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 دادإـع
 

 جامعة القاهرة -كلية الدراسات العليا للرتبية -مدرس الرتبية اخلاصة

فةةةد ةةةةي ا ع ق  البةةةةت  اف و ةةةت  خلفيةةةتش ر ةةةيو  السةةةة   ا ةةةباتت ااةةة   ةةة ة ب     ةةةست
 لةي   اتةي ا للة  ، ل  ممب ست أسلةب حل  ام ةالت  فةد حيةبراال  ماعمبليةت  ايةميةت ال يطت ل

 .ممب ست خطة ره بي يت من رسييي  ام اللت حع   اة ةل اسل منبسب  ر ميمه
ممب سةةت أسةةلةب هةةيا  السةةح  اسةةباد ااةة   اعستةةة مةةن ف بايةةت بو ةةبمة رةةي  لد فةةد رنميةةت 

ع ق  البةت  اف و ةت  ال ةيطت.  ر ة ة   ام الت  فد رس ين  اعفبلل  ماعمبلد المو هتين حل 
ب ردو ليةةت معكةةة  رةةال رت ةةيماال اباع ةةب ق ااةة  مدمةةةلعين احةةي ه مةةو هتين( 10لينةةت  السةةح مةةن  

، 2016/  2015ال ةةةب   اي  سةةةد بلنةةةد سةةةة     ألخةةةوا  ةةةباطت، مةةةن مي سةةةت  اعو يةةةت  اف و ةةةت 
(.  رةال  سةعاي   68-50( سةنت،  م بمةل عكةب اال بةين  16 -13 ازمنيةت بةين   رو  ح  ألمب هال 

(،  متيةةةبت فبينت ةةةي ال ةةةلة،  اع يفةةةد،  متيةةةبت  اصةةةة ا  او ا ةةةتمتيةةةبت سةةةعب فة ه بينيةةةه الةةة كب   
،   الو ةبمة  اعةي  لد.  ك ةف  أسةلةب حةل  ام ةالت  ام عةا  ماعمةبلد  مةعصةبهق،  متيةبت 

هماةت احصةب يت بةين معةسةطد  رةب ه اةب   امدمةةلعين  اعدو ليةت  انعب ة لن  اةه فةو   ع   
اصةةةةبا     اعفبلةةةةل  ماعمةةةةبلد أسةةةةلةب حةةةةل  ام ةةةةالت   اضةةةةباطت فةةةةد  اتيةةةةبت  ال ةةةةيق اماةةةةب ا 

 تاةةةه فةةو   ع   هماةةت احصةةب يت بةةين معةسةةطد  رةةب ه اةةب   امدمةلةة     ، امدمةلةةت  اعدو ليةةت
اصةبا     اعفبلةل  ماعمةبلد سلةب حل  ام الت أ ال يق اماب ا  اتللد    ين اعدو ليت فد  اتيبس

ةن ممب ي يو اا  ف بايت  الو بمة  اعي  لد فد رنميت تيبت  ال يق،  ا أسلةب حل  ام ةالت   رس ن
 ع ق  البةت  اف و ت  ال يطت.  امو هتينايا  م عةا  اعفبلل  ماعمبلد

  اعفبلل  ماعمبلد. - أسلةب حل  ام الت - البةت  اف و ت  ال يطت الكلمات املفتاحية:
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ان فئةةت  البةةةت  اف و ةةت  ال ةةيطت مةةن ألتةةو فئةةب   اعو يةةت  ااب ةةت  اعةةد ر و ةة  ا ةةة  
 اَفاةةةةال للةةةةو مو حةةةةل ،منيةةةةت ماعلفةةةةت، خب ةةةةت اع  أه كنةةةةب ةببليةةةةت هةةةة    افئةةةةت الع هيةةةةل ا ةةةةع   ةةةةة   

خةوا  ماعمبلد   اع ليمد   امانةد... اعصةل  لنصةو م ةبيو ا ةالل منبسةب افئةب   امدعمة   أل
هة رس ين   اف و تباايا  ألسبسد من  السح فد مدبل  البةت بيم من أن ر ةن للئًب لليه. ف

مةةةن ماةةةب      ا ةةةلة،  اع يفةةةد مظةةةبهو أا ةةةبه رس ةةةين   ايةميةةةت مةةةن خةةةتل حيةةةبراالم ةةةعةا اةةةةها 
 . اولبيت  ا  ريت،   اماب     اعمبليت،  ماب     اعة  ل، حع   اماب     أللبهيميت  غيوهب

رةاةي  ام ةاللت حةين يالةةن اةيا  افةوه هةيا  اةال يع ةوا ا ةي للة     ادب ةب  خخةو،  لل
 سةةةةب ل رمالنةةةةه مةةةةن رستيةةةةة عاةةةةم  ااةةةةيا، بينمةةةةب حةةةةل  ام ةةةةاللت هةةةةة  اتةةةةةي ا للةةةة  رمييةةةةز  ام وفةةةةةت 

  إن أسلةب حل  ام اللت   .(1999،96  اماب      سعاي ماةب اسيح رستة  اايا للي  اسميي، 
Problem Solving Styleةةبًًب يمةةةب سه كةةل ا  ةةبن ًةةة ل يةمةةه،  هةةة اصةةة ا لبمةةةت  يمتةةل  

سةةةةلة، يسعباةةةةه كةةةل  ةةةا  لنةةةيمب يالةةةةن أمبمةةةه هةةةيا ي ةةة   ااةةة  رستيتةةةه  ا ةةةن رةاةةةي ا ةةة  
 ،اتللةةةة ن  ،أ  ي  ةةةي ، بيالةةةو ة ، ا تلةةةب   اعةةةد رسةةةةل ه  ةةةةه أ  ر ةةةةن لتلةةةت أمةةةةب  رستيتةةةه مب ،  ة

 .(1998،188 مةف ،  ،بو   
ااة   ا ةلة،  م رلةبًد  اة ق يتةة   " اعفبلةل  ماعمةبلد"للةب ا  ر ةيومن  بحيت أخةوا،   

بين فوه  آخو أ  بين مدمةلت من  ألفو ه، أق أن  اعفبلل  ماعمبلد فد أ س  م ب يه هة ر ثو 
 ا ةةا  ا لمةةبل  أف ةةبل  آ    غيةةو   رةة ثيو  فةةياال،   اعفبلةةل  ماعمةةبلد ي ةةالل  ألسةةبت فةةد أيةةت 

لةةل رفتةةي حيةةبا  ا  ةةبن ًبا اةةب  ماعمةةبلد  رصةةل  للةةب ا لةةةن حيةةبا  اعمبليةةت، أل ةةه ه ن  اعفب
 مةةن ثةةال فباعفبلةةل بةةين  انةةبت هةةة لمةةبه  اسيةةبا  (.229-228، 1993ردمةة  م امبلةةت ية  ،

 ماعمبليةةةت، فةةةاع  رفبلةةةل لةةةيهً  مةةةن  ألفةةةو ه  ااةةةب اةاةةةه يلةةةيأ  اعفبلةةةل   مرصةةةبل بيةةةناال  رع سةةة  
  ا تةب   ماعمبليت.

 البةةةت  اف و ةةت اةةيياال ةصةةة     ةة  فةةد ممب سةةت أسةةلةب حةةل  فةةد  امتببةةل  دةةي أن ع ق 
 ام اللت   عورب لل  عام أ اه ةصة  ليا فد  ة   اعفبلل  ماعمبلد ايياال  من هنب ر    
 اي  ست  اسبايت اعس ين م عةا ممب ست أسلةب حل  ام الت  ا  ق  البةت  اف و ت  م وفت أثو 

ن م عةا رفبلتراال  ماعمبل  يت.عام فد رس ن
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رؤكةةي  ا ييةةي مةةن  اي  سةةب  فبلليةةت  الةةو مة  اعي  ليةةت  اتب مةةت للةة  أسةةلةب حةةل  ام ةةالت  
فةةةةد رنميةةةةت  ا ييةةةةي مةةةةن  اماةةةةب     ماعمبليةةةةت   أللبهيميةةةةت  فةةةةد خفةةةة   ا تيةةةةو مةةةةن  ا ةةةةلةكيب  

ا فةد  السةة   اعةد  اتر يفيت   م طو اب   ا ةلةكيت اة  ق  البةةت  اف و ةت،  مة  عاةم هنةب،  ةي  
س   اعس ين م عةا ممب ست أسلةب حةل  ام ةالت  اةيا هة    افئةت ا ةالل ملب ةو، فضةت لةن 
 االةةةةو  اة  ةةةة  بةةةةين  راةةةةبع  اتةةةةو    حةةةةل  ام ةةةةاللت،  مةةةةن هنةةةةب يةةةة رد أهميةةةةت رنةةةةب ل أسةةةةلةب حةةةةل 

   ام الت  م  ع ق  البةت  اف و ت.
 أ ظمةةت ر ز ةةز  ا ةةلة،  حةةل  ام ةةالت   ماعمبليةةت هةةة أحةةي هلةةب الفع ةةيو  السةةة  اةة ن 

  ظاو فةد  سةعفبها  ألفةو ه  (Sandomierski, Kincaid, & Algozzine,2007). ايدببد 
  ام ةةةةةالت   ا ةةةةةلةكيت رتليةةةةةل  ، (Beelmann,2003)تع    البةةةةةةت  اف و ةةةةةت فةةةةةد حةةةةةل  ام ةةةةةالل

ر مةةةيال  ردة ةةةي بةةةي  ل  اسةةةةل   ش  اسةةةي مةةةن  ام ةةةةالت   ا ةةةلةكيت فةةةد  اة ةةة   ا ةةةةو وق خصة ةةةب
(Loumidis &Hill,1997)، رتليةةةةل  سةةةةعتب ا  ا ضةةةةب (Rose, Loftus, Flint, 

Carey,2005) ، اف و ةةةةةةةةةةةةةتلةةةةةةةةةةةةتا  م ةةةةةةةةةةةةطو اب   انف ةةةةةةةةةةةةةيت   ا ةةةةةةةةةةةةلةكيت اةةةةةةةةةةةةة  ق  البةةةةةةةةةةةةةت  
حلةل الم بلل اال   يدبه سعتتايت فان  م  عام،  .((Anderson&Kazantzis,2008 ال يطت

ع ةةدي  مةةن ةلةةل  خخةةةو ن  اامز ةةي مةةةن   اف و ةةةت فةةد حباةةت  البةةةتأن  ألفةةو ه ع ق    ،يةةعال ، بهراةةب
 امدعم د ةي ي بلي فةد   اًب  اعي  ب فد ه    أن ااو    ،اعس ين حل  ام الت   ماعمبليت

 .                                                              Ailey, Friese & Nezu,2012)(رةفيو ه    اع دي 
,Smith, Thomas,& Farran -Karmiloff Camp  فد هة    ا ةيب  ر ةيو ه  سةت

ه  ن اةةيياال    ،  ليةةبمز ب أن  ألفةةو ه ع ق  م ةةطو اب   انمب يةةت  ا صةةليت متةةل معت،مةة (2016)
  ف فد  اةظب ف  اعنفي يت،  ا ن  اطو تت  اعد ي عايمة  باب  اةظب ف  اعنفي يت اسل  ام بلل 

 ,CrewtherGoharpey ,ه  سةةت ر ةةيو    فةةد  اسيةةبا  ايةميةةت اةةال يةةعال  سع  ةةبفاب حعةة   خن.

(2013) Crewther&  ةةت غيةةو مسةةةيهاالبةةةةت ف و ، اةةة ن  ألًفةةبل ع ق  البةةةت  اف و ةةت ه  ن  ،
  ةةةةةطو ب  اعةحةةةةةي ع  أه    ظيفةةةةةد مةةةةةناف (  اةةةةةيياال  تةةةةة  ةةةةةة   ا مليةةةةةب   ام وفيةةةةةت اعطةةةةةة و 

 Baurain أ ةب   ه  سةت. اةيياال  سةعو ريديب  حةل  ام ةالت   أن ماةب    حةل  ام ةاللت معة خوا

Grosbois (2013)-&Nader   لن  اةه ةصة  فد  ظو ت  ا تل   اتي ا لل  حل  ام الت
 ف بايت   اعنظيال  ماعمبلد  م ف باد فد مة ةف  اعفبلل  ماعمبلد ايا  ألًفبل  ماعمبليت  م

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422213004071
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422213004071
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 Masson, Dagnan, & Evans أ ةةب   ه  سةةت ع ق  البةةةت  اف و ةةت متب  ةةت ابا ةةبهيين. 

  مةةة  عاةةةم ، ةةةتحيت  خعلةةةب  العاطةةةيو  حةةةل  ام ةةةالت  اللةةةبا ين ع ق  البةةةةت  اف و ةةةت(2010)
است اليئةب  أخةوا للة  أسةبت ماةب   اعاطةيو  ايةميةت  اعةد يتةة  عطةة و أه     ةباهنب، حبات 

 .اف و تباب  أل ابص ع ق  البةت  
مةةةةن  كليةةةةوأن  ألًفةةةةبل ع ق  البةةةةةت  اف و ةةةةت فةةةةد خطةةةةو  Guralnick(1999)   ةةةةيو 

 & ,Fenning, Baker) .    ةةيو ا فةةب ا  ماعمبليةةت ابامتب  ةةت اةة ةو  اال  ا ةةبهيين  ةة ف

Juvonen, 2011)  م   اص ة ت ابان لت ااؤم   ألًفبل ر مل ماب    ر ب ض  اتو   مدبا ن
 ةةةوا  ا تيةةةو لةةةن م ين    اعنظةةةيال  م ف ةةةباد  حةةةل  ام ةةةالت   ماعمبليةةةت   رلنةةةد  ااةةةب   انظةةةو   
 يفيةةةت  اعةةةد ي مةةةل باةةةب  ألًفةةةبل ع ق  البةةةةت  اف و ةةةت اسةةةل  ام ةةةبلل  ماعمبليةةةت فةةةد  امة ةةةةف  ا

ه    أل ة ع من  اماب     ماعمبليت  رصل  رطة و ماب  راال. فد   اطلي يت  كيف ي اال  اة ايين
ع   أهميةت خب ةت مة   مةةة  ألًفةبل لنةيمب رصةةل  رفةبلتراال مة   اة اةةيين   ألةةو ن ألتةو ر تيةةي ، 

 &,Wieland, Green, Ellingsen)امةب فةد عاةم  انتةةب   حةل  ام ةالت   ر ةةب ض  اتةو  

Baker, 2014). 
هميةت ر لةيال ماةب    حةل  ام ةالت ، ام أ ةه م رةز ل هنةب،  لل   اوغال من  اع ليي لل  أ 

أسئلت مفعةحت حةل  ا يفيت  اعد يضة  باةب  ام لمةين  ام وفةت حةةل ر لةيال ماةب    حةل  ام ةالت  
  ,Vlachou, & Stavroussi) اف و ت تمسل  اعطلية، خب ت فيمب يع لة اباطتب ع ق  البة

للةة  أن هنةةب، حباةةت مبسةةت اعنميةةت  Edeh & Hickson (2002, p.7 ( ؤكةةي     .(2016
ماب    حل  ام ةالت  اةيا  أل ةابص ع ق  البةةت  اف و ةت حعة  يمالةناال  ام ةب كت فةد مة ةةف 
 اع بمت   ا اصيت   اسيبريةت  اعةد ية ااة اةب يةميةًب  حعة  يع ةن  ااةال م بادةت م ةالت   اسيةبا 

رصةةميال بةةو مة ري  ليةةت فضةةت لةةن رة ةةيب   ا ييةةي مةةن  السةةة  اضةةو  ا  . ايةميةةت ا ةةالل ف ةةبل
 (.2016، لليهللا،2010ت  ا لو  ق،ف و حل  ام الت  ا  ق  البةت  اأسلةب اعنميت ماب    

ع   البةةت  اف و ةت  امو هةة هةل ي ةعطي   من هنب يمالن رنب ل م اللت  السح اباع ةبللش 
د أن يمةةةو للةةةو خطةةةةة   حةةةل  ام ةةةةاللت  اام ةةةت  امعمتلةةةت فةةةةد أن يسةةةيه  ام ةةةةالت   ايةميةةةت  اعةةةة

 امسي هيةةتية اااةةب فةةد حيبرةةهي  هةةل ي ةةعطي  أن يف ةةو   تعةةوم حلةةةل ااةة    ام ةةاللت مةة   اع ةةليال 
هل ي عطي  أن يدوب   عستة من   إع   فعو نب ابةعو حه اسلةل، يةي راال لل   اعف يو  اعدو يق

هل ي عطي  أن يصل اا   اسل  اصسي    ميز  لةن غيةو  مةن    ست ه    مةعو حب    اسلةلي 
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هل ي عطي  أن ي مال ه    اسل فةد  ا ييةي مةن  امة ةةف  اسيبريةت  ألخةوا    ا يو منبسلتي   اسلةل
 خيةو أ   م   اع ليال بةاةه م اللت فد  تل أثو  اع لال لل   ام الت   ام ةببات   ألخةوا  اماعلفةتي

هةةل ي ةةعطي  أن يمةةب ت هةة    ااطةةة   ا ةةالل مععةةبا   مع بمةةل اصةةة ا فوهيةةت ه ن رتةةييال ر  يةةت 
 ؤل  او ي د  اعبادش من ثال  فد  ة  عام يمالن رسييي م اللت  السح  اسباد فد  ا     ا تي،

فةةد رس ةةين  اعفبلةةل   ه   مةةب ف بايةةت بو ةةبمة رةةي  لد فةةد رنميةةت أسةةلةب حةةل  ام ةةالت  
  ألسئلت  اعبايتش ه  عفوع من   ماعمبلد ا  ا  البةت  اف و ت  ال يطتي

دمةةةلعين  اعدو ليةةت   اضةةباطت فةةد  اتيةةبت فةةو   بةةين معةسةةطد  رةةب ه اةةب  أفةةو ه  ام ا مةةب -1
  ال يق ألسلةب حل  ام الت  ي

فةةو   بةةين معةسةةطد  رةةب ه اةةب  أفةةو ه  امدمةةةلعين  اعدو ليةةت   اضةةباطت فةةد  اتيةةبت  ا مةةب -2
  ال يق فد  اعفبلل  ماعمبلد ي

فو   بين معةسطد  رب ه اب  أفو ه  امدمةلت  اعدو ليت فد  اتيبسين  اتللد   ال ةيق مب  ا -3
 د أسلةب حل  ام الت  ي ف

فو   بين معةسطد  رب ه اب  أفو ه  امدمةلت  اعدو ليت فد  اتيبسين  اتللد   ال ةيق  ا مب -4
 فد  اعفبلل  ماعمبلد ي 

فةةةو   بةةةين معةسةةةطد  رةةةب ه اةةةب  أفةةةو ه  امدمةلةةةت  اعدو ليةةةت فةةةد  اتيبسةةةين  ال ةةةيق مةةةب  ا -5
   اععل د فد أسلةب حل  ام الت  ي 

طد  رةةةب ه اةةةب  أفةةةو ه  امدمةلةةةت  اعدو ليةةةت فةةةد  اتيبسةةةين  ال ةةةيق افةةةو   بةةةين معةسةةةمةةةب   -6
   اععل د فد  اعفبلل  ماعمبلد ي 

 يايا  السح  اسباد اا ش
 ع ق  البةت  اف و ت  ال يطت.  لمو هتينرنميت ماب    أسلةب حل  ام الت  ا 

 ةت  اف و ت  ال يطت.بنب  أه ا اتيبت أسلةب حل  ام الت  ا  ق  الب 

   اعستةةةة مةةةن ف بايةةةت بو ةةةبمة اعنميةةةت أسةةةلةب حةةةل  ام ةةةالت   إسةةةابمه فةةةد رس ةةةين  ةةةة 
  اعفبلل  ماعمبلد ا  ق  البةت  اف و ت  ال يطت.
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 يمالن أن ينفيي  السح  اسباد فدش
يةت مةن  ام ةالت  بي اع ليي لل  امالب يت ممب ست ع ق  البةةت  اف و ةت اماةب    أسةلةب حةل   -1

 رسييي  ام اللت حع   اتي ا لل   اع ميال ام عةا منبسب.

