما      

 كالمعانػػاةو عصػػر القمػػؽ كالتػػكتر كالصػػراع كاألزمػػات كالمشػػكلت أنػػالحػػد الػػذم جعمػػو يكصػػؼ ب
 .   مف األمراض النفسية كالعقمية النفسية فيك عرىضه مشترؾ عاـ يكجد في كثيرو 

مػف اضػطرابات القمػؽ عمػى خػكفيـ إلػى درجػة يعتبػركف  يعػانكفألشخاص الػذيف كيعتاد ا
 أفكػػكنيـ دائمػػان عصػػبيكف كمتػػكتركف أمػػران عاديػػان, كيعتبػػركف قمقيػػـ جػػزءان مػػف نمػػط شخصػػيتيـ 

لػذلؾ ىػـ مفتقػدكف لممفيػـك  سػف بدايػة االضػطراب بدايػة سػف الرشػد فػنف عػادةك , صح التعبيػر 
 . (ََِٔ , ـنا)غ المركنة النفسية 
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يجابيػة جيدة آثار عنيا ينتج التي النفسية الظكاىر مف النفسية كالمركنة  عمػى لمفػرد, كا 
 خلؿ مراحؿ الفرد بيا يمر أف يمكف التي النمك أك لمتكيؼ معيقة تيديد عكامؿ مف كجكد الرغـ

 مػف فينػاؾ كالتػكتر  القمػؽ لعكامػؿ االسػتجابة فػي األفػراد بػيف الفػركؽ كىػي تعكػس حياتػو , 
 بشػكؿ كتػنعكس الظػركؼ, ىػذه فيو تؤثر مف كىناؾ الصعبة, إيجابية لظركفو بطريقة يستجيب
 مػف معاناتيـ مف الرغـ عمى نفسيان  أصحاء أشخاص يفسر كجكد ما كىذا ,  حياتو عمى سمبي

 ( . (Onwukwe,2010القاسية  الصعبة الظركؼ
رشػػػادية أك التدريبيػػػة لتنفيػػػذ أسػػػاليب تعػػػددت محػػػاكالت التػػػدخؿ بػػػالبرامج سػػػكاء اإل كقػػػد 

تدريبيػػػة أك تعميميػػػة لميػػػارات األطفػػػاؿ ذكم االعاقػػػة الفكريػػػة , لخفػػػض القمػػػؽ فػػػي محػػػاكلتيف 
الكصػػكؿ بأطفػػاليف إلػػى مػػا ىػػك أقػػرب مػػا يكػػكف إلػػى السػػكاء, كمػػف ىػػذه البػػرامج مػػا يقػػـك عمػػى 

 . استراتيجية اليقظة العقمية
فاليقظػػة العقميػػػة تجعمنػػا نػػػدرؾ أف العمميػػػات المعرفيػػة لخبػػػرات الماضػػي كالمسػػػتقبؿ ليػػػا 

مػػا تفعيػػؿ اسػػتراتيجية اليقظػػة العقميػػة فػػي مكاجيػػة إفعاليػػة ميمػػة لكنيػػا عمػػى المػػدل القصػػير, 
زالػة  االنفعاالت السيئة كاإلحساسػات كالخيػاالت التػي تبعػث عمػى الكسبػة يسػمح لنػا بمكاجيتيػا كا 

 ,Duckworth)  مما يؤدم إلى تقميػؿ االنفعػاؿ السػمبي كتحسػيف الصػحة النفسػية الحساسية
Steen & Seligman, 2005 ). 

 ذراشةالمصهلة 

 يعانكف فكريناالمعاقيف  األطفاؿ أميات أفإلى ) Moudjil ُٕٖٗ)مدجيؿ " تكصؿ 
اإلحساس بالعبء ك التمزؽ في العلقات الزكجية ك مع مف كجكد مشاعر مكتئبة ك قمؽ 

 . ( ّْ ص, ََُِ , الضريبي /في  )"  كالقمؽ المستمر مف الكاقع كالمستقبؿ األسرية 
كجكد ضوكط عالية  عمىفي بحث لو  (ََِٓىازاؿ ركس كماكدكنالد ) "كما أكد 

منيا  يعانيبخاصة في مجاؿ القمؽ يرجع إلى المشكلت السمككية التي  مياتلدل األ
ت نااللتي يتمتعف بمستكل عاؿ مف الدعـ االجتماعي ك مياتاأل أفكضح األبناء, كما أ

 . ( ُٗٔص ,ََِٖلقريكتي, ( "الضوكط النفسية لدييف متدنية
 Chin) ََِٔ) تشيف كاخركف أشار باءكا  مياتكمقارنة لمستكل القمؽ عند األ

al et ,  مرتفعة مقارنة  القمؽ بدرجةمف  يعانيف فكرينا المعاقيف األطفاؿ أميات أفالى
يا أكثر مف يحتؾ بالطفؿ مما يجعميا أن بالنظر إلى األـ تتحمؿ عبئا كاملن  أف, حيث  باءبا 
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 ك,  )خميفة  اسكين  ايككف ليا ابنن  أفب ياتحطـ حممك رعاية الة تتمثؿ في ط كثيرن تعايش ضوكن 
 . ) ََِٖ,مراد 

ية غير ناو خبرة كجدأنشار إلى القمؽ في مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي ك يي 
 محو د مي بتيديو  اسارة كىك حالة مف الخكؼ كالتكتر كاالضطراب تصيب الفرد كيصاحبيا إحساسن 

 ( .ََِٓك كامؿ, , عبدالقادر,  كيرجع إلى أسباب غير معركفة لمفرد )عبدالقادر, عطية
شػػعكر عػػاـ و  أنػػ( القمػػؽ ب ََِٔ, غػػانـ  ُٖٗٗ,   مػػف )عكاشػػة عػػرؼ كػػلن قػػد ك    

بػػالتكجس كالخػػكؼ كالتحفػػز كالتػػكتر مصػػحكب عػػادةن بػػبعض اإلحساسػػات  غػػامض غيػػر سػػارو 
 . الجسمية خاصة زيادة نشاط الجياز العصبي اللإرادم

كالتػكتر كاإلحسػاس بكقػع  باالرتبػاؾو شػعكر أنػ الػى ( َََِ ) شػير السػكرمفػي حػيف يي 
و يعػػرؼ بالحصػػر فننػػالخطػػر كعنػػدما يظيػػر ىػػذا الشػػعكر عنػػد الفػػرد دكف كجػػكد سػػبب كاضػػح , 

 . و يعرؼ بالحصر المعكؽفنن العائـ كعندما يتكرر كيعكؽ حياة الفرد أك يسبب سكء تكيؼو 
و مفيػػـك متعػػدد أنػػ اعتبػػارالتكػػاممي عمػػى  االتجػػاهالقمػػؽ فػػي ( ََِّ)  أبكزيػػدعػػرؼ كيي 

األبعاد, متبايف األطر يمتد مف السكاء إلى المرض أك مف الحالة إلى السمة كمػف البسػاطة إلػى 
التعقيػػد كمػػف ككنػػو مجػػرد عػػرض إلػػى ككنػػو مجمكعػػة أعػػراض كيمتػػد أيضػػان مػػف العمكميػػة إلػػى 

 . المكقفية كالخصكصية النكعية ك
يػأتي رد كىػك ا و حالو مف عػدـ االرتيػاح ك الخػكؼ كالشػعكر بخطػر مػأنب الباحثعرفو كيي 

 لمفرد . التكيفيو  يؤثر عمى السمكؾ أنفعؿ لسمكؾ معيف كقد يككف السبب مجيكؿ اال 
الشػػػائعة كالمسػػػببة لكثيػػػر مػػػف  الكجدانيػػػةاضػػػطراب القمػػػؽ مػػػف أكثػػػر الحػػػاالت  "يعػػػدكي 

مػف القمػؽ عمػى مػدار العػاـ  يعػانكف% مػف المجتمػع ُٓ أفالمشكلت, حيث أظيرت الدراسات 
 (.32, ص  ََِٔ ,غانـ)  "الكاحد

 منيا :كاع لمقمؽ في التراث النفسي أنقدمت عدة  كاع القمؽ:أن
قمػػؽ السػػمة النػػكع الرئيسػػي كينقسػػـ إلػػى القمػػؽ العػػاـ, الفكبيػػا, اليمػػع, الكسػػكاس القيػػرم,  -ُ

   .اضطراب ما بعد الصدمة
 Chambers and) )التأىيػؿ ك  بحػثكالػذم يخضػع لم نتيجػة مثيػر طػارئ قمػؽ الحالػة -ِ

Allen, 2008 . 
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و نػػعنػد أفػػراد العينػػة قمػؽ حالػػة أل  الدراسػػةمػف ىػػذا المنطمػؽ نجػػد القمػػؽ فػي ىػػذه  
ىػػك الػػذم يناسػػب أفػػراد ك كيػػؤثر عمػػى المركنػػة النفسػػية لمػػف يتصػػؼ بػػو  كقتػػي كقابػػؿ لمتويػػر

 .العينة
 حيػز إلػى  ( Psychological Flexibility )النفسػية المركنػة مفيػـك بػرز ك   

 فػي لمفػرد الجيػد اإليجػابي السػمكؾ تفسػير كالبػاحثيف العممػاء مف مجمكعة حاكؿ عندما الكجكد
 االىتمػاـ كظػؿ المتكقػع , غيػر أدائػو تفسػر التػي العمميػات كلفيـ صعبة, لظركؼ تعرضو أثناء

بػدأ يظيػر عمػـ الػنفس اإليجػابي الػذم  أفالمركنػة النفسػية لػدل االفػراد إلػى  دراسة عمى منصبان 
  اىػػتـ بدراسػػة كتنميػػة القػػكل الشخصػػية كالقػػدرات كالسػػمات اإليجابيػػة كالسػػيما المركنػػة النفسػػية

ك ذلػؾ طػكاؿ سػنكات العمػر كلكػؿ األفػراد مػػف   بػدالن مػف التركيػز فقػط عمػى االضػطرابات النفسػية
 ,Bandura & Bussey )الجنسػيف بوػض النظػر عػف الحالػة االجتماعيػة كمسػتكل التعمػيـ

2004 . ) 
كليػػذا تيعػػد المركنػػة النفسػػية الركيػػزة األساسػػية لمصػػحة النفسػػية لمفػػرد, كالقػػكة التػػي يكاجػػو بيػػا 
األحػػػداث الضػػػاغطة, كتسػػػاعده باإلحسػػػاس اإليجػػػابي بالكفايػػػة كالرضػػػا, كالقػػػدرة عمػػػى التكيػػػؼ 

 , Mastenليدامػة لمػذات  )كالتعبيػر عنيػا, كمقاكمػة األفكػار ا باالنفعػاالتكالػتحكـ  كاالتػزاف
2009  . ) 

يػػػا " عمميػػػة التكافػػػؽ الجيػػػد كالمكاجيػػػة اإليجابيػػػة أنكيمكػػػف تعريػػػؼ المركنػػػة النفسػػػية ب
تػػي يكاجييػػا البشػػر, مثػػؿ: ات أك الضػػوكط النفسػػية العاديػػة الالصػػدمات أك النكبػػ لمصػػعكبات أك

كمشكلت العلقػات مػع ا خػريف, كالمشػكلت الصػحية, كضػوكطات العمػؿ,  المشكلت العائمية,
 ( .   Ciarrochi, Bilich & Godsell, 2010,p 110كالمشكلت المالية") 

 فػي التكيفيػة اإليجابيػة السػمككيات خلليػا مػف الفػرد يبػرز ديناميكيػة عمميػة  "يػاأنكما تيعػرؼ ب
 كالمقاكمػة كد الصػـ عمػى القدرة يعني كىذا ,  كالصدمات كالمشكلت لممصاعب مكاجيتو أثناء
 اسػتعادة إلػى النػزكع أك تشػكه, أك انكسػار دكف السػمبية كاألحداث كالمشكلت, الصدمات, أماـ
 "  تار يػالتو حػدكث أك لمصػدمات التعػرض بعػد بسػيكلة التكافػؽ أك العافيػة اسػترداد أك

