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دادإـع
 ختصص صحة نفسية –دكتوراة فى الرتبية 

هددد ال را ةرإدددت دادددر امددد ري ي  دددميه اددد ةارا  العنادددب لذدددل ي دددمةر  راذعمردددت لماددد ر  اددد   
ر  راذعمردددت يلالزيددت ورو و وااددمى يدد ى املباددب رار  ددميه رالدد ةارا اددا اعناددب ي ددمة  ذوى رألطفددم  

 لما ر  ا ى رألطفم  رانصميين لنلالزيت ورو .
يلالزيدددت ورو  راددد ان الددد رو   ذوى يدددن رألطفدددم   ( طفددداًل 12اكو دددل ليعدددت را ةرإدددت يدددن  

( إعت ، وق  اي امسان م دار يجنوللين، أح هنم يثبل رانجنولت 12 – 9ألنمةهي رازيعات يين  
( 6رألخدددد ى يثبددددل رانجنولددددت رالج اراددددت  د ددددمو(، و  3 –ذكددددوة  3( أطفددددم  يددددع ي  6راضددددمل ت  
 د مو(.  3 –ذكوة  3أطفم  يع ي  

وأشدددمة   لدددمره را ةرإدددت دادددر أ دددب اوةددد  اددد ون ذر  وىادددت دحصدددمرات يدددين يلوإددد ر ةاددد  
ألذددمو يااددمى ي ددمةر  راذعمرددت لمادد ر  اددر و  را ةةددت راكباددت وةةددم  أادد رو رانجنولددت رالج اراددت لبددر

 صماح رااامى رابذ ى.رااامإين رامربر ورابذ ى، وذاك ا
ى اوة  ا ون ذر  وىات دحصمرات يين يلوإ ر ةا  وةةم  را رو رانجنولت راضمل ت 

 .ألذمو ياامى راذعمرت لما ر  و  را ةةت راكباتار رااامإين رامربر ورابذ ى لبر 

اوةد  ادد ون ذر  وىاددت دحصددمرات يددين يلوإدد ر ةادد  وةةددم  أادد رو رانجنولددت راضددمل ت 
ألذدمو و  را ةةدت راكبادتةم  أاد رو رانجنولدت رالج ارادت ادر رااادمى رابذد ى لبدر ويلوإ ر ةا  وة 

 ياامى ي مةر  راذعمرت لما ر  وذاك اصماح رانجنولت رالج ارات.

ى اوة  ا ون ذر  وىات دحصمرات يين يلوإ ر ةا  وةةم  رانجنولت رالج ارات لبر 
 رااامإين رابذ ى وراللبذر. ألذمو ياامى ي مةر  راذعمرت لما ر  ارو  را ةةت راكبات

 .رار  ميه رال ةارر -  ي مةر  راذعمرت لما ر  -يلالزيت ورو   : الكلمات املفتاحية
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Abstract 
The aim of the study was to provide a training program for the 

development of some self-care skills in children with Down syndrome 

and to measure the effectiveness of the training program in developing 

self-care skills in children with Down syndrome. 
The study sample consisted of (12) children with Down syndrome 

(9-12 years old), divided into two groups. The control group consisted of 

(6) children (3 males - 3 females) the experimental group (6) children of 

them (3 males - 3 females). 
The results of the study indicated that there are statistically 

significant differences between the average grade of the experimental 

group members on the total score and the dimensions of the self-care 

skills scale in the tribal and the artefacts. 
There were no statistically significant differences between the 

average scores of the control group members in the tribal and the 

parametric measures on the total score and the dimensions of the self-

care scale. 
There were statistically significant differences between the mean 

scores of the control group members and the average grade of the 

experimental group members in the post-secondary measurement on the 

total score and the dimensions of the self-care skills scale for the benefit 

of the experimental group. 
There were no statistically significant differences between the 

average grade levels of the experimental group on the total score and the 

dimensions of the self-care skills scale in the dimensional and traverse 

measurements. 
Keywords: Down syndrome - Self Care Skills - Training Program. 

 
 
 
 
 



2019  (3ج)يوليو   (119)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 209 

 
ذدد  ةلمرددت رانذددمقين يددن ذوى رىحلامةددم  راممكددت يددن رانتددتال  ران نددت رالددر اورةددب ا  

رانجلنذدم  دذ ى رمبدو يجلندد  يدن رانجلنذددم  يدن وةددوو  سدبت ى رسددل م  ي دم يددن أاد رو ، ويددن 
اورة ددو  راااددمد وقدد  أكدديرور يعددوم أو أاثدد  يددن أ ددورم رملمقددت رالددر امبدد  يددن قدد ةا ي لبددر راااددم  
لددووورةهي اددر رانجلندد  لبددر راوةددب رانمرددو  يممة ددت لمألشددممص راذددمواين، كنددم كددمح  وةووهددم 

م ادر وة دم    د  رانجلنذدم  حيد  ىقدل هد   رافودت يدن ذوى رىحلامةدم  راممكدت راكثيد  ابماعً 
ين رانذميال  رالر رخلبفل لدمخلال  ابسدفت كد  يجلند  يدن رانجلنذدم ، الد ةةل رانذميبدت يد  

رىزوةرء ورامسود وياموات رالمبص يع ي دادر رمشدفمن لبدي ي، ورالوةدب دادر ةلدمال ي ه   رافوت ين 
 .ا روم انر أ اكماؤ راف ص يين رألمً اااا

افددر ي ررددت رامدد   راثددمين لتدد  يددد أ  را لمرددت رانع نددت ابنذددمقين حيدد  أكددبال قضدددات 
هعددما راجمهددم   اذبدداي رانذددمقين االدد  يتم ددب كريدد د لبددر رانسددلواين رانابددر وراذددمانر، وأكددبال

م لذد  ادو  اعدموى لضد وةد أخد  هدؤىء رألطفدم  ادر رىللبدمة ابوقدو  لبدر أاضد  الزرا  قوا م اوًيد
رألإددماي  رانالرنددت ابلذميدد  يذ ددي، وودد وةد اعددوم هدد   رألإددماي  وامددم اعددوم رملمقددم ، ورخددلال  

 (79- 78 (و2010،  ةنذت إي   مك  را شي  لر راف ون راف ورت يين أا روهم. 
يددددن هدددد ر رانع بددددم زرو رىهلنددددم  ي لمرددددت رانذددددمقين، واددددوهبي ي حيدددد  أ تددددول راندددد رةى و 
اتدددد اذم  اكفدددد  ابنذددددمقين لذددددل رانزررددددم وراامددددون رالددددر اامددددم ا ددددي رىإددددلم رة، كنددددم  وووددددذل

 اضما   ة وو راذبنمء ار إري  اوهيب ي واعنات يم ابمر ا ا ي ين ق ةر .
  راذ اد  يدن رم جدمزر  لبدر رانسدلوام  وين رانالحظ أ    د د رانجلند  اريد   ا دي لذد

رافك ات وراذبنادت ورألويادت ورافعادت ورا امودات. ويدن ندي اد   يجدم  رملمقدت ح در لمهلندم  لدما  ادر 
  رألشدممص وراذم  رألخي  ين رام   رانمور  لاجت االقلعمم رانلزرا  ادر رانجلنذدم  رانلم يدت لد

ياندد  أحندد  لردد  .   ي  فددا راامددون وراورةبدم رانذدمقين يددثب ي يثدد   يد هي يددن أادد رو رانجلندد  ا د
 (15و 2015: رابمقر

دلمقددت ااسددل  ددموةد وانثدد   سددبت ى رنتددن اجمهب ددم ، واكع ددم اددي اعدد   ويلالزيددت ورو  هددر
ح  م ين رىهلنم  لبر رانسلوى راباثر اا را و  راعميات، ار حين أ عم  ج  رهلنميًم يلزرا ًر ار 

م   سدددرام ي ددد   رافودددت ادددر رادددبالو راذ  ادددت خدددال  راسدددعور  راذتددد د راددد و  رانلم يدددت، وقددد  زرو رىهلنددد
 ( 9، 2005:  مب يان  خ. رألخي د
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ر ام دددوةد رالتدددماص، اوكدددر راكثيددد  يدددن راذدددميبين ادددر ييددد ر  رملمقدددت لدددو  رمدددو  و  ددد ً 
 .لذنبات رالتماص أخصمريو  ي ة و  لبي م ا ا ي خر ر ، وخبفام  كري د لن رملمقت

 (35،  2001:   لر  را حنن إبانم 

، ورألإدماي  راذالةادت راا اثدت، يلالزيدت ورو  و ما  ي ين رال دوة راادموو ادر اتدماص 
يدم زر   يدد  يذدد و ،  ددبذل  اإلكددملب لنلالزيددت ورو  ورألة دزد را راددتال دى أ  راسددر  را راسدر 

ألإدددبمب  فسدددات ورةلنمهادددت، وهعدددما يدددن أاددد  لبدددر رألإدددبمب  إدددر  رمكدددملب را ةرإدددم  أةةذدددل
ةاددت، كنددم أشدددمة  لذددل را ةرإدددم  داددر وةددوو أإدددبمب الذبددم لماجيعدددم ، و دد و  راانددد  راريواو 

وراوىود، وأرضم دادر رالبدوو راريودر، ورال ااندم ، ورافي وإدم ، امد  رتدو  أحد  هد   رألإدبمب، أو 
  .، وهدد ر رالددمى داددر وةرإددم  ل ادد د اددر هدد ر رانجددمرىلمقددترألإددبمب يجلنذددت هددر رالددر اسددر  

 (29(، 2006   وة، لصم  إ ات 
يدددد ز هدددد   أوةدددد ا  لمادددد ك  أ  هدددد   رافوددددت اذددددم ر راذ ادددد  يددددن رانتددددتال ،  واذدددد  يددددن 