أسةلةب حةل ال ةبب  البحةح(  اعةد رنب اة   اًتع ي ا  السة  فد  اليئت  ا و يت  فد حي ه  -2
  ام الت  ااطة ره  ام و فت ايا لينت  السح.

ت  اةةة  ق اثةةةو   أهبيةةةب   اعو يةةةت  ااب ةةةت ابامز ةةةي مةةةن  ام لةمةةةب  لةةةن أسةةةلةب حةةةل  ام ةةةال -3
 . ال يطت  البةت  اف و ت

 األهمية التطبيقية:

 تيبت أسلةب حل  ام الت  ا  ق  البةت  اف و ت  ال يطت.ارةفيو أه ا  -1

ر ةةاي  هةيةةة ألسةةلةب حةةل  ام ةةالت  المانيةةين  اماعمةةين   ا ةةبملين اميةةي ن  اعو يةةت  رةةةفيو -2
  ااب ت لمةمب   البةت  اف و ت خصة ب.

 ب    حل  ام الت  ا  ق  البةت  اف و ت  ال يطت.رةفيو بو بمة اعنميت ما -3

 اإلعـاقـة الفـكرية:
أه    ظيفد لتلد ه ن  امعةسو، يصبحله ةصة  فد  أله    اع يفةد  اةو هن للة   ألةةل 

  ا اصةيت/ ، حمبيةت  اة   ،  ام ي ةت  امنزايةت،  اماةب    اعة  ةلفد  ثنين من  امدبم   خريتش 
 سةةةعاي    مالب ةةةب   امدعمةةة ،  اعةاةةةه  اةةة  رد،  اماةةةب     أللبهيميةةةت،  ا مةةةل،  افةةةو  ،   ماعمبليةةةت،

 Diagnostic and Statistical) سةنت 18 سةي  هة    اتصةة  ةلةل سةن    ، اصست،   ا تمت

Manual of Mental Disorders, DSM-  IV,1994, p. 39). 

 :أسلوب حل املشكالت
مليةةةت م وفيةةةت   ف بايةةةت سةةةلةكيت يةةةعمالن  افةةةوه حةةةل  ام ةةةالت   ماعمبليةةةت هةةةة لأسةةةلةب 

                     امتعضبهب من رسييي أ   لع با أسبايب الع بمل م  م الت   اسيبا  ايةميةت

 . (D'zurilla & Nezu, 2007, p.19) 
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ااو  يةةب فةةد  السةةح  اسةةباد ا  ةةه  اح ةةبت بةاةةةه م ةةاللت  رسييةةيهب،   ام ةةبهمت   ن ةةوا  
أحي  اسلةل، ثال رتييال  اسل اباعستة مةن  ةسعه   اة ةةل السةل  اب،   خعيب فد  ةعو م حلةل اسل

  امنبسب،  ر ميال ه    اسل لل   امة ةف  اسيبريت  ام ببات ا  ا  البةت  اف و ت  ال يطت.  

 :التفاعل االجتماعي
 اماب ا  اعد يليياب  اطفةل فةد  اع ليةو لةن ع رةه ا،خةو ن،   اةلةبل للةياال   مرصةبل هة 

ال   اعة  ةةةل م اةةةال  م ةةةب كعاال فةةةد  أل  ةةةطت  ماعمبليةةةت  اماعلفةةةت ااةةة  اب ةةةب  م  ةةة بل باةةةال باةةة
 إةبمت  ي ةب  م اال   سعاي    ا ب     ماعمبليت العة  ةل م اةال  مو لةبا ةة لةي  اة     ا ةب  

 (.3، 2003،مسمي فد  اعفبلل م اال 
هل بةةةين مدمةلةةةت مةةةن   ن ةةوا ااو  يةةةب فةةةد  السةةةح  اسةةباد ا  ةةةه لمليةةةت رةةة ثيو  رةة ثو معلةةةب
  ألفو ه، ر مل  اع ب ن   اعة  ل  ماعمبلد   اع بًف   م عمب  الدمبلت.

 أوال: اإلعاقة الفكرية:
ةبمةةة   ادم يةةةت  2007ظاةةةو  مصةةةطلسب  لييةةةيا امفاةةةة   البةةةةت  اف و ةةةت  فةةةد لةةةب  

 AAMR )American Association on mental ألمو اليةةةةت العالةةةةف  ا تلةةةةد  

Retardation اف و ةةت   انمب يةةت  تبع ييةةو  سةةماب ااةة   ادم يةةت  ألمو اليةةت ا لبةةة American 

Association on Intellectual and Developmental Disability(AAIDD)  ةةي 
ًبال   امدعم   ألمو الد اباعالد لن مصطل   اعالف  ا تلد   ا ا كبن سب ي  اام ين لبًمب، 

  ا ةةةةي     هةةةة    امؤس ةةةةت اةةةةع ال   امصةةةةطل   ام ةةةةعاي   ادييةةةةي  هةةةةة " اتصةةةةة  أ  لمةةةةب ر يةةةةو 
.  رةةةال  اع ليةةةي للةةة  عاةةةم فةةةد  اةةةيايل  اع ايصةةةد Intellectual "Disability البةةةةت  اف و ةةةت

 ةةيو ااةة  أن مصةةطل   البةةةت  اف و ةةت ي ةةبهل  امصةةطل  في، (DSM-5)   احصةةب د  ااةةبم 
 ICD-11 )International ألمةةةةةةةةو ض   ام ةةةةةةةةعاي  فةةةةةةةةد  اةةةةةةةةيايل  ا ةةةةةةةةبامد اعصةةةةةةةةنيف 

Classification of Diseases   اعةةةبا  امنظمةةةت  اصةةةست  ا باميةةةت اع ةةةاي   م ةةةطو اب 
-111 لةةت ا للةة  عاةةم، فةةان  اتةةب ةن  مرسةةبهق فةةد  اةميةةب   امعسةةيا   اتةةب ةن  ا ةةب   ، انمب يةةت
256 ،Rosa’s Lawكةة ام ت،   ( ي ةةعليل مصةةطل   اعالةةف  ا تلةةد امصةةطل   البةةةت  اف و ةة

  باعباد  البةت  اف و ت هة  امصطل   ا ب    مسع مبل من ةلل  امدمةلةب   ، امدت   الستيت
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تي بو، مصطل   البةةت  اف و ةت ك لةب ا  ا .((DSM.5, 2013, p.33 اطليت   اع ليميت   امانيت
ةةةةت  اف و ةةةت لبمو اليةةةت ا نيةةةت  البةةةةت  اعةةةد  ةعوحعاةةةب  ادم يةةةت  ألأ(ي الةةة  ر يةةةو ب   ةةةهش مفضةةةلت أل

فةةة ا ةةالل أفضةةل مةة   اممب سةةب   امانيةةت  اسبايةةت  اعةةد روكةةز  ب( اعة  ، منظمةةت  اصةةست  ا باميةةت
ا( رةةفو أسبسةب منطتيةب اعتةييال  اةيلال  افةوهق ر سي ةب  لل   ا لةكيب   اةظيفيت   ا ة مل  ا ةيبةيت

ه(ألتةةةو ، أ   لعةةةي   اا ةةةابص ع ق  البةةةةت بأةةةةل ردو سةةة ه(، للةةة  اًب هةةةب  ماعمةةةبلد  اليئةةةد
 .(Schalock, et al., 2007) ر بةب م   امصطلسب   اي ايت

 Heberيةةيف ب ةة   الي يةةت  استيتةةت اةةه للةة  أمةةب فيمةةب ياةة  ر و ةة   البةةةت  اف و ةةت، 

  اعد ألي فياب للة   ةو  ا  حعةة   ر و ة   البةةت  اف و ةت للة   اتصةة  فةد  ا ةلة،  (1959)
رسييةي  فيمةب ياة  م بمةل  اة كب    امةيا اة  اايةه  ا اعةد  من  م عتةبه  لل   اوغال ،   د اع يف

 دالطةةب  انف ةة بةةيأ مةةن هنةةب منسةة  اييةةي رلنعةةه  ادم يةةت  ألمو اليةةتا ةةن ،    ازمنةةد اةةي  ا  انمةةة

American Psychiatric Association (APA)  ا ي  راب اع و    البةت  اف و ت. ثال فد
،  مةةةةن هةةةة   Grossman(1973-1983) خصة ةةةةب ظاةةةةو  ااةةةةةه  ا ييةةةةي مةةةةن للمةةةةب   اةةةةنف 

 او ا    اع ليةي  أةوره  ادم يت  ألمو اليت الطب  انف د فد  ا ي   اع ييت  اب   اع و    ا ا 
 البةةت اة ن ، الةيايل  اع ايصةد   احصةب د ات ةطو اب   ا تليةت  ااةبم   ا ةي  لليه فةد  

 افعةةوا ( خةتل Intellectual Developmental Disorder   ةطو ب  مةب د لتلةد   اف و ةت
 انمب يةةةت  اعةةةد ر ةةةمل ةصةةةة  فةةةد  اةظيفةةةت  ا تليةةةت   اع يفيةةةت فةةةد كةةةل مةةةن  امدةةةبم   امفبهيميةةةت 

   ماعمبليت   ا مليت.   دب أن رعستة  ام بييو  اتتثت  اعبايتش
 ، متةةةل  اعف يةةةو،  حةةةل  ام ةةةالت ،   اعاطةةةيو،   اعف يةةةةو ا تليةةةت اتصةةةة  فةةةد  اةظةةةب ف  (أ 

عال ر ليةةيهب مةةن  اعتيةةيال يةةد،   اةةع لال مةةن  االةةوا،   اعةةد  امدةةوه،   اسالةةال،   اةةع لال  أللةةبهيم
  ا و وق   افوهق،   خعلب     ا كب .

  اتصةةةةة  فةةةةد  اةظةةةةب ف  اع يفيةةةةت  اعةةةةد رةةةةؤهق ااةةةة   اف ةةةةل فةةةةد رلليةةةةت  ام ةةةةبييو  انمب يةةةةت (ب 
  ماعمبليت   اتتبفيت اعستية  مسعتتل  ا اصد   ام ؤ ايت  ماعمبليت.   ي ن  اةيلال 

ه   فةةةد   حةةةي أ  ألتةةةو مةةةن أ  ةةةطت  اسيةةةبا فةةةد  اع يةةةف مةةةن  أل تصةةةة  ا ام ةةةعمو، يسةةةي 
  ام ب كت  ماعمبليت   ام ي ت ابسعتتل للو بيئب  مع يها متل   اعة  ل ايةميت، متل 

  الي    امي ست   ا مل   امدعم .

 (. (DSM.5,2013,33  اع يفد ختل فعوا  انمة  ا تلديليأ ظاة   اتصة   (ا 
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ع و  ، أن  البةت  اف و ت يةعال رسييةيهب مةن خةتل رةة فو ثتثةت  ا    عض  من ختل ه 
  عال ةيبسه  ف ةل( ه اه  70 أن يالةن هنب، ةصة   فد  أله    اةظيفد  ا تلد الفوه  و ط ه ش

ةيبسةه مةن  ةعال فةد  ا ةلة،  اع يفةد     أن يصبحب عام ةصةة  ،   من ختل متبيي   ا كب   افوهيت
 18 انمة   اعد ر ةعمو حعة   ه  ان يظاو ه    اتصة  ختل أ،   ختل متبيي   ا لة،  اع يفد

 هةة   هةة   امنطلتةةب   اعةةد يةةعال  مسةةعنبه ااياةةب فةةد ر ةةاي   البةةةت  اف و ةةت.  اتةةي أ ةةب    ،سةةنت
ه  سب  كتيوا اا  أن  أللو ض  أل   ت   انف يت   ماعمبليت   اعو ة ةت   اد ةميت( م رظاةو م ةب 

 فبردةه  ألخصةب يةن ااة   ادمة  بيناةب فةد ر ةاي    حةي، سةمب ام فةد حةبم   البةةت  اف و ةت، 
Doll " يعضمن  اع ايصب   خريتش  "  اع اي   اع بملد 

 . اع ةةاي   انف ةةدش ي ةةمل رسييةةي م بمةةل  اةة كب ،  سةةمب   ا اصةةيت   انمةةة  م ف ةةباد
،  اع اي   ماعمبلدش ي مل  اعب  خ  اعطة ق،  م عةا  انضة  ماعمبلد   اظةو ا  ألسةو ت

 اع اي   اعو ةقش ي مل  اعب  خ  اي  سد،  . خلو    ا ا   ماب  ره فد  ملعمبه لل   انف 
 اع ةاي   اطلةدش ي ةمل  اعةب  خ  اصةسد،   ا ة مةل  . م عةا  اعسصةيل  اي  سةد فةد  مبعةي  د

 اف ةةةيةاةايت   اليةاةايةةةت،   ا يةةةةب   ا بهةةةب   اد ةةةميت،   ألمةةةو ض   ا ةةةباب    اسةةةة ه ، فةةةاع  
  هةةةة    اع ايصةةةةب  للةةةة   اةةةةةه ألةةةةو ض  البةةةةةت  اف و ةةةةت لنةةةةي  ا ةةةةا  ةةةةةو  فو ةةةةةة أام ةةةة

، 1996ست ر ايصاال  موسد، هال مطمئنةن اا    تف و  ا  البةت اع اي    عمب   اا  فئت 
48-49 .) 

ع ةةيو  اي  سةةب   اعو ة ةةت  اسييتةةت ااةة  أن   ةةلت فأمةةب لةةن   ةةب   ع ةةب   البةةةت  اف و ةةت 
% من ليه  ا البن،   ادييو ابا كو أن ه    اي  سب  3مب رصل اا    ام بةين ف و ب فد مدعم 

 لعمةةةي   اةةة كب  كةسةةةيلت اتيةةةبت  اتةةةي     ا تليةةةت،  اةةةة   لةةة   ا ةةةلة،  اع يفةةةد اافةةةو ه   ا ة مةةةل 
% فتةةةو 1 اتتبفيةةةت   اصةةةسيت   ا مةةةو  ازمنةةةد فةةةد رسييةةةي   ةةةلت  البةةةةت م افضةةة   ان ةةةلت ااةةة  

 البةةت  اف و ةت  يةت  ألمو اليةت الطةب  انف ةد حةييتب اة ن (.  أ ةب    ادم358، 2011،  ا و  
٪،  راعلف م يم   م ع ب  ح ةب 1ايياب   ع ب  ايا اامباد سالبن أا مدعم  مب يتوب من 
. (DSM.5,2013,38 1000فةد  6 ا مو،  أن   ع ب   البةةت  اف و ةت  ا ةيييا مةب يتةوب مةن 

 اال مةب يتةوب  ثنةين مةن  م سو فةب   ام يب  ةت أ   ألفو ه ع ق  البةت  اف و ت رتة  ه اةب  عكةب  أن
 تةبط( مة    سةو ا م يةب ق  5ألتو رسة   امعةسةو، امةب فةد عاةم هةبمل خطة  التيةبت  لمةمةب  
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( فمةةةةب أةةةةةل 5± 70  75-65،  هةةةة   ينطةةةةةق للةةةة  م بمةةةةل  اةةةة كب  مةةةةن 100لةةةةن معةسةةةةو  15
DSM.5, 2013,37).) 

أن ألتوهةةب  ةةمةم مةةب رلنعةةه  ادم يةةت  ام ظاةةو   ا ييةةي مةةن  اعصةةنيفب  ا لبةةةت  اف و ةةت 
 البةةت للة  م بمةل  اة كب    ا ةلة،  اع يفةد  رةال رت ةيماال ااة  أ   ةت فئةب  هة ش بنب   ألمو اليت 

البةت % من ه    افئت،   85  متلة    55-50ش 70بين عكب االم بمل يعو  م  اف و ت  ال يطتش 
 البةةةت   ، %10  متلةةة   35-40ش 50-55مةةب بةةين  عكةةب االم بمةةل يعةةو  م  اف و ةةت  امعةسةةطتش 

 البةةت  اف و ةت   ، %4-3  متلةة   25ش 35-40مةب بةين  عكةب االم بمةل يعةو  م  اف و ت  ا ةييياش 
-DSM) %2-1  متلةةةةةةةة   للةةةةةةة   خعلةةةةةةةب     اةةةةةةة كب  25 عكةةةةةةةب اال أةةةةةةةةل مةةةةةةةن اسةةةةةةةبهاش م بمةةةةةةةل 

IV,1994,40-41). 