(Wending, 2012, p136 . ) 
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يػػا  قػػكة االرادة التػػي تؤىػػؿ الفػػرد السػػتعماؿ طاقتػػو فػػي مكاجيػػة الضػػوكط أنكيعرفيػػا الباحػػث ب
لمتكافػػؽ االجتمػػاعي  كاالنفعاليػػةسػػتعماؿ قدراتػػو العقميػػة الالنفسػػية كالحياتيػػة كتنمػػي لديػػو القػػدرة 

 كحؿ المشكلت .
 لممركنػة األساسػية الخصػائص مػف مجمكعػة إلػى Bonanno (2005 ) أشػار كقػد

 يتكقػع التػي كالتيديػدات لممخػاطر التعػرض مػف الػرغـ عمػى جيػدة كمخرجات نكاتج ىي النفسية
 الحػادة الحيػاة ضػوكطات مكاجيػة فػي كالملئمػة كالكفػاءة كالمكاجيػة سػمبية, بنػكاتج تػأتي أف

 .الصدمات مف كالتعافي الشفاء عمى كالقدرة كالمستمرة,
القػدرة عمػى كضػع خطػط كاقعيػة كالقػدرة عمػى , العكامؿ المػؤثرة فػي المركنػة النفسػية كمف أبرز 
القػػػدرة عمػػػى تػػػركيض , يجابيػػػة كالقػػػدرة عمػػػى حػػػؿ المشػػػكلت ميػػػارات التكاصػػػؿ اال, تنفيػػػذىا 
النظػرة االيجابيػة لمػذات كالثقػة ك  ,عػدـ السػماح ليػا بالتػأثير عمػى القػرارات , القكيػة  االنفعاالت

 ( .   ََُِبالنفس  ) ابك حلكة , 
بنػائيف لكػف  قٌمػت تمػؾ أىيػؿ أكبػر فػي عمميػة تقػع عمػييف العػبء األ كرغـ أف األميػات ي

حيػث األطفػاؿ,  البحكث عمى حد عمـ الباحث التي تتكجو نحك العممية اإلرشادية ألميػات ىػؤالء
البػػد أف يتمػػتعف بقػػدر كػػاؼو مػػف الصػػحة النفسػػية كػػي تػػتمكف مػػف االضػػطلع بػػدكرىف كبالتػػالي 

 . اليقظة العقميةتكفير حياة أقرب إلى السكاء ألطفاليف كىذا ما تقدمو 
( " الػى  أف اليقظػة العقميػة تيػدؼ إلػى نقػؿ ٖٓ,  َُِْ)  ك قػد أشػار عبػدالرحمف    

اء المعرفػػة, كيمكػػف اسػػتخداميا ككسػػيمة لمقاطعػػة المرضػػى مػػف حالػػة اليػػدؼ إلػػى حالػػة مػػا كر 
 المعالجة المستمرة التي تظير في شكؿ قمؽ كاجترار األفكار" .

بأنيػػا "الػػكعي بػػالخبرات    David and Haye(   2011)  كعرفيػػا ديفيػػد كىػػيمس
,  لحظػػة بمحظػػة دكف إصػػدار حكػػـ, كبيػػذا المعنػػى ينظػػر إلييػػا عمػػى أنيػػا حالػػة كليسػػت سػػمة

 تنميتيا مف خلؿ الممارسات كاألنشطة مثؿ التأمؿ.كيمكف 
بأنيػػا "طريقػػة فػػي التفكيػػر تؤكػػد عمػػى االنتبػػاه   Kettler(   ََُِ)  كمػػا عرفيػػا كػػاتمر

إلػػى بيئػػة الفػػرد كأحاسيسػػو الداخميػػة دكف إصػػدار أحكػػاـ سػػمبية أك إيجابيػػة, كأف الفػػرد عنػػدما 
ننػو يمكنػو أف يعرضػو بشػكؿ كاقعػػي يمتنػع عػف إصػدار حكػـ عمػى خبػرة بأنيػػا جيػدة أك سػيئة, ف

 كتحقيؽ استجابة تكيفية.
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كيعػػرؼ الباحػػث اليقظػػة العقميػػة بأنيػػا "التركيػػز عػػف قصػػد فػػي المحظػػة الحاضػػرة, كدكف 
إصػػػدار أحكػػػاـ تقييميػػػة  أم أف يكػػػكف الفػػػرد كاعينػػػا بػػػػ "ىنػػػا كا ف" كتقبػػػؿ كػػػؿ خبػػػرات الحيػػػاة 

 اإليجابية, كالسمبية.
مكػػكنيف رئيسػػييف لميقظػػة العقميػػة, كىمػػا: التنظػػيـ   Hasker(  ََُِكذكػػر ىاسػػكر )

 الذاتي للنتباه في المحظة الحالية, كاالنفتاح كاالستعداد كالكعي بالتجارب في المحظة الحالية.
 Brown, Ryan, and( ََِٕكعف فكائد اليقظة العقمية أشار بركف كريف كػككاؿ )

Creswell,   في استخداـ كؿ مػف االنتبػاه, كالمعرفػة, أف فكائد اليقظة العقمية تتضمف توييرات
 كالمشاعر, كاالستبصار, كالمكاجية.

 كلميقظة العقمية فكائد يمكف إجماليا فيما يمي:
 تعزيز الشعكر بالقدرة عمى إدارة البيئة المحيطة. -ُ
 تحسيف الشعكر بالتماسؾ, ألف بالكعي لحظة بمحظة ربما يسيؿ االنفتاح عمى الخبرات.  -ِ
 ,Weissbecker)ليػػػا  ) الحقيقػػػيتعزيػػػز الشػػػعكر بمعنػػػى الحيػػػاة كاستكشػػػاؼ المعنػػػى  -ّ

Jamie, Floyd, Dede and Sephton, 2002. ) 
ف مثػؿ ىػذه األفكػار ينظػر إلييػا عمػى أنيػا  ك توير اليقظة العقمية علقة الفػرد بأفكػاره, كا 

يسمى ىػذا التوييػر الػذم شخصية كقصيرة المدل أكثر منيا انعكاسات محددة مف كاقع ثابت , ك 
 ( . Thompson, 2011يحدث في علقة الفرد بأفكاره بعدـ التمركز , كعدـ االندماج ) 

كالتبػػايف فػػي تحديػػد   المركنػػة النفسػػيةبحػػاث فػػى تناكلػػت الدراسػػات كاأل اخػػتلؼرغػػـ ك 
 كالمركنػة النفسػية  اليقظة العقمية كعلقتيا بكلن مػف أكدت عمى أىمية تنمية ياأنمككناتيا  اال 
إلػػى اكتشػػاؼ دكر اليقظػػة العقميػػة ت ىػػدف التػػي ك  (ََُِ ) العاسػػمي دراسػػةك خفػػض القمػػؽ

ككسيط لمعلقة بيف المركنة النفسية ككؿ مف االكتئػاب كالضػوكط النفسػية كأسػفرت النتػائج عػف 
اليقظػة العقميػة ككػؿ مػف كجكد علقات إيجابية دالػة بػيف اليقظػة كالمركنػة, كعلقػة سػمبية بػيف 

 . الدراسةفي متويرات  اإلناثاالكتئاب كالضوكط, مع كجكد فركؽ دالة بيف الذككر 
إلػى الكشػؼ  Masuda and Tully (  َُُِكر ) أنػ ماسػكدا كتػالي دراسػة تكىػدف

كبعػػػض المتويػػػرات المرتبطػػػة بالصػػػحة  اليقظػػػة العقميػػػةالمركنػػػة النفسػػػية ك  عػػػف العلقػػػة بػػػيف
منبػ  قػكم بػبعض  المركنػة النفسػية  أف الدراسػةالنفسية لدل عينة مػف طػلب كأظيػرت نتػائج 



 ............................................................... فعالية برنامج إرشادي قائم على اليقظة العقلية

- ُّْٖ - 

يػػػا تتكسػػػط العلقػػػة بػػػيف إخفػػػاء الػػػذات, كالضػػػيؽ النفسػػػي فػػػي أن, ك  متويػػػرات الصػػػحة النفسػػػية
 المكاقؼ االجتماعية الضاغطة, كالمرض النفسي العاـ.

( إلػى الكشػؼ عػف مػدل فعاليػة برنػامج علجػي سػمككي  َُِٕ) كىدفت دراسة السػيد 
 األطفػػاؿ أميػػاتمعرفػػي لخفػػض حػػدة القمػػؽ النػػاتج عػػف الضػػوكط النفسػػية التػػي تتعػػرض ليػػا 

المختمفػػة, كتحسػػيف مسػػتكل الرضػػا عػػف الحيػػاة لػػدييف, كشػػممت  اإلعاقػػاتالمعػػاقيف مػػف ذكم 
( ك أظيػػػرت النتػػػائج فاعميػػػة َْ-َِ( أمػػػان تتػػػراكح أعمػػػارىف بػػػيف )َّالدراسػػػة عينػػػة قكاميػػػا)

 البرنامج المستخدـ في خفض القمؽ كتحسيف الرضا عف الحياة لدل ميات المعاقيف .
مركنػة الكالػديف Rajan and   John (  َُِٕ ( أفك راجػ أفدراسػة جكىػ ك تنػاكؿ

(  مػػف ُُِتػػـ تقيػػيـ مػػا مجمكعػػو ) ك كعلقػػتيـ بتػػأثير إعاقػػة الطفػػؿ عمػػى حػػالتيـ النفسػػية  
مػػف  يعػػانكفالذىنيػػة قػػد جعمػػتيـ  اإلعاقػػةذكم  األطفػػاؿ تربيػػة أفأكضػػحت النتػػائج  كالكالػػديف 

 عمى مركنتيـ.  عاقة الطفؿ بشكؿ كبيرإثر مستكل أكما   تجارب إيجابية كسمبية
و تكجػد علقػة ارتباطيػة مكجبػة دالػة إحصػائينا أنػ( إلى َُِٕ)إسماعيؿ  ت دراسةكأسفر 

اليقظػػة العقميػػة  أف( بػػيف المركنػػة النفسػػية كاليقظػػة العقميػػة, كمػػا َُ.َعنػػد مسػػتكل داللػػة )
 أسيمت في التنبؤ بالمركنة النفسية لدل طلب كمية التربية.

إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادم   ( َُِٕكما ىدفت دراسة عبدالحميد )
الفكرية ,  اإلعاقةذكم  األطفاؿ أمياتلتنمية تقدير الذات في تحسيف المركنة النفسية لدل 

الفكرية , كتراكحت أعمارىف  اإلعاقةذكم  األطفاؿ   أمياتأمان مف (  ُْ)كتككنت العينة مف
 (ٕ كؿ منيا) ضابطة عدد كة , كتـ تقسيميف إلى مجمكعة تجريبي(سنة  َْ :ِٓ )ما بيف
كاستمرت فاعمية  مياتاألالبرنامج فعاؿ في تحسيف المركنة النفسية لدل  أفكك أميات

 .البرنامج حتى شيريف مف تكقؼ تطبيؽ البرنامج
(  لتحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادم لخفض قمؽ  َُِٕكر ) أنكىدفت دراسة 

اللئي لدييف أطفاؿ ذكم إعاقة عقمية بسيطة,  مياتالمستقبؿ كتحسيف جكدة الحياة لدل األ
ا مف اللئي لدييف أطفاؿ معاقيف عقميا كقد أكدت نتائج أمن  ( َِكتمثمت عينة الدراسة في )

العقمية البسيطة  اإلعاقةذكم  األطفاؿ أمياتالدراسة فاعمية البرنامج اإلرشادم المستخدـ مع 
 ييف .في خفض قمؽ المستقبؿ كتحسيف جكدة الحياة لد
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فػي مسػتكيات   Kadi and  Eldeniz(  َُِٖ) كػاتى ك الدينيػذ   ك بحثػت دراسػة
المتعػػػددة باسػػػتخداـ  اإلعاقػػػاتأطفػػػاؿ ذكم   أميػػػاتك  بػػػاءالصػػػمكد كالمركنػػػة النفسػػػية  لػػػدل ا 

, كتبػػيف مػػف  ميػػاتكاأل بػػاءمػػف ا  (  ِِِالمتويػػرات المختمفػػة ك تتكػػكف عينػػة الدراسػػة مػػف ) 
تأثر  بالمشػاكؿ الصػحية تالمتعددة  اإلعاقاتذكم  األطفاؿ آباء النفسية لدلالمركنة  أفالنتائج 

كمػػع ذلػػؾ  يـتعمػػيممسػػتكل ك مسػػتكيات الػػدخؿ ك المتعػػددة كالعمػػر  اإلعاقػػاتذكم  األطفػػاؿ بػػاء 
 .اإلعاقةلكحظت فركؽ ذات داللة في بعد جنس الكالديف كنكع 

إلػى الكشػؼ  Karaman and  Efilti(  َُِٗ)  ك ايفػالتى  أفكارم ىدفت  دراسةك 
الػػذيف لػػدييـ أطفػػاؿ ذكم احتياجػػات   ميػػاتكاأل بػػاءعػػف العلقػػة بػػيف المركنػػة النفسػػية لػػدل ا 

  الدراسػػةكفقػػا لنتػػائج   ميػػاتكاأل بػػاء( مػػف ا  ِّٓشػػارؾ ) ك كمسػػتكيات احتػػراـ الػػذات لػػدييـ
 آبػاءىناؾ علقة كبيرة بػيف المركنػة النفسػية كالػدعـ االجتمػاعي المتصػكر كاحتػراـ الػذات لػدل 

 المعاقيف عقميا . األطفاؿ أمياتك 
 مف خلؿ استعراض ما سبؽ يمكف استنتاج ما يمي:    

اكػػدت االبحػػاث السػػابقة عمػػى كجػػكد ربػػط بػػيف متويػػرات الدراسػػة بػػيف اليقظػػة كالمركنػػة كبػػيف  •
 .كالقمؽ المركنة 

الفكريػػة , كىػػذا مػػا  اإلعاقػػةذكم  األطفػػاؿ أميػػاتكأكػػدت أيضػػا عمػػى أىميػػة خفػػض القمػػؽ لػػدل  •
 الحالية. الدراسةتسعى لتحقيقو 

 ميػاتلأل إرشػادمندرة في الدراسػات كالبحػكث التػي تناكلػت برنػامج  الباحثىناؾ في حدكد عمـ  •
 اإلعاقػةذكم  األطفػاؿ خفػض القمػؽ لػدلك  لمتنميػة المركتػة النفسػية قائـ عمى اليقظػة العقميػة 

 الفكرية .
السػؤاؿ الحاليػة فػي  الدراسػةفي ضػكء مػا سػبؽ يمكػف صػياغة مشػكمة 

 :التاليالرئيس 
خفض  ك لتنمية المركنة النفسيةقائـ عمى اليقظة العقمية ما مدل فعالية برنامج إرشادم    

 الفكرية البسيطة ؟ اإلعاقةذكم  األطفاؿ مياتالقمؽ لدل األ
 التية :االسئمة اك منو تتفرع 

 ؟رشادم  قائـ عمى اليقظة العقمية في تنمية المركنة النفسية إما فعالية برنامج  - ُ
 خفض القمؽ ؟  فيلائى ػهً انُمظح انؼمهُح  رشادم إما فعالية برنامج  -ِ
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بعد االنتياء منو النفسية    المركنة في تنميةاإلرشادم  برنامج الما استمرار فاعمية  -ّ
 ؟شير  بمدة 

 ؟شير بعد االنتياء منو بمدة ما استمرار فاعمية البرنامج  اإلرشادم في خفض القمؽ   -ْ
 : الذراشةٍذف 

ذكم  األطفاؿ أمياتخفض القمؽ لدل تنمية المركنة النفسية ك  الى ت الدراسةىدف  
كالكشؼ عف  القائـ عمى اليقظة العقمية  الفكرية البسيطة مف خلؿ برنامج إرشادم اإلعاقة

 استمرار ىذا األثر خلؿ القياس التتبعي بعد مركر شير مف القياس البعدم.
 الذراشةأٍنية 

 التطبيقي كالتالي: كالجانبالنظرم  الجانبىما  جانبيفالحالية في  دراسةالتكمف أىمية  
 األٍنية اليظرية:  –أ 

  أمياتكالقمؽ لدل   المركنة النفسيةاليقظة العقمية ك أدبية في مجاؿ  ااطرن  لدراسةاقدـ ت •
 بما يثرم المكتبة العربية في ىذا المجاؿ. الفكرية  اإلعاقةمف ذكل  األطفاؿ

الفكرية مف خلؿ  اإلعاقةمف ذكل  األطفاؿ أمياتالحس التربكم تجاه تأىيؿ  استثارة •
 .النفسي ليف  بانالج مراعاة

 التطبيكية:األٍنية  –ب

 كأداة قياس لمعامميف في المجاؿ .  مياتمقياس قمؽ األ إعدادتطبيقية  في  أىميو •
ألميات كأداة قياس لمعامميف في المركنة النفسية أىميو تطبيقية  في إعداد مقياس • 

 المجاؿ . 
ذكل  مياتكخفض القمؽ أل المركنة النفسيةلتنمية  كخطكات عمميو  إرشادمبرنامج  •

 الفكرية . اإلعاقة
   : الذراشةذلذدات 

 الحالية با تي:  الدراسةتتحدد  
ـــذود البصـــريـــــة  (  أـ كأطفػػاليف مػػف تلميػػذ مدرسػػة َِمػػف ) الدراسػػةتككنػػت عينػػة  :احلـــــــ

المقيمػػيف إقامػػة  البسػػيطةالفكريػػة  اإلعاقػػةالتربيػػة الفكريػػة مػػف ذكم 
 بالزقازيؽ  التأىيؿالمسجميف بمركز  خارجية
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 بالزقازيؽ . التأىيؿمركز  :املهاىيةاحلــذود  
 ـ(.ََِِ-ـ َُِٗ: الفصؿ الدراسي االكؿ لعاـ )احلــذود السميية
: ك تشمؿ أداة الدراسة , كدالالت صدقيا , كثباتيا , ككيفية االستجابة  حذود موضوعية

 الذل اتبعتو الدراسة في جمع بياناتيا كتحميميا احصائيا . العمميعمييا  كبالمنياج 
 الذراشةمصطلحات 

 :  Mild Intellectual Disability الفهرية البصيطة اإلعاقة .ُ
كاضح في القدرات العقمية  نقصيا ىي أنب البسيطة " الفكرية اإلعاقة تيعرؼ   

أك اقؿ عمى أحد مقاييس الذكاء المقننة يحدث  َٕنتيجة عكامؿ كراثية كبيئية كقدرات ذكاء 
قبؿ سف الثامنة عشر جعؿ لو أثران كاضحان عمى المخ كالجياز العصبي مصحكبان بخمؿ في 

 ( . ُِص ,  َُِٕ) حسف ,  " السمكؾ التكافقي
 يػا قصػكر فػي الكظػائؼ العقميػة كأنا بجرائينػا الفكريػة البسػيطة اإلعاقة لباحثا عرؼيك 

الصػكرة الخامسػة كيػتلـز بينيػو  سػتانفكردس مقػاي ( عمػى َٕ -َٓنسبة ذكاء تتراكح بيف )
 لتكيفي كيحدث ذلؾ خلؿ فترة النمك.معيـ قصكر في السمكؾ ا

مزيج مف (  ََِٓف ) اعرفو  سعف: Counseling Program الربىامج اإلرشادي. ِ
األىداؼ الخاصة كاالستراتيجية اإلرشادية المكجية لتحقيؽ األىداؼ كالتصميـ الدراسة 

 الملئـ كمحتكل البرنامج كاإلجراءات التنظيمية كتنفيذ البرنامج كتقكيمو كالتنسيؽ .
األطفاؿ مف ذكم  مجمكعة مف الجمسات اإلرشادية ألميات كييعرؼ اجرائيا بأنو:

بسيطة )أعضاء المجمكعة التجريبية( خلؿ فترة زمنية معينة في ضكء اإلعاقة الفكرية ال
أسس عممية كيتضمف مجمكعة مف الفنيات, كاألنشطة المناسبة التي تمكنيـ مف خفض 

 حدة القمؽ لدييف.
بأنيا  اليقظة العقمية  Hasker(  ََُِ) ىاسكرعرؼ :  Mindfulness اليكظة العكلية .ّ

الداخمية مصحكبة بالتقييـ المستمر تتجمى في استراتيجية حالة مف الكعي باألحداث  
 معينة مثؿ اتخاذ قرار بعدـ القمؽ استجابة ألفكار مقحمة اك مشكشة.

بأنيا حالة مف الكعي باألحداث الداخمية مصحكبة بالتقييـ المستمر  يا الباحثعرفيي ك   
ستجابة اال كعدـ ة بيا عمى تنمية مركنتو النفسيحتساعد صاتتجمى في استراتيجية معينة 

 . ألفكار مقحمة اك مشكشة
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ىناؾ تيديد غير معمـك  أفعاـ غامض بالخكؼ, كاإلحساس  شعكر"  :Anxiety الكلل. ْ
كؿ ذلؾ يككف مصحكبان   يصاحبو شعكر بالتكتر الذم قد ال يككف لو مبرراتو المكضكعية

بعلمات جسمية تتمحكر معظميا حكؿ فرط النشاط العصبي كضيؽ في التنفس أك الصداع 
 . (  ّْص ,  ََِٓ, فا"   )زىر المتكرر

عمى مقياس  فكريناالدرجة التي تحصؿ عمييا أـ الطفؿ المعاؽ :و أنباجرائيا عرؼ يي    
  .المعد ليذه الدراسة القمؽ

 إظيار السمكؾ عمى الفرد قدرة ىي(Psychological Flexibility ):  املروىة اليفصية. . ٓ
 في اإليجابية لمخصائص إشارةكىي  كالصدمات, المصاعب مكاجيتو خلؿ التكيفي اإليجابي
)  إيجابي بشكؿ كاألزمات الصدمات مع التعامؿ الفرد عمى قدرة تعكس كالتي الشخصية

Christine & Kathleen, 2012 ,p 21  ) . 
الفكرية  اإلعاقةذك يا :مجمكع الدرجات التي تحصؿ عمييا أـ الطفؿ أنا بكتيعرؼ إجرائين 

  .ليذه الدراسة المعد المركنة النفسيةعمى مقياس  البسيطة
  : الذراشةفروض 

لدل أميات   المركنة النفسيةمقياس  عميرتب القياس البعدم بيف تكجد فركؽ  -ُ
 لصالحلدم المجمكعتيف التجريبية كالضابطة , كذلؾ األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية  

 . المجمكعة التجريبية
  انتياءبعد شير مف  القياسيف البىعدم ك التتبعي )ال تكجد فركؽ بيف رتب  -2
 44وػددهٍ ) انًهحمٍُ تًسكص انتأهُم انشايم تانصلاشَك األطفال أيهاخيٍ  اندزاسح -ّ

مجمكعة الدراسة التجريبية عمى مقياس المركنة النفسية  لدل أميات  لدل  ( البرنامج
  .األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية  

لدل أميات األطفاؿ ذكم  القمؽمقياس  عمى تكجد فركؽ بيف رتب القياس البعدم  -ّ
المجمكعة  لصالحلدم المجمكعتيف التجريبية كالضابطة , كذلؾ   اإلعاقة الفكرية

 التجريبية .
 ( البرنامج انتياءبعد شير مف  ال تكجد فركؽ بيف رتب القياسيف البىعدم ك التتبعي ) -ْ

لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة   القمؽمجمكعة الدراسة التجريبية عمى مقياس  لدل
 .  الفكرية
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  الطريكة واالجراءات

 أواًل ـ ميَج الذراشة:

 فعاليػة عمػى التعػرؼ ىػدفيا تجربػة باعتبػاره ,التجريبػيبو اعتمد الدراسة الحػالي عمػى المػنيج شػ
خفض  كأثره فيلتنمية المركنة النفسية  ( مستقؿ كمتوير)قائـ عمى اليقظة العقمية إرشادم  برنامج

 اسػتخداـ جانػب إلػى( يفتػابع يفالقمؽ أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية البسيطة  )كمتويػر 
 أثػػر عمػػى لمكقػػكؼ( الضػػابطة – التجريبيػػة) المتكػػافئتيف المجمػػكعتيف ذم التجريبػػي التصػػميـ
 الكاحػدة المجمكعػة ذم التصػميـ اسػتخداـ عػف فضػلن   الدراسػة محػؿ المتويرات عمى البرنامج
 المتابعة. فترة بعد البرنامج أثر استمرارية عمى لمكقكؼ

 : دلتنع و عييــــة الذراشة: ثاىًيا

 َُِٗاالكؿ لعاـ )  الدراسيخلؿ الفصؿ  ا( أمن تككف مجتمع:  العيية االشتطالعيةأ ( 
 . ةالحالي الدراسةبما يتفؽ مع شركط  يامن االساسية  العينةاختيار تـ  ( ََِِ: 

ػػػ( َِمػػػف )  الدراسػػػةتككنػػػت عينػػػة ك  :االشاشـــيةالعييـــة ب (  ذكم  األطفػػػاؿ أميػػػاتمػػػف  اأمن
الفكريػػػة البسػػػيطة ,  اإلعاقػػػة( طفػػػؿ مػػػف ذكم َِطفػػػاليف ) أالفكريػػػة البسػػػيطة ك  اإلعاقػػػة

 ميػاتالمقيميف إقامة خارجيو  المسجميف بمركز التأىيؿ الشامؿ بالزقازيؽ, تراكحت أعمػار األ
بعػد  سػنتاف)  معيػد متكسػط مػا بػيف  يفل التعميمي( عاـ, كيبمغ المستكل َْ :َّما بيف )
( كالشػػيادة الجامعيػػة االكلػػى , كجمػػيعيف حاصػػلت عمػػى درجػػة عاليػػة عمػػى  الثانكيػػةشػػيادة 

الكحيػد فػى  االبػفكلػيس  ( سػنكات ٗ:  ٔمػا بػيف )  يفاطفػالعمار أت تراكحك مقياس القمؽ 
بينيػو  سػتانفكردعمػى مقيػاس ( درجػة َٕ -َٓ) بػيفما تتراكح ابنائيف كنسبة ذكاء  العائمة 

 ت المركز .سجل الصكرة الخامسة تـ اخذ الدرجات مف
 الػى مجمػكعتيف تجريبيػة كضػابطة باالختيػار القصػدم  تػكزيعيفعمػى  الباحػثحػرص كقد 
سلمة المنيجيػة العمميػة, حيػث قػاـ بمراعػاة الضػكابط التجريبيػة بػالتحقؽ مػف تكػافؤ  لضماف

المجمػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة قبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج التػدريبي, كذلػػؾ مػػف حيػػث كػػؿ مػػف , 
كمستكل القمؽ , كلتحقيؽ ذلؾ تـ اسػتخداـ اختبػار  المركنة النفسيةالعمر الزمني , كمستكم 

 ( :ُكقد جاءت النتائج عمى النحك التالي بجدكؿ رقـ )  Mann, Whitenyكيتنى  -أفم
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 (1جدول )

نًتىسطٍ زتة دزجاخ انًجًىػتٍُ انتجسَثُح وانضاتطح ػهً    "Uَتائج حساب لًُح "

 فٍ انمُاض انمثهٍ اندزاسحيتغُساخ 

 انًتغُـــــــساخ

يجًىػح  انتجسَثُح 

(14) 

يجًىػح انضاتطح 

(14) 
 لُى                   اندالنـــــح

  U Z يج انستة و انستة يج انستة و انستة

 4.44 54.44 145.44 14.54 145.44 14.54 انؼًس انصيٍُ
غُس 

 دانح

انًسوَح 

 انُفسُح
14.14 141.44 14.04 140.44 46.44 4.34 

غُس 

 دانح

 انمهك
غُس  4.5.4 42.544 54..0 5..0 112.54 11.25

 دانح

يستىي تؼهُى 

 االو
0.04 00.44 11.14 111.44 44.44 4.40 

غُس 

 دانح

يىلغ انطفم 

 يٍ االسسج
0..4 0..44 14.34 03.44 32.44 1.43 

غُس 

 دانح

التجريبية كالضػابطة و ال تكجد فركؽ ن بيف رتب المجمكعتيف أن( ُكيتضح مف الجدكؿ ) 
 أفممػا يعنػي  مػاالقمػؽ كأبعادى ك المركنػة النفسػية الكمية لمقياسػي الزمني كالدرجةفي العمر 

 .متجانستيفالمجمكعتيف 
 :الذراشةثالجًا: أدوات 

 االدكات التالية : الدراسةفي ىذه  الباحثاستخدـ   
 . إعداد )  الباحث  ( المركنة النفسيةمقياس  (ُ)
 ( .  الباحث )      عدادإ مياتمقياس قمؽ األ (ِ)
الفكريػػة  اإلعاقػػة ذكم األطفػػاؿ   أميػػاتخفػػض القمػػؽ   فػػي ميػػاتالتػػدريبي لأل برنػػامجال (ّ)

 . الباحثإعداد البسيطة 
 .إعذاد )الباحح (  املروىة اليفصيةمكياس 

 مػػف ذكل  األطفػػاؿ أميػػاتالمقيػػاس قيػػاس مسػػتكل المركنػػة النفسػػية عنػػد   اليػػدؼ مػػف
 الفكرية البسيطة.  اإلعاقة

  عػف سػابقة مقػاييس مػف أتيح كما السابقة, كالدراسات النظرم اإلطار بمراجعةقاـ الباحث 
لممركنػة النفسػية ألبػاء المعػاقيف عقمينػا كالػذل  ( َُِٕتػكنى )كمقياس المركنة النفسية 

( لممركنػة النفسػية  َُِٕعبيػد )( مكزعػو عمػى اربعػة ابعػاد كمقيػاس  َّاشتمؿ عمى )
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قػاـ  ذلػؾ بعػد زعو عمى ثػلث ابعػاد( مك  ّْألميات االطفاؿ المعاقيف  كالذل اشتـ عمى )
عمػػى  فػػي صػكرتو االكليػػة مػف يشػتمؿ فاك كػػ الخػػاص بالدراسػة  المقيػاس بنعػػدادالباحػث 

( ٖتكػػكف مػػف )ي البعػػد العقمػػيالمقيػػاس عمػػى خمسػػة أبعػػاد  فقػػراتتتػػكزع ك فقػػرة ( ّٗ)
 القػدرة عمػى( فقػرات , ٖكيتككف مػف ) انفعالي( فقرات , ٖيتككف مف ) االجتماعيفقرات, 

 .( فقرات ٕكتتككف ) التفاؤؿ( فقرات , ٖتككف )يك  حؿ المشكلت
  اخلصائص الصيهومرتية للنكياس

 :  املروىة اليفصيةأواًل: حصاب صذم مكياس 

 ( 9 ) عمي المبدئية صكرتو في المقياس بعرض قاـ الباحث: صذم احملهنني -ُ
 كذلؾ , التربية الخاصةالتربكم ك خبراء  النفس كعمـ النفسية الصحة أساتذة محكميف مف

 كمدل االختبار, مكضكع قياس عمي كقدرتيا انتمائيا كمدل العبارات صلحية عمي لمحكـ
كؿ عبارات المقياس  أفكحيث   األمر استدعى إذا اللزمة التعديلت مع الصياغة, سلمة

عبارة كلكف جرل تعديؿ  أم( فمـ يتـ استبعاد  % 08 ) كثر مفأحققت اتفاؽ بيف المحكميف 
كعبارة ) انظر كاتعمـ دائما مف  عمى العبارات التي احتاجت الى تعديؿ حسب اراء المحكميف

كعبارة )اذىب مع ابنى   تجارب االخريف ( تعدلت الى  )اسعى لمتعمـ مف تجارب االخريف(
( فقرة ّٗعمى ) المقياس ثبتف(  لمحفلت ( تـ تعديميا الى )اصطحب ابنى لمتجمعات العامة

 االجتماعي( فقرات, ٖك تتكزع فقرات المقياس عمى خمسة أبعاد البعد العقمي يتككف مف )
( فقرات , القدرة عمى حؿ المشكلت كيتككف ٖيتككف مف ) انفعالي( فقرات , ٖيتككف مف )

 ( فقرات. ٕ( فقرات , التفاؤؿ كتتككف )ٖ)
 :الصذم التالزمي )املرتبط باحملو( -2

المعاقيف  األطفاؿ كأميات باء  ( َُِٕتكنى )المركنة النفسية  مقياستـ تطبيؽ  
كتـ حساب معامؿ  فكريناالمعاقيف  األطفاؿ أميات ( مفَْكمحؾ خارجي عمى )  فكرينا

 الباحثإعداد  المركنة النفسيةمقياس بيف درجات  (Pearson)االرتباط بطريقة بيرسكف 
 ( َُِٕتكنى ) فكريناالمعاقيف  األطفاؿ باءالمركنة النفسية   عمى مقياس رجاتيفكد

( مما َُ.َ( كىى دالة عند مستكل )ٕٓٔ.َ) ت قيمة معامؿ االرتباطأنكمحؾ خارجي كك
 . يدؿ عمى صدؽ المقياس
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 : املروىة اليفصيةثبات مكياس 

 نروىباخ: –ألفا  وطريكة  إعادة تطبيل االختبار يتطريكثبات املكياس ب( 1
َـّ ذلؾ بحساب ثبات    االختبارمف خلؿ إعادة تطبيؽ   المركنة النفسيةمقياس كت

,   عينة التحقؽ مف الخصائص السيككمتريةأفراد بفاصؿ زمنى قدره أسبكعيف كذلؾ عمى 
 العينة باستخداـ معامؿ األطفاؿ   أمياتكتـ استخراج معاملت االرتباط بيف درجات 

َـّ حساب معامؿ الثبات   فاسبيرم  –, باستخداـ معامؿ ألفا   المركنة النفسيةمقياس , ت
 كركنباخ

(2جدول )  

   انًسوَح انُفسُحكسوَثاخ نًمُاض  –إػادج تطثُك االختثاز أنفا 

 انًسوَح انُفسُح

يؼايم االزتثاط تٍُ 

انتطثُمٍُ األول 

 وانثاٍَ

يستىي 

 اندالنح

 

 -أنفا

 كسوَثاخ

يستىي 

 انثثاخ

 يستفؼح 4.044 4.41 4.044 ػمهٍ

 يستفؼح 4.021 4.41 .4.00 اجتًاػٍ

 يستفؼح 4.0.6 4.41 4.000 اَفؼانٍ

 يستفؼح 4.044 4.41 4.023 انمدزج ػهً حم انًشكالخ

 يستفؼح 4.062 4.41 60..4 انتفاؤل

 يستفؼح 4.0.3 4.41 4.035 اندزجح انكهُح

 الثػػػاني( كجػػػكد علقػػػة ارتباطيػػػو بػػػيف التطبيػػػؽ األكؿ كالتطبيػػػؽ ِيتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ )
( َُ.َ( ككميػا دالػة عنػػد )ٖٕٔ.َ -ّٓٗ.َبػيف ) مػػا , تتػراكح  المركنػة النفسػيةلمقيػاس 

لقيػاس السػمة   المركنػة النفسػيةمما يدؿ عمى ثبػات المقيػاس, كيؤكػد ذلػؾ صػلحية مقيػاس 
( ٕ.َ( كىػي أكبػر مػف )ّٕٗ.َ -ْْٖ.َكركنبػاخ ) -قيمة الفا  أفالتي كيضع مف أجميا ك 

 ثبات المقياس. يدؿ عمىمما 
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 : االتصام الذاخلي   ثالجا