رانتتال  ل   رام ةد لبر راذعمرت لما ر  أى رااام  لمأل ت ت راممكت لمااامد رايويات ولجز  ار 
 راذ ا  ين رأل نمط راسدبوكات رالدر رسدل ا  أور هدم أق ر دب يدن رألطفدم  راذدمواين، حيد  رذجدز لدن
ةلمرت  فسب، أو حنمال م، أو دطذم   فسب، أو رةا رء راناللا وخبذ م، أو رالذمي  ي  ران حمض، 

 وك اك ار ام ا   األخ مء رالر الذ ض ا م .
ذوى ودددد وةد امدددد ري يدددد ريه ا ةاراددددت األطفددددم  ادددد ى رابمحثددددت واددددر وددددوء ابددددك رانتددددتال  

 .سين ي مةر  راذعمرت لما ر  ا ا يلر ض اا يلالزيت ورو  
 (Cicero & Pfadt: 2002, p61) 
اددد ر الضدددح وددد وةد وةدددوو يددد ريه ا ةارادددت العنادددت ي دددمةر  راذعمردددت لماددد ر  اددد ى رألطفدددم  

، واندم كدم  هعدما  د ةد ادر رارد ريه رال ةارادت رالدر اادمو  اعنادت ي دمةر  رانصميين لنلالزيدت ورو  
 ددمةر  راذعمرددت لمادد ر ، راذعمرددت لمادد ر ال ادد   رابمحثددت إددو  امددو  ل لدد رو ي  ددميه ادد ةارر العناددت ي

اابيدد   –ورإددلم ر  يجنولددت يددن رألإددماي  ورافعاددم  رانملبفددت  راعن ةددت لمإددلم ر  شدد رر  رافيدد او 
رالذزادددز(، د  يثددد  هددد   رألإدددماي  ذر  ادددوني  اذدددم  ادددر اذددد ا  إدددبوكام   –رالوةادددب  -ران دددم  
      اذ ا  راسبوا.، وإو  الي رإلم ر  ران رخ  راسبوكات يرانصميين لنلالزيت ورو  رألطفم  

ذ اددد  يدددن رانتدددتال  رالدددر اجذبدددب ى رذلنددد  لبدددر با ذوى يلالزيدددت ورو  الذددد ض را فددد  
 فسب، واالدمى دادر يسدمل د ريخد ان، واذد  يدن ريد ز هد   رانتدتال  لجدز  لدن راذعمردت لماد ر  
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رالمى انن ر ذنب أو رمدو  لبدا يلنثبت ار ل   ق ةاب لبر ةلمرت  فسب وحنمال م وإطذمي م، ي  
ةا ررب راناللا ويسمل اب اا خبذ م، وى رم ة رألخ مة رالر قد  الذد ض ا دم، كندم ادر وةرإدم  د

(، حيددد  أشدددمة   لدددمره هددد   2003(ال رسددد ات كدددمون و)خددد و    2000لرددد  راددد حنن إدددبانم   
ر  راذعمرددت ا رددب قصددوة اددر راسددبوا رامددمص لن ددمة  ذوى يلالزيددت ورو  را ةرإددم  داددر أ  را فدد  

لماددد ر ، واالدددمى دادددر يدددن رمدددو  ل طذميدددب، وإادددر يدددن رسدددمل   لمةاددد رء راناللدددا وخبذ دددم، وا ردددب 
يتدددتال  ادددر رالذميددد  يددد  ران حدددمض ورالر ردددت، وأرضدددم أوكدددل هددد   را ةرإدددم  يلمددد ري رارددد ريه 

ي ددد   ااسدددين ي دددمةر  راذعمردددت  ذوى يلالزيدددت ورو  رال ةارادددت، وراذالةادددت، ورمةشدددمورت األطفدددم  
م ووةًر لددمةزًر م أو ةنمهًاددادد ر  ادد ا ي، حيدد  كددم  العددوم أإددماي  رالدد ةا  وراذددالى إددورء كددم  ا وًرددلم

  ار دح رو اري ر  ررجميات ار اعنات ي مةر  راذعمرت لما ر .
وهعددما راذ ادد  يددن را ةرإددم  رالددر أادد   لبددر أهناددت امدد ري راردد ريه رال ةاراددت، وراذالةاددت 

يددن أةدد  ااسددين ي ددمةر  راذعمرددت لمادد ر  ادد ا ي،  لالزيددت ورو  رانصددميين لنورمةشددمورت األطفددم  
 وين يين ه   را ةرإم  وةرإت : 

(Cicero & Pfadt: 2002, Matson 1990, Myles: 1999) 

واددر وددوء هدد   رىللبددمةر  ادد   را ةرإددت راامااددت ا دد   داددر يذ اددت يدد ى املباددت ي  ددميه 
، وارد و يتدتبت را ةرإدت ذوى يلالزيدت ورو  م  ا ةارر ار اعنات ي مةر  راذعمرت لما ر  ا ى رألطفد

 -وروات ين خال  ياموات رمةملت لن رالسم ى  رالماات:
هدد  اوةدد  ادد ون ذر  وىاددت دحصددمرات يددين يلوإدد ر ةادد  وةةددم  أادد رو رانجنولددت رالج اراددت  -1

 ار رااامإين رامربر ورابذ ى ؟ ألذمو  ناامى ي مةر  راذعمرت لما ر  و ا را ةةت راكبات لبر
  اوة  ا ون ذر  وىات دحصمرات يين يلوإ ر ةا  وةةم  را رو رانجنوم راضمل ت ادر ه -2

 ؟ألذمو  ناامى راذعمرت لما ر  وك اك و ا را ةةت راكبات رااامإين رامربر ورابذ ى لبر

هد  اوةد  ادد ون ذر  وىادت دحصدمرات يددين يلوإد ر ةاد  وةةددم  أاد رو رانجنولدت راضددمل ت  -3
 را ةةددت راكباددتانجنولددت رالج اراددت اددر راااددمى رابذدد ى لبددر ويلوإدد ر ةادد  وةةددم  أادد رو ر

 ؟ألذمو  ناامى ي مةر  راذعمرت لما ر  و ا

هد  اوةد  اد ون ذر  وىاددت دحصدمرات يدين يلوإد ر ةادد  وةةدم  رانجنولدت رالج ارادت لبددر  -4
 ار رااامإين رابذ ى وراللبذر ؟ ألذمو  ناامى ي مةر  راذعمرت لما ر  و ا را ةةت راكبات
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 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلى:
 .ذوى يلالزيت ورو  ام ري ي  ميه ا ةارر العنات لذل ي مةر  راذعمرت لما ر  ا ى رألطفم   -1

ذوى ااددمى يدد ى املباددت رار  ددميه رالدد ةارر اددر اعناددت ي ددمةر  راذعمرددت لمادد ر  ادد ى رألطفددم   -2
 .يلالزيت ورو  

هدا رود  رب خبمدا راد و  لاجدت وةدوو ك ويوإدو   :متالزمة داون ل التعريف اإلجرائى
زررددد  ادددا خالردددم راجسدددي، وهدددو السدددر  ادددا يسدددلوام  يلفموادددت يدددن رملمقدددت راذمبادددت ورىخدددلالى  
د  راجسددد رت، واوكدددر لنلملذدددت رانصدددمب ي دددم لمإدددلن رة حيددد  رتدددو  أاثددد  ل ودددت اإلكدددملت لذددد  

 عددددا يعمإددد  ادددب، و اندددم رددددواا إدددعذ اكي لبدددر أ دددورم رانلالزيددددت أيددد رض، وادددواي  ةدددو  أإددد   وي 
 .وأإبمي م وأل رو م

لبددر  رانصددمب لنلالزيددت ورو  : قدد ةد را فدد  لمهففاراا العيا ففة االفف اا التعريففف اإلجرائففى
أورء لذدددل ران دددمةر  رانلذبمدددت لماذعمردددت لماددد ر  يثددد  اعدددمو  را ذدددم  وراتددد رب، ورةاددد رء راناللدددا 

 رمخ رى، راع مات راتمصات، رأليم  لما ر .وخبذ م، رااام  لذنبات 
: لنبادت يم  دت ويع ندت اسدلع  دادر أإدا واعادم     ادم  التعريف اإلجرائى للبرنامج

اذ ا  راسبوا والضنن يجنولت ين ران مةر  وراننمةإم  خال  ال د زيعات يا ود ي    اعنادت 
ر اتددلن  لبددر اعددمو  را ذددم  ، ورالددرانصددمب لنلالزيددت ورو   ي ددمةر  راذعمرددت لمادد ر  ادد ى را فدد 

ورات رب، ورةا رء راناللا وخبذ م، ولنبات رمخ رى، وراع مات راتمصدات، ورأليدم  لماد ر ، وذادك 
ًر يدددن ادددر دطدددمة خصدددمرص ويل ببدددم  ران حبدددت راذن ادددت ا دددؤىء رألطفدددم  يدددن أةددد  داسدددمي ي قددد ةً 

 رىإلمالاات ورىللنمو لبر راعفا ار رانورقف راااماات.