 ثانيا: أسلوب حل املشكالت:
ف د  سةع مبل مصةطل  أسةلةب حةل  ام ةالت  أ  أسةلةب  ا ب   فد  اعو    اعو ةق   ان

أن أسلةب حةل  ام ةالت   D'zurilla & Nezu (2007,4)  وا  ،حل  ام الت   ماعمبليت
 ام ةب ل  اس ةببيت، فةد حةين أن أسةلةب أ  يوكز لل  م الت  غيو  اصةيت متةل حةل  ألا ةب، 

مةةت لةةن ر بمةةل  ألفةةو ه مةةة  حةةل  ام ةةالت   ماعمبليةةت يوكةةز للةة   ام ةةالت   ماعمبليةةت  انبا
اتةةةي ر ةةةيه   اع و فةةةب   اعةةةد حظةةة  باةةةب أسةةةلةب حةةةل    .ا ضةةةاال  اةةةل   فةةةد حيةةةبراال  ايةميةةةت

 ام ةةةةالت  فةةةةد  اعةةةةو    اعو ةةةةةق، فةةةةل   هةةةة    اع و فةةةةب  ينسةةةةة اةةةةبام ن  ااةةةة   مردةةةةب   ا تلةةةةد 
  ا مليب   ام وفيت، فةد حةين عهةب  اةل    خخةو ااةد   ةفه للة  أسةبت  ااةو      ا ةلةكيت 

 . اعد يتة  باب  افوه اسل م اللت مب،  هنب، فئت ثباتت رعضمن  ادب لين  ا تلد   ا لةكد م بً 
 Krulik& Rudnickر و ة ، فمةن  اع و فةب   اعةد  هعمة  ابادب ةب  ا تلةد  ام وفةد

ا ن أسلةب حةل  ام ة لت هة لمليت رف يو ي عاي   افوه فياب مب اييه من م ةب ا   (89 ,1992)
سةةةباتت  ماةةب    مةةن أاةةل  مسةةعدبات امعطللةةب  مةةةةف اةةي  م اةفةةًب اةةه،  ر ةةةن مالع ةةلت  خلةةو   

   ةةيو   مسةةةعدبات اةة ه   لمةةل مةةب ي ةةعايا حةةةل  اعنةةبة  أ   ا مةةةض  اةة ا يعضةةمنه  امةةةةف.
Haber(1994,265)  ا ن حل  ام اللت هة بلة   افوه أ   ادمبلت هيفًب مةب  ةمن مدمةلةت مةن

رصة    عهنيت رةاي حًت يمو اه  افوه من  اة    او هن   ةًم  اتيةه   امو الب ،  عام بعطة و 
 .اا   اايا
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 ةةةي  كةةز  مدمةلةةت أخةةوا مةةن  اع و فةةب  للةة   ادب ةةب  ا ةةلةكد، حيةةح يةة كو خيةةو هللا 
( أن حل  ام اللت يعمتل فد ا، ات حباةت لةي   او ةب   اعةةرو  اعةد أه  ااة   ا ة ة  34، 1988 

   امفعوض. ابام اللت،  أ ه رتو ب بين  اة ة 
 حيةةةةح ادمةةةة  بةةةةين  ادةةةةب لين  ام وفةةةةد   ا ةةةةلةكد،   حب اةةةة  ا ةةةة   اع و فةةةةبفةةةةد حةةةةين 

أن أسةلةب حةل  ام ةالت  هةة للةب ا  Tallman,Leik,Gray & Staffor(1993,157)ية كو
لن   بط لتلد أ  حوكد غيو رتلييق يلز   اتيب  اه فد ظةل ظةو ا رع ةال اباعسييةي   ةاةه هة   

 مةن  ،مب اللة  هيا مب  عام من ختل رطة ة أ  ا، ات ه    ا ب ة  ألسلةب الع لب لل  لب ة
 ثال  ا ةها الطو   امعفة للياب اللة   اايا.

 أسلةب حل  ام الت  للب ا لن   بط حيةق يتة  اه  ا  بن   مب سه لل  م عة ب  
مليةت  ل، معنةلت من  اع تيةي كلمةب كلةف اة ه     اةب أ  ًلةب منةه أن يعاة  ةةو  ً  فةد مة ةةع مةب

 (.1999،130حل  ام اللت رعضمن فد ًيبراب لمليت ر ليميت لل  م عة ب  ماعلفت  اسب ثد، 
 االتجاهات النظرية المفسرة ألسلوب حل المشكالت:

راعلةةف  مردبهةةب   انظو ةةت فةةد رف ةةيو أسةةلةب حةةل  ام ةةالت  رل ةةًب مخةةعتا رف ةةيوهب 
  فيمب يل  لوض ال    مردبهب ش ،ا مليت  اع لال

   :السلوكي جاهاالت -1

يتة  ه    مردب  فد رنب اه ألسلةب حةل  ام ةالت  للة  لةيه مةن  افةو ض هة ش يةع لال 
يسةي   اةع لال اصةة ا ري  ديةت مة  ر ةو    ، ا ب ن  اس  حل  ام اللت لةن ًو ةة  امسب اةت   ااطة 

ر ةةن  مسةعدباب   أل اة  السةل ل ةة  يت ثةال  ، امسب م    تبت بعنبة   ازمن أ  ليه  ألخطةب 
ي مةةل كةةل مةةن  اع ز ةةز   اع ةةو   للةة   ،رعسةةةل رةةي  ديًب ااةة  ةصةةييت لةةن ًو ةةة  مخعيةةب    اةةو و

ةةا  مسعدبات ه ات ا ل من  مو  امتيو    ،رتة ت  او  او  ا صليت بين  امتيو   مسعدبات  ام ز،ا
 افةوه  (.   فتةًب ااة    مردةب  فةان1996،181 ه ات  سع ي ه  ا ب ن  اسة    اعفبلةل بيناب  از ةب ،

يدمةة  مةةن خلو رةةه  امب ةةيت مةةب يت ةةال  ام ةةاللت  ادييةةيا،    ةةعديب ، لنةةيمب رة ااةةه م ةةاللت اييةةيا
ال نب و  ام عوكت بين  ام اللت  اديييا  م الت  ةييمت م اةفت، أ   فتًب الدة  ب  ام عوكت بةين 

ت ااة   ادة   امةةف  ادييي   امة ةف  ام ببات  اعد اتياب مةن ةلةل فةاع  اةال يعة ةل ااة   اسةل  عيدة
ااةة   امسب اةةت   ااطةة ، م ةةعاواًب مةةن م ةةعةهع سةةلةكه  سةةعدبات ا ةةي أخةةوا حعةة  ي تةةو للةة  حةةل 

 (.194، 1999الم اللت اببو،



  حسن عبداهللد. أمين سامل 
 

 194 

 االتجاه المعرفي: -2

يةةةوا أ ةةةسبب هةةة    مردةةةب  أن  ام ةةةاللت هةةة     ةةةي   رةةةة ،ن فةةةد  امدةةةبل  ام وفةةةد يدةةةب 
يئت رةة ،ن ايةي أ   ةالل منةعظال،  اتةي ا تحه لن ًو ة البها بنب  أ  ر اليل ه    امدبل فد ه

ألةةي   للةة   اسباةةت ااةة   اعف يةةو  امتمةةو ملع ةةبب  مسعلصةةب  فةةد  اسلةةةل  اممالنةةت الم ةةالت ، 
(.  رةاةي أ   ةت أ ةة ع 37، 2001فبامع لال يليأ اه  ،  ا الل أ ًم    يهب يفس   اعفب ةيل امل،

يليأ بل    ان ةبط ثةال يعةةةف  من  اسلةل  مسعلصب  ت الم الت  ه ش  اسل  افدب  ش  هة حل
 ان بط   مو  افوه افعوا   رلب،  حيوا،  ا نه م يللح أن يصل فد ا ااة   اسةل  امطلةةب.   اسةل 
 اعةي  د ش  فيةه يتةة   افةوه امسةب م  لييةيا أ  اة  ة ع مةن  ان ةبط    ضةه غيةو مةاةه  م يل ةب 

يه يعة ل  افوه اا   ااةيا ا ةي لةيه  افاال ه  ً  أسبسيًب فد  اعة ل اا   اسل.   اسل  اتبب ش  ف
مةةن  ااطةةة   مةة  فاةةال كةةل خطةةةا   لع ةةبا امةةب فةةد  امةةةةف مةةن لتةةةب  ي ةةبه رنظيماةةب رةةي  ديًب 
حع  يفوض فو  ًب ر عل ي رمبمًب   ع و  اع  اال يصةل السةل  اصةسي .   اسةل  املب ةوش  فيةه م 

 . (Brightman,1990,13)يسعبا  افوه اا  خطة   بين اه  ،  ام اللت   اعة ل اا   اسل 
 اتجاه معالجة المعلومات: -3

 ام وفيةت  اعةد  رتة   اف وا  ألسبسيت اا    مردب  لل   فعو ض  اةه ر باه بين  ا مليةب 
يمب سةةةةاب  افةةةةوه أثنةةةةب  حةةةةل  ام ةةةةالت    ا مليةةةةب   اعةةةةد يتةةةةة  باةةةةب  اسبسةةةةب  خاةةةةد فةةةةد م بادةةةةت 

ل  ام لةمةةةةةب  أ   امتيةةةةةو    ااب ايةةةةةت، ي ةةةةةعتل  ام لةمةةةةةب ، ف تهمب  ا  ةةةةةبن   اسبسةةةةةب  خاةةةةة (
. (Brightman,1990,15)   باداةةةةب ابسةةةةعو ريديب  م وفيةةةةت مسةةةةيها،   نةةةةعة  سةةةةعدباب   اب يةةةةت

 رةاةةي ا ةة   مفعو  ةةب   ألسبسةةيت  اعةةد يتةةة  للياةةب  ردةةب  م بادةةت  ام لةمةةب  فةةد رف ةةيو  اسةةل 
م عةا  أله   لني حةل  ، م عتب د ام الت   ه ش  م علب  المتيو    اليئيت   اتي ا لل   مخعيب  

أا م ةةاللت هةةة  ةةبرة ا ةةيه مةةن  ا ة مةةل أهماةةب  اليب ةةب   امعبحةةت،  رنةةةع مصةةبه  ردايةةز أ  الةةي ه 
 ام لةمب   كًت من  ام لةمب   الينيت  افة  ت  امعبحت   امسعةا  ا بمن فد  ا  لوا ةصيوا  اميا 

 .                                                                                   (Newel & Simon, 1990, 150) اعد ر الل از ً  من ه    ام لةمب 
  امسب اةةت   ااطةة   ردةةي   ا ةةب ا أن  السةةح  اسةةباد يعلنةة   انمةةةعا  ا ةةلةكد ابسةةعاي  

 لاةةيا ا ةةياعة ةةل ابا اسةةل  اتببةة   أيضةةب يعلنةة   انمةةةعا  ام وفةةد   سةةعاي    ، اع ز ةةز   اع ةةو    
  امعي ات.ليه من  ااطة   
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  مراحل وخطوات حل المشكلة:
يمةةو ابامو حةةل  تيمالةةن  اتةةةل اصةةفت لبمةةت أن  ان ةةبط  ا تلةةد  ام ةةعاي  فةةد حةةل  ام ةةالل

أ  فاةةةةةةةةةةةال  ام ةةةةةةةةةةةاللت  Preparation اعبايةةةةةةةةةةةت  رعضةةةةةةةةةةةمن أ  ةةةةةةةةةةةطت فوليةةةةةةةةةةةتش موحلةةةةةةةةةةةت  الةةةةةةةةةةةي ه 
Understanding the Problem  أ  مسةةم السةةل،   رعضةةمن  أل  ةةطت  اعبايةةتش رسييةةي م يةةب

رسييةةةي أا ةةةبه  ام ةةةاللت مةةةن خةةةتل  اليب ةةةب   ام طةةةبا، رسييةةةي  امسةةةيه    اعةةةد رسالةةةال  سةةةعو ريديب  
 اسل، متب  ت  ام ةاللت امةب هةة ماةز ن مةن خلةو   سةباتت فةد  اة  لوا.   اماواةب   ر ةملش بنةب  

و  ام اللت أ  ر ة ن رصة     اسل، رت يال أ  ردز ت  ام اللت  او ي يت اا  م الت  فوليت، رل ي
لةةن ًو ةةة ردبهةةل ا ةة   ام لةمةةب   اعةةد اةةي  ااةةب  ةةلت ابام ةةاللت   اعوكيةةز للةة   ام لةمةةب  

 Generatingأ   سةةعنعبا  اسلةةةل  اممالنةةت  Production امورلطةةت ابام ةةاللت. موحلةةت  ا عةةبا 

Possible Solutions  رعضةةمن  أل  ةةطت  اعبايةةتش  سةةعوابع  استةةب ة   ألسةةبايب مةةن  اةة  لوا 
ميا، فس   رمسي   ام لةمب   امعبحت فد  اليئت  امدبايت الم ة لت، م بادةت مسعةةا ًة لت  ا

 ا  لوا ةصيوا  اميا، راز ن  ام لةمب  فد  ا  لوا ًة لةت  امةيا محعمةبل  سةعاي ماب فيمةب ا ةي، 
أ  رتةةةةةةةة ال  اسلةةةةةةةةل  ام ةةةةةةةعنعدت  Judgment أخيةةةةةةةوً  ا عةةةةةةةبا  اسةةةةةةةل. موحلةةةةةةةت ا ةةةةةةةي    ألحالةةةةةةةب  

Evaluating the Solutions Generated  رعضمن  أل  طت  اعبايةتش متب  ت  اسةل  ام عنعة 
ام ةةةبييو أ  مسالةةةب   اسةةةل،  خعيةةةب  أسةةةبت مراةةةبع  اتةةةةو    اةةة ا يت ةةةال  امسةةةيه    اممةةةةبثلت فةةةد 
 ام اللت،  ااو ا اتو   حةل  ام ة لت أ  أن  ألمو م يز ل يعطلب مةةز يً  مةن  ا مةل أ   اعف يةو أ  

 (Bourne, Dominowski, & Loftus,1997, .39) ام لةمةب  
  ضةةيف  اةةةل   ااةةة  هةةة    امو حةةةل  اةةةتت  موحلةةت   ا ةةةت  هةةة  موحلةةةت  اسضةةةب ت   ةةةوا 

Mayer(1992,123)   أن موحلةةةةت  اسضةةةةب ت أ   مخعمةةةةبIncubation   للةةةةب ا لةةةةن  محعفةةةةب
مةةن  ابام ةةاللت مةة     ةة بل  افةةوه ا  ةةيب  أخةةوا ا ةة  رنضةةة.  ر ةةم  انةةب هةة    اموحلةةت اةةباعال 

 اع ةب   املةةل  امةورلو اسةةل  ام ةةاللت،  مةن ثةةال فمةن  امسعمةةل اةةيً  أ ةه أثنةةب  فعةوا  اسضةةب ت ين ةة  
 .م ظال  ألفو ه  اسلةل  افب لت ام التراال
، ف لةةة   اةةةوغال مةةةن أن  انمةةةبعا  اماعلفةةةت ااطةةةة   حةةةل تأمةةةب لةةةن خطةةةة   حةةةل  ام ةةةالل

متمة   ا بمةت  هة ش يع ةوا  ام الت  منلتتت مةن  السةح  ام ملةد ام أن م ظماةب ي ةعو، فةد  ا
من يسل  ام اللت لل  رسي مب   سيه ، يتة  ابالي ه امة ااعةه، يسةب ل حةل  ام ةاللت اطو تةت أ  
اةة خوا، ثةةال يتاةةة   امسب اةةت.  هةة    انمةةةعا م ي نةة  أ ةةه غيةةو مةةون، ففةةد أا حباةةت يمالةةن حةة ا 
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أ اةةةةةةةب  ا ةةةةةةة  رلةةةةةةةم  ااطةةةةةةةة  ،  ةةةةةةةةي رسةةةةةةةي  ه ن روريلاةةةةةةةب  ام ةةةةةةةب  اايةةةةةةةه أ  رنةةةةةةةيمة م ةةةةةةةًب أ 
 (.107، 2000رع و  هفيي ا،

  ت   اعي  ليةةت  اعةةد ر ةةعايا رس ةةين ماةةب    حةةل  ام ةةالت اعةةيخ ردةةي   ا ةةب ا اةة ن 
ااة    اة ق ي ةيو  Dzurilla & Goldfried, (1971)  مةةعاللة   م ظماةب ماعمبليت  رتة  

ليةت  هةدش أن أسلةب حل  ام الت  يع ةن من لمليعين أسبسيعين رني ا رس  كل مناب أا به فو 
اه  ،  ام ةةاللت،  ر ةةمل  اعةاةةه  سةةة  ام ةةاللتش   متةةل  ادب ةةب  اةةي ف د فةةد لمليةةت حةةل  ام ةةاللت، 

لةةز   ام ةةاللت،  اتةةي ا للةة   اةةعسالال،  ماعز مةةب  مةةن  بحيةةت  اةةةة    اداةةي. ماةةب    حةةل  ام ةةاللتش 
ة  اسةةل  اتةةو  ، رطليةة ر ةةمل رسييةةي  ام ةةاللت،  ةعةةو م حلةةةل بييلةةت،  امفب ةةلت بةةين  اسلةةةل   راةةبع 

  رتة مه.    
  عضةةمن خمةة   IDEAL   ةةم  Branshford &Stein (1995)  مةةةعاهنةةب،   
 Identifying) ام ةالت   رسييةي خطةةا ااة   لمةت ا مةن  أل ل  اسةوا حيةح ي ةيو خطةة  

Problems)ام ةةالت   ر و ةة  خطةةا ااةة  ي ةةيو فا ةه  اتةةب د  اسةةوا ، أمةب (Defining 

Problems)الةييل   امنسة   لع ةبا اة ا  اتباح  اسوا ،    يو (Exploring Alternative 

Approach)للةد   ا مةل أ   اماطةو  فةة  اعصةوا اا   او ا   اسوا ،    يوActing on a 

plan)امعورلت   خثب  اا   انظو اا  ي يوف  اابم   اسوا (، أمب (Look at the effects). 
اال  ام ةاللت،  اعاطةيو خطة   حل  ام اللت فد ف Westwood(1997,182)لمب حيه 

أ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  السةةةةةةةةةةةةةةةةةةل، مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةب م   اعة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةةةةةةةةةل،  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةع و ض  ام ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاللت  حلاةةةةةةةةةةةةةةةةةةب.   
(Heaney&Watts,1998,63)  ع ةةةن مةةن لةةيا خطةةة   مععبايةةت يأسةةلةب حةةل  ام ةةالت  اةة ن

هةة ش رسييةةي  ام ةةاللت  فاةةال م نبهةةب، الةةبها  ةةيبغت  ام ةةاللت،  اعاطةةيو، رنفيةة   ا مةةل  اعدو لةةد، 
لةةة   ةةةالل رتو ةةةو، رف ةةةيو  اليب ةةةب    سةةةعاتص  انعةةةب ة، رتةةةة ال  سةةةعاتص  اليب ةةةب   لو ةةةاب ل

( 717-716، 2000سةا ةة   .  ةةي  ااطة    امعل ت فد حل  ام اللت  رتة ال  انعيدةت  اناب يةت
ل  ام ةةةاللت رمتنةةة  مةعاةةةب ااطةةةة   حةةةل  ام ةةةالت  يعضةةةمن سةةة  خطةةةة   هةةة ش رسييةةةي  ام ةةةاللت،

أن  Gumpel(2004)، رتةة ال  اسةل.   ةوا لتليب،  اعاطيو  ا لمد، رنفي   ااطةت، رتةة ال  ااطةت
أسلةب حل  ام الت   ماعمبليت يمالن أن ي عمي لل   ااطة    اعبايتش رسييي  ام اللت،   ة  

 خطت السل  ةعو م  اسلةل   امفب لت بيناب(، رنفي  خطت  اسل، رتة ال  اسل.
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(خطةةة   حةةل  ام ةةالت  فةةد  اع ةةوا ااةة  114-110، 2010 حةةيه  ةفةةل،  أبةةة لةةة ه 
ةه م ةةةةةاللت، ر و ةةةةة   ام ةةةةةاللت، رمتةةةةةل  رنظةةةةةيال  ام لةمةةةةةب  حةةةةةةل  ام ةةةةةاللت، بنةةةةةب  أ   خعيةةةةةب   اةةةةة

ت حةل  ام ةاللت، رتةة ال حةةل  سةعو ريديت  اسةل، راصةي  مصةةبه   ام لةمةب  اسةل  ام ةاللت، مو ةلةة
  ام اللت.