 : املروىة اليفصيةاالتصام الذاخلي املفردات مع الذرجة للبعذ ملكياس 
بنيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط   عينػػة التحقػػؽ مػػف الخصػػائص السػػيككمتريةكذلػػؾ مػػف خػػلؿ درجػػات  

بيف درجات كؿ مفردة كالدرجة الكمية لألبعػاد مػع حػذؼ درجػة المفػردة  (Pearson)بيرسكف 
 ( يكضح ذلؾ :ّكجدكؿ )ككذلؾ االبعاد كالدرجة الكمية مف الدرجة الكمية لمبعد  

(3جدول )  

 44ٌ=  انًسوَح انُفسُحنًمُاض   واندزجح انكهُحواالتؼاد  يؼايالخ االزتثاط تٍُ دزجاخ كم يفسدج 

 اَفؼانٍ اجتًاػٍ ػمهٍ
انمدزج ػهً حم 

 انًشكالخ

 انتفاؤل

 االزتثاط و االزتثاط و االزتثاط و االزتثاط و االزتثاط و

1 4.000 0 4.046 1. 4.440 25 4.445 33 4..55 

2 4..54 14 4.612 10 4.005 26 4.043 34 4.410 

3 4.040 11 4.022 10 4..34 2. 4.056 35 4.035 

4 4.004 12 4.045 24 4.4.4 20 4.044 36 4..40 

5 4..26 13 4.041 21 4..11 20 4..0. 3. 4.055 

6 4.654 14 4.04. 22 4.006 34 4.056 30 4.031 

. 4.345 15 4..12 23 4.006 31 4..25 30 4.015 

0 4.050 16 4..12 24 4..05 32 4.044   

 صدق األتؼاد يغ اندزجح انكهُح

4..55 4.054 4.0.4 4.023 4..55 

(**4.41 ( *                      )4.45) 

ارتباطيا  معاملت المركنة النفسيةمقياس جميع مفردات  أف( ّيتضح مف جدكؿ ) 
( كىذا يدؿ عمى َٓ.َ( كعند )َُ.َ( دالة إحصائيًّا عند )ْٓٗ.َ -ّْٓ.َتتراكح بيف )

 تمتع المقياس بدرجة صدؽ مرتفعة.
 :طريكة التصحيح الصورة اليَائية و 

 مفردات ترتيب بنعادة كذلؾ لممقياس النيائية الصكرة قاـ الباحث بنعداد عميو, كبناءن  
 مفردتاف ىناؾ تككف ال بحيث , لممقياس الثلثة لألبعاد بالنسبة تبادلية بصكرة المقياس
( درجة, ُٓٗ) ىي المقياس في كمية درجة أعمى تككف ك البعد, نفس تقيساف متتاليتاف
 المركنة النفسيةمف  مرتفع مستكل األعمى, الدرجات كتمثؿ,  ( ىي أقؿ درجةّٗبينما )
 األطفاؿ أمياتلدل  المركنة النفسية منخفض مف مستكل المنخفضة الدرجات تمثؿ بينما
 –اختيارات كىى ) دائمان  خمسةمفتاح التصحيح لكؿ مفردة  كيككف الفكرية , اإلعاقةذكم 
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( حيث تأخذ ُ – ِ – ّ -ْ-ٓ أبدان ( كترتيب الدرجات ) –نادرنا  – أحياننا -غالبنا
, الفكرية  اإلعاقةذكم  األطفاؿ   أمياتلدل  لمركنة النفسيةاالستجابة عمى مستكل ا

تدؿ عمى (  ُ( ثـ ) ِثـ )(  ّكتمييا ) المركنة ( مستكل اقؿ مف ْ( كتمييا )ٓمرتفع ) 
 .لممركنة النفسية مستكل اقؿ

 الفهرية البصيطة اإلعاقةروي  األطفال أمَاتمكياس الكلل لذى 
  الفكريػة  اإلعاقػةمػف ذكل  األطفػاؿ أمياتاليدؼ مف المقياس قياس مستكل القمؽ عند

 البسيطة. 
  سػابقة مقػاييس مػف أتػيح كمػا السػابقة, كالدراسػات النظػرم اإلطػار بمراجعػةقاـ الباحػث 

( عبػارة مكزعػو عمػى خمسػة ابعػاد  ِٗمػف ) ( ككاف مككنيػاحمداكمكمقياس ) القمؽ عف
(  (50 عمػى كاشػتمؿ ألميات االطفػاؿ المعػاقيف اإلنجاب قمؽل ( َُِٖبنات ) كمقياس

 اص بالدراسػة خػال المقيػاس بنعػدادقػاـ الباحػث  ذلػؾ بعػد مكزعة عمى خمسة ابعاد  فقرةً 
البعػد األكؿ: ( مفردة مكزعة عمػى ثلثػة أبعػاد ُّ) مففي صكرتو االكلية ا مككنن  فاك ك

 ميػات: قمػؽ األالثػاني( مفػردة , البعػد ُُعمى مسػتقبؿ الطفػؿ كيتضػمف ) مياتقمؽ األ
عمػػى اسػػتقرار  ميػػات( مفػػردة, البعػػد الثالػػث : قمػػؽ األٗجػػاب : كيتضػػمف )نمػػف تكػػرار األ 

 . ( مفردةُُالحياة األسرية كيتضمف )
 اخلصائص الصيهو مرتية للنكياس:

 بحساب صدؽ كثبات المقياس كما يمي: الباحثقاـ 
 اوًلا : صذم املكياس 

 مف مجمكعة عمي المبدئية صكرتو في المقياس بعرض الباحثقاـ : صذم احملهنني -ُ
 كذلؾ , ك خبراء التربية الخاصة التربكم النفس كعمـ النفسية الصحة أساتذة مف  المحكميف

 كمدل االختبار, مكضكع قياس عمي كقدرتيا انتمائيا كمدل العبارات صلحية عمي لمحكـ
 الفقرات باستبعاد الباحثقاـ  ثـ األمر استدعى إذا اللزمة التعديلت مع الصياغة, سلمة

و ال أناعتقد  )كىى فقرة  ( % 08 ) عف المحكميف بيف عمييا االتفاؽ قؿ التي المكررة أك
اجد ابنى سبب  )يا مكررة ك كجكد  فقرة تعبر عنيا كفقرة نكتـ استبعادىا أل  ( دكاء البني

فصار , (%  َٖ)نسب المكافقة عمييا اقؿ مف  فكتـ استبعادىا أل ( لممشاكؿ فى االسرة 
( مفردة مكزعة عمى ثلثة أبعاد البعد األكؿ: قمؽ ِٗ) يتككف المقياس مفالمقياس 
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مف تكرار  ميات: قمؽ األالثانيالبعد  ات ,( مفردَُعمى مستقبؿ الطفؿ كيتضمف ) مياتاأل
عمى استقرار الحياة األسرية  مياتالبعد الثالث : قمؽ األ ات ,( مفردٗجاب : كيتضمف )ناأل 

 ات .( مفردَُكيتضمف )
الرشيدل ) القمؽ االجتماعي إعداد تـ تطبيؽ مقياس  الصذم التالزمي )املرتبط باحملو( -ْ

كتـ  حساب  فكريناالمعاقيف  األطفاؿ أمياتمف   أـ (َْكمحؾ خارجي عمى )(  ُٗٗٗ
بيف درجات مقياس القمؽ  )الخاص بالدراسة  (Pearson)معامؿ االرتباط بطريقة بيرسكف 
كمحؾ خارجي  ( ُٗٗٗ)  القمؽ االجتماعي إعداد الرشيدمالحالية( كدرجاتيـ عمى مقياس 

( مما يدؿ عمى صدؽ َُ.َ( كىى دالة عند مستكل )ِْٔ.َ) ت قيمة معامؿ االرتباطأنكك
 .المقياس 

 ثبـــــــات املكيــــــــاس:

 طريكة إعادة تطبيل االختبار وألفا نروىباخ : .1

َـّ ذلػػػؾ بحسػػػاب ثبػػػات   الفكريػػػة  اإلعاقػػػةذكم  األطفػػػاؿ   أميػػػاتمقيػػػاس القمػػػؽ لػػػدل كتػػػ
أفػراد البسيطة مف خلؿ إعادة تطبيؽ االختبار بفاصؿ زمنى قػدره أسػبكعيف كذلػؾ عمػى عينػة 

 , كتػػـ اسػػتخراج معػػاملت االرتبػػاط بػػيف درجػػات عينػػة التحقػػؽ مػػف الخصػػائص السػػيككمترية
 . العينة باستخداـ معامؿ بيرسكف األطفاؿ أميات

 (4جدول )

 انفكسَح   اإلػالحذوٌ  األطفال أيهاخَىضح َتائج انثثاخ تطسَمح إػادج االختثاز نًمُاض انمهك ندي 

ذوٌ  األطفال   أيهاخانمهك ندي 

 انفكسَح اإلػالح

يؼايم االزتثاط تٍُ 

 وانثاٍَانتطثُمٍُ األول 

يستىي 

 اندالنح

 -أنفا

 كسوَثاخ

 .4.02 4.41 4.060 ػهً يستمثم انطفم يهاخلهك األ

 4.0.6 4.41 .4.05 جابَيٍ تكساز األ يهاخلهك األ

ػهً استمساز انحُاج  يهاخلهك األ

 األسسَح

4.064 
4.41 

4..43 

 4.014 4.41 4.045 اندزجح انكهُح

 (4.45(                      * ) 4.41: **)يؼايم االزتثاط 

 (..4يستفؼح أكثس ) ( ..4-4.5يتىسطح تٍُ)  ( 4.5انفا كسوَثاخ : ضؼُفح ألم )

( كجكد علقة ارتباطيو دالة إحصائيًّا بيف التطبيؽ األكؿ ْيتضح مف خلؿ جدكؿ )
تتراكح بيف ,  الفكرية اإلعاقةذكم  األطفاؿ أمياتمقياس القمؽ لدل ل الثانيكالتطبيؽ 

( مما يدؿ عمى ثبات المقياس, كيؤكد ذلؾ َُ.َ( ككميا دالة عند )ْٔٗ.َ -ٕٖٓ.َ)
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لقياس السمة التي  الفكرية   اإلعاقةذكم  األطفاؿ   أمياتمقياس القمؽ لدل صلحية 
 -ِٕٖ.َكركنباخ ) -معاملت الثبات مرتفعة حيث تتراكح قيمة الفا أفكيضع مف أجميا ك 

عميو يمكف  مؤشرًّا جيدنا لثبات المقياس, كبناءن ( مما يعطى ٕ.َ( كىي أكبر مف )َُٗ.َ
 العمؿ بو.

 االتصام الذاخلي ثالجا: 
: تـ حساب معاملت االرتباط بيف درجػة كػؿ مفػردة بيف المفردة كالبعد  االتساؽ الداخمي 

في كؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو بعػد حػذؼ درجػة المفػردة 
 كالجدكؿ ا تي يكضح ذلؾ ككذلؾ االبعاد كالدرجة الكمية  الكمية لمبعد,مف الدرجة 

 (5جدول )

نًمُاض واندزجح انكهُح يؼايالخ االزتثاط تٍُ دزجاخ كم يفسدج واندزجح انكهُح  نهثؼد انرٌ تُتًٍ نه 

 44انفكسَح  ٌ=  اإلػالحذوٌ  األطفال أيهاخانمهك ندي 

 ػهً يستمثم انطفم  يهاخلهك األ
يٍ  يهاخاأللهك 

  جاب َتكساز األ

ػهً  يهاخلهك األ

  استمساز انحُاج األسسَح 

 االزتثاط و االزتثاط و االزتثاط و

1 4..06 11 4.011 21 4...4 

2 4.436 12 4.060 22 4.466 

3 4.424 13 4.634 23 4..6. 

4 4.03. 14 4.054 24 4..44 

5 4..00 15 4..05 25 4.355 

 6 4.601 16 4.5.0 26 4.4.4 

. 4.265 1. 4.54. 2. 4.611 

0 4..40 10 4.503 20 4.3.. 