 :تكمن أهمية الدراسة الحالية فى كونها
رالدد ةا  ورمةشددمو لبددر ي دددمةد الصدد ى افوددت يددن ذوى رىحلامةددم  راممكددت ادددر حمةددب داددر  -1

 ، حي  أ  ه   رافوت اي اع  ح  م ين رابا  ورا ةرإت.راذعمرت لما ر 
 .ذوى يلالزيت ورو  ام ري ياامى ي مةر  راذعمرت لما ر  ا ى رألطفم   -2

مددد ري ي  دددميه اددد ةارر لمإدددلم ر  رأل تددد ت رال  وادددت، واعادددم  اذددد ا  راسدددبوا رانلعولدددت العنادددت ا -3
  را ان رذم و  ين قصوة اي م. ذوى يلالزيت ورو  ي مةر  راذعمرت لما ر  ا ى رألطفم  
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 (2009) حممد املولي جاد حممد دراسةأمحد -1

 رألطفدم  اد   راد ر  ورةدإو  رااادمد ي دمةر  اعنادت ادا اد ةارا ميهي  د املبادت :الدراسفة عيفوان 

 لمبًام. رانذمقين

 رياا دار را ةرإت ه   ا    : الدراسة أهداف: 

 دةد رءر  و ذدل رانلعولدت رابذد  أ تد ت اد  دإدلم ر  لبدا رمدو  اد ةارا ي  دميه اصدناي -1
 .را ر  دورةد

 ليعدت اد   رااادمد ة  ر وي دم راد ر  دورةد ي دمةد اعنادت اا رار  ميه ه ر املبات لن راكتف -2

 .لسا ت ي ةةت لمبامً  رانذمقين رألطفم  ين
 رابسدا ت راذمبادت رملمقدت ذو   يدن طفدالً  (20  يدن را ةرإدت ليعدت الكدو   : عييفة الدراسفة 

 وامسي( 16 - 12  يين ال رو  وألنمةهي( 70 -50ينن ال رو   س  ذكمر ي ين   ،)ذكوة 

 .أطفم  (10  اج ارات يجنولتو أطفم  (10  مل تو يجنولت :انجنوللين راذيعت
 الدراسة أدواا  : 

 (.1998  امي  اواا اذ ا  راصوةد را رلذت( ييعاب – إلم فوةو ذكمء دخلبمة (أ 
 .2006 راتمص راذزاز لر  دل رو األإ د رمقلصمو  رمةلنملا رانسلو ياامى (ب 
 (.1998 راتمص راذزاز لر  دل رو األطفم  رالكافا راسبوا ياامى (ى 
 . رابمح  دل رو را ر  دورةد ياامى (و 
 .رابمح  دل رو رالج ارا رار  ميه (ه 

 الدراسة نتائج :  
 :رياات راعلمره دار را ةرإت اوكبل

 رامربا رااامى اا رالج ارات رانجنولت وةةم  يلوإ م  يين رةصمرات وىات ذر  ا ون  وةوو (أ 

 .رابذ   رااامى حصماا را ر  دورةد ياامى لبا رابذ   رااامى اا وةةما ي ويلوإ م 
 رااادمى ادا راضدمل ت رانجنولت وةةم  يلوإ م  يين دحصمرات وىات ذر  ا ون  وةوو ل   (ب 

 ويااددمى رادد ر  دورةد يااددمى لبددا رابذدد   راااددمى اددا وةةددما ي ويلوإدد م  رامربددا
 .رالكافا راسبوا
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 Inoue & Others (2000) وآخرون   أنوى دراسة -2
 ل إدلم ر وراتد رب  را ذدم  ي دمةر  لبدر يلالزيدت ورو   ى ذو  رألاد رو اد ةا  :عيفوان الدراسفة 

  .رافي او
 رمل روردت، ران ةإدت إدن ادا اد رو  ر يدن ورحد د رملم ادت أ ثدر ين راذيعت اكو ل : الدراسة عيية 

( إدعب واد ا ن طادل رالوحد  يصدمح  13- 9  يدين ألندمةهن الد رو  رملم ادم  أ دمو وأة ذدت
 لنلالزيت ورو .

 را ذدم   ي دمةر  الذباي ي  ميه أن  حالووا اج  لين لبر را ةرإت ه   شلنبلر : الدراسة أدواا
 .لمافي او ورال ةاا درانصوة  راك و  ل إلم ر  ورات رب

 ورات رب. را ذم  ي مةد لبا رال ةا  اا رافي او رإلم ر  اذماات : لدراسةا نتائج 

 Dalrymple &Ruble (2002) وربيل درمبل دراسة -3
 ريلمء وة ات را رو   وإبوكام  رالورايل لبر ل ةا را : الدراسة عيوان . 

 ادا أيعدمر ي ادم  راد ان راد رو   ألدمء يدن أب (100 لبدرا ةرإدت ر هد   أة ادل  :الدراسفة عييفة 

 .ويتتالاب( إعب حو  رال ةا  لبر رإلم ر  رالورايل 13 - 5 لن  يلوإ 
 راواات رانذبويم  اجن  رإلنمةد:  الدراسة ادواا 

 الدراسة  نتائج: 

 . رمخ رى لذنبات رااام  لبر رال ةا  اذماات اوا  (أ 

 دإدلم ر  لبدر رال ةا  ي مةر  رألطفم  رالس  حي  رالورايل، لبر رال ةا  ط ن  اذماات (ب 

 لبدر ورالذبد  لمالورايدل ران اب دت راسدبوكات رانتدتال  لذدل اذد ا  ادي وكندم رالورايدل،

 .لمالورايل ران اب ت رانممو 

 Depalma & Wheeler (2006) ولري ديباملا دراسة -3
 رد ريه را إبسدبت خال  ين لما ر  راذعمرت ي مةر  اذباي دار  ةرإترا ه ال : الدراسة أهداف

 . وى يلالزيت ورو  ا راو افات

 ي دمةر  اعنادت ادا  وى يلالزيدت ورو  ادر  دميه را اذماادت راعلدمره أوودال : نتائج الدراسة 

 را ةرإت. لبي م رشلنبل رالا لما ر  راذعمرت
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 ةــــدراســم الــاهيـــمف -1
د  يلالزيدت ورو  هدا يدن رأليد رض راجيعادت، ورالدا اعدله لدن خ دو ادا : متالزمة داون 

ر مسم  راك ويوإويم  أو وةدوو ك ويوإدو  زررد  ادا خالردم راجسدي، وهد   راك ويوإدويم  لد وهم 
ف ريخددد  يدددن رألب، و مالدددماا اددد    إدددلت وأة ذدددين ك ويوإدددويًم، وادددواا  صدددف م يدددن رأل  وراعصددد

يلالزيت ورو  ها خب  ةيعا اعدله لعدب طفد د ةيعادت خمةةدت لدن راندواو  النث د  ادا راصدب ام  
م أو كالهنددم إددوات، والفددمو  هدد   م أو لمبًاددأو رانوةنددم ، و مالددماا اعددله د سددم   يدد  إددباي ةسدد رً 

 رملمقت ين حمات دار أخ ى. 
ددن يل ي دد  انددم أ  ر رىإددي  سددبًت ابذددماي رم جبيددز  رادد   رالتددف م  ةددو  يلالزيددت ورو  إ 

: رابالهدت رانعرواادت، واعدمذة ورو ،  ى ج و  ورو (، وهد   رانلالزيدت ا دم لد د أإدنمء أخد ى وهدا
 (2004:  راسي  لر  راعرر راسي   .، ورالثما  راصبرا21ورالثما  راصبرا 

ر رةاد رء راناللدا، ورإدلم ر  : هر ابك ران مةر  رالدر اتدلن  لبدمهاراا العيا ة اال اا
راسدددتين، رانبذمدددت، رى لسدددم ، انتدددا  راتدددذ ، اع ادددل رألإدددعم ، وةناددد  رىحلامةدددم  رألإمإدددات 

 (.60، 2005:  رألخ ى راممكت لمااامد رايويات   إوإن راجبرر
: هو يجنولدت رأل تد ت رانم  دت رانللماادت رانلكميبدت رانل رل دت رالدر  البرنامج التدريبى

، امرمت لبر راسي  راسي   ال د زيعات يا ود واذن  لبر ااميم را    راذم  ابر  ميه.ام   خال  
 (2001ي ة: 

 بالذات العناية مهارات أهمية -2

 :يلي فيما الحياتية المهاراا أهمية إلى (2000مصطفى ) فاطمة أشارا
  .لماعفا راثمت وااميم را ر  دوةرا لبر اسمل  (أ 
 را راا. رمإلمال  ين اري  ق ة دالسمب لبر اسمل  (ب 
 رألإ د. لبر ررانبمر راذ ء ين رمفف ران مةر  دالسمب (ى 
 .وةسنب ي راب را ف  نمت ين ازا  (و 
 رألامورنادت ران دمةر  يثد  راالحمدت ران دمةر  يدن أخد ى  أشدتم  ارعدمء أإمإدات ي دمةر  هدا (ه 

 ورمةلنمهات وران عات.
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 الذاتية العناية مهارات تقسيم -3

وإإدلم ر   وراتد رب وراببدمى،  را ذدم  :هدا يعفصبت يجمى  خنا لما ر  راذعمرت الضنن
 انن يسلمبت يجمى  يوكف م لويبل لما ر  راذعمرت يجمى  أ  و نم راتمصات، وراع مات راانم ،

 قد   فسدب، رايدو  افدا راوقدل  فدا ادا لماد ر  راذعمردت ادا ي دمةر  لد د الضدنن راندع ه أ  راننتدن

 وي مةاين راانم ، دإلم ر  وي مةد ي ررات ابمى  يت وي مةر يلم طذم  وش رب ي مةر  را ف  اؤو 

 (104(و2003راع مات راتمصات. ةنم  رام ي  & يعر راا ا ىو   يجم  اا

  وتشمل : اليظافة الشخصية مهاراا (أ 
  راممةةا لمان    وراذعمرت رأل ما ، قص رمإلانم ، رألإعم ، راوةب، راي ان،  س. 

 :وتشمل المرحاض إستخدام مهارة (ب 

  رانمء وك  رالورايل ووةن  ران حمض دإلذنم. 

  وإةا رر م راناللا خب. 

 -:مهارة تياول الطعام وتشمل (ج 

  دإلذنم  أوور  رانمر د. 