 ام اللت ه   ا ب ة  امةاةه فد مةةف مب،  حل  ام اللت  يعض  من  ا وض  ا ببة أن
اةة ا ينعاةة  اباة ةةةل ااةة   سةةعدبات اييةةيا منبسةةلت المةةةةف،   ألسةةلةب هةةة    ا تلةةدهةةة  ان ةةبط 

 -ثةةةت  مو حل الةةةي ه فعمتلةةة  فةةةد مو حةةةل حةةةل  ام ةةةاللت ، أمةةةب ااطةةةة    اعةةةد رعلةةة  اعستيةةةة عاةةةم
  ااطةة    امنلتتةت لناةب ر ةيه   مبعااةب مةن أ  ة  ااة  خمة  أ  سة  خطةة  ،  يال(،رتيً  -ا عبا

ااطةةة    اح ةةبت ابام ةاللت  رسييةةيهب  رمتلاةب لتليةةب  ردميةة  ف حيب ةب يةةعال رت ةيال موحلةةت  الةي ه 
ت ةةال موحلةةت  ا عةةبا ااطةةة    ةعةةو م  اسلةةةل   امفب ةةلت بيناةةب   راةةبع  ام لةمةةب  لناةةب.  أحيب ةةب رن 

ت ةةةةال موحلةةةةت  اعتيةةةةيال ااةةةة  خطةةةةة   رنفيةةةة   اسلةةةةةل   اعستةةةةة مةةةةن  اسةةةةل  اماعةةةةب   اتةةةةو  .  أحيب ةةةةب رن 
ل مةةةن هةةة    انمةةةبعا أ ةةةبا ر مةةةيال  اسةةةل  امنبسةةةب للةةة    اسصةةةةل للةةة  ر  يةةةت   ا ةةةت.   اتليةةة

 فةةةد  ةةةة  عاةةةم رلنةةة   السةةةح  اسةةةباد خطةةةة   حةةةل  ام ةةةاللت فةةةدش رسييةةةي  امة ةةةةف  ام ةةةببات. 
  ام اللت،     حلةل،  خعيب  أحي  اسلةل،  اعستة من  اسل،  اة ةل السل  اصسي   ر ميمه.

 ااو  يةةت ااطةةة   حةةل  ردةةي   ا ةةب ا ااةة  أن هنةةب، رةةي خل  خلةةو    ةة  بةةين  انمةةبعا 
ام أن مضةمةن  راةبع  اتةو    Decision-Making  راةبع  اتةو   Problem-Solvin  ام ةاللت

ي نةةد  خعيةةب   الةةييل  ألفضةةل مةةن  اايةةب     امعبحةةت اباف ةةل.   ةةن   اتةةو   ي نةةد لمليةةت لتليةةت 
حيةةح موكلةةت روكةةز للةة  بةةي يب   راةةبع  اتةةو   فيمةةب ياةة  امةة   ام لةمةةب   مو لةةبا  اةةزمن مةةن 

 اعف يةةةو ايدةةةبه   بع ةةةب  حلةةةةل  د امب ةةةد   اسب ةةةو   خثةةةب  فةةةد  ام ةةةعتلل.  حةةةل  ام ةةةاللت ي نةةة
 رتييماةةب   خعيةةب  أفضةةلاب  ر ميماةةب  رع ةةباه كتيةةو  مةة  ر بمةةل كةةل مةةن خطةةة    ةةنبلت   راةةبع 

.   ؤكةةةةي فةةةةوا، ، أق أن  راةةةةبع  اتةةةةو   اةةةةز  مةةةةن كةةةةل  هةةةةة أسةةةةلةب حةةةةل  ام ةةةةالت  اتةةةةو   م ةةةةب
أ ه يمالن  اعمييةز بةين  راةبع  اتةو    حةل  ام ةالت  للة  أسةبت  انعةب ة،  (98، 2003  لوق 

أمب  رابع  اتو   فاةة  خعيةب  أفضةل بةييل مةن بةين  ،فسل  ام اللت هة رف يو الاو ا من م ،  مب
 ليا بي  ل ماعلفت. 
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 :Social Interactionثالثا: التفاعل االجتماعي 
ع ةةب   فةد للةال  ماعمةبع  للةال  اةنف  للةة  ي ةي  اعفبلةل  ماعمةبلد مةن ألتةو  امفةبهيال   

 ا ة  ،  هة  ألسبت فد ه  ست للال  انف   ماعمبلد  ا ق يعنب ل ه  ست كيفيت رفبلل  افوه فةد 
 اعفبلل من ةيال  لبه     ردبهب . اليئت  مب ينعة لن ه    

( Processا ام ر يه   رلبين   سع مبم   اعفبلل  ماعمبلد، فاة ي ع مل ك مليت  
 ةةةه يعضةةةمن  ةلةةةًب مةةةن  ان ةةةبط  اةةة ق ر ةةةعتيو  حباةةةب  م ينةةةه لنةةةي  ا  ةةةبن  مناةةةب  اسباةةةت ااةةة  أل

( أل ةةةه ي ةةةع مل فةةةد  ا ةةةب ا ااةةة   انعيدةةةت State م عمةةةب    اسةةةب   اعتةةةييو   اندةةةبم،  هةةةة حباةةةت  
 اناب يةةت  اعةةد يعورةةب للياةةب رستيةةة هةة    اسباةةب  لنةةي  ا  ةةبن  هةةة مدمةلةةت مةةن  ااصةةب   

 Traitsهةةةةد  ةةةةةع مةةةةن  مسةةةةع ي ه    اتببعةةةةت   ةةةةليًب رميةةةةز  سةةةةعدباب   افةةةةوه فةةةةد سةةةةلةكه  (  اعةةةةد
 ماعمةةةبلد  اعةةةد رةةةيل  ابا ةةةمب   اعفبلليةةةت   ا ةةةمب   أل ايةةةت اتسةةةعدباب   ا اصةةةيت  امعلبهاةةةت 

( أل ةةه overt(.   اعفبلةةل  ماعمةةبلد سةةلة، ظةةبهو  220، 1974 لو ل، كور فيلي،  بمر ةةد،
( أل ه يعضمن  ا مليب  covert    ايمب   ،  هة سلة، ابًن  يسةق  اع ليو  الفظد   اسوكب

 ا تليةةةةةت متةةةةةلش  اه  ،   اعةةةةة كو   اعف يةةةةةو   اعايةةةةةل  اميةةةةة   ا مليةةةةةب   انف ةةةةةيت  ألخةةةةةوا  غنةةةةةيال، 
1973،220). 

لمليةت   رلةبط  افةوه مة   خخةو ن  (  اعفبلةل  ماعمةبلد ا  ةه141، 1992   وا لمةو 
 .مناب كل  ألًو ا  ام عوكت فياب فد لتةب  معلبهات م و لت ي عفيي

(  اعفبلةةةل  ماعمةةةةبلد للةةة  أ ةةةةه 127، 1997   ةةةوا للةةةةي افعبم،  سةةةليمبن،  إبةةةةو هيال 
لمليت ر ثيو  ر ثو بين مدمةلت من  ألفو ه رؤهق اا   اةه  رصةبل ه  ةال بيةناال اعستيةة  ألهةي ا 

عمعبع بل لةةت امبليةةت.  امعفةةة للياةةب بيةةناال، فةةباطتب يعفةةبللةن ه خةةل  افنةةب  أثنةةب   اف ةةست اتسةة
 ةةن ر د( ا  ه للب ا لن  ا تةب   ماعمبليت ادمي  أ ة لاةب  اعة139، 2003   وفه  اام وق 
 ا تةةةب   ماعمبليةةت  ايينبمياليةةت ادميةة  أ ة لاةةب سةةة   كب ةة  هةة    ا تةةةب   قةب مةةت بةظيفعاةةب، أ

يةي ،  افةوه   اعةدا مليةت    ةوا ا  ةهبين فوه  فوه أ  امبلت  امبلت أ  بين امبلةت  فةوه. كمةب ين 
مةةةن ختااةةةب مةةةب يتصةةةي  مةةةن سةةةلةكيب  مورلطةةةت امةةةةةف  اعفبلةةةل   ةةةي ، مةةةب ي نيةةةه  خخةةةو ن مةةةن 

 (.Beauchamp & Anderson, 2010سلةكاال   مسعدبات  امنبسلت  فًتب ا ام  
ثةةت  مالة ةةب  يةةورلو ا ضةةاب بةةل     رلبًةةب  Sorokin  عضةةمن مفاةةة   اعفبلةةل اةةيا 

 امدعمةةةة  ابلعلةةةةب   مدمةةةةةع  ا اصةةةةيب  ، ابلعلب هةةةةب مة ةةةةةع  اعفبلةةةةل  ثيتةةةةب  هةةةة ش  ا اصةةةةيت
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   اتيال   ام بييو  امةاةها ايا  ا اصيب   امعفبللةت  ام ب د اتتبفت ابلعلب هب مدمةع  ، امعفبللت
 رتةة  بعة يلاب  اصةبا ،   رد لاب  اعمبليت  ام ب درن ئ ه     اعد  بلعلب هب مدمةع  اةسب ل 

2010.) 
 ةةه يتةةة  للةة  أ ق ا ليةةت أ،  اعفبلةةل  ماعمةةبلد فةةدش أسةةبت  اعفبلةةل  رعسةةيه خصةةب  

 اعفبلةةل م يةةةعال فةةةد فةةو  ،  إ مةةةب يةةعال بةةةين أفةةو ه  امبلةةةب  فةةةد   متةةيمب  ر تلاةةةب  عةةب ة  ةةةو   ت. 
  خ   اعفبلل  مبعا كتيةوا فتةي يالةةن  ااةًب اةاةه   مدعم   ةي يالةن بين  ثنين أ  ثتثت أ  ألتو. 

ين  ألفةةةةو ه يسةةةةيه أ ةةةةة ع  ا تةةةةةب   ماعمبليةةةةت بةةةةاةةةة ن  ،ي ةةةةت  افبلةةةةلرسييةةةةي ًل.   أ  غيةةةةو ملب ةةةةو
 .(1973  ادمبلب  غيح، 

   نةةةد  تةةةل ف ةةةوا م ينةةةت أ  م نةةةد ،  مرصةةةبل  ر ةةةمل أسةةة   اعفبلةةةل  ماعمةةةبلد للةةة ش
مسةةةيه مةةةن عهةةةن  ةةةا  مةةةب ااةةة  عهةةةن  ةةةا  أخةةةو أ  مدمةلةةةت مةةةن  أل ةةةابص  فةةةة،ق   ةةةي  

حيةةح يصةةب   لتلةةد   سةةع ي ه اتسةةعدبات امنلةةه م ةةينهةةة  ردةةب     ، اعةةةة    (.38، 2001 اةةيين، 
إه  ،  اةةةةي     (. 141، 2004سةةةةلة،  ا  ةةةةبن  فةةةةة مةةةةب يعةة ةةةةه مةةةةن  ه ف ةةةةل  ألخو ن اةةةةببو، 

 .ليتف لة،  افوه يف و من ختل ةيبمه ابأله     ماعمب ، رمتيله
 .(70، 2001 اماعلفةةةت أثنةةةب  رفبللةةةه مةةة  غيةةةو  ًلتةةةب اعدو عةةةه  اعةةةد  لع لاب  ا ةةةنب ق،  

يةةةعال  مرصةةةبل   اعةةةةة   ا ةةةب  أله    افبلليةةةت اةةةيق أفةةةو ه   اةةةب  ، اومةةةة، ع    ايماةةةت  ام ةةةعوكت  
 (.43، 2001ةاه فة،ق   ي   ايين،  ادمبلت كبال ت  ر ليو    ا

يعضةة  مةةن خةةتل هةة    ا ةةوض أن رنميةةت  ا ةةلة،  ماعمةةبلد اةة  ق  البةةةت  اف و ةةت ي ةةي 
( ااة  أن 90، 2000  ابةو هيالر ةيو حيةح امدعمة . مطللب  و   ب اعس ين ظو ا ر ةيفاال فةد  

،  اتصةةةة  فةةةد  ا فبيةةةت  ماعمبليةةةت، لطفةةةل عق  البةةةةت  اف و ةةةتمةةةن أهةةةال  امظةةةبهو  ماعمبليةةةت ا
  ا دز لن  اع يف م   اليئت  اعد ي يل فياةب،   صة ب لليةه اةبمةت لتةةب   اعمبليةت ايدببيةت 

ماةةب    حةةل  ام ةةاللت  مةةن ثةةال يمالةةن .   اعةةد يمالةةن أن رعس ةةن مةةن خةةتل  لع ةةبب مةة   خخةةو ن
  يبغت  افو ض كمب يلدش
: 

رةاةةةي فةةةو   ع   هماةةةت احصةةةب يت بةةةين معةسةةةطد  رةةةب ه اةةةب   امدمةةةةلعين  اعدو ليةةةت 
 ي   اضباطت فد  اتيبت  ال يق ألسلةب حل  ام الت  اصبا   امدمةلت  اعدو ليت
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سةةةةطد  رةةةةب ه اةةةةب   امدمةةةةةلعين  اعدو ليةةةةت رةاةةةةي فةةةةو   ع   هماةةةةت احصةةةةب يت بةةةةين معة  -1
   اضباطت فد  اتيبت  ال يق فد  اعفبلل  ماعمبلد اصبا   امدمةلت  اعدو ليت ي

رةاي فو   ع   همات احصب يت بين معةسةطد  رةب ه اةب  أفةو ه  امدمةلةت  اعدو ليةت فةد  -2
  اتيبسين  اتللد   ال يق فد أسلةب حل  ام الت  اصبا   اتيبت  ال يق ي 

اي فو   ع   همات احصب يت بين معةسةطد  رةب ه اةب  أفةو ه  امدمةلةت  اعدو ليةت فةد رة  -3
  اتيبسين  اتللد   ال يق فد  اعفبلل  ماعمبلد اصبا   اتيبت  ال يق ي 

م رةاةي فةةو   ع   هماةةت احصةب يت بةةين معةسةةطد  رةةب ه اةب  أفةةو ه  امدمةلةةت  اعدو ليةةت  -4
 حل  ام الت  ي  فد  اتيبسين  ال يق   اععل د فد أسلةب

م رةاةي فةةو   ع   هماةةت احصةب يت بةةين معةسةةطد  رةةب ه اةب  أفةةو ه  امدمةلةةت  اعدو ليةةت  -5
 فد  اتيبسين  ال يق   اععل د فد  اعفبلل  ماعمبلد ي 

 أوال: منهج البحث:
 دو ليةت   اضةةباطت اع مدمةةلعين ارةال  سةعاي    امةناة  ةله  اعدو لةد  اتةةب ال للة  رصةميال 

 م  ااو    اتيبسب   اتلليت   ال ييت   اععل يت.

 ثانيا: عينة البحث:
ع ق البةةةت ف و ةةت ا ةةيطت رةةال رت ةةيماال ااةة  مدمةةةلعين  عكةةة  مةةو هتين (10ر ة ةة  مةةن  

 ب ةو امسبفظةت بلنة   اميينةتاباع ب ق، أحيهمب ردو ليت  أخةوا  ةباطت امي سةت  اعو يةت  اف و ةت 
 رستية  اع بفؤ من ختل رطلية أه     اضلو اباعستة من  ب  لينت  السحسة  ،  ةي رال  خعي

-13(،   اتصة  فد  ثنين من اة  ب  ا ةلة،  اع يفةد،   امةيا  ا مةوق 68-50م بمل  ا كب  
 رتب ب  ام عةا  مةعصبهق  (،1.26(    سو ا م يب ق ةي    14.6 ،مند  معةسو لمو   (16

 ش انسة  اعبادرتييو  لل  متيبت حل  ام الت ،  عام لل    ماعمبلد، ثال رسييي أةل  اطتب
 (1جدول )

 نتائج اختبار مان ويتين لداللة الفروق بني متوسطات رتب درجات اجملموعتني يف متغريات
 الذكاء والعمر والسلوك التكيفي واملستوى االقتصادي وحل املشكالت 

 الداللة U Z جمموع الرتب متوسط الرتب ن اجملموعة املتغريات
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 الذكاء
 33.50 6.70 5 التجريبية

6.500 1.261 207. 
 21.50 4.30 5 الضابطة

ــر  العمــــــــــ
 الزمين

 35.00 7.00 5 التجريبية
5.000 1.611 107. 

 20.00 4.00 5 الضابطة
الســـــــــلوك 

 التكيفي
 21.00 4.20 5 التجريبية

6.000 1.358 175. 
 34.00 6.80 5 الضابطة

املســـــــــتوى 
 صادياقت

 31.00 5.20 5 التجريبية
9.000 757. 449. 