0 4.033 10 4..01 20 4.444 

14 4.4.2 24  34 4.540 

 االتساق انداخهٍ تٍُ االتؼاد واندزجح انكهُح

4..50 4.034 4.040 

(**4.41 ( *                      )4.45) 

ذكم  األطفاؿ   أمياتمقياس القمؽ لدل جميع مفردات  أف( 5يتضح مف جدكؿ ) 
( دالة إحصائيًّا عند ِٓٔ.َ -ٖٗٔ.َمعاملت ارتباطيا تتراكح بيف ) الفكرية   اإلعاقة

 (  كىذا يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة صدؽ مرتفعة َُ.َ)
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 طريكة التصحيح 

 مفردات ترتيب بنعادة كذلؾ مقياسمل النيائية الصكرة بنعداد الباحثقاـ  عميو, كبناءن 
 مفردتاف ىناؾ تككف ال بحيث , لممقياس الثلثة لألبعاد بالنسبة تبادلية بصكرة المقياس
 درجة)  87  (ىي المقياس في كمية درجة أعمى تككف ك البعد, نفس تقيساف متتاليتاف

 تمثؿ القمؽ بينمامف  مرتفع مستكل األعمى, الدرجات كتمثؿ درجة( ِٗ) ىي درجة كأقؿ
 ةالفكري اإلعاقةذكم  األطفاؿ   أمياتالقمؽ لدل  مف منخفض مستكل المنخفضة الدرجات

أبدان ( كترتيب  – أحياننا –مفتاح التصحيح لكؿ مفردة ثلث اختيارات كىى ) دائمان  كيككف ,
 األطفاؿ   أميات( حيث تأخذ االستجابة عمى مستكل القمؽ لدل ُ – ِ – ّالدرجات ) 

تدؿ عمى  ( ُكتمييا )مستكل اقؿ مف القمؽ ( ِ( كتمييا )ّمرتفع ) , الفكرية  اإلعاقةذكم 
 منخفض عف السابقة.القمؽ مستكل  أف

 (:الباححإعذاد )اإلرشادي ربىامج رابًعا :ال

  قائمة عمى   منظمة خطكات عف عبارة الحالية الدراسة في االرشادم البرنامجتعريؼ
 األطفاؿ أمياتالقمؽ لدل  خفض تنمية المركنة النفسية ك إلى تيدؼ اليقظة العقمية 

  المعرفي العلج فنيات بنتباع البسيطةالفكرية  اإلعاقةذكم 
  أىداؼ البرنامج 

 ٍذف عاو :
 اإلعاقةذكم  األطفاؿ أمياتخفض القمؽ لدل  ك المركنة النفسية لتنميةتنفيذ برنامج إرشادم 

 الفكرية البسيطة
 اٍذاف فرعية :

دخلت القائمة عمى التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة في العلج النفسي, كمنيا الت -
 ليقظة العقمية .ا

 .الكعي باألفكار التمقائية التي تطمؽ مشاعر القمؽ -
 عمى اليات تخفض القمؽ عندىف كاجتياز عقبة القمؽ . مياتارشاد األ -
 .المركنة النفسيةتعميـ التعامؿ مع جميع األحداث بميارات  -
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 :األشلوب التذريب املصتخذو 

عمى حدة مف األسر المشتركة  ـ استخداـ برنامج اإلرشاد  بطريقة فردية لكؿ أـت   
في البرنامج كذلؾ لما تتمتع بو ىذه األسر مف خصكصية , كلكي يككف كؿ فرد في النسؽ 

أعضاء الجمسة اإلرشادية ىـ أعضاء أسرتو الذيف  أفاألسرل بمثابة مرشد لمطفؿ حيث 
يتفاعؿ معيـ كذلؾ لزيادة التكاصؿ فيما بينيـ كتحسيف الكالدية الفاعمة لدييـ ,كنتيجة 

التي تشير إلي أىمية  (ُّٗٗؾ كبيكرم  )ناجايا ش بحثلكجكد بعض الدراسات مثؿ 
حتى تستفيد  األسر  الباحثاإلرشاد الجماعي عندما يتزامف مع اإلرشاد الفردم فقد لجأ لو 

 مف خبرات بعضيـ البعض ا خر .
 األشاليب والفييات املصتخذمة فى الربىامج:

 -البنػػاء الميتػػامعرفي  -كتشػػمؿ )المحاضػػرات كالمناقشػػات الجماعيػػةالفنيػػات المعرفيػػة   .ُ
 -األسئمة السقراطية كاالكتشػاؼ المكجػو -المكضكعي لمحدث  التقييـ -المرح كالدعابة 

 عف إلحاح المطالب ( التخمي
التعػػػػاطؼ  -إشػػػػباع المطالػػػػب  -كتشػػػػمؿ )التقبػػػػؿ غيػػػػر المشػػػػركط االنفعاليػػػػةالفنيػػػػات  .ِ

 .  كالتسامح(
التوذيػة الراجعػة   -النمذجػة  -التخيػؿ  –الكاجبات المنزليػة كتشمؿ )الفنيات السمككية   -

 الممارسات غير الرسمية( -الممارسات الرسمية, كتتضمف
 ذلتويات الربىامج :  وتتضنً

تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ معينة   التيثلث مراحؿ تضـ كؿ مرحمة عدد مف الجمسات  
لمبرنامج, لذلؾ تككف البرنامج مف  النيائيتتجمع مع بعضيا فى النياية لتحقيؽ اليدؼ 

 :( دقيقة لمدة شيريف كىي  َٔ( جمسات أسبكعيان كزمف الجمسة )ّ( جمسة بكاقع )ِٖ)
 (5 -1األوىل :)املرحلة التنَيذية( ) املرحلة

عف طريؽ  اإلرشادمكتمثمت في الجمسة االكلى كىدفت إلى تقديـ فكرة عف البرنامج   
, كاالطار الذم سيككف عميو العلقة االرشادية , كالتعريؼ بالمفاىيـ األساسية  المحاضرة

تخفيؼ القمؽ كدكر  ك النفسيةالمركنة تنمية  كأىميتيا فياليقظة العقمية في البرنامج كىي 
األفكار الخاطئة كطرؽ التفكير المرضية التي تعكؽ الفرد عف استخداـ التفكير المكضكعي 

 .األكلى ات الخمسمف أجؿ تحقيؽ أىدافو كيتـ في الجمس
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 . (23 -6)املرحلة األشاشية( اجللصات مً ) الجاىيةاملرحلة 

كعناصرىا  اليقظة العقمية   الباحثكمثمت جكىر البرنامج كمحتكياتو األساسية كفييا شرح  
فنياتيا ككيفية التعامؿ مع أعراض القمؽ ماذا يجب عمى المشارؾ فعمو أثناء حدكث القمؽ  ك

 .  المركنة النفسيةكتعميـ 
 (ِٖ -ِْ) اجللصات مً مع بعضًَ مجاعيبياء حوار على  مَاتاملرحلة الجالجة : مصاعذة األ

الخاضعات لمبرنامج مف بناء  مياتبناء جسر مف التكاصؿ بيف األ الباحثكفييا تناكؿ  
 فسيف كمف تعميـ نتيجة البرنامج .أنثقيف فى 

 :  ذراشةية للأىاخلطوات امليذ

 :  ا تية الخطكات اتبع الحالي, الدراسة مف التطبيقي لمجانب الباحث إجراء في
بمركز  المقيديف الفكرية البسيطة  اإلعاقةذكم  األطفاؿ جميع ممفات عمى االطلع - أ

 عاـ( 9-6) مف الزمني عمرىـ يتراكح كالذم الشرقية محافظة التأىيؿ بالزقازيؽ
 بيف ما تتراكح ذكاء كنسبة( 2.8.8) معيارم حراؼنا( ك ٕ. 880) عمرم بمتكسط

 .ذكاء درجة( 08-08)
الفكرية  الذيف يتراكح عمرىـ الزمني  اإلعاقةذكم  األطفاؿ أمياتعف  البياناتتـ جمع  - ب

 ( . َِّ.ُمعيارم) كانحراؼ( ّٓ.  َْٓ)  عمرم ( بمتكسطَْ-َّما بيف )
كمقيػاس  الباحػث(إعػداد ) المركنػة النفسػيةكىػي مقيػاس  الدراسػةتحديد  مقػاييس  تـ  -ج 

 .الدراسةالقمؽ ) اعداد الباحث ( كتـ التأكد مف صلحية المقاييس لمتطبيؽ عمى عينة 
 اليقظة العقمية .عداد  برنامج قائـ عمى فنيات نقاـ الباحث ب -د 
 .   كالضابطة التجريبية مجمكعتييا كتكافؤ , الدراسة عينة الباحث بتحديد قاـ -ذ 
 التجريبية المجمكعتيف عمى المركنة النفسيةالقمؽ ك  لمقياس القبمي القياس إجراء -ر 

 .كالضابطة
   عينة الدراسة الفكرية اإلعاقةذكم  األطفاؿ أميات عمى البرنامج قاـ الباحث بتطبيؽ -ز 

 األطفاؿ أميات كمقياس القمؽ عمى المركنة النفسية لمقياس البعدم القياس إجراء -ص 
 .كالضابطة التجريبية الفكرية  المجمكعتيف اإلعاقةذكم 

ذكم  األطفاؿ أميات كمقياس القمؽ عمى المركنة النفسية لمقياس قاـ الباحث بتطبيؽ -ع 
  . (المتابعة بعد ما تطبيؽ) مف شير مركر بعد الفكرية  كذلؾ اإلعاقة
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 .الدراسة نتائج إلى لمكصكؿ الملئمة اإلحصائية األساليب قاـ الباحث باستخداـ -غ 
 .السابؽ كالدراسات النظرم اإلطار ضكء في ,الدراسة نتائج قاـ الباحث بتفسير -ق 
 ًصا : األشاليب اإلحصائيةخام

 اللبارامترية لمتحقؽ مف صحة الفركض: األساليب اإلحصائية بعض الباحثاستخدـ  
 .  The Wilcoxon test اختبار كيمكككسكف (أ 
 .Mann-Whitney test كيتني  أفاختبار م (ب 
 (rprbمعامؿ االرتباط الثنائي لرتب األزكاج المرتبطة ) (ج 

 :الذراشةىتائـــج شادًشا : 

  ىتائج الفرض األول :
مقياس المركنة  عميرتب القياس البعدم بيف تكجد فركؽ ينص الفرض األكؿ  " 

النفسية  لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية  لدم المجمكعتيف التجريبية كالضابطة , 
ػ  أفكلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار م المجمكعة التجريبية لصالحكذلؾ 
فركؽ كأحد األساليب اللبارامترية لمتعرؼ عمى  ((Zكقيمة  Mann-Whitney (U)كتني 
في القياس البعدل النفسية  في تنمية المركنةالمجمكعتيف التجريبية ك الضابطة  بيف 

 اإلعاقةذكم  األطفاؿ أمياتلدل  المركنة النفسيةلكقكؼ عمى داللة ما قد يطرأ عمى اك 
 اإلعاقةذكم  األطفاؿ أمياتلدل  المركنة النفسيةالفكرية كما تعكسو درجاتيـ عمى مقياس 

, لمعرفة حجـ تأثير البرنامج تـ استخداـ معامؿ االرتباط الثنائي لرتب األزكاج الفكرية 
ت النتائج ناكك Matched- Pairs Rank biserial correlation( rprbالمرتبطة )

 (.ٔ)كما يكضحيا جدكؿ
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 (6جدول )

انًجًىػتٍُ انتجسَثُح وانضاتطح فٍ  أيهاخنًتىسطٍ زتة دزجاخ   " U َتائج حساب لًُح "

 ( 14واندزجح انكهُح فٍ انمُاض انثؼدٌ )ٌ=   انًسوَح انُفسُحأتؼاد يمُاض 

 انًجًىػح األتؼاد
يتىسظ 

 انستة

يجًىع 

 انستة
U Z 

يستىي 

 اندالنح

حجى 

 انتاثُس

 ػمهٍ

 