   اعمو  را ذم  ي و  يسمل د. 
    يبو م  لذ  اب ذم  وا ةذ م انب اا رانبذمت ا خ. 

  ورب رانمر د(. 
  إت  ي و    فسب ر ذي. 

 -:وتشمل اللبس مهارة (د 

  وخبذ م راناللا ءدةا ر. 

  راا رء ابا. 

 داون. متالزمة أنواع -4

   21ةقي راصبرا رالثب (Trisomy 21) 9و5  ح ونب و سبب% 
   رانعلم   رى لمماا رالاو)  (Translocation) 4ح ونب  و سبت% 
  رافسافسمرا (رامالرم رانلذ و) ( (Mosaic) 1ب ح ون و سبت% 
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  21رقم الصبغي التثلث (أ 
 اكن لمورت، رأليوان ين ورارواضت راع فت راعوم، ھ ر ين اكو   ورو   الزيتيل حمى  يذ ي

   فت أو يواضت ديم لعب ايعله رارواضت أو رانعو   راايور  اكوان أنعمء ابمبات خمطئ ر مسم  را و

 . رى مسم  ھ ر را و راجعين اكوان ي ررت لع  أو ا ويوإو  32 ين ي ًى  ا ويوإو  24 ااو  
 راوراد ان يدمور  رامبادت ادا رازررد  راصدبرا ھد ر  تدو اادل ھدو  فسدب  د  ر راد   وراسدؤر 

 ؟ لمورت كب ام  رانال 
 -: يورو  نالنت ين ورح  اا راص  أ  ينتن ابمبات راممطئ رى مسم  أ  راجورب

 %  30 – 20يعسبت  ح ونب وام ة رانعو   راايور  : األول

 % 80 – 70ن يميي ح ونب وام ة رارواضت : الثانى

 . رمخصمب لنبات لذ  رألوار رامبات ر مسم  ي حبت اا : ثالثال

 راجعدين خالردم والدمل  راثالندت رانورود  ادا يلسدمو   رامبادت ادا رى مسدم  )اادت أ  واذلمد 
 يصدمب طفد  أ جدمب ا كدت اكدو   ولعد ھم 46 يدن يد ًى  ا ويوإو  47 خباب ا  واان  ر مسميھم

 (44(و 2001  يان  كمشف، اؤرو .  ررنم ورو   لنلالزيت

  (.الميتقل) االنتقالي التحول (ب 
 (راصدبرم  لبدر امدو  رالدا راجيعدم  (راوةرنادت ابندمود ا ايد  دلدمود راد و راامادت، ھد   ادا

 راصدبرا يدن راجيعادت راندورو يدن دودم ات يعسدمت رإدلر راب ادلي راك ويوإدويم  يدن لذدل د  حلدر

 يدن زوًةدم 23 ادا  46 راذداط ادزر  ى (ابك ويوإدويم  رمةندماا راذد و . وراذتد ان راادمو 

   من خمةى رألحام  لذل واا . وراذت ان راامو  راصبرا ين  سخ 3 ھعما واكن ، )راصبرم 

 وابلصدم وراذتد ان راادمو  ا ويوإدو  يدن را وابدت راد ةرم يدن ةدزء يدن امد  ردواا راوةرنادت راندمود

 رنتن رالا يوإويم اك و ور (و21  راصب ات راصارت ر لمم  رسنر يم وھ ر (21  لماك ويوإويم 

 يلالزيدت راند  )خد  طفد  د جمب وا كت ،(13و 14و 15و 21و 22  ھا رى لمم  اا اتمةا أ 

 يعمو  كبرا ران  رأليوان أح  ام  دذر حمات اا%(  4ين  1  يعسبت اكو   رى لمم   لاجت ورو  

 (21  رازوى ين ورح 

  (.الفسيفسائي (الخال ا المتعدد (ج 
 راجعيعادت رااادمد ادا ً رةد يبتد  وقدل ادا رامالردم ر مسدم  ادا خ دو راد و راامادت، ھد   ادا

 يملبدت رامبادت يدن اعتدو رالدا رامالردم ةناد  اد   ذادك حد و اد ذر راك ويوإدويم  ل و لع ھم المل 
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 ولبدر ابدك يدن ر مسدميم  يدن اعدله يدم وكد  راك ويوإدويم  لد و  فا اان  راك ويوإويم  ل و

 يدن رألكد   لاجت ھا رالا رامالرم ةنا  لبر وا بم أل ،ر رامبات دار ي ةذت رامبات رانثم  إري 

 راخ .. رانخ خبات خ  را  ، خبات خ  راجب ، خبات خ   :رانثم  إري  اذبر رامبات لم  ورح د خبات

 اسافسدمرا أو رامالردم يلذد و أ دب لعد ھم رسنر رامالرم ين  وم ين أاث  يم اتمص رمبم ولع يم .

  دوم رامالردم، يدن  ولدم  راذدمود ادا ا ردت رتدو   (رافسافسدمرا  ردمرامال يلذد و ورو   يلالزيدت ا فد 

 رألخد ى  ورامالردم (21  ا ويوإدو  نيد نماثدت  سدمت ھدو رازررد  راك ويوإدو و ا ويوإدو  47 ران 

 (89(و 2007حسنو   راب ال لر  .  ا ىطرااات خالرم أ  ا ويوإو ( 46  اان 

 داون. متالزمة لذوى املميزة اخلصائص -5

  ة.یالعقل الخصائص أوًلا :

 ورو   يلالزيدت أطفدم  يدخ أ  : لماد ك  وراجد ا  50 دادر 25 يدن راد كمء يذميد  الفدمو 
 رأللصدمب واكدن راادمى ، يذ دي ادا إدبانت اكدو   رر أردل راندخ وخالردم ادماف واداا إدباي رتدو  

 تلماسد ل را إدمات ااند  وى راذدز  ةواودت اكدو   أخد ى  دادر لصدرات خبادت يدن رانذبويم  اان  رالا
 . راذمو  را ف  لع  رأللصمب يھم اان  رالا

 الجسمية. خصائصثانًيا : ال

 وراذ اادت، راوةرنادت، راذوريد  يعھدم ألإدبمب ورو   يلالزيدت اد و   راجسنا راعنو يذ   رملبف
 رالر رت اا يتتال  ين رذم ا را   را ف  رتو   أ  ايلوق  خبما ش وذ ووةوو راھ يو ا، ورألورء

 رر وز   ،أقد  لمألإدعم  ورانضد  رامضدي كدذو ت دادر لممودمات وراربد  ) لترا وم  رانص اصذو ت

 رانذد و  رانذد   يدن أطدو  رتدو   أ  الوقد  را دوابين راوراد ان ذو را فد  ،وكد اك كات وأوذف

 ورو   يلالزيدت ذو   يدن رابما  ابتمص  تاوقذ رنتن را   را و  يذ   ا   ولنوًيم . راامات ا و  

 أ  ايلوقد  ورو   ذورانلالزيدت يدن رابمارت رأل ثر أيم ، إي 162,5 دار إي 140 يميين مام اب ال رو 

 . إي 132,5 دار إي 57,5يميين رر ام ا  طواھم ال رو 

 .المعرفية خصائصثالًثا : ال
 ا اھي اوحظ واكن ورو ، لنلالزيت رانصميين رألطفم  ا ى خمكت اروات يتما  ھعما ااا

 أيدم اھدي، رمدم  يدم وإوةرا  ھدي لبدر رامد ةد ھدا رافھدي واردت لذريد ،را ارت ين ألبر ا اھي رافھي ارت أ 

 بأ د ادوحظ رالذريد  اردت وادا ، راا كدت أو لدماكال  أ فسدھي لدن رالذريد  لبدر رامد ةد  ھدا رالذريد  اردت
 الكدوان وراكبندم  رانفد ور  ھد   ة د  رإدل مللھي يدن أاثد  ة اد د يفد ور  رالسدمب لبديھي رسدھ 
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 راجنبدت اا راكبنم  ا اي  كذو ت ين يعھي رابذل رذم ا انم ، رل رامو   محات ين كااات ةنبت

 وكثيد  ورودح لتدت  لماكبندت راع دم أو راكبندت دخد رى ادا كدذو ت اد اھي أو كااح و تت  راورح د

 . قصي د ابر ر ات أافمظ اا ياصوة ورو   لنلالزيت رانصميو   ورابمارين ران رھمين ين
 (103(و 2004ي ا (و  ا انم   ةنتيي     ا إتوى،  &ورا ر نم    يوشي 

 : داون  ةملمتالز  المصاحبه األضطراااا

 رانف ط راا كر راعتمط رو  رب . 

 رى لبم  قصوة رو رب . 

 رازرر  وراا كت رى لبم  قصوة رر ي  ابيھنم ( رو  رب ( . 