 24.00 4.80 5 الضابطة

 ةشكلاملحل 
 29.00 5.80 5 التجريبية

11.000 319. 750. 
 26.00 5.20 5 الضابطة

يعض  من  ادي ل  ا ةببة لةي   اةةه فةو   ع   هماةت احصةب يت بةين  امدمةةلعين  أن 
  ا مةو   ا ةلة،  فؤ  امدمةلعين فد م بمت   اة كب د ر ب" غيو ه ات احصب يب، ممب ي نZةيمت "

 .حل  ام الت أسلةب  اع يفد   ام عةا  مةعصبهق  ماعمبلد   

 ثالثا: أدوات البحث:
 رال  سعاي    أله     اعبايت ك ه     لو  ريخل م  لينت  السح  ه ش

 (:1998كة،مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الرابعة، تعريب وإعداد )ملي -1
 ا بايةت  يي   اة كب    ع ةب  ،  ظةو  التةي ابينيه ال كب  من ألتو متب –ين ي  خعلب  سعب فة ه 

ااًفةةةةبل  ضةةةةت مةةةةن  اتةةةةي     ا تليةةةةت   ام وفيةةةةتللةةةة   اعمييةةةةز بةةةةين  ام ةةةةعة ب   امورف ةةةةت   امناف
عطليةةة   او  ةةيين للةة   ا ةةة  ،  ةةةب  مليالةةت بعتنينةةه ا ةةي روامعةةه حعةة  يصةةل   امتيةةبت  ةةباسب ال

 (.155 –153، 1998لل   اليئت  ا و يت مليالت،
 (:2004مقياس فاينالند للسلوك التكيفي، تعريب وتقنين )العتيبي، -2

 Vineland اصةةة ا  ا و يةةت   اصةةة ا  ام ةةسيت( امتيةةبت فبينت ةةي ال ةةلة،  اع يفةةد ة هةة

Adaptive Behavior Scale ةةةب   د اعةةمةةن  ان ةةات  أل ةةليت    اةة ق ةةةب   البحةةح بعوامعةةه
،   اةةة ق يالع ةةةب رميةةةز  مةةةن أ ةةةه يتةةةي   1984االةةةي ههب كةةةل مةةةن سةةةلب     ةةةبم  سيال ةةةعد لةةةب  

  امو حل  انمب يت  اماعلفت   اعد رليأ من سن  اميته حع  لمو  اتبمنت ل و. 
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 (:2000مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي لألسرة )خليل، -3

ماعمةةةةبلد   مةعصةةةةبهق   اتتةةةةبفد ااسةةةةوا ياةةةةيا هةةةة    امتيةةةةبت ااةةةة  رتةةةةييو  ام ةةةةعةا  
  امصو ت من ختل  ألا به  اتتثت  اعبايتش  ام عةا  ماعمبلد  مةعصبهق  اتتبفد.

 الباحث(: :مقياس أسلوب حل المشكالت )إعداد -4

اعستيةةةة هةةةيا  اي  سةةةت  اسبايةةةت رةةةال الةةةي ه متيةةةبت أسةةةلةب حةةةل  ام ةةةالت  اةةة  ا  البةةةةت 
 ي ا هة    امتيةبت اةيق فئةت  السةح  فةد حةي ه اًةتع  البحةح(  مةن   ةي اةحظ  ال يطت،  اف و ت

 ماعمبليةةت  ةفوش متيةةبت ماةةب    حةةل  ام ةةاللت فةةد حةةي ه مةةب رَةة  امتةةبيي   اعةةد رةةال  مسةةع ب ت باةةب
(،  متيبت حل 2012 يةسف، (،   خعلب  أسلةب حل  ام الت 2005ا لبةت  اف و ت ه   ل،

 -problem ، (2001 ام الت  ااًفبل للي ا ز ز،
Solvingtask (Rees& Langdon, 2016)؛ Problem Solving Questionnaire 

(Vlachou, & Stavroussi, 2016)؛ test of planning and problem 

solving(Masson, Dagnan, & Evans, 2010)  . 
 الخصائص السيكومترية للمقياس: 

( 40  سةعطتليت    لينتللحل  ام الت   ح بب  ااصب    ا يالةمعو ت امتيبترال 
بالت  امي ست  اعو يت  اف و ت بلند سة    عام لل   انسة  اعبادش ًبالب ً 

 أوأل: االتساق الداخلي: 
حيةةةةةح ح ةةةةةبب م بمةةةةل  م رلةةةةةبط بةةةةين ه اةةةةةت كةةةةل للةةةةةب ا   اي اةةةةت  ا ليةةةةةت المتيةةةةبت،  رةةةةال

  0.05لني م عةا  ه ات( للب    9   0.01ه ات احصب يب لني م عةا (للب ا 16لب   
  الثبات: ثانيا:

 رال ح بب  اتلب  ا يا ًو  ه ش
 طريقة ألفا لكرونباخ:أ( 

(، ممةب 0.742رال ح ةبب م ةبمت   اتلةب  ابسةعاي   ًو تةت أافةب ا و  لةبل حيةح بل ة   
 ييل لل  رمع   امتيبت بي ات لبايت من  اتلب .
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                                                         طريقة التجزئة النصفية:ب( 

رال ح ةبب م ةبمت   اتلةب  اطو تةت  اعدز ةت  انصةفيت  حة ا  ا لةب ا  افوهيةت حيةح بل ة  
( ممب ييل لل  رمعة   امتيةبت بي اةت لبايةت 0.814(،  م بهات اعمبن  0.889م بهات سليومبن 

 من  اتلب .
 طريقة إعادة االختبار:  ( ج

 ل ةةة  م بمةةةل   رلةةةبط و،    ةةةاا ةةةي للةةة   فةةة   ا ينةةةت  مسةةةعطتليت   امتيةةةبت رةةةال رطليةةةة
 .(0.01(  ه  ه ات لني م عةا  0.565 سليومبن   (0.581بيوسةن  

  ثالثا: الصدق:
 رال  اعستة من  ي   امتيبت من ختل مب يلدش

  صدق البناء: ( أ

  ةةعت  بنةةةه  امتيةةبت  كةة ام  اع و فةةب   ماو  يةةت المتيةةبت فةةد  ةةة  رسليةةل  انظو ةةب  
 ند  ي   النب    اع ة ن.  امتبيي   ا باتت،   مب يفيي م 

 صدق المحكمين:  ( ب

رةةال لةةوض  اصةةة ا  أل ايةةت مةةن  امتيةةبت للةة  مدمةلةةت مةةن أسةةبر ا للةةال  اةةنف    اعو يةةت 
 ،(  رال اهخبل كبفةت  اع ةييت  أ   اسة ا7 ااب ت   ا بملين م  ع ا  محعيباب   ااب ت  ن=

  فد  ة  مب رتي  يصل   امتيبت  بهةًب من  اات  ظو  امسالمين.
 صدق المحك:ج( 

رال  مسع ب ت امتيبت آخو متننن م لتب،  هةة متيةبت  راةبع  اتةو   اة  ق  البةةت  اف و ةت 
( 0.487  ل ةةةة  ةةةةةيال م بمةةةةل   رلةةةةبط بيوسةةةةةن  ، (  رةةةةال رطليتةةةةه2016 ال ةةةةيطت الي ه  البحةةةةح،

 .0.01(  هد ه ات لني م عةا همات 0.483 سليومبن  
 الصورة النهائية للمقياس: وصف 

أسةةةلةب حةةةل  اةةةب  مةةةن الةةةي ه  امتيةةةبت  ح ةةةبب ثلبرةةةه   ةةةيةه، أ ةةةل  متيةةةبتا ةةةي  م ع
خمةة  م ةةالت  يةةعال مةةن اةة  ق  البةةةت  اف و ةةت  ال ةةيطت فةةد  ةةة ره  اناب يةةت يع ةةةن  ام ةةالت  

 اع بمل م اةب للةو خمة  خطةة    كةل خطةةا رتةبت اامة  للةب    مةةفيةت رتةي   الن ةي،  أمةب  
مةةفةةةب(  25يللةةةج اامةةةباد  امتيةةةبت   ةةة ام  ،(1-2-3  ،ن مةةةي ا  فةةةد لةةةل مةةةةةف ثةةةت  بةةةي  ل

ه ات،  ريل  اي ات  امورف ت لل  م عةا مورف   من  25اا   75 عو  م ميا  امتيبت مب بين   
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  نةةب  للةة  مةةب رتةةي  مةةن لةةوض  ااصةةب    ،  ا الةة   ةةسي  أسةةلةب حةةل  ام ةةالت ممب سةةت 
  سعاي مه. ا يالةمعو ت المتيبت يمالن  اتةل ان ه    ااو     ريلة التتت فد 

 (:2007مقياس التفاعل االجتماعي لذوي اإلعاقة الفكرية)إعداد: فراج،  -1

ابمًتع للة  متةبيي   اعفبلةل  ماعمةبلد اة  ق  البةةت  اف و ةت رةةفو متيةبت  اعفبلةل 
(،  رةةال  سةةعاي   2016(  متيةةبت  اعفبلةةل  ماعمةةبلد  مطةةو، 2007 ماعمةةبلد  امصةةة  فو ا،

ي أا ةبه   أل   ةت  اع ب ن،  اعة  ةل  ماعمةبلد،  اع ةبًف،  م عمةب   امتيبت  أل ل حيح رال رسيي
الدمبلت( بنب  لل  رسليل لبملد أثل  ر ل اب للة  لبمةل كةبمن   حةي هةة  اعفبلةل  ماعمةبلد 

فد  السح  المتيبتح بب  ااصب    ا يالةمعو ت رال   فضت لن  يبغعه فد مة ةف مصة ا. 
 ل ة     رةال ح ةبب  اتلةب  اطو تةت  اعدز ةت  انصةفيت حيةح ،سعطتليتم   ينت ف   الل    اسباد

( ممةةب يةةيل للةة  رمعةة   امتيةةبت بي اةةت لبايةةت مةةن 0.922(،  اعمةةبن  0.879  م بهاةةت سةةليومبن
( كمسةةةةم 2016 اعفبلةةةةل  ماعمةةةةبلد مطو، بمسةةةةع ب ت امتيةةةةبت ح ةةةةبب  اصةةةةي  ارةةةةال     اتلةةةةب .
(  هد ه ات لني م ةعةا 0.401(  سليومبن  0.409م بمل   رلبط بيوسةن   بلج، حيح خب اد
 .0.05همات 

 وصف المقياس:

( أا ةةبه، يطلةةة 4( ر لةةو لةةن  25يع ةةةن  امتيةةبت مةةن مدمةلةةت مةةن  امة ةةةف  امصةةة ا 
(،   ةةةةعال رصةةةةسي  9-6(   ا ةةةةبهيين 12-6للةةةة   ألًفةةةةبل ع ق  البةةةةةت  اف و ةةةةت ألمةةةةب هال بةةةةين 

ه اعةةين للةة   خعيةةب   اصةةة ا   امتيةةبت ابخعيةةب   اطفةةل ااباةةت   حةةيا مةةن بةةين ااةةببعين،   حع ةةبب
 اعةةد ر لةةو لةةن  اعفبلةةل  ايدةةببد  ه اةةت   حةةيا الصةةة ا  اعةةد ر لةةو لةةن  اعفبلةةل  ا ةةللد   ةة ام 

  ه ات. 50ش 25يعو  م ميا  امتيبت بين 

 تدريبي لتنمية أسلوب حل المشكالت لذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة:البرنامج ال -2
 اةةة  ق  البةةةةت  اف و ةةةت  ال ةةةيطت  ام ةةةالت  أسةةةلةب حةةةلرةةةال بنةةةب  بو ةةةبمة رةةةي  لد اعنميةةةت 

انظو ةةت  ا ةةلةكيت،  ةةةي مةةو بنةةب   الو ةةبمة بعسييةةي هيفةةه  ا ةةب ،   ألسةة   اعةةد  لعمةةي للةة   ي ةةعني 
للياب،   يبن أهميعه،    فه،  حي ه ،   افنيب   ام عايمت فيه،   سعو ريديبره  عام لل   انسة 

  اعبادش 
 أهداف البرنامج: أ( 

  ال يطت. ع ق  البةت  اف و تالمو هتين  أسلةب حل  ام الت رنميت  اايا  ا ب ش  
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  أهي ا فوليتش  اعي  ب لل ش 
 -رتييال  اسةل   اعستةة مةن  ةسعه - خعيب  أحي  اسلةل - ةعو م  اسلةل -رسييي  ام اللت

 . ام ببات اسيبريت ر ميال  اسل لل   امة ةف 
 األسس التي اعتمد عليها البرنامج: ب( 

 ل فدشةةةةةةةةةةةةةةة رعمت
 .اةه لتةت ًيلت بين  البحح  لينت  السح  
  ع ق  البةت  اف و ت. امو هتين  مسعةا  الو بمة م  خصب    حباب منبسلت 

  .اعنة   فد أسبايب  اع ز ز  ام عايمت سة    امبهق أ   ام نةق  

 .أن رتة  أ  طت  الو بمة لل  ممب ست  ا مل  افوهق   ادمبلد 

 . ًم عتبل ري  ديًب من  اماب     ال يطت اا   اماب     أللتو ر تيي  

  ةيمت  فب يا رطليتيت فد حيبا لينت  السح. اابأن ر ةن  ا لةكيب   امع لمت 
  ،امل ب...،  امط الأهميت رتييال مة ةلب   الو بمة فد  ألمبلن  اطلي يت متل  . 
 ع لي من  لع بب  اطفل ال لة،. سعمو    اعي  ب افعوا ،منيت كبفيت حع  يعال  ا 

   100% ااه    امطلةب أحيب ب،  اي  75 سعاي     لت رصل اا.% 

   ام ي يت مًمئنبن اا   تل أثو  اع ليال من بيئت  اعي  ب اا   اليئت. 

 ج: ــــــامــــة البرنــــأهمي (ج
لةةةد  ام وفةةةد للةةة   ادب ةةةب  ا ت ممةةب م  ةةةم فيةةةه أن  البةةةةت  اف و ةةةت ااةةةب ر ثيوهةةب  ا ةةةللد

  اةة ق يظاةةو أثةةو   املب ةةو فةةد  اتصةةة   ماعمةةبلد  هةةة مةةب يد ةةي  اف ةةل غبالةةب فةةد  اع بمةةل مةة  
 من هنب رظاو  اسبات انمةةعا منل ةو ي ةعطي  مةن ختاةه ،  ام الت   ايةميت  إن كب   ا يطت

امةب  ةميتعق  البةت  اف و ت رةظيف ةي  ره  ا تليت  امعة   ت فد مة اات  ام الت   اسيبريت  اي
 . ت  هة مب ي    اايه  الو بمة  اسباد ماعمبلي  ام بيوا ي اال فد ، بها ةي راال لل  

 الحدود اإلجرائية للبرنامج:  (د
  اطةةةتب ع ق  البةةةةت  اف و ةةةت  ال ةةةيطت اباموحلةةةت  امانيةةةترةةةال  خعيةةةب  لينةةةت  السةةةح مةةةن 

( ال ةب  3طلية  الو بمة بة ة   رال رمي ست  اعو يت  اف و ت بنب و  اعبا ت اه  ا بند سة  .   ا
 ( أسةةببي 10امةةيا  ( هةيتةةت ح ةةب مسعةةةا  ادل ةةت، 40–20أسةةلةليب، رعةةو  م مةةيا  ادل ةةت مةةن  

 . 2017/ 2016،  عام ختل  ا ب   اي  سد رتو لب
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 الفنيات واألساليب المستخدمة في البرنامج:ه( 
 انم اةةت، ا ةةب  اةةي  ،  شهةةال  افنيةةب   اعةةد رةةال  سةةعاي ماب فةةد  الو ةةبمة  اسةةباد فةةدأ رمتلةة  

  اع ز ز،  اة الب   امنزايت،  رسليل   ا صف  ا هند،  امنبة ب   ادمبليت،
  امامت.  رمتل  أهال  مسعو ريديب   ام عايمت فد رفو ي  اع ليال،  رةايه  م علب . 

 امج: ــــــم البرنــــــتقوي (ى
ةلل  أسلةب حل  ام الت  يبتأ( اعتة ال  اتللدش بعطلية مت رال رتة ال  الو بمة من ختلش

 ا( رتةةة ال ا ةةيقش  م ةةاللت أسةةلةليب، ت كةةل ب( رتةةة ال موحلةةدش  عاةةم فةةد  ابيةة ،رطليةةة  الو ةةبمة
 ه( رتةة ال رعل ةدش مةن خةتل رطليةة متيةبت  ،ا ي رطلية  الو ةبمة حل  ام الت بعطلية متيبت 
 لل  لينت  السح ا ي   عاب   الو بمة اميا  او. حل  ام الت 

 ات البرنامج:خطة جلس (و
 (2جدول )

 األدوات الفنيات الزمن األهداف اسم املهارة 

   د 40 واملعلمني /تعارف الباحث تهيئة 1
   د 40 أولياء األمور/             تهيئة 2
 حلوى -ورق مقوى النمذجة-التعزيز د 30 جمموعة التدريب/           تهيئة 3
 صور. -حلوى التعزيز. -النمذجة د 25 تأكيد التعارف مع اجملموعة تهيئة 4

5 
ــود   ــاس بوجــــ اإلحســــ

 مشكلة وحتديدها
 أن حيدد مشكلة اجلوع.

20 
 دقيقة

ــة  ــة اجلماعيــــ  -املناقشــــ
 التعزيز -التسلسل

ــي ــدة -كراســـــ  -منضـــــ
 شوكوالتة

6 
وضــــع خيــــارات  ــــل 

 املشكلة
 مشكلة اجلوع أن يعدد خيارات  ل

20 
 دقيقة

 –املناقشـــــة اجلماعيـــــة  
 -العصف الذهين

 -قلـم  -منضـدة  -يكراس
 كروت ورقية

7 
ــول   ــد ا لـ ــار أحـ اختيـ

 املناسبة
 أن خيتار حل مناسب ملشكلة اجلوع

20 
 دقيقة

التعزيـز  –التدريب الفردي 
 -التسلسل–

ــم  ــة –قلـ ــروت ورقيـ  -كـ
 حلوى

8 
التحقـ   و تقييم ا ـل 

 همن
ــن صــحة أو   ــ  م ــه   أن يتحق ــأ حل خط

 ملشكلة اجلوع
20 

 دقيقة
ــة  ــة اجلماعيــــ  -املناقشــــ

 -لفرديالتدريب ا
ــي ــدة -كراســـــ   -منضـــــ
 سندوتشات

9 
تعمــــيم ا ــــل علــــ  

 املواقف املشابهة
ــف     ــ  موق ــل ا ــل عل ــ  نف أن يطب

 ه كلما جاعهمشاب
20 

 دقيقة
 -التــــــــدريب الفـــــــــردي 

 لعب الدور -التعزيز
ــي ــدة -كراســـــ  -منضـــــ
 بسكويت

10 
ــود   ــاس بوجــــ اإلحســــ

 مشكلة وحتديدها
ــل    ــار مالبـ ــكلة محضـ ــدد مشـ أن حيـ

 جديدة للعام الدراسي
20 
 قيقةد

ــة  ــة اجلماعيــــ  -املناقشــــ
 التعزيز -التسلسل

ــي ــدة -كراســـــ  -منضـــــ
 شوكوالتة
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11 
وضــــع خيــــارات  ــــل 

 املشكلة
البـل  املأن يعدد خيارات  ل مشكلة 

 ديدةاجل
20 

 دقيقة
 –املناقشـــــة اجلماعيـــــة  

 -العصف الذهين
ــم ــة  -قلـ ــروت ورقيـ  -كـ

 بسكويت

12 
ــول   ــد ا لـ ــار أحـ اختيـ

 املناسبة
البـل  ملشـكلة م  أن خيتار حل مناسب

 جديدة
20 

 دقيقة
العصـف  –التدريب الفـردي  

 -الذهين
ــم  ــة –قلـ ــروت ورقيـ  -كـ
 حلوى

13 
تقييم ا ـل والتحقـ    

 همن
ــن صــحة أو   ــ  م ــه   أن يتحق ــأ حل خط

 ملشكلة املالبل
20 

 دقيقة
ــب الـــدور   –التعزيـــز  -لعـ

 التغذية الراجعة
 مالبل -كروت ورقية

14 
علــــ  تعمــــيم ا ــــل 
 املواقف املشابهة

ل عنـد بدايـة كـل    أن يطب  نفل ا ـ 
 عام دراسي

20 
 دقيقة

التغذيـة   -التدريب الفردي
 الراجعة

ــي ــدة -كراســـــ  -منضـــــ
 بسكويت

15 
ــود   ــاس بوجــــ اإلحســــ

 مشكلة وحتديدها
أن حيدد الرغبـة يف الـذهاب مر رحلـة       

 مدرسية
20 

 دقيقة
ــة  ــة اجلماعيــــ  -املناقشــــ

 التعزيز -التسلسل
ــي ــدة -كراســـــ  -منضـــــ
 شوكوالتة

16 
وضــــع خيــــارات  ــــل 

 كلةاملش
لــذهاب مــع رحلــة   لأن يعــدد خيــارات    أ

 مدرسية
20 

 دقيقة
 –املناقشـــــة اجلماعيـــــة  

 العصف الذهين
 -قلــم-منضــدة -كراســي

 -كروت ورقية

17 
ــول   ــد ا لـ ــار أحـ اختيـ

 املناسبة
لذهاب للرحلة لأن خيتار حل مناسب 

 املدرسية
20 

 دقيقة
التعزيـز   -التدريب الفـردي 

 التسلسل –
ــم  ــة –قلـ ــروت ورقيـ  -كـ
 حلوى

18 
تقييم ا ـل والتحقـ    

 منه
أن يتحقــ  مــن صــحة حلــه ملشــكلة     

 االشرتاك يف الرحلة
20 

 دقيقة
ــردي  ــدريب الفـ لعـــب  -التـ

 التعزيز -الدور
 -كــروت ورقيــة -كراســي
 حلوى

19 
تعمــــيم ا ــــل علــــ  

 املواقف املشابهة
الــذهاب   أن يطبــ  نفــل ا ــل عنــد 

 مر التنزه والفسحة
20 

 دقيقة
 -التــــــــدريب الفـــــــــردي 

 لعب الدور -التعزيز
ــي ــدة -كراســـــ  -منضـــــ
 بسكويت

20 
ــود   ــاس بوجــــ اإلحســــ

 مشكلة وحتديدها
 أن حيدد مشكلة انقطاع الكهرباء

20 
 دقيقة

ــة  ــة اجلماعيــــ  -املناقشــــ
 التعزيز -التسلسل

ــي ــدة -كراســـــ  -منضـــــ
 شوكوالتة

21 
وضــــع خيــــارات  ــــل 

 املشكلة
أن يعدد خيارات للتعامـل مـع مشـكلة    

 انقطاع الكهرباء
20 

 دقيقة
 –اجلماعيـــــة  املناقشـــــة 

 العصف الذهين
 -قلـم  -منضـدة  -كراسي

 -كروت ورقية

22 
ــول   ــد ا لـ ــار أحـ اختيـ

 املناسبة
 أن خيتار حل مناسب ملشكلة اجلوع  

20 
 دقيقة

ــدريب الفــــــــردي  –التــــــ

 التسلسل –التعزيز
ــم -كراســـي ــروت  –قلـ كـ
 حلوى-ورقية

23 
تقييم ا ـل والتحقـ    

 همن
أن يتحقــ  مــن صــحة حلــة النقطــاع  

 الكهرباء
20 
 قيقةد

ــردي  ــدريب الفـ لعـــب  -التـ
 التعزيز -الدور

ملبــــة  -كــــروت ورقيــــة 
 بيضاء/ صفراء

24 
تعمــــيم ا ــــل علــــ  

 املواقف املشابهة
وقــف مشــابه مبن يطبـ  نفــل ا ـل   أ  أ

 نقطاع الكهرباءال
20 

 دقيقة
 -التــــــــدريب الفـــــــــردي 

 لعب الدور -التعزيز
ــي ــدة -كراســـــ  -منضـــــ
 بسكويت

25 
ــود   ــاس بوجــــ اإلحســــ

 مشكلة وحتديدها
ــة   أ  أ ــاء املدرس ن حيــدد مشــكلة ضــي  ملن

 كرة قدم عل  لعب
20 

 دقيقة
ــة  ــة اجلماعيــــ  -املناقشــــ

 التعزيز -التسلسل
 -ورق شوكوالتة -كراسي
 قلم

ــة  –املناقشـــــة اجلماعيـــــة   20أن يعــدد خيــارات  ــل مشــكلة ضــي  وضــــع خيــــارات  ــــل  26 ــروت ورقيـ ــم -كـ -قلـ
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 بسكويت -العصف الذهين دقيقة الفناء للعب املشكلة

27 
ــول  ا ــد ا لـ ــار أحـ ختيـ

 املناسبة
أن خيتــار حــل مناســب ملشــكلة ضــي   

 الفناء للعب
20 

 دقيقة
ــدريب الفــردي  حتليــل -الت

 املهمة
ــم  ــة –قلـ ــروت ورقيـ  -كـ
 حلوى

28 
تقييم ا ـل والتحقـ    

 منه
أن يتحق  من صحة حله لضـي  ملنـاء   

 درسةامل
20 

 دقيقة
ــردي  ــدريب الفـ لعـــب  -التـ

 التعزيز -الدور
 بسكويت -كروت ورقية

29 
تعمــــيم ا ــــل علــــ  

 املواقف املشابهة
ــف     ــ  موق ــل ا ــل عل ــ  نف أن يطب

 مشابه
20 

 دقيقة
 -التــــــــدريب الفـــــــــردي 

 لعب الدور -التعزيز
ــي ــدة -كراســـــ  -منضـــــ
 بسكويت

 رابعا: خطوات البحث:
 رمتل  خطة   ااو    السح فد  خردش 

  .  اًب   انظوق   اي  سب   اعد رنب ا   البةت  اف و ت  أسلةب حل  ام الت -1
  الو بمة  اعي  لد(. -بنب   أله     امنبسلت فد  السح  متيبت حل  ام الت   -2
 .و ت خعيب  أفو ه لينت  السح من  املستين امي ست  اعو يت  اف  -3
 . كتيبت ةللدرطلية متيبت حل  ام الت  لل   امدمةلت  اعدو ليت  -4
 ت. رطلية  الو بمة  اعي  لد  امتعوم لل  أفو ه  امدمةلت  اعدو لي -5
 البها رطلية  امتيبت لل   امدمةلت  اعدو ليت كتيبسب  ا ييت  رعل يت.  -6
ااةة   رسليةةل  اليب ةةب   رلايصةةاب مةةن خةةتل  ألسةةبايب  احصةةب يت  امت مةةت، ثةةال  اعة ةةل -7

  انعب ة  منبة عاب  رف يوهب       اعة يب    السة   امتعوحت.

 خامسا: املعاجلة اإلحصائية:
بو ةبمة اتاب  معو ت  امت مت ابسعاي       ألسبايب  احصب يت  رال رسليل  اليب ب  ابسعاي

(SPSS) .احصب د  

 الفرض األول:
رةاةةةي فةةةو   ع   هماةةةت احصةةةب يت بةةةين معةسةةةطد  رةةةب ه اةةةب   امدمةةةةلعين  اعدو ليةةةت 

 يت.  اضباطت فد  اتيبت  ال يق ألسلةب حل  ام الت  اصبا   امدمةلت  اعدو ل
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 (3جدول )
 حل املشكالتنتائج اختبار مان ويتين لداللة الفروق بني اجملموعتني يف 

 الفروق الداللة U Z جمموع الرتب متوسط الرتب االحنراف املتوسط ن اجملموعة الُبعد
حل 
 مشكلة

 40.00 8.00 1.9493 73.6 5 التجريبية
00. 2.652 008. 

اجملموعة 
 15.00 3.00 3.3166 55.4 5 الضابطة التجريبية

أفةو ه يعض  من  ادةي ل  ا ةببة  اةةه فةو   ه اةت احصةب يب بةين معةسةطد  رةب ه اةب  
 هةة  ( Z  2.6اصةةبا   امدمةلةةت  اعدو ليةةت، حيةةح بل ةة  ةيمةةتحةةل  ام ةةالت   امدمةةةلعين فةةد 
 (،   ا    انعيدت يمالن ةلةل  افوض  أل ل0.01ه ات لني م عةا  

 ي:ـــانـــــرض الثــــالف
رةاةةةي فةةةو   ع   هماةةةت احصةةةب يت بةةةين معةسةةةطد  رةةةب ه اةةةب   امدمةةةةلعين  اعدو ليةةةت 

    اضباطت فد  اتيبت  ال يق فد  اعفبلل  ماعمبلد اصبا   امدمةلت  اعدو ليت.
 (4)جدول 

 التفاعل االجتماعينتائج اختبار مان ويتين لداللة الفروق بني اجملموعتني يف 

 متوسط الرتب رافاالحن املتوسط ن اجملموعة الُبعد
جمموع 
 الفروق الداللة U Z الرتب

 التفاعل
.0 50 5 التجريبية  8.00 40.00 

00. 2.795 008. 
اجملموعة 
 15.00 3.00 2.8284 38 5 الضابطة التجريبية

يعضةةة  مةةةن  ادةةةي ل  ا ةةةببة  اةةةةه فةةةو   ه اةةةت احصةةةب يب بةةةين معةسةةةطد  رةةةب ه اةةةب  
 (Z 2.79، حيةةح بل ةة  ةيمةةت امدمةلةةت  اعدو ليةةتاصةةبا   اعفبلةةل  ماعمةةبلد فةةد  امدمةةةلعين 

 (   ا    انعيدت يمالن ةلةل  افوض  اتب د0.01 ه  ه ات لني م عةا  

 الفرض الثالث:
رةاةةي فةةو   ع   هماةةت احصةةب يت بةةين معةسةةطد  رةةب ه اةةب   امدمةلةةت  اعدو ليةةت فةةد 

  يق. اتيبسين  اتللد   ال يق فد أسلةب حل  ام الت  اصبا   اتيبت  ال
 (5جدول )

 القبلي والبعديالتجريبية يف القياسني للمجموعة نتائج ويلككسون لداللة الفروق 
 الداللة Z االحنراف املتوسط جمموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب الُبعد
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عضةةة  مةةةن  ادةةةي ل  ا ةةةببة  اةةةةه فةةةو   ه اةةةت احصةةةب يب بةةةين معةسةةةطد  رةةةب ه اةةةب  ي
( Z 2.04 ، حيةح بل ة  ةيمةتسةل  ام ةالت  ال ةيق ا اتللةد    امدمةلةت  اعدو ليةت فةد  اتيبسةين 

 (،   ا    انعيدت يمالن ةلةل  افوض  اتباح. 0.05 ه  ه ات م عةا  

 ع:ـــــرابـــرض الـــــــالف
ت احصةةب يت بةةين معةسةةطد  رةةب ه اةةب  أفةةو ه  امدمةلةةت  اعدو ليةةت رةاةةي فةةو   ع   هماةة

 فد  اتيبسين  اتللد   ال يق فد  اعفبلل  ماعمبلد اصبا   اتيبت  ال يق.
 (6جدول )

 القبلي والبعديالتجريبية يف القياسني للمجموعة نتائج ويلككسون لداللة الفروق 

يعضةةة  مةةةن  ادةةةي ل  ا ةةةببة  اةةةةه فةةةو   ه اةةةت احصةةةب يب بةةةين معةسةةةطد  رةةةب ه اةةةب  
 ، حيةةح بل ةة  ةيمةةتعمةةبلدفةةد  اعفبلةةل  ما ال ةةيق  اتللةةد    امدمةلةةت  اعدو ليةةت فةةد  اتيبسةةين 

Z 2.03 )  او ا (،   ا    انعيدت يمالن ةلةل  افوض 0.05 ه  ه ات م عةا  . 

 الفرض اخلامل:
م رةاي فو   ع   همات احصب يت بين معةسطد  رب ه اب  أفو ه  امدمةلت  اعدو ليت 

 فد  اتيبسين  ال يق   اععل د فد أسلةب حل  ام الت .
 (7جدول )

 البعدي والتتبعيالتجريبية يف القياسني للمجموعة لداللة الفروق نتائج ويلككسون 

 حل املشكلة

 0.00 0.00 0 السالبة

73.800 1.64 2.04 04.  15.00 3.00 5 املوجبة 
   0 احملايدة

 الداللة Z االحنراف املتوسط جمموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب الُبعد

 التفاعل
 االجتماعي

 0.00 0.00 0 السالبة

40.800 1.303 2.032 042.  15.00 3.00 5 املوجبة 
   0 احملايدة

 الداللة Z االحنراف املتوسط جمموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب الُبعد

 حل املشكلة

 1.00 1.00 1 السالبة

73.200 2.68 1.000 31.  0.00 0.00 0 املوجبة 
   4 احملايدة
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فةةو   ه اةةت احصةةب يب بةةين معةسةةطد  رةةب ه اةةب   اةةةهلةةي  يعضةة  مةةن  ادةةي ل  ا ةةببة 
، حيةةةةةةح بل ةةةةةة  فةةةةةةد حةةةةةةل  ام ةةةةةةالت    اععل ةةةةةةد  امدمةلةةةةةةت  اعدو ليةةةةةةت فةةةةةةد  اتيبسةةةةةةين  ال ةةةةةةيق

   اابم .  ا    انعيدت يمالن ةلةل  افوض غيو ه ات  ه  ( Z 1.00ةيمت

 ادس:ـــــــرض الســــالف
 ه  امدمةلت  اعدو ليت م رةاي فو   ع   همات احصب يت بين معةسطد  رب ه اب  أفو 

 فد  اتيبسين  ال يق   اععل د فد  اعفبلل  ماعمبلد.
 (8جدول )

 البعدي والتتبعيالتجريبية يف القياسني للمجموعة نتائج ويلككسون لداللة الفروق 

اةةه فةو   ه اةت احصةب يب بةين معةسةطد  رةب ه اةب  لةي    يعض  مةن  ادةي ل  ا ةببة 
، حيةةةةةح بل ةةةةة  فةةةةةد  اعفبلةةةةةل  ماعمةةةةةبلد   اععل ةةةةةد  امدمةلةةةةةت  اعدو ليةةةةةت فةةةةةد  اتيبسةةةةةين  ال ةةةةةيق

 .  ا بهتانعيدت يمالن ةلةل  افوض   ا     غيو ه ات ه  ( Z 2.00ةيمت

   
 متوسط درجات اجملموعتني يف التفاعل                             متوسط درجات اجملموعتني يف حل املشكلة               

ةةةةن م ةةةةعةا ممب سةةةةت  امةةةةو هتين ع ق  البةةةةةت  اف و ةةةةت  رظاةةةةو  عةةةةب ة  السةةةةح  اسةةةةباد رس ن
ةن  اعفبلةل   ال يطت ألسلةب حل  ام الت    حعفبظاال بنف   ام عةا ا ي   عاب   اعي  ب،  رس ن

 اعس ن  سعاي   أسلةب حل  ام اللت. ماعمبلد ك ثو ملب و 

 الداللة Z االحنراف املتوسط جمموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب الُبعد

 التفاعل
 االجتماعي

 10.00 2.50 4 السالبة
49.200 4472. 2.000 46.  0.00 0.00 0 املوجبة 

   1 احملايدة



  حسن عبداهللد. أمين سامل 
 

 212 

با    بان ةةةلت اعستةةةة  افةةةوض  أل ل   اتباةةةح بةاةةةةه فةةةو   ه اةةةت فةةةد حةةةل  ام ةةةالت  اصةةة
 امدمةلت  اعدو ليت  اصبا   اتيبت  ال يق، فععفة ه    انعب ة م   اي  سب   اعد ألةي  امالب يةت 

(لةةن 2016ه  سةت يةسةف ك ةف  رنميةت أسةلةب حةل  ام ةالت  مة  ع ق  البةةت  اف و ةت، حيةح 
اعس ةةةين ماةةةب    حةةةل  ال ةةةيطت ف بايةةةت بو ةةةبمة ا  ةةةبهق ألماةةةب   ألًفةةةبل ع ق  البةةةةت  اف و ةةةت 

 ,Youjiaه  سةةت .  ك ةةف    ماعمبليةةت اعافيةةف  ا ةةلة،  ا ةةي   د   ا ةةي   ألًفةةباان ام ةةالت

Suzanne, Erica, Kristin, & William (2015)   فبلليت  اعي    ابسعو ريديت م وفيت من
  ابا ةةبفت ااةة، ماةةب    حةةل  ام ةةاللت اةةيا  ا ةةلبب ع ق  البةةةت  اف و ةةتاعنميةةت  ثةةت  خطةةة  

 سعو ريديت فد مة ةف حيبريت ألسلةع   حي ا ي  اعيخل.ميال  سعاي    م خم ت ًتب فد ر مب د
 للةةة   ادو فيةةةم  اتةةةب ال ف بايةةةت  سةةةعاي  Sheriff & Boon(2014) ه  سةةةت   أثلعةة 

  اعتليييةت اطةتب  اع ليميةت اباممب سةب  متب  ةت   حةيا خطةةا مةن افظيت م بلل حل فد  ا مليةرو
 ,Lifshitz,  Weissه  سةةت   ةةف   ك  ال ةةيطت.  اف و ةةت  البةةةت ع ق   امعةسةةطت  امةةي  ت

Tzuriel, &Tzemach,(2011) وسةةةةةةال خو طةةةةةةت الصةةةةةة ة ب    ا مليةةةةةةب   ام وفيةةةةةةت بةةةةةةين ب
سةةنت( ع ق البةةةت ف و ةةت ا ةةيطت  معةسةةطت فةةد حةةل 66-25سةةنت(   او  ةةيين 21-13 امةةو هتين 

ت  م ةعة ب  رس ن كليو بين مب ةلل    ي  اعي    فد امي   افئب   ا مو ةلن  م بلل مع ببات
فبلليت بو ةبمة رةي  لد ةةب ال للة   سةعاي   أسةلةب  اعد ألي  ( 2010  ا لو  ق ه  ست   لبةت.  ا

ًفةةةةبل ع ق  البةةةةةت  اف و ةةةةت حةةةةل  ام ةةةةالت  فةةةةد رنميةةةةت ا ةةةة   اماةةةةب     ماعمبليةةةةت اةةةةيا  أل
  ال يطت. 
ف بايةت  اعةي  ب للة  ماةب    حةل  Anderson& Kazantzis(2008) ه  ست أظاو   

ت   ماعمبليةةةةت فةةةةد رافيةةةةف حةةةةيا ا ةةةة   م ةةةةطو اب   انف ةةةةيت اةةةة  ق  البةةةةةت  اف و ةةةةت  ام ةةةةال
 أ ةةةةةب   . ثلةةةةةب  أثةةةةةو  الو ةةةةةبمة  ةةةةةاوكمةةةةةب أ  ةةةةةس   عةةةةةب ة  اتيةةةةةبت  اععل ةةةةةد ا ةةةةةي ،  ال ةةةةةيطت

ع ق  البةةت  اف و ةت  ال ةيطت مة   اعةي     اتةب ال للة   رفة    Chung & Tam (2005)ه  ست
 لةةة ل ،فةةةد حةةةل م ةةةبلل افظيةةةت   ب ةةةيت (عو ريديت  ام وفيةةةتا مةةةل متةةةبل   مسةةة  امةةةيخل  ام وفةةةد

ألتةةةةو ةةةةي ا للةةة   اسفةةةب   ر مةةةيال ماةةةب    حةةةةل  أ اةةةال   اطةةةتب مةةة   اعةةةي    اباطو تةةةت  اعتليييةةةت
فبلليةةةت بو ةةةبمة رةةةي  لد اعنميةةةت سةةةلة، حةةةل  ام ةةةالت   (2005ه  سةةةت ه   ةةةل  لةةةي  أ .اللت ام ةةة

    ق  البةت  اف و ت.ه( ا لعمبه  لل  ع ر - ماعمبليت لتةت  اطفل ابخخو ن
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  اعةي  ب بو رةكةةل  ةئيل  ف بايةت لةن فةب   O’Reilly, et al.,(2004) ك ف  ه  ست
  اضةةلو رةةيخت  بةةين ابامتب  ةةت  اف و ةةت،  البةةةت اللةةبا ين ع ق   ماعمبليةةت  اماةةب    للةة  ر لةةيال
  ألةي  .يةت ماعمبل  اماةب    للة   لع ةبب  ر مةيال   اسفةب  حيةح  ام ةاللت، مةن  حل  ااب اد

مة  ع ق  البةةت  تف بايةت  اعةي  ب للة  ماةب    حةل  ام ةالل Crites & Dunn(2004) ه  سةت
بسةةةعاي   بو ةةةبمة رةةةي  لد ي ةةةم  "ةةةةال اسةةةل م ةةةالترم" العةةةي  ب للةةة  لمليةةةت مالة ةةةت مةةةن ا  اف و ةةةت

 . كمب كب ة  ألتو ةي ا لل  رةايي حلةل بييلت ام الت  ايييا، خم  خطة   اسل  ام اللت
اعةةةي  ب للةةة  حةةةل  ام ةةةالت   ف بايةةةت  Beelmann(2003) عةةةب ة ه  سةةةت أظاةةةو   

أن  الو ةبمة كةبن أثةو     ألًفةبل ع ق  البةةت  اف و ةت فةد موحلةت مةب ةلةل  امي سةت   ماعمبليت م 
 ,O'reilly, Lancioni, Gardinerف ةةبًم فةةد  اتيبسةةين  ال ةةيق   اععل ةةد.  أ  ةةس  ه  سةةت

Tiernan,& Lacy (2002) ب حةةةل  ام ةةةالت  فةةةد رةةةي    ا ةةة   اماةةةب    ليةةةت أسةةةلة لفب
ر مةيال  اماةب      البةت ف و ت معةسةطت ع    ماعمبليت   أللبهيميت ه خل  افصل  اي  سد اطفلت 

 ,Agran ك ةةةةةةةةةف  ه  سةةةةةةةةةت   .ااةةةةةةةةة   افصةةةةةةةةةل  اي  سةةةةةةةةةد  ا ةةةةةةةةةبهق  اعةةةةةةةةةد ر لمعاةةةةةةةةةب

Blanchard,Wehmeyer,&Hughes (2002)  ماةب      رنميةت ماةب    حةل  ام ةالت لن
ا  ق  البةت  اف و ةت فةد مةي  ت  اع لةيال  ا ةب   (ارلبع  اع ليمب ،  ام ب كت ه خل  افصل ، الم 

لةن رمالةن Papadaki (1996)  عةب ة ه  سةت  ألةي   ام ةبليراال للة  رستيةة أهةي فاال  ا  ريةت.
 راةةةبع   اع ةةةفيو،  ماعمبليةةةت  ام ةةةالت   ال ةةةيطت مةةةن ارتةةةبن أسةةةلةب حةةةل   اف و ةةةتع ق  البةةةةت 

مةن ر مةيال  ا ةلةكيب   ام ةعايفت فةد مةةةفين آخةو ن  االا بفت ااة  رمالةن، ) اعتة ال ه  ، أل  اتو  ،
 غيو ري  ليين كمب حبفظة  لل   ف  م يم   أله   فد  اتيبت  اععل د. 

  مالن رف يو رستة  افوض  أل ل   اتباح، ا ن  امدمةلت  اضباطت اال رعلة أق  ةع من 
ين  اتللةةد   ال ةةيق. فةةد حةةين ر يةةو أه    امدمةلةةت  اعةةي  ب فظةةل  اة ةة  للةة  حباةةه فةةد  اتيبسةة

 اعدو ليةةةت فةةةد  اتيةةةبت  ال ةةةيق ا ةةةالل  يدةةةببد ممةةةب ي الةةة  فبلليةةةت  اعةةةي  ب  ري ةةةيو  مةةةةعا حةةةل 
 ام ةةاللت اطو تةةت رنبسةةب ةةةي    لينةةت  اي  سةةت   مةةب يمالةةناال مةةن  ا ةةيو للةةو خطة رةةه، فضةةت لةةن 

لياةةب   اعةد ر بي ةاب لينةةت  اي  سةت  إلةةبها   ة يةت  امة ةةف   ام ةةالت   اسيبريةت  اعةد رةةال  اعةي  ب ل
 ةةةيبغت  ا تةةةةت بةةةين متيو راةةةب   سةةةعدبابراب،  روريةةةب  سل ةةةلت ًو تةةةت ر بملةةةه مةةة  هةةة    امة ةةةةف 
 ايةميت.  ةةي  اةي  البحةح أن كتيةو  مةن أفةو ه لينةت  اي  سةت يمب سةةن اباف ةل ا ة  خطةة   حةل 

 لنب  للياب  سل لت ابةد  ااطة  . ام اللت اطو تت رلتب يت ممب سال  اعي  ب من  بحيت،   ا
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 اعنظةةيال  اةة  رد اةة ن  LefèvreGrosbois, & -Nader(2011) ه  سةةت رؤكةةي عاةةم 
ة كةبن  ا مةو اةال ياعلةف حعة  اةاللت اًفبل ع ق  البةت  اف و ةت  أةةو  اال  ا ةبهيين فةد حةل  ام ةا

فةةد   رةةلو  اعنظةةيال  اةة  رد   رلبًةةب ايدببيةةب  كليةةو  مةة   أله   فةةد  اماةةب .   ا تلةةد اةةه رةة ثيو كليةةو، 
بةةةق  اعنظةةيال  أل LefèvreGrosbois, & -Nader(2012)ةةةب ن  امتببةةل  فةةد ه  سةةت أخةةوا 

 ا بهيين فد ثمب د ماةب  اسةل  ام ةالت  ابسةعاي   خبمةب  مبهيةت     اف و ت ع ق  البةتااًفبل 
رسييةةةي  ااةةةيا، اعاطيو،  م علةةةب ،    ا مليةةةةرو.  ةةةةي رةةةال رسليةةةل سةةةل   سةةةعو ريديب  اعنظةةةيال  اةةة   

 ل مةةةةو  ا تلةةةةد للةةةة ارةةةة ثيو كليةةةةو (   اةةةةي  اي ف يةةةةت،  م علةةةةب   ام ةةةةعو،، رنظةةةةيال  رتةةةةة ال  ا ةةةةلة،
م ظةةال  مسةةعو ريديب  سةةلليب اةة ه    ألًفةةبل  ا ةةبهيين  ع ق    رلطةة    سةةعو ريديب  رنظةةيال  اة اةةيين

  البةت  اف و ت. 
ن  أل ةةابص ع ق  البةةةت اةة  (2008،69  ااطيةةب،   اسييةةيق فةةد هةة    ا ةةيب  ي ةةيو 

 خةةةةو ن اسةةةةلي عمةةةةي ن للةةةة   خ  اف و ةةةةت م يعطةةةةة  اةةةةيياال  ا ةةةة ة  اباتتةةةةت اباةةةة   ،  فةةةةد  ا ةةةةبها
فل ةةلب  اخفةب  يعطةة  اةةيياال  ، اةال ي ةةز ن سةلةكاال ا ة مةل خةةب ا  طةب  سةيطوراالأ ام ةالت ،   

هيةةةت  امامةةةب    ااةةةةا مةةةن  اف ةةةل  رةة ةةةه  ألمةةةو  اةةة ق يةةةيف  باةةةال غبالةةةب ااةةة  ردنةةةب مسب اةةةت ر
ممةةةب هفةةة   البحةةةح اعةةةةفيو أاةةةة   مةةةن  اندةةةبم فةةةد حةةةل  ام ةةةالت  مةةةن خةةةتل رل ةةةيو  . اماعلفةةةت

 لل ي لن اح بت  اف ل. خطة راب  م التراب ا
  باعةةباد مةةن خةةتل  اعةةي  ب يمالةةن أن يعس ةةن  أله    ماعمةةبلد ال ةةا  ع   البةةةةت 
 اف و ت  رزه ه ةي ره لل  حل  ا تيو من  ام الت   ايةميت  اعد كب   رصنف لل  أ اب ا يطت 

 ن هنةةب،   رلةةبط سةةباب بةةين   اتةةي ا اةةRees& Langdon(2016)  هةةة مةةب أ ةةب   اايةةه ه  سةةت
مامةت حةل ا  ق  البةةت  اف و ةت  ال ةيطت، كمةب يتةبت اةلل  حل  ام اللت  سلةكيب  اي     اة    

ثةال يطلةب مةن ،  ام اللت   ا ق يع ةن من خم  م الت  فةد  ةالل مة ةةف رتةوأ للة   ام ةب كين
 خعيةةةب   اسلةةةل ، رسييةةةي  ام ةةةاللت، ايدةةةبه  اسلةةةةل  ام ةةةب كين سل ةةةلت مةةةن أسةةةئلت رع لةةةة امةةةب يلةةةدش

بو ةةةبمة   ةةةةيم اعةةةد  Vlachou,& Stavroussi(2016) ه  سةةةت  يال  اسلةةةةل.رتيةةة ، امنبسةةةب
لعةةيخل  اعو ةةةق مةةن أ  ةة  مو حةةل مصةةممت اع لةةيال  اطةةتب ع ق  البةةةت  اف و ةةت  ال ةةيطت ماةةب    ا

لع لةةي مةةن ا  اموحلةةت  أل اةة ش  اعتيةةيال  أل اةةد اماةةب    حةةل  ام ةةالت  حةةل  ام ةةالت   ماعمبليةةت.
 اموحلةةت  اتب يةةتش  اامةةب  امة ةةةف حةةل  ام ةةالت   ، حلةااةةب  امسعملةةترسييةةي  ام ةةاللت للةة  تةةي ا  ا

خطةةة  (،  اموحلةةت  اتباتةةتش رةةي     ااطةةة    ماعمبليةةت  فةةد ماعمبليةةت  أ ةةب أفاةةال  اتصةةت،  أ ه 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422211003842
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422211003842
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ش ر ةةةةةةةايل لمليةةةةةةةت  ةةةةةةةن   او ا ةةةةةةةت اموحلةةةةةةةت  (، ااطةةةةةةةة   فةةةةةةةد ر ل ةةةةةةةل  أر لةةةةةةةال تاسةةةةةةةل  ام ةةةةةةةالل
  اعةةد ةةةيم  iley, Friese & Nezu (2012A( ه  سةةت خعو   اسةةل  ألمتةةل(.   مخعيةةب  

اة    امدعم د امدمةلت منزايةت بع ةييل  ر ييةف  اعةيخل  بو بمة اسل  ام اللت  ماعمبليت فد 
٪( 90 عكةةو ،  اعدو ةةت" عسييةةي،  الةةي  ل،  اعنلةةؤ، ا  مردةةب ، ش اتةةب ال للةة  حةةل  ام ةةالت   ام ةةم 

  ال ا ي  الو بمة.أ اال ألتو ةي ا لل   اع بمل م  م بللا نمن  ام ب كي
، مةةن  بحيةةت أخةةوا يمالةةن ا اةةبع رس ةةن  أله   امنبسةةلت  كفةةب ا فنيةةب   اعةةي  ب كةةباع ز ز

 انم اةةت، ا ةةب  اةةي  ، رسليةةل  امامةةت،  اع ل ةةل،  اعةةي  ب  افةةوهق،  امنبة ةةت  ادمبليةةت،  ا صةةف 
فضةةت لةةن خصة ةةيت هةة    الو ةةبمة مةةن ر بملةةه مةة  م ةةالت  يةميةةت  اةة هند،  اع  يةةت  او ا ةةت. 

حتيتيت ي بي اب ع ق  البةت  اف و ت،   استيتت أن لينت  السح كب   رمب ت ا   خطةة   حةل 
 ام اللت،  رمتل   ا بفت هنب فد سًل لت ه    ااطة     و  ا روريلاب،   سع مبل  اعي  ب مةن 
حيح   عاب اال لني خطةا      اسلةل بعطة و  أله   ابخعيب  أحي  اسلةةل  رتًييمةه   اعستةة مةن 

سعه  مةةن ثةةال  اة ةةةل السةةل  اناةةب د أ   امو  ةةت فةةد  ا ةةةها ااةة  بةةييل ثةةب د أ  ثباةةح اعدو لةةه  ةة
  اة ةةةل السةةل  اصةةسي  الم ةةاللت فةةد  ةةة  رتةةييال  اع  يةةت  او ا ةةت ثةةال  اعةةي  ب للةة  ر مةةيال هةة   

   . اسل فد  امة ةف  اسيبريت  ألخوا  ام ببات
 اعفبلةل  ماعمةبلد اصةبا   اتيةبت ابان لت الفوض  اتب د   او اة  بةاةةه فةو   ه اةت فةد 

لن فبلليت  اعد ك ف  (2016 مطوه  ست م   ال يق  اصبا   امدمةلت  اعدو ليت، رعفة ب ام 
ع ا   ألًفةبلاةيا  رنميت ماب     ظو ت  ا تل فد رس ين  اعفبلل  ماعمبلدفد ري  لد بو بمة 
فبلليت  الو بمة فد خف  لن  اعد ك ف   (2016   ه  ست مصطفد . ال يطت  اف و ت البةت 

 د ال ةةةةيطت  رنميةةةةت  اضةةةةلو  اةةةة  ر  اف و ةةةةتلعتميةةةة  ع ا  البةةةةةت ا ةةةةطو اب   انطةةةةة   اعة  ةةةةل  
 اعةد ( 2015 ح ةين ه  ست  .ه    اعس ن ا ي فعوا  امعبا ت   سعمو   ايياال داعمبل  اعفبلل  م

ًفةبل ع ق معت،مةت بو بمة ري  لد ال ةبب  اعفبلةل  ماعمةبلد  ر ةييل سةلة،  أل فبلليت ل ف 
  ه  ن.

( اا  فبلليت  الو بمة  اعةي  لد فةد رنميةت ا ة   امفةبهيال 2012 ا بامد  ه  ست  أ ب  
 ك ف   رس ين رفبللاال  ماعمبلد.   امعةسطت   اف و تاًفبل ع ق  البةت ا لبهيميتمب ةلل  أل

 اعفبلةةةةل فبلليةةةةت بو ةةةةبمة ابسةةةةعاي   أ  ةةةةطت  ال ةةةةب فةةةةد رس ةةةةين لةةةةن (2012 امسيطةةةةب  ه  سةةةةت
ه  سةت مسمةي   رفتة  مة    ال يطت م  أةةو  اال  ا ةبهيين.   اف و ت ماعمبلد ااًفبل ع ق  البةت 
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فةةةةد  ان ةةةةبط  امصةةةة ا  اةةةي  لابسةةةةعاي    دفبلليةةةت بو ةةةةبمة رةةةي  ل اعةةةد ألةةةةي  ( 2001 فوحةةةب  
 .اًفبل ع ق  البةت  اف و تا اعفبلت   ماعمبليت  امتلةات  رس ين

ةةةةن    مالةةةةن رف ةةةةيو ةةةةن ةةةةةي راال للةةةة  حةةةةل رس ن  اعفبلةةةةل  ماعمةةةةبلد ا ينةةةةت  اي  سةةةةت بعس ن
 ام ةةةةالت  ممةةةةب ي ةةةةبلي للةةةة   مخةةةةعتط اةةةةبخخو ن  ، ةةةةبها فةةةةوص  اعفبلةةةةل  ماعمةةةةبلد، حيةةةةح 

ااة  أن  ألًفةبل ع ق  البةةت  اف و ةت ية ااةةن  Hallahan & Kauffiman, (2003)ي ةيو
ينش  م ل، أن  ا تيةو مةناال يلةي  م  ا ييي مةن  ام ةالت   ماعمبليةت،   واة  عاةم ا ةللين   ي ة

ي ةةوا كيةةف يلةةيأ  اعفبلةةل  ماعمةةبلد مةة   خخةةو ن  اتةةب د، أ ةةه حعةة  فةةد حباةةت لةةي  مسةةةب اعاال 
ممةب ي ةالل  اعفبلل م   خخةو ن فةا اال يظاةو ن سةلةكيب  ةةي رةؤهق ااة    صةو ا  ألةةو ن لةناال. 

حيةةةةح أ ةةةةب   ه  سةةةةت  حةةةةبفز  اضةةةةو  ا رتةةةةييال رةةةةي  ب كةةةةبفد ا يفيةةةةت حةةةةل  ام ةةةةالت   ماعمبليةةةةت،
(Wieland, Green, Ellingsen,& Baker, 2014)  ابام ةب كت بةين أن مامت حةل  ام ةاللت

 مخعتفةةب  فةةد  ا فةةب ا  ، بو ةةياة اةةيين، هةةة  سةةيلت مفيةةيا اعتيةةيال  اماةةب     ماعمبليةةت  - اطفةةل
أثنةب  مامةت  ين  ا ةبهيعفبلت  بةين  اة اةيين   ألًفةبل ع ق  البةةت  اف و ةت  ا ماعمبليت الطفل   

 .حل  ام اللت
  بان لت الفوض  ااةبم    ا ةبهت ا ةي   اةةه فةو   ه اةت فةد حةل  ام ةالت    اعفبلةل 

 Youjia,et al., (2015) ماعمةةةبلد بةةةين  اتيبسةةةين  ال ةةةيق   اععل ةةةد، رعفةةةة مةةة  ه  سةةةب  
 O’Reilly,et ؛Chung & Tam (2005)؛Anderson& Kazantzis(2008)؛

al.,(2004)؛Beelmann(2003) ؛O'reilly, et al., (2002)؛ Papadaki(1996)؛ 
 . (2016مطو  ؛(2016مصطفد 

  مالن رف يو عام افبلليت ااو      الو بمة من ختل رنب ل م اللت أسلةليب، حيح يليأ 
 اعي  ب ابانتب  حةل مة ةع م ين ينعا  بعسييي  ام اللت، ثال يتة  كل ًباب بة   ألتو مةن 

ه فةد كةب   خةبص اةه، ثةال يةعال  خعيةب  أحةي هة    اسلةةل، ثةال رنفية   فةاع  حل الم ةاللت   ةعال ر ةديل
لةة   ام ةةاللت يةةعال  اع ليةةي ا  ةةه حةةل  ةةسي ،  إم يةةعال  اواةةةع الةةبةد  اسلةةةل فةةد  حتةةة  م ةةلبع  حا
 ا ب    ردو لاب حع  راسل  ام اللت، ثال يعال  م عتبل ااة   اع مةيال اباعةي  ب للة  م ةبلل م ةببات 

حلاةةةب.   باعةةةباد يمالةةةن لةةةز  اتةةةب  أثةةةو  اعةةةي  ب  ر ميمةةةه ااةةة  هةةة     رةظيةةةف  اسةةةل  ا ةةةببة فةةةد
 ااةةةو     فضةةةت لةةةن   ة يةةةت  م بي ةةةت مدمةلةةةت  اعةةةي  ب الم ةةةالت   اماعةةةب ا متةةةل  اح ةةةبت 

   تطبع  ا او ب ،   حضب  متا  ايييا فد  امنبسلب    ألليبه،   ية فنب   امي ست  ،ابادةع
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اةةع لال  ر ميمةه،   اع مةيال م ةاللت حتيتةت مة  لينةت  السةةح للة   ال ةب، ممةب سةبلي للة  اتةب  أثةو  
ااةة  أن ع ق  البةةةت  اف و ةةت ية ااةةةن  ةة ة ت فةةد  تةةل Heward (2008,147-148) في ةةيو

أن أحةةةي أهةةةال  اعةااةةةب   الستيةةةت    االةةةو    اعةةةد ر لمةهةةةب فةةةد أحةةةي  امة ةةةةف ااةةة  مة ةةةةف أخةةةوا، 
ديب    سب ل اعنميت  اتي ا لل   اع ميال  اديييا فد مدبل  اعو يت  ااب ت هة  السح لن  سعو ري

 . البةت  اف و ت   ق   امسبفظت لل   عب ة  اع لال ا
يمالةةن  اتةةةل مةةن خةةتل هةة    ا ةةوض اةة ن  امةةو هتين ع    البةةةت  اف و ةةت  ال ةةيطت رمالنةةة  
مةةن ممب سةةت أسةةلةب حةةل  ام ةةالت    امةةو   للةةو خطة رةةه  اامةة  ابالسةةح  اسةةباد، مةة   اع ليةةي 

فةةد أغلةةب  ألحيةةبن للةة   امةةو   االةةل  ااطةةة   بععةةبا     ةةالل منفةةوه ام فةةد  ةةة  ا ةةي   اتةةي ا 
 رتييال ر  يت   ا ت خب ت م  بي يت خطةا رتًة ال  اسل. 

 

   رضمين منبهة  اعو يت  ااب ت لمةمب   البةةت  اف و ةت خصة ةب أ  ةطت العةي  ب للة
 أسلةب حل  ام الت   خطة ره. 

 ام اللت ف  حص   ا لةكيب  الع بمل م  م الت  حيبريت. رةظيف أسلةب حل  

 .افبها من أسلةب حل  ام الت  ف   اعي  ب لل   تل  ر ميال  اماب     امع لمت  

 خاةب ( اعةةي  لاال  -رةةفيو     لمةل التةةب مين للة   لبيةةت ع ق  البةةت  اف و ةةت  ام لمين 
 لل   مةعا خطة   حل  ام اللت.

    ق  البةت  اف و ت  امعةسطت ال بباال أسلةب حل  ام اللت.بنب  بو مة ري  ليت ا 

 .ر ييو  ردبهب   امدعم   سة ةي ا ع ق  البةت  اف و ت مسعاي   حل  ام اللت 
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 اتبهواش لباال  ا عب.  البةت  ا تليت .(2000لت للي  البةد  ،ابو هيال  . 

  بب  اعفبلةةل  ماعمةبلد اةيق أًفةةبل فبلليةةت بو ةبمة ال ة(. 2015ح ةين،  ةيمب  أحمةي
.  سةةبات مبا ةةعيو، م اةةي سةةنة   6اةة  ا   سةةنة  4معت،مةةت ه  ن  اموحلةةت  ا مو ةةت مةةن 

 ابم ت لين  م . ، اي  سب   ا ليب الطفةات
   لمبنش مالعلت ه    ان و   اعة،  .للال  انف   ماعمبلد(. 2004اببو،اةه  بند . 
  اتبهواش ه   9 ًةت  اع لال   ظو ب   اع ليالسيالةاةاي(. 1999اببو،للي  اسميي اببو  .)

  اناضت  ا و يت.
   ا مليةةةب   ا هنيةةةةت  ماةةةب     اعف يةةةو مةةةن خةةةتل لمليعةةةد (. 2001امةةةل، مسمةةةي ااةةةبه 

 .  امب   ش ه    ا عبب  ادبم د. اع لال   اع ليال

   او بضش مالعلت  ا توا.ر ليال  اعف يو(. 1999 اسب ثد، ابو هيال أحمي  . 
  ، ا اي  اتو    رابع لل   اتي ا رنميت فد ري  لد بو بمة ف بايت(. 2016أيمن سباال لليهللا

 . 434 -388(،17 5، ااب ت  اعو يت مدلت . ال يطت  اف و ت  البةت ع ا 
 ،اميخل اا   اعو يت  ااب ت. لمبنش ه    اف و(2008 ،من   اسيييقامبل، ااطيب . 
  اعمةبلد  مةعصةبهق  اتتةبفد  امطةة  متيةبت  ام ةعةا  م(. 2003خليل، مسمةي بيةةمد

 .  اتبهواش ه   غو ب الن و.ا،سوا فد   سو فب   ا لبب فد لصو  ا ةامت
  مالعلت  افتمش  ا ة  .للال  انف   اع ليمد(. 1988خيو هللا، سيي . 

  رنميةةةةةةةت ا ةةةةةةة  ماةةةةةةةب    سةةةةةةةلة، حةةةةةةةل  ام ةةةةةةةالت  (. 2005ه   ل،لبيةةةةةةةيا مصةةةةةةةطفد
.  سبات مبا عيو، كليت بةين لتليب  اتببلين الع لال( ماعمبليت ايا لينت من  ألًفبل  ام 

  اعو يت، ابم ت  امنةفيت.
    سةيي  اطةة ب،  اعة فةة – ال ةت – اع لال  لمليبره  ألسبسيتش  اعف يو(.2000هفيي ا،اني 

 لمو،  فؤ ه أبة حطبش معواال(.  اتبهواش  اي    اي ايت اتسعتمب   .  مسمةه

  ش سيالةاةايت  اع لال 2ت للال  انف   ام وفد سل ل(. 1996 از ب ، فعس  مصطفد) 
 اتبهواش ه    ان و الدبم ب .بين  امنظة   م رلبًد   امنظة   ام وفد  . 

  فبلليت بو بمة ريخل ملالو فد رنميت ا  (. 2012 ا بامد، مباي مسمي أحمي 
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 مفبهيال مب ةلل  امي ست ايا لينةت مةن  ألًفةبل ع ق  البةةت  ا تليةت  امعةسةطت  رس ةين 
 م ت لين  م .اب  سبات  امبا عيو، كليت  اعو يت، رفبللاال  ماعمبلد.

 مصطفد كبمل، مسمي    مسمي  اصلةا،  للال  انف   ام وفد(. 2000   و    ،سةا ة
 .(.  اتبهواش مالعلت  أل دلة  امصو ت2ط(  اي ش معواال

  رنميةت فبلليت بو بمة العي  ب لل  أسلةب حل  ام الت  فد (. 2010 ا لو  ق، مسمي
.  سةبات مبا ةعيو، كليةت  اعو يةت،  اماب     ماعمبليت ايا ع ق  البةت  ا تليةت  ال ةيطت

 ابم ت لين  م .

  أل دلة. مالعلت  اتبهواش . ا تايت   و مداب  ااب ت  اعو يت(.2011 ا و  ،للي افعبم  
   لمبنش ه    اصفب . اعن ئت  ماعمبليت الطفل(. 2001 ا نب ق، مسمي ح ن . 

 أ  يش  اة    . اي  سد فد  اموحلت  ادبم يت لة مل  اعسصيل(.2010مصل   صبا ، ا  

  أثو  سعاي    ا مليةةرو للة  ا ة  أ ةة ع  ال ةب    ة  (. 2001للي ا ز ز، أمل  ا يي
.  سةةبات هكعةةة   ، كليةةت خصةةب    ا اصةةيت  حةةل  ام ةةالت  اةةيا ًفةةل مةةب ةلةةل  امي سةةت

  النب ، ابم ت لين  م .

 متيمةت فةد للةال  اةنف  (. 1997ل،  سةليمبن، للةي اوحمن،  إبةو هيال، سةميوا للي افعبم، لي
 .  اتبهواش مالعلت ،هو    ا و . ماعمبلد

  .ااصةةب    ا ةةيالةمعو ت اصةةة ا لو يةةت مةةن متيةةبت (. 2004 ا عيلةةد، بنةةي  بةةن  ب ةةو 
 .43 -8، 7.  امدلت  ا و يت العو يت  ااب ت، فبينت ي ال لة،  اع يفد

 اسالني  تش ه   سيالةاةايت  ا تةب   ماعمبليت(. 1992 لمو، مبهو مسمةه  . 
 .ام وفت  ادبم يت  
   اتبهواش ه    اناضت  ا و يت.سيالةاةايت  ا اصيت(. 1973غنيال، سيي مسمي  . 
  مسالني  تش للال  ماعمبع  انظو ت   امناة   امة ةع(. 1973غيح، مسمي لبًف  . 
 ه    ا عب. 

 ،اعنميةةةت  اعفبلةةةل  ال ةةةب ابسةةةعاي   أ  ةةةطت بو ةةةبمة  بايةةةتف .(2007   حلمةةةد  ةةةو ن فةةةو ا 
 ،  سةةةةةبات امةةةةةي  ت  ا بهيةةةةةت فةةةةةد  ا ةةةةةبهيين  أةةةةةةو  اال  ام ةةةةةةةين  ألًفةةةةةبل بةةةةةين  ماعمةةةةةبلد
 . ا ة   ةنبا ابم ت  اعو يت، لليت مبا عيو،

  اتبهواش لباال  ا عب.اه  ا  امؤس ب   اعو ة ت(. 2003فوا، حبفظ،   لوق، مسمي  . 
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 اتةةبهواش سةةيالةاةايت  افو ةةة  او ب ةةد(. 2001ن،   ةةي   اةةيين ًةةب    فةةة،ق، أحمةةي أمةةي  .
 ه    اف و  ا و د.

 ،حبمةي للةةي ا ز ز سةيالةاةايت  افةةوه فةد  امدعمةة (. 1974 كور ةفيلي،   بمر ةةد   لةو ل 
  افتد،  سيي خيو هللاش معواال(.  اتبهواش مالعلت  أل دلة  امصو ت.

 هايةةةةل  شأا ةةةةبه  اةةةةع لال .(1998 مةفةةةة    ،و  ةةةة ب ،اتللةةةةة ن  ، أ  ي  ةةةةي ،بيالو ة ،مةةةةب ،  ة
  . اتبهوا، ه   ةلب  ش معواال(.  بهيت  و   ، فب   ألل و،اببو للي  اسميي  ام لال

   اتةةةبهواش ه    ان ةةةو مواةةة  فةةةد للةةةال  اعالةةةف  ا تلةةةد (.1996موسةةةد، كمةةةبل ابةةةو هيال  .
 الدبم ب   امصو ت.

  بليةةت ااًفةةبل خةةب ا  امنةةزلمتيةةبت  اعفةةبلت   ماعم(. 2003مسمةةي، لةةبهل للةةي هللا .
  اتبهواش ه    او به.

  ا  ةبه  اة اةيين اعةي  ب أًفباامةب 2001مسمي، لةبهل للةي هللا،  فوحةب ،  ا ةيي مسمةي .)
 ام ةةةبةين لتليةةةبً للةةة   سةةةعاي   اةةةي  ل  ان ةةةبط  امصةةةة ا  فبلليعةةةه فةةةد رس ةةةين م ةةةعةا 

، )118 -70  انف ةةةد.  امةةةؤرمو  ا ةةةنةق  اتةةةبمن اموكةةةز  ا  ةةةبه رفةةةبلتراال  ماعمبليةةةت
 ابم ت لين  م . 

   فبلليت بو بمة ابسعاي   أ  طت  ال ب فد (. 2012 امسيطب، يةسف مسمي لليهللا 
 سةبات رس ين  اعفبلل  ماعمبلد ااًفبل ع ق  البةت  ا تليت  ال يطت امي  ت  اةيمة  .

 مبا عيو، كليت  اعو يت، ابم ت لين  م .
  ةةبمة اافةة    ةةطو اب   انطةةة   اعة  ةةل  أثةةو  بو (. 2016مصةةطفد، لليةةو للةةي افعبم 

فةةةد رنميةةةت  اضةةةلو  اةةة  رد   اعفبلةةةل  ماعمةةةبلد اةةةيا  اعتميةةة   اميمديةةةةن ع ا  البةةةةةت 
 .  سبات هكعة   ، كليت  اي  سب   ا ليب العو يت، ابم ت  اتبهوا. ا تليت

    ت ظو ةةة ماةةةب    اعنميةةةت رةةةي  لد بو ةةةبمة (. ف بايةةةت 2016مطةةةو، للةةةي افعبم  اةةةب للةةة 
مدلةت  اافيفةت.   اف و ةت  البةةت ع ق   ألًفةبل اةيا  ماعمةبلد رس ةين  اعفبلةل فد  ا تل

 . 49-1(،14 23، ابم ت  ازةب، ة، اعو يت  ااب ت
  بينيةةةةه الةةةة كب   اصةةةةة ا  او ا ةةةةت -هايةةةةل متيةةةةبت سةةةةعب فة ه (.1998مليالةةةةت، اةةةةة   كبمةةةةل .

  اتبهواش فيالعة  كيوا .
   لمبنش ه    ام يوا. اعف يو   السح  ا لمد(. 2010 ةفل، مسمي،  أبةلة ه، فو بل . 



2017  (2ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 221 

 لمبنش ه    فب . اعن ئت  ماعمبليت الطفل(. 2003ام وق، لمو أحمي  ا . 
    اتبهواش ه    ام ب ا . ا لة،  ا  ب د(. 1993ية   ، ا عصب  . 
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Effectiveness of a Training program to Develop Problem Solving Style In 

improving Social Interaction with mild intellectual disability 

Abstract 

The aim of this research is to verify the effectiveness of a training 

program in developing the practice of problem solving Style for 

adolescents In improving Social Interaction with mild intellectual 

disability. The study sample consisted of (10) adolescent men divided 

equally into two groups, experimental and control, from the school of 

intellectual education in Beni  Suef for 2015-2016 academic year. The 

ages ranged between (13-16) years, their degree of intelligence ranged 

between (50 - 68). Many Scale have been used Stanford Binity for 

Intelligence (fourth image), Vineland Adaptive Behavior, Socio-

Economic, Problem Solving style, and Training Program. The results 

revealed that there were statistically significant differences between the 

mean scores of the experimental and control groups in problem solving 

Style, and Social Interaction, in favour of the experimental group. this 

indicates the effectiveness of the training program in developing problem 

solving style and improving the level of social interaction among 

adolescents with mild intellectual disability. 

Key words: mild intellectual disability- problem solving style-    

interaction  
 

 
 
 