 4.444 155.444 15.544 انتجسَثُح

 

-

3..00 4.41 

1 

كثُس 

 55.444 5.544 انضاتطح جدا

 اجتًاػٍ

 

- 4.444 155.444 15.544 انتجسَثُح

3.445 

4.41 1 

كثُس 

 55.444 5.544 انضاتطح جدا

- 4.444 155.444 15.544 انتجسَثُح  اَفؼانٍ

3.045 

4.41 1.2 

كثُس 

 55.444 5.544 انضاتطح جدا

انمدزج 

ػهً حم 

 انًشكالخ

- 4.444 155.444 15.544 انتجسَثُح

3..36 

4.41 1.4 

كثُس 

 55.444 5.544 انضاتطح جدا 

- 4.444 155.444 15.544 انتجسَثُح انتفاؤل

3.265 

4.41 1.4 

كثُس 

 55.444 5.544 انضاتطح جدا

اندزجح 

 انكهُح

- 4.444 155.444 15.544 انتجسَثُح

3.045 

4.41 1.4 

كثُس 

 55.444 5.544 انضاتطح جدا 

 ( 1.06( تتساوٌ )4.45( انجدونُح ػُد يستىي دالنح )Zلًُح )

( كىػػى أكبػػر مػػف القيمػػة َٖٓ.ّ-المحسػػكبة بموػػت ) Zقيمػػة  أف(ٔيتضػػح مػػف جػػدكؿ ) 
كجػػكد فػػركؽ  داؿ إحصػػائيا بػػيف متكسػػطات الرتػػب لػػدرجات (, ممػػا يشػػير إلػػى ٔٗ.ُالحديػة )

( لصػػالح متكسػػطات المجمكعػػة التجريبيػػة, َُ.َىػػذا الفػػركؽ  داؿ عنػػد)  أفالمجمػػكعتيف ك 
لػدل أفػراد الفكريػة   اإلعاقػةذكم   األطفػاؿ   أميػاتلػدل  المركنة النفسػيةتحسف  مما يعني 

 العينة التجريبية .
ىػػذه النتيجػػػة المتكقعػػة بسػػبب تعػػػرض المجمكعػػة التجريبيػػة لمبرنػػػامج كيفسػػر الباحػػث  

كحجػػػب تػػػأثيره عمػػػى المجمكعػػػة الضػػػابطة , كأيضػػػان اعتمػػػد الباحػػػث   أثنػػػاء الجمسػػػات عمػػػى 
استخداـ فنيات متعددة كالنمذجة مف خلؿ الفيديك , تحميؿ المياـ إلى خطػكات بسػيطة حيػث 

كػػذلؾ الفكريػػة,  اإلعاقػػةذكم  األطفػػاؿ اتأميػػلػػدل  المركنػػة النفسػػيةسػػاىـ ذلػػؾ فػػي تنميػػة 
, كالتركيػػز عمػػى كاالنتبػػاهالفنيػػات االخػػرل المسػػتخدمة فػػي البرنػػامج التػػي ركػػزت زيػػادة الػػكعي 
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بالصػػحة كالتركيػػز عمػػى االسػػترخاء, كتعمػػيميف عػػدـ القمػػؽ كالتفكػػر فيمػػا حػػكليف ,  االىتمػػاـ
كاالجتماعيػة التػي تكاجػو الفػرد  فنمط الحياة ينتج عف الحؿ الناجح لعدد مف األزمات النفسػية

طكؿ فترة حياتػو, كمػا كيعبػر عػف نمػط الحيػاة بالدرجػة التػي يشػعر بيػا الفػرد بالسػعادة حػكؿ 
في الحياة, كىك مف المككنات األساسية لمسعادة كالشػعكر بالرضػا كىػك نػكع مػف  كضعو العاـ

نعػزك  أف, كيمكػف أك في الماضي فالتقدير اليادئ كالتأمؿ لمدل حسف سير األمكر سكاء األ 
الػػى تمػػؾ الفنيػػات,   ميػػاتلػػدل األ المركنػػة النفسػػيةالنتيجػػة التػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا تحسػػف 

 Kadi(  َُِٖكدراسة كاتى ك الدينيذ )  (َُِٕإسماعيؿ ) دراسةكتتفؽ ىذه النتيجة مع 
and  Eldeniz   في خفض االكتئػاب كالقمػؽ  المركنة النفسيةكالتى أظيرت نتائجيا فاعمية

ىنػػاؾ تحسػػننا  أفتكصػػمت الػػى  كمػػا,  لػػدل المجمكعػػة التجريبيػػة مقارنػػة بالمجمكعػػة الضػػابطة
 .  كمستكل المركنة النفسية داالن في أبعاد مفيـك الذات, 

    الجاىيىتائج الفرض 

ال تكجد فركؽ بيف رتب القياسيف البىعدم ك و " أنعمى  الثانيينص الفرض   
مجمكعة الدراسة التجريبية عمى مقياس  لدل  ( البرنامج انتياءبعد شير مف  ) التتبعي

  .لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية   المركنة النفسية
( كأحد  (Zكقيمة  Wilcoxonكالختبار صحة الفرض تـ استخداـ اختبار كيمكككسكف 

المجمكعة لدل  عدل ك التتبعيفي القياسيف الباألساليب اللبارامترية لمتعرؼ عمى فركؽ 
كأبعاده. الفكرية  اإلعاقةذكم   األطفاؿ أمياتلدل  المركنة النفسيةالتجريبية في مقياس 

 (. ٕت النتائج كما يكضحيا جدكؿ )ناكك
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 (.جدول )

انًسوَح نًتىسطٍ زتة دزجاخ انًجًىػح انتجسَثُح فٍ أتؼاد يمُاض   "Zَتائج حساب لًُح "

 واندزجح انكهُح  فٍ انمُاسٍُ انثؼدٌ و انتتثؼٍ انُفسُح

 يستىي اندالنح Zلًُح  يجًىع انستة يتىسظ انستة انؼدد انمُاض لثهٍ/ تؼدٌ األتؼاد

 ػمهٍ

 

 4.444 4.444 4 انستة انسانثح

 غُس دانح 1.444-
 1.444 1.444 1 انستة انًىجثح

   0 انتساوٌ

   14 اإلجًانٍ

 اجتًاػٍ

 

 1.544 1.544 1 انسانثح انستة

 غُس دانح 4.444
 1.544 1.544 1 انستة انًىجثح

   0 انتساوٌ

   14 اإلجًانٍ

 4.444 4.444 4 انستة انسانثح اَفؼانٍ

 غُس دانح 1.414-
 3.444 1.544 2 انستة انًىجثح

   0 انتساوٌ

   14 اإلجًانٍ

 

انمدزج 

ػهً حم 

 انًشكالخ

 

 4.444 4.444 4 انسانثح انستة

 غُس دانح 1.444-
 1.444 1.444 1 انستة انًىجثح

   0 انتساوٌ

   14 اإلجًانٍ

 انتفاؤل

 1.544 1.544 1 انستة انسانثح

 غُس دانح 4.444
 1.544 1.544 1 انستة انًىجثح

   0 انتساوٌ

   14 اإلجًانٍ

اندزجح 

 انكهُح

 6.444 3.444 2 انستة انسانثح

 غُس دانح 1.444-
 15.444 54..3 4 انستة انًىجثح

   4 انتساوٌ

   14 اإلجًانٍ

 (1.06( تتساوٌ )4.45( انجدونُح ػُد يستىي دالنح )Zلًُح )

( كىػى أقػؿ مػف َََ.ُ-المحسػكبة بموػت ) Zقيمػة  أف (ٕيتضح مف جدكؿ )  
ممػػا يشػػير إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ  بػػيف متكسػػطات الرتػػب لػػدرجات ( ٔٗ.ُالقيمػػة الحديػػة )

 أميػاتلػدل  المركنػة النفسػيةالمجمكعة التجريبية في القياسيف البعػدم كالتبعػي فػي مقيػاس 
كيمكف تفسير ذلؾ فػي ضػكء مػا أكسػبو البرنػامج لألفػراد مػف , الفكرية  اإلعاقةذكم   األطفاؿ

دراكنػا لمحظػة الحاضػرة, ككعينػا بخبػراتيـ, كتقبميػا دكف إصػدار حكػـ  انتباىنػا و جعميـ أكثػرأن كا 
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كسػػػابيـ طرقنػػػا جديػػػدة لمتفكيػػػر تمكػػػنيـ مػػػف تعمػػػيـ ميػػػارات  التػػػي  المركنػػػة النفسػػػيةعمييػػػا كا 
 أف, كمػػا اكتسػػبكىا أثنػػاء الجمسػػات عمػػى التعامػػؿ مػػع المكاقػػؼ كالخبػػرات الحياتيػػة المسػػتقبمية

شػػػطة كالكاجبػػػات المنزليػػػة التػػػي أدت إلػػػى تنميػػػة ناأل  جمسػػػات البرنػػػامج تضػػػمنت العديػػػد مػػػف
لػػدل أفػػراد المجمكعػػة العلجيػػة, مػػف خػػلؿ إكسػػابيـ عػػددنا مػػف الميػػارات  المركنػػة النفسػػية

كمنيػػا: ميػػارة حػػؿ المشػػكلت, كطػػرؽ جديػػدة لمتفكيػػر, كميػػارة التعػػايش, كميػػارات الحيػػاة 
كاتفػؽ ذلػؾ الصحية كالتأمػؿ, كمػا تضػمنت الجمسػات التركيػز عمػى التػدريب عمػى االسػترخاء  

فػي  المركنػة النفسػيةأظيرت نتائج الدراسػة فاعميػة  ةمع نتائج العديد مف الدراسات مثؿ دراس
 دراسػة مثػؿ  خفض االكتئػاب كالقمػؽ لػدل المجمكعػة التجريبيػة مقارنػة بالمجمكعػة الضػابطة

اكدت عمى اثر المركنة النفسية عمػى تقػدير الػذات ك خفػض القمػؽ  كالتي ( َُِٕعبدالحميد )
   Karaman and  Efilti ,( َُِٗ)  كارمأف ك ايفالتىدراسة ككذلؾ  

  : لجالحىتائج الفرض ا

لػػدل   القمػػؽتكجػػد فػػركؽ بػػيف رتػب القيػػاس البعػػدم عمػػي مقيػػاس "  الثالػػثيػنص الفػػرض  
 لصػػالحأميػػات األطفػػاؿ ذكم اإلعاقػػة الفكريػػة  لػػدم المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة , كذلػػؾ 

 ."المجمكعة التجريبية 
 Mann-Whitneyػ كتني  أفمكلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار 

(U)  كقيمةZ))  المجمكعتيف التجريبية فركؽ بيف عمى كأحد األساليب اللبارامترية لمتعرؼ
لكقكؼ عمى داللة ما قد يطرأ عمى افي القياس البعدل ك في خفض القمؽ  ك الضابطة  

الفكرية كما تعكسو درجاتيـ عمى مقياس القمؽ لدل  اإلعاقةذكم  األطفاؿ أمياتلدل القمؽ 
لمعرفة حجـ تأثير البرنامج تـ استخداـ معامؿ  كالفكرية  اإلعاقةذكم  األطفاؿ أميات

 Matched- Pairs Rank biserial( rprbاالرتباط الثنائي لرتب األزكاج المرتبطة )
correlation ت النتائج كما يكضحيا جدكؿأنكك(ٖ.) 
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 (0جدول )

نًتىسطٍ زتة دزجاخ تاليُر انًجًىػتٍُ انتجسَثُح وانضاتطح فٍ أتؼاد   " U َتائج حساب لًُح "

 ( 14)ٌ=  يمُاض انمهك واندزجح انكهُح فٍ انمُاض انثؼدٌ

 انًجًىػح األتؼاد
يتىسظ 

 انستة

يجًىع 

 انستة
U Z 

يستىي 

 اندالنح

حجى 

 انتأثُس

يستمثم 

 انطفم

 