 رالوح  رو  رب .  Departement of Health, 2008) 

 : داون  متالزمة مع التعامل طرق 

  . كري د ام ل واو حلر كااح لتت  رذنبھم رالا ورأللنم  طفبك  جم  ريل   -1
 راصدرمة رألطفدم  اكدو   ، راكلف لبر رال  يل : يث  ورا لي راجسنم ات رانالطفت طفبك رأل  -2

  وح ھم راثعمء ابنم  رسلولرو   ى ق  راممكت رىحلامةم  ذو   وخمكت

 ل  امدت را ف  دار الكبي أ  انفي ر  ي  ين د ب حي  ، لمو  و صو  يووو  طفبك ي  اكبي -3

  . راسن  اا دلمقت ا رب را   را ف  لبر لماص رخ أو ،و طف اا و
 ا لدب حوادب أشدامء لدن طفبدك يد  ابلاد و رر ينتدن ذادك ادم  ابندم ط امدت يدن أاثد  رإدلم ر  -4

 رألطفدم  يد  خمكدت يھدي راادورى ةناد  رإدلم ر  د  حيد  ، رألشدامء واتدي والد ون، ابندا،

 حسات يتتال  ا اھي را ان

 رميتم  لم ة رانبمش د ورامر د رابذ  ط ام لن يلعولت خر ر  اواي  لبر رلن  -5

  .رإلھزرء وو   وام ا  لمحل ر  طفبك ي  واممط  اذمي  -6
 (66(و 2003و  يفبح كوراات ااسي   .ديتم ماب اا رانسوواات اان  لبر طفبك لوو -7

 -:جوانب اآلتيةتحدد الدراسة فى ال

   .املنهج املستخدم

  رانجنولددددددت رالج اراددددددت رالج ارددددددر حيدددددد  رنثدددددد  رار  ددددددميه رالدددددد ةارر شددددددبب هددددددو رانددددددع ه 
 .ورانجنولت راضمل ت(
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 أدوات الدراسة املستخدمة وهما :  
   ددددميه و   دلدددد رو رابمحثددددت(. ذوى يلالزيددددت ورو  يااددددمى ي ددددمةر  راذعمرددددت لمادددد ر  اب فدددد  

  دل رو رابمحثت(. ذوى يلالزيت ورو  عمرت لما ر  اب ف  ا ةارر العنات ي مةر  راذ

 -استخدمت الباحثة ثالث عيياا كالتالى:

 العينة االستطالعية. -1
اددي دةدد رء وةرإددت رإددل الهات ي دد   رالذدد   لبددر نبددم  وكدد ن يااددمى ي ددمةر  راذعمرددت 

، و بددد  ذوى يلالزيدددت ورو  ألطفدددم  لماددد ر  وذادددك يدددن خدددال  رال ريدددم لبدددر ليعدددت لتدددوررات يدددن ر
، وقدد  طرددم ي ةإددت رال  اددت رافك اددت لتفدد  راتدداخم يددن ( ننم اددت أطفددم  رخليدد ور لتددورراً 8قوري ددم  

 راناامى لصوةد ا ورت ين خال  رأل  ورانذبنت ار وةوو رابمحثت.

 .العينة النهائية -2
 رو  ألندددمةهي راددد ان الددد ذوى يلالزيدددت ورو  ( طفددد  يدددن رألطفدددم  12اكو دددل راذيعدددت يدددن  

( إعت، وق  اي امسان م دار يجنوللين، أح هنم يثبل رانجنولت راضمل ت 12 – 9رازيعات يين  
 3( أطفم  يع ي  6د مو(، ورألخ ى يثبل رانجنولت رالج ارات   3 –ذكوة  3( أطفم  يع ي  6 

( 70-55والددد رو   سدددبت ذكدددمر ي   ي ةإدددت رال  ادددت رافك ادددت لتفددد  راتددداخود دددمو( يدددن  3 –ذكدددوة 
 ( إعت.12-9وران حبت راذن ات ين  وةةت، 

 وتم مجانسة أفراد المجموعتين فى المتغيراا اآلتية:

راذن  رازيعر: ةنا  أطفم  ليعت را ةرإت رنثبو  ي حبدت لن ادت ورحد د وهدر ي حبدت را فوادت  (أ 
 ( إعت.12-9رانلوخ د  

 – 55ر ي يدم يدين  وةةت را كمء اجناد  أطفدم  راذيعدت يلوإد و راد كمء، وا روحدل  سدبت ذكدم (ب 
 ( وةةت لبر ياامى إلم فوةو ييعاب اب كمء70

 بالذات. العناية مهارات مقياس  :أوًلا
 لماد ر  راذعمردت ي دمةر  ياادمى يصدموة لذدل لبدا رالذد   لذد  راناادمى هد ر رلد رو ادي

 :-  رالماات ابم ور  موامً  إملمت يممااا وي رةذت
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 ي دمةر  ياادمى ادا وإدبرات ررجميادت امد د 49 يدن رألواادت كدوةا م ادا وكم دل  امد ر يعدمء ادي -1

 . لما ر  راذعمرت
ذوى يلالزيدت  را فد  شدذوة وةةدت لدن اذرد ) ى ويدم حد  ااد و  ذي   ي رر  نالنت هبمةد ا  ابا -2

 لبادب اع ردم رالدا  رر ررا ه   ين ر  رملمة أ  ولباب لما ر  راذعمرت ي مةر  )ورد  لتافات ورو  

 . ام د 49 رافم ر  ل و حاصب اكا
 . للمقياس الظاهري الصدق

 واندن راداا اندم رىإدلرام  يعمإدبت يد   اكد د لبدا را دمه    راصد ن يدن راعدوم هد ر رمدو 
وهدو وةدب أو  يذدين يجلند  أو حم  ين يا و يالو   ين وكم ات يا و  ليعت هو أو، لبي ي ر رم

 . رانالو  يؤش ر  ين يؤش ر  
 رىخلصدمص ذو   يدن راناتنين ين يجنولت لبا رىإلرام  لذ ض ذاك رم ة يم  ماًبمو 

 اير   ،وا وو م رابا  لعور  لبا راناتنين ءهؤى ر ب   أ لذ  وذاك ،يلاتان م اباام  ورامر د

 انوووم رافم ر  يالرنت ي   حي  ين وام راب رىإلفلمء حو  ويالح ما يرةرر ي  لبا راناتنين

 يدن امد د اد  اد رل  حيد  يدن وك اك اب ةرإتو ران  و ت رانذبويم  لن راكتف اا وك ق م را ةرإت
 ادا راابدمةر  واذد ا  رابممء أو لماا   لمىشمةد ااسيع م ط ن  ورقل ر  و كام ل م وإاليت رافم ر 

 راناتنين لبر أةرء و عمء يعمإ ا ر    ينم ذاك و ي  يالرنلب و ي   يالرنلب وي   راناامى ا ةى

 لذد  ابل ريدم رىإدلفلمء كد ن رادا رابمحد  الوكد  ا و دب يدم وادم كدام ل م ا واذد  ويالح دما ي

 .راع مرا راتت  أخ 
 رال ةاا هيوت ألضمء ين راناتنين ين يجنولت لبااناامى ر ل ض اي ذاك لبا و عمء

 وراصات راعفسات. ،فاراع لبي لمقسم 

 .المحكمين آراء
 . رألإوبت تركا رإلم ر  ول   راف وض كام ت لمودد  -1

 . وراذن  راعوم وكلملت را ف  إير الملت ل   -2

 . راجبسم  ل و زامود -3

 . راناامى ياموة لذل كام ت رلمود -4

 ةبسدت اكد  ولعدور  خمكدت وأهد ر  لميدت أهد ر  لبدا رالد ةارا رار  دميه رالدو   أ  رجد  -5

 . وخمانت واعفي  ويم يت
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 . ورح د لنت ات رىإلذم ت -6

 . دورح    و  واا ورح  يتم  اا رار  ميه ر رم -7

 . ابجبست وامعام  ابجبست ولعور  ابجبست أه ر  هعماك رتو   ر  ىي  -8

 . واامت 180 لن وىازا  أإروم ا  راجبست اكو   أ  ىي  -9

 .وراف وض ورأله ر  رانتتبت يين ر سجم  هعماك رتو   أ  رج  -10

 راابمةر  لذل وح   راابمةر  لذل وكام ت اذ ا  لبا راناتنين يين رىافمن اي  وق -11

 راابدمةر  لذدل وكدام تراابدمةر   لذدل ورلمدمء راابدمةد يالرندت لد   رو رانذعدا ودو و  اذد  

 هبدمةد 49 لبدا رحلدو   راد   راع دمرا شدتبب ادا راناادمى حرصدب حلدا راابدمةر  لذدل واذ ا 

 . لما ر  راذعمرت ان مةر 

 . بالذات العناية مهارات لمقاس االستطالعية العينة

ذوى يعالزيدت  أطفدم  يدن طفدم  12 يدن يتو دت سدا تل لتدوررات ليعدت لمخد  رابمحثدت قميدل
 ير  ميه لبي م رااصو  اي رالا رارام م  اصاا و ذ  ي ةإت رال  ات رافك ات لتف  راتاخ اا ورو  

 . spss رىةلنمهات ابذبو  رىحصمرات راازيت

 . ريــاهــــالظ دقــــالص
 راد ةةم  لبدا رمدو  راصد ن يدن راعدوم هد ر   أ ذد وراثبدم  راصد ن يدين راذالقدت رنثد 

 . راناامى أخ مء ين رالمبص لذ  رالج ارات

 . الصدق تعيين طرق
  راناتنين رةرء رإل الم ط قت : اواًل . 

  ًرألط ر  يممة ت ط امت : اثاني . 

  ًرام ةا راناك ط امت : اثالث . 

 راذميبا رالابي  ط امت : رااًعا . 

  ًرالوق  ة رو  ط امت : اخامس. 

  تدرييبال الربنامج: ثانًيا
 ذوى يلالزيدت ورو  يددن  رألطفدم  اد ى لمادد ر  راذعمردت يھدمةر  العنادت اد ةارر ي  دميه

 ( إعب.12 – 9إن  
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 . لبرنامجل  طيطتخأوًلا : ال
 :-  يمابا لبر رار  ميه ام ا  لنبات االوى 

   .للبرنامج ةیالنظر األسس -1

 بأوةد يدع ي ورحد  اكد  أ  أ  خمكدتال و وهادت  طراذدت ذوى يلالزيدت ورو   طفد  اكد  د 
 رافودت، ھ   ي  رالذمي  ار راصذو ت ا ھ  ھعم وين رألطفم ، ين  ي   لن انيز  قو  بوأوة قصوة

 اثيد د ط ن  ھعما أ   ج  رالذبي    ام  ااص خال  وين وإيتم اماھي، يسلواماھي ىخلال  وذاك

 ،2002 ،يوإر ةشمو . رألطفم  ذوى يلالزيت ورو   إبوا واذ ا  اذباي، خالاھم ين الي ويلعولت
 (401ص 

 رار  ميه ا ريم لع  لبيھم   كز ورالر راسبوا، يلذ ا  راممكت راع  ام  أھي ھعم و ووح

 . رال ةارا

 . السلوكى العالج نظرية (أ 
 . اإلجرائي التعلم أو االشتراط نظرية (ب 

 بويھمةراد ب لموراد ادلذبي رم سدم  أ  لبدر رمة رردر رىشدل رط    ادت يؤإدا (إتع   اؤك 
 يدم لبدر الوقدف راسدبوا يدن يذيعدت ةور د  اموادت أ  دادر ا يدر حيد  رمة رردر، رادلذبي ط امدت لدن

 راع  ادت اھد   را راسدات رانبدمو  أھدي يدن ادم  اد ر إدبرات، أو درجميادت أيدم  لدمره يدن راسدبوا ھ ر الاح

 .راسبرا ورال هاي رورىرجمي رال هايال  اب ف  راسبوكر لماذالى رةاب ل ورالر
 . للبرنامج عامةال األسس -2

 لمألطفدم  راممكدت راذالةادت رال  وادت ورارد ريه راسدملمت را ةرإدم  لبدا رمطدالم خدال  يدن

 يلعولدت يجنولت لبا اتلن  ورالا ابر  ميه راذميت رألإا أھي رإلمالص اي ذوى يلالزيت ورو  

 ابدا و اندم ی،ورافسديواوة ، وراذصدرات ، ورىةلنمهادت ، ورال  وادت ، وراعفسدات ، راذميدت رألإدا يدن

 (66و ص 1993و و)خ و   دي رھاي ةوو    : ذاك اوواح
 :-  لبر واتلن  العامة األسس (أ 

 . ورالذبي رىةلنمهات رالعتوت لنبات خال  ين يلذبي رم سم ر راسبوا  د -1
 . ورالريي  ابلذ ا  قمي  ي    با  , راعسرر منبماھ ة ي رم سم ر راسبوا -2
 ب اد ارد و وحد   ھدوو  رم سدم  اسدبوا راوقدلال  فدا ادر ةندملر اد وى رم سدم ر راسدبوا -3

 ب.وا وال بشمصيل )نمة ب ا ار و راجنملت ار وھو بوإبوك اوني راجنملت
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 :-  لبر واتلن  اليفسية األسس (ب 

 . رألطفم  يين راف ورت راف ون  ي رلمد -1

 . طف  اك  راممكت راامةم  ي رلمد -2

 .  سامبورى رى  ورء يث  راسوات  ي  راعفسات رامصمرص ي رلمد -3

 :-  لبر واتلن  التربوية األسس (ج 

 . رألطفم  ام ةر  رار  ميه يعمإبت -1

 ادر رار  دميه ادعجح حلدر رار  دميه اعفيد  لعد  األطفدم  ورانعمإد  راكدمار راوقدل ادواي  -2

 ب.أھ را ااميم
 اادميھي لعد  رانعمإد  رالذزادز وإل دمرھي رار  دميه لوھنادت رألطفدم  دحسدمى اعنادت -3

 . ران بو ت لماسبوكام 

 . رار  ميه أ ت ت ام ري ار العومر -4

 . رانسلم يت رانتماآ  واعوم لتث د رانذززر  رإلم ر  -5

 :-  لبر واتلن  االجتماعية األسس (د 

 يتدم  ادر وووداھم ورأللندم  رأل تد ت ادر رانسدلم يت ورامميدم  رألوور  اادص -1

 .يعمإ 

 .ى أ  يعمإبت را ف  ح رةد ووةةت رار ات ح رةد وةةت ااص -2

 :-  لبر واتلن   الفسيولوجيةو  العصبية األسس (ه 

 . األطفم  وراذمبات راجسنات ابم ةر  رار  ميه أ ت ت يعمإبت ي رلمد -1

 طفد  اد  يدين رىخدلال  اعمإد  خرد ر  مل دمرھي رألطفدم  وقد ةر  يھدمةر  اا اد  -2
 .و)خ 

 وتيفيف  وضع أثياء بھا يؤخ  أن  جب التى االعتباراا من همجموع ستخلصن مما سبق 
 :- وميھا البرنامج

 . رألطفم  دار رانب  الس ب ى حلر رأل ت ت ار رالعوم -1

 . رألطفم  ين رافوت اھ   راعھمرات ورانذ ى  وران ما  رامصمرص ي رلمد -2

 رانسلم يت رانذززر  ار رالعوم -3

 . يلسبسبت ل  امت رألخ ى  ابو راورح د رام ور  دابمم -4
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 . يؤقل موورإلبذ لسا  ولممب اجمھ  ين راسبرر رال هاي لنبات رإلم ر  -5

 .رةلنملی ا هاي أو يموی ا هاي لمإلم ر  إورء رمرجميا رال هاي لنبات رإلم ر  -6

 راامةدت أولعد  لذد   أو رألاد  قرد  أى لمافذد  راامةت ايھم ا ھ  رالر رانورقف ار رال ةا  -7

 . راانم  وخو  دار

 . رال ةا  أنعمء وراورقاات را رااات رألوور  رإلم ر  -8

 لبدر رملصد  وى رانھدمةر  ھد   ألورء يھدم رانسدنو  رانملبفدت يدمانرأل ادر رالد ةا  رتدو   أ  -9
 . رانتلسبت رانھمةر  اذني اكر ام  ران كز

 . جــالبرنام دافأهــ -3

 .للبرنامج العام لھدفر (أ 

 9  يدين لند   الد رو  راد ى ذوى يلالزيدت ورو   را فد  يسدمل د دادر راادمار رار  ميه اھ  
 .لما ر  راذعمرت يھمةر ( إعب العنات 12 –
 .للبرنامج الفرعية األھداف (ب 

 . كااات ل  امت را ذم  اعمو  اافات لبر ذوى يلالزيت ورو   را ف  ا ةا  -1

 . كااات ل  امت رات رب اعمو  اافات لبر ذوى يلالزيت ورو   را ف  ا ةا  -2

 . وخباھم راناللا رةا رء اافات لبر ذوى يلالزيت ورو   را ف  ا ةا  -3

 . رمخ رى لذنبات رااام  لبر ورو  ذوى يلالزيت  را ف  ا ةا  -4

 . راتمصات راع مات لبر ذوى يلالزيت ورو   را ف  ا ةا  -5

 . البرنامج ةأهمي -4

 رارد ريه خدال  يدن لماد ر  راذعمردت يھدمةر  لبدر ذوى يلالزيدت ورو   رألطفدم  ا ةا  أھنات

 لماد ر  راذعمردت يھدمةر  ااسدين دادر ادؤوى قد  رالدا راسدبوكات راند رخ  لبدر اذلند  ورالدر رال ةارادت

 رنتدن ذادك ولبدر ، ياھدي الذدميبو   يدن لبدر أو أإد اھي أاد رو لبدر يذلند ان  يد  واجذبھدي اد اھي،

 : رالماات راعممط ار راامار رار  ميه أھنات اا ا 

 اعدمو  " ادر النثد  رالدر لماد ر  راذعمردت يھدمةر  عنادتا ادر راادمار رالد ةارا رار  دميه رسدمھي قد  (أ 

  را ذم
 ". لما ر  ورأليم  راتمصات، وراع مات ورمخ رى، وخباھم، راناللا ءورةا ر ،ورات رب (ب 
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ذوى  رألطفدم  انسدمل د رانر وادت راجھدوو يدن رىإدلفمود ادر اسدلثن   لدمره لدن اسدف  أ  رنتدن (ى 
 . أ فسھي لبر رىللنمو ار يلالزيت ورو  

 . البرنامج محتوى -5

 رالماات للبمةر رى خال  ين راامار رار  ميه يالوى  لمخلامة رابمحثت قميل: 

 راممكدت رال ةارادت رارد ريه اعموادل رالدر راسدملمت ورا ةرإدم  راع د ى  رمطدمة لبدر رمطدالم 

 ذوى يلالزيت ورو . لمألطفم 
 لتدت  لماد ر  راذعمردت يھدمةر  اعموادل رالدر راسدملمت ورا ةرإدم  راع د ى  رمطدمة لبدر رمطدالم 

 .   ى 

 راني ر ات رازامةر  خال  ين ذوى يلالزيت ورو   رألطفم  انجنولت رانبمش د نالح ترا. 

 اھي راااااات رىحلامةم  انذ ات ذوى يلالزيت ورو   رألطفم  خصمرص وةرإت. 

 يھدؤىء راممكدت ورانذبويدم  رارام دم  لذدل انذ ادت ورأل  رانذبندت يد  يمدملال  لد د دةد رء 

 .رال ةا  لنبات ار افي  ق  ورالر رألطفم 

 . البرنامج ىف المستخدمةيات الفن -6

 ابدر و اندم رار  دميه أھد ر  ااميدم لبر اسمل  رالر رافعام  لذل رابمحثت اسلم   إو 

 :- رافعام  اھ   اوواح
 .زفففزيفففففالتع (أ 

 درجميات يعلمره بلبا رذوو را ى راسبوا اك رة دار رني  رم سم  أ  لبر رالذزاز ير أ اعص

 ولبر ، ورال رااات رألإمإات راباوو أووالھم ناتلب حاامت وھ   ، راسبرات راعلمره ين برمبص أو

 .بح ون اك رة أو يذين إبوا ح وو ار زامود دار اؤوى اذ  أى ھو امالذزاز ذاك

 .زفففزيفففففالتع واعففففففأن
 اإل جابى التعزيز. 

 دار بوا اذ بواثيب رذزز  ينم ران  وب راسوى  راسبوا لبر راف و دنملت ھو رمرجمير رالذزاز

 . رانوقف اك ة دذر ران بوب اسبوااك رةر
 زادمود دادر ادؤوى يندم يبمشد د راسدبوا لمد  ي  وب يثي  ام ري رمرجمير رالذزاز والضنن

 ىيد  درجدميا يذدزز ) رى لبدم  – راعمدوو – ران   – رىيلسم   رانثي  لبر ر بم واكر ،بح ون يذ  

 2004 )، 16 :راتمص راذزاز لر ب.  ش ا أو بي ا أو راسبوا ح وو يذ   ين ازا  أ 
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 : ھر رار  ميه ار اسلم   إو  رالر رمرجميات رانذززر  أل ورم و ماعسبت

 .ماد ة معززاا -1

 حمةدت دةودمء ادر اانلھدم اھدم اكو   رالر رانبنوإت رألشامء ا  رانمورت رانذززر  ار ا خ 

 .راناربت رانتماآ  أاث  ين راابوى  واذلر  حيوات
 اجتماعية معززاا -2

  راذضوى  ورىحلكما ، لما أى ورمرنمءر  رميلسميت، خال  ين ورى لبم  م لممھلن وا ھ . 

 بامريب أو را ف  لعمن حمات ار وذاك وراوو، راا  يتمل  د ھمة . 

  امالصفيم راا كم  أو بلبا را رات رألافمظ لمإلم ر  رىإلاسم. 

 : زمة داون ذوى متال  الطفل مكافأة عيد بھا األخ   جب االعتباراا من مجموعة وھياك
 . يعمإبت لنتماود راسباي راذن   او را ف  اافيز رج  -1

 . راذالةات رار ريه ار راصم  وإيبت رانتماود اكو   أ  رج  -2

 رأل تد ت  سدلم   ذادك و ذد  اب فد ، راناربدت رألطذندت ط ادم لدن أوى رانتمادود اكدو   أ  ىيد  -3

 رانتمادود  مد   لم يدتي ي حبدت وادر ،ب(يذد رابذد  – رالصدفيم – ران رهبدت (يثد  راناربدت

 .رىةلنمهات

 . رانمورت رانتماود ي  رىةلنمهات رانتماود رقل ر  ياموات -4
 طبمدم رانتمادود اعواد  واجد  يذدين، يعدوم يتدبذم را فد  رصدبح ى اكدر رانتمادآ  اعوا  ين ىي  -5

 لعد  رىةلنمهادت ورانتمادود ، راذند  ي رردت لعد  رار ررادت رانتمادود رإدلم ر  يثد  راذند  اصدذو ت

  .ب ھمال

 ين ًىللبمة  ًاري ر رًللنمور رةلنمهام ًأو يمورم إورء رمرجمير رالذزاز لبر رابمحثت اذلن  ا ر

 يبمشد د برإلم ري رفض  حي  ةي د  لمره دار واؤوى راسبوا، اذ ا  ار رإلم ريم رألإماي  أاث 

 .ورانذزز بواراس يين را ف  اي    ذوى يلالزيت ورو   را ف  ين ب ا ران  وب راسبوا لذ 
 السلبى التعزيز . 

 إدبوا أورء ادر اتد  بأل د أو ي ادوض بإدبوك أل  راتدمص لبدر راجدزرء درمدمم بلد وامص 

 ميموًرد يدؤاي يثيد  درجدمو يثد  را ودم ل   أشتم  ين شت  أى ار راذمو ت والنث  يتب ، أو ي ور
 موراذً  رتو   أ  رنتن رراسبر ورالذزاز قر ، ين بلبا راص  أ  ار را ف  حم د كمة أو م،ورةلنمهاً 
 ،بلباد يورادم  يد  اسدبوا  لاجدت لنوقدف اب فد  را و يثبنم وذاك مابممراً  راذممب رتو   وق  ابلذبي،
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 يفيد ر راسدبرر رالذزادز رتدو   واكدر ،باد رالصدفيم لد  –  رالجمھد  – بااب ين بح يم ب : أيثبل وين

 -: أ  رج  راسبوا اذ ا  ار
 . يبمش د رام و الب  -1

 . را ف  برةاكب را ى رام و اعمإ  -2
 (117 ،1992،كبار لر  رافلم    . راض وةد لع  دى رسلذن  ى -3

 راسدبوا  ھدوة ادر رمإد رم دادر ادؤوى مإدبراً  أو ادم  مدرجميًاد رالذزادز أ  رابمحثدت واد ى 

 وةدوو واذد   بو ا رام اسھوات راسبرر ين أاث  رمرجمير رالذزاز رفض  لمود واكن ، ب ا ران  وب

 .با إبرات ةم رات أنمة
 .الفظيً  أو ايدويً  إما هالتوجي استخدام (ب 

 اب ف  رانسمل د رانت ات أو رانذبنت ام يھم رالر رار  ات رانسمل د ابك راي وى  بلمالوةا رمص 

 ، يدثال را فد  اد  رنسدك لعد يم راا كادت رانھدمةر  لذدل رانذبدي رسدلم   ران بو دت، رانھدمةد أورء لبدر
ذوى  رألطفدم  ًالذبداي ًةيد ر مأإبو ً  ھ ر ذ وا   ،بيع ران بوب راذن  رءأو ين بانتع ل  امتب ح كما بواوة

 بلباد رجد  ماد واً  را فد  ح كدت بيلوةاد رانذبدي ب اد رمدو  راد ى راوقدل وار ة ا د، يھمةد يلالزيت ورو  
 رالدر لما  امدت راممكدت رابف ادت رالذباندم  لذدل را فد  دل دمء ط ادم لدن وذادك م،اف ًاد ھد ر اد هاي

 (169، 2001 ،إبانم  را حنن لر   .إباي  او لبر ران بو ت مةدرانھ يھم اؤوى

 الفردى التعلم أسلوب (ج 
 : - التالية الخطواا خالل من  كون  وذلك

 . نباذبا ران رو راسبوا أو ابنھمةد را ف  اھيوت ياموات -1
 رالميداي لنبادت  جدم  يد ى يدن ابلواد  ھدو اندم باذباند راند رو راسدبوا أو رانھدمةد امد ري ياموادت -2

 .اب ف  نر رررا
 .اذبنھ اي را ى راسبوا أو ابنھمةد رالذبي لنبات اثريل ياموات -3

  .المھام تحليل أسلوب (د 
 ھ   ا اي  ني ، را راسات ويتو ماھم أةزررھم دار رانھمةد اجزرت ياموات رانھم  يلابي  وامص 

 ورااصدو  رالد ةا  لنبادت اسدھي  يھد   وذاك رألإمإات، رانھمةد دار اص  حلر   م  ار رألةزرء

 را فد  بالمعد ى راد ى ابجدزء ورااادمى رانالح دت راذنبادت ھد   اسدھ  انم اب ف ،  مةات خر ر  لبر
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 امد ري ادر رالسبسد  ھعدم رأليد  وال بد  رالدمار، راجدزء دادر اعلمد  و مالدمار ،بالذبند أ  رسل ا  حلر

 رالذزادز ووة  عسدر أ  رجد  وى ، راعجدم  ين را ف  النتن حلر رألكذ  دار رألإھ  ين رانھمةد

 (17و 2001و را ان انم  بھما . اب ف  أورء  أاض  ھوة ار
  . اليم جة أو التقليد أساليب استخدام (ه 

 ادر امبيد   را فد  ين والوق  ، يذيعت يھمةد لوورء رانذبي رمو  لع يم رالمبي  أإماي  اسلم  

 را فد  رصبح أ  و نج و ورام ور ، رانھم  ين إبسبت خال  ين رالمبي  را ف  اذباي وانتن أوررھم

 ھد   ادؤوى )خ  شمص امبي  ط ام لن رانھمةر  لذل لبر رال ةا  رنتنب ا   رالمبي  لبر رقموةً 

 (107و 2005و خ مب يان .   ح كات أ  اف ات ام ل إورء رانھمةر 
ذوى يلالزيت  لالى ار أن   رالر را راسات رافعام  ين راعن ةت أو رالمبي  أ  رابمحثت وا   

 رانھدمةر  لبدر را فد  اد ةا  ادلي حيد  ورالمبيد  راعن ةدت لفعادم  رىإدلذم ت ادلي إدو  واد اك ،ورو  

 خدال  ويدن ، رافيد او لبدر لماد ر  راذعمردت يھدمةر  الذبداي خمكدت أادال  يتدمھ د خدال  ين رانملبفت

 رتاوو ار ابعجم  راالزيت رال هانم  دل مء ي  را ف  قِر  ين بياماما الي اعنوذى رابمحثت يتمھ د

 . رانملبفت رانھمةر 
 .الفيديو استخدام (و 

 ادبذل  ندمذى امد ري خالاھدم يدن ادلي راسدبوا اذد ا  اعادم  يدن افعادت رافيد او رسدلم  

  -او والضنن ران مةد رالر:راسبو  اذ ا  ًاا  ًاذم اوني ر با رتو   حي  اذ ابھم ا رو رالر راسبوكام 
 رانسلم يت رانھمةد رخلامة . 

  رانھمةد اابي . 

  رات ا  ار رانھمةد اا ا . 

 رال ةا  دة رءر  رخلامة . 

  رارام م  اجنا  اافات اا ا . 

  رال ةا  ار رانذبي ووة اا ا . 

 -ج :البرنامتقويم  -7

 راد ى ابھد   بويالءيلد بكدالحيل يدن ابلواد  دةد رءر  لذد د رار  دميه امدواي ي حبدت يد  

 -: وھرب أةب ين وو 
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 .امجـــالبرن دقـــص -8

 ادر رار  دميه دلد رو  بذد  راناتندين، كد ن رابمحثدت رإدلم يل رار  دميه نك  ين ابلامم

 ورال  ادت رال  دوى، رادعفا ولبدي ، راعفسدات راصدات أإدما د يدن لد و لبدر بل ود ادي راعھمراتم كوةاھ

 -: حي  ين رار  ميه ار ةأاھي مي رء راممكت
 ةبست اك  رانلم  رازين يعمإبت ي ى. 

  راجبست أھ ر  الاميم رانسلم يت ورافعام  رمة رءر. 

  ةبست ا  ار رانسلم يت رالمواي أإماي. 

 -: ار انثبل ورالر راناتنين راسمود دايھم أشمة رالر رالذ رال  لا  اي وق 
 رألطفم  ھؤىء دلمقت ًا راذت    ر راجبسم  ابذل رانمصص راوقل زامود. 

 أو باابد ادر تدمةكتران يدن بح يم د ورىقلصدمةلبر راسدبرر، رالذزادز أإدماي  لذدل رإدلبذمو 
 اد هاي يھد   رانھدمةر  لذدل خ دور  الووداح اوإديبت رانصدوةد راب مقدم  رإدلم ر  بجمھبدا

 .ابنھمةد را ف  رالتم 
 يعھم ا  يالح ت رنتن يا ود ا هات يعوو ووء ار رانسلھ ات رانھمةد امواي. 

  ابل ريم امميبتر رانذ ات بكوةا ار رار  ميه أكبح لاي  راناتنين راسمود )ةرء ي رلمد اي وق. 
 .للبرنامج ةیاالستطالع التجربة -9

 رار  ميه ةبسم  ين ل و يل ريم شھ  لاورار رال ةارر رار  ميه ا ريم قر  رابمحثت قميل

 -:خال  ين ذوى يلالزيت ورو   اب ف  رمة رءر  يالءيت ين ابلامم رالج ا  إري  لبر
 رألطفم  ىءاھؤ  ابر  ميه رانملبفت ورافعام  رأل ت ت يالءيت ي ى. 

   رار  ميه اعفي  أنعمء را ف  ي  رانعمإبت را  امت لبر رالذ. 

  را ةرإت ار رانسلم يت رألوور  ا ريم ديتم ات ين رالوا. 

 رال ريم وزين يتم  يعمإبت ي ى. 

 رال ريددم لبددر رقددموةً  ااصددبح ابر  ددميه رالذدد رال  لذددل دةدد رء اددي ذاددك وددوء واددر 
 .راعھمرات بكوةا ار

 .البرنامج تطبيق إجراءات -10

 ألندمةھي الد رو  ذوى يلالزيدت ورو   أطفدم   ( 6 )وقوريھدم رالج ارادت رانجنولدت لبدر رار  دميه طردم (أ 

 .  إلم فوةو ياامى لبر وةةت( 70 – 55  ين ذكمرھي  سبت وال رو  إعت( 12 – 9 ين
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 ااجد در يدن اد  ورخ  رال ريم واي ،كف  راتاخ لناما ت لمان ةإت رافك ات رار  ميه ا ريم اي (ب 

 .ران ةإت ح رمت  -ران ةإت  ي ذي – را ةرإات

 زيدنو  مأإدروهاً  ةبسدلين لبدر يوزلدت ةبسدت (16  يورقد  ر شدھ   ادر راادمار رار  دميه اعفيد  ادي (ى 

 رإد اذ أ ھدي اندم قصدي د، رألطفدم  ھدؤىء اد ى رى لبدم  الد ر  أل  وذادك واامدتال( 180 راجبست
 .جبسترا أوقم  يين ةرحت ال ر  را ف  إل مءو  رانب ،

 التطبيقية للدراسةاإلجرائية  الخطوات -11

 .قففففففففالتطبي لفففففقب (أ 
 لمان ةإدت رافك ادت رااماادت را ةرإدت دةد رءر  ال ريدم راالزيدت رانورامدم  لبدر رااصدو  ادي

  كف  راتاخ. لناما ت
 ، رانسدلھ ات راذن ادت ران حبدت ادر بمان ةإدتي رألطفدم  لد و اا اد  يھد   ن ةإدترا زادمةد ادي

 .رالج  ت مة رء ام  ل وب أ   ووة
 راري ً  ماذمو ً  يعھنم ا  اوي رم رااماات را ةرإت ين لماھ   واذ افھي ن ةإترا ي ا ى  يمميبت اي

 راممكدت رال  ادت دخصدمرات يمميبدت ادي اندم ، رانلمحدت رميتم دم  اد  لدواي قدميور يو  رابمحثدت، يد 

 لدو ھي را ردر اتماصدھي يدن لامدماب رألطفدم  يبفدم  اادص يھد   وذادك راعفسدات، ورمخصدمرات

 .ذوى يلالزيت ورو   أطفم 
 امسفاعدة طففل لكفل شخصفية بيانفاا اسفتمارة مفأ تفم السفااقة الخطفوة ضفوء ففى

 .األخصائياا
 ، رألطفدم  ھدؤىء يد  وأافدت وو لالقدم  دقميدت يھد   راذيعدت وأاد رو رابمحثدت يدين رالذدمة  ادي

 يدن اد  وةدوو ادر ادي رالذدمة  اممء لو  ملبنً  رألطفم ، ھؤىء ار اھم ق  رالر را ھبت دزرات رنتن وحلر
 .خصمرام ورى رانذبنت

 .ةففففالتجرب اءففففففأثي (ب 
 .الدراسة ألدواا القبلى التطبيق

 ياادمى ،2006 ) ، راتدمص راذزادز لر   رىقلصموى رىةلنملر رانسلوى  ياامى ا ريم اي -1

  رالج ارادددت رانجنولدددت أاددد رو اجدددم ا يدددن رالامدددم يھددد   (1998 ،إدددلم فوةو 
 .راضمل ت ورانجنولت
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ذوى يلالزيدت  رألطفدم  يدن طفدالً  (12 وقوريھدم راذيعدت أاد رو اا اد  ادي راسدملمت رام دود ودوء ار -2
 ى رالدر راادمى  رإدلبذمو ادي حيد  اج ارادت، يجنولدت( 6و  ودمل ت يجنولدت( 6ورو و  
 . رات وط لبيھم اع رم

 ورأليھدم  رانذبنم  ين اك  راناامى م اذبان ش   لبر رابمحثت ح كل رال ريم ھ ر وخال  -3

 .رامربر رال ريم  لمره ةك  واي ، راناامى يعوو لبر رمةملت ط ن  اووح لويثبت رالوواح ي 

 .جففففالبرنام  فففففتيفي (ج 
 وي ذدي – را ةرإدت حجد د رخلادمة ادي حيد  اد اك، راالزيت ورألوور  رال ريم يتم  واجھيز دل رو -1

 .ران ةإت وح رمت – ران ةإت
 ةبسدت، 16 يد رة ادر أى شد  ر  يد د ادر اب ةرإدت رالج ارادت رانجنولدت لبدر رار  دميه ا ريم يا -2

 يذبندت وةدوو ادر الي ام  رال ريم ًلو  لبنم ، واامت 180 ين راورح د راجبست ي د ا روحل وق 

 -: فى المعلمة دور وتمثل ، راممكت رال  ات وأخصمرات رألطفم 
 ابل ةا  ران بو ت وراوإمر  ورامميم  ورألوور  ،افصباتر راريوت ااضي  ار رابمحثت يسمل د  
 .  يسمل د رابمحثت ار راسا  د لبر رألطفم 

 .  اسمل  رابمحثت ار رال ةا  راف وى األطفم 

 . يلملذت رمة رءر  رالر ووذل م رابمحثت ار رألوقم  رالر ى الورة  اي م رابمحثت 

 رةاد رء  –واعدمو  راتد رب  –مو  را ذدم  رمش ر  لبدر رألطفدم  أنعدمء الد ر  رالد ةا  كلعد
راع ماددت راتمصددات وذاددك اللوادد   –رأليددم  لمادد ر   –لنباددت رمخدد رى  –راناللددا وخبذ ددم 

 ين ين دابمم رألطفم  ابسبوا رانمرو .
اي اد وان لذدل رانالح دم  ورى  بملدم  راتمصدات اببمحثدت أنعدمء ا ريدم ةبسدم  رار  دميه  -3

 -ورالر انثبل ار:
 م  أنعمء ل ض ل مقم  يصوةد ابذل ران مةر  وك اك أنعمء ل ض  نمذى لمافي او.ر لبم  رألطف 
  إذمود رألطفم  لع  امد ري رانذدززر  رانلنثبدت ادر راابدوى وراذصدمر  وإابدما ي لبدر اكد رة

 راسبوا ران  وب.

 . أي   رانذبنم  ورألخصمرات دلجمي ي ل  ن اذباي رألطفم  ا    ران مةر 

 ن يلاسددن يسددلوى ي ددمةر  راذعمرددت لمادد ر  ادد ى أطفددما ن، لردد   رألي ددم  لددن إددذموا 
وةدد ا  لمادد ك  أ  رابمحثددت افلددل أ  ددمة رألي ددم  ادد وةهن رافذددم  اددر حدد  أطفددما ن لبددر 
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ادر رانعدز  اضدنم  ااسدين يسدلوى ي دمةر   مان ةإدتاك رة ران م  رالر اؤوا م رألطفدم  ل
 راذعمرت لما ر .

 مقت ااميم أه ر  رار  ميه، حي  أي   دورةد اي اورةب رابمحثت أى كذو م  ين شو  م دل
 أنعمء ا ريم ةبسم  رار  ميه. مم يباو ً اذمو ً  ن ةإترا

 .الحدود المكانية