 64.54 6.45 انتجسَثُح

5.544 
-

3.30. 
4.441 

1.4 

كثُس 

 140.54 14.05 انضاتطح جدا

تكساز 

 األَجاب

 64.54 6.45 انتجسَثُح
5.544 

-

3.445 
4.441 

1.4 

كثُس 

 140.54 14.05 انضاتطح جدا

استمساز 

انحُاج 

 األسسَح

 56.44 5.64 انتجسَثُح
1.444 

-

3..30 
4.444 

1.4 

كثُس 

 154.44 15.44 انضاتطح جدا

اندزجح 

 انكهُح

 55.44 5.54 انتجسَثُح

.444 
-

3..04 
4.444 

1.4 

كثُس 

 جدا 
 155.44 15.54 انضاتطح

 (  1.06( تتساوٌ )4.45( انجدونُح ػُد يستىي دالنح )Zلًُح )

( كىػػى أكبػػر مػػف القيمػػة َْ.ّ)المحسػػكبة بموػػت  Zقيمػػة  أف( ٖيتضػػح مػػف جػػدكؿ ) 
(, ممػػا يشػػير إلػػى كجػػكد فػػركؽ  بػػيف متكسػػطات الرتػػب لػػدرجات المجمػػكعتيف ٔٗ.ُالحديػػة )

   أميػػػاتأفػػػراد المجمكعػػػة التجريبيػػػة كأفػػػراد المجمكعػػػة الضػػػابطة  عمػػػى مقيػػػاس القمػػػؽ لػػػدل 
ىػػػذا الفػػػركؽ  داؿ عنػػػد)  أفالفكريػػػة كأبعػػػاده فػػػي القيػػػاس البعػػػدم, ك  اإلعاقػػػةذكم  األطفػػػاؿ
خفاض القمػؽ لػدل أفػراد العينػة أن, مما يعني  ( لصالح متكسطات المجمكعة التجريبيةَُ.َ

 .التجريبية 
كيمكف تفسير ىذه النتيجة المتكقعة بسبب تعرض المجمكعة التجريبية لمبرنامج كحجػب  

السػػابقة التػػي تػػأثيره عمػػى المجمكعػػة الضػػابطة , كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع معظػػـ الدراسػػات 
   ميػػاتخفػػض القمػػؽ  بعػػد التجريػػب , كالتػػى تتمثػػؿ فػػى تػػدريب األ أفو باإلمكػػأنػػتكصػػمت إلػػى 

قمػؽ عمػى الالفكرية عمػى الػتخمص أك كيفيػة مكاجيػة القمػؽ النػاتج عػف  اإلعاقةذكم  األطفاؿ
عمػى اسػتقرار الحيػاة  ميػاتقمػؽ األاك جػاب  , نمف تكرار األ  مياتقمؽ األ اكمستقبؿ الطفؿ, 

 األسرية,  كذلؾ يتـ عف طريؽ تطبيؽ البرامج التي تـ إعدادىا ليذا الورض.
المركنػػة مػػع مػػا كرد فػػي االطػػار النظػػرم الػػذل تنػػاكؿ العلقػػة بػػيف  تمػػؾ النتيجػػةكتتفػػؽ  

المركنػػة ممارسػػة  عنػػد مػػركر الفػػرد بمكقػػؼ معػػيف أثنػػاءو أنػػك  االنفعػػاليكالتنظػػيـ  النفسػػية
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كىػذه تعػد عمميػة إعػادة التقيػيـ المعرفػي  دفاع كالقمػؽ نػو يتقبمػك كمػا ىػك دكف األ فنن النفسية
التكافقي فيما يطمػؽ عميػو اسػتراتيجيات التنظػيـ  االنفعاليكالذم يعد أحد استراتيجيات التنظيـ 

 ميػاتكاتفؽ ذلػؾ مػع نتػائج العديػد مػف الدراسػات عمػى فٌعاليػة البرنػامج القمػؽ  أل,  االنفعالي
(  َُُِ) (  ك دراسػػػػػة  َُِٕكر ) أنػػػػػدراسػػػػػة الفكريػػػػػة   مثػػػػػؿ  اإلعاقػػػػػةذكم  األطفػػػػػاؿ

Masuda and Tully  أطفػاؿ ميػاتإلػى الكشػؼ عػف عكامػؿ القمػؽ أل تىػدف كالتػى  
 . لدية كأساليب المكاجية الكالدية , كالضوكط الكا المعاقيف

 لرابعا ىتائج الفرض

ال تكجد فركؽ بيف رتب القياسيف البىعدم ك التتبعي ) و " أنعمى  الرابعينص الفرض 
لدل  القمؽبعد شير مف انتياء البرنامج (  لدل مجمكعة الدراسة التجريبية عمى مقياس 

 . أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية
( كأحد  (Zكقيمة  Wilcoxonكالختبار صحة الفرض تـ استخداـ اختبار كيمكككسكف 

المجمكعة لدل  األساليب اللبارامترية لمتعرؼ عمى فركؽ في القياسيف البعدل ك التتبعي
نت اكأبعاده. ككلدل أميات األطفاؿ  ذكم اإلعاقة الفكرية  القمؽالتجريبية في مقياس 

 (. ٗالنتائج كما يكضحيا جدكؿ )
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 (0جدول )

 انمهك نًتىسطٍ زتة دزجاخ انًجًىػح انتجسَثُح فٍ أتؼاد يمُاض   "Zَتائج حساب لًُح "

 انتتثؼٍ فٍ انمُاسٍُ انثؼدٌ و واندزجح انكهُح 

انمُاض تؼدٌ/  األتؼاد

 تتثؼٍ

يتىسظ  انؼدد

 انستة

يستىي  Zلًُح  يجًىع انستة

 اندالنح

 يهاخلهك األ

ػهً يستمثم 

  انطفم

 

 غُس دانح 4.444 4.54 2.25 2 انستة انسانثح

 1.54 1.54 1 انستة انًىجثح

     . انتساوٌ

     14 اإلجًانٍ

 يهاخلهك األ

يٍ تكساز 

   جابَاأل

 غُس دانح 1.444- 1.44 1.44 1 انستة انسانثح

 44. 44. 4 انستة انًىجثح

     0 انتساوٌ

     14 اإلجًانٍ

 يهاخلهك األ

ػهً استمساز 

انحُاج 

   األسسَح

 غُس دانح 1.444- 3.44 1.54 2 انسانثحانستة 

 44. 44. 4 انستة انًىجثح

     0 انتساوٌ

     14 اإلجًانٍ

غُس  4.016- 0.54 2.03 3 انستة انسانثح اندزجح انكهُح

 1.54 1.54 1 انستة انًىجثح دانح

   6 انتساوٌ

   14 اإلجًانٍ

 (1.06( تتساوٌ )4.45( انجدونُح ػُد يستىي دالنح )Zلًُح )

( كىػػى أقػػؿ مػػف القيمػػة ُٖٔ.َ)المحسػػكبة بموػػت  Zقيمػػة  أف( ٗيتضػػح مػػف جػػدكؿ )
(, مما يشير إلى عدـ كجػكد فػركؽ بػيف متكسػطات الرتػب لػدرجات المجمكعػة ٔٗ.ُالحدية )

 اإلعاقػةذكم  األطفػاؿ   أميػاتالتجريبية في القياسيف البعدم كالتبعي في مقياس القمؽ لدل 
مػػف   رابػػعالفكريػػة كأبعػػاده, كىػػذا يعنػػي اسػػتمرارية البرنػػامج ممػػا يػػدؿ عمػػى تحقػػؽ الفػػرض ال

القمػؽ  ممػا  خفػضبػدكر البرنػامج فػي  ميػاتإلػى اقتنػاع األ الباحػث, كيفسػر الدراسةفركض 
عمػػى تكػػرار ىػػذه الميػػارات التػػي يتػػدربكف عمييػػا خػػلؿ جمسػػات البرنػػامج ممػػا  ميػػاتشػػجع األ

فريػػؽ العمػػؿ المعػػاكف لمباحػػث   أشػػارسػػاىـ فػػي بقػػاء اثػػر البرنػػامج عمػػى المػػدل األطػػكؿ كمػػا 
حػدث ليػـ تحسػف كاضػح فػي   ميػاتىػؤالء األ أفالمككف مف أخصػائي التربيػة الخاصػة إلػى 

 .مستكل القمؽ  لدييـ 
ف الػػػبعض بمشػػػكلتي عضػػػيفتكاجػػػد أفػػػراد العينػػػة مػػػع ب فػػػنفكفضػػػل عػػػف ذلػػػؾ  

, كأتػػاح كاالطمئنػػافالشػػعكر بػػاألمف  يػػفلمتشػػابية فػػي بعػػض الجمسػػات الجماعيػػة قػػد أتػػاح لا
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كتوييران إلى األفضؿ في السمكؾ كالعلقات االجتماعيػة. كمػا  ففرصان لمحكار كمناقشة مشكلتي
ف التكتر كالضيؽ, كزيػادة الحريػة فػي الحػديث أتاحت الجمسات الفردية ألفراد العينة التحرر م

لو دكر فعػاؿ فػي ارتفػاع مسػتكل  أف, كؿ ىذا كف كمشاعرىرائيف كالصراحة في التعبير عف آ
 الفكرية  .  اإلعاقةذكم  األطفاؿ   أمياتالتفاؤؿ كاالمؿ كخفض مستكل القمؽ 

(  َُِٕ ( أفك راجػػ أفجكىػػ الدراسػػات كدراسػػة كاتفقػػت تمػػؾ النتيجػػة مػػع العديػػد مػػف 
Rajan and    John  ( َُِٕك دراسة إسماعيؿ ) دراسػة  ك (   َُِٕكر ) أنػك دراسة

ت جميعيا الى اسػتمرارية اثػر أشار حيث  Kadi and  Eldeniz(  َُِٖكاتى ك الدينيذ ) 
 البرنامج .
  الذراشةتوصيات 

مػػف  األطفػػاؿ أميػػاتتعتػػرل  التػػي كالسػػمبية ) كػػالقمؽ (   لمجكانػػبمناقشػػة ككضػػع حمػػكؿ  .ُ
 .  اإلعاقاتذكل 

مػف تػأثير إيجػابي ليػا  لمػا  المركنػة النفسػيةتنميػة كرة تركيز الدراسات النفسية عمػى ضر  .ِ
 . االميات  عمي

يـ اسػػتراتيجيات كخطػػط ارشػػادية ضػػركرة تػػدريب معممػػيف التربيػػة الخاصػػة عمػػى طػػرؽ تقػػد .ّ
المعػاقيف لمسػاعدتيـ عمػى التعامػؿ بفعاليػة مػع إعاقػة  األطفػاؿ لكالدم   كاليقظة العقمية 

 أبنائيـ.
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 بوو دو ى  و،ج كب و  يدترب و  ـ  لدمرحنو  يدنف و  .  يدمرحن  يدنف    حب،قتهول ب0202 ر ملب (س  لد  

    220 -032س 02س معب  يإلرشل  يدنف هتنب     
  يإل كن ر  ـ  ير يدم رف  قلمحس يدح م  يالعتملب   حيدح ملل يالعتملب  .  0222  يد كريس أوم  

 يدعلم    
ج دو ى .  تنلقللل ر ريك يدوايل حب،قتهول بكو( مو  يدقبو  يالعتمولبه حيالكت ول0202 يد ل مهس ر ل 
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 يأل فول(   ة يالعتملب   ببه يدمرحن  يدنف    د ي أحد ول  أموحر  ن.   أ ر يدم  0202تحنف س  ه ر   
   021- 040. س  00   0   معب   ري لل فه يد فحد  حيدترب    يدحلص احي يالوت لعلل 

يدووووايل دحفوووو  يدتب وووو ج حتو وووو   يد قوووو  بوووولدنفس د، فوووول(  فلبب وووو  نماعوووو  .  0202و وووو  س ي وووولم    
  كب و  يدبنولل س علم و  بو        ر ولد   كتوحريغ ش ور منشوحرة. يدم لق   بقب ل يدقولبب   دبت بو ج

 شمس س مصر   
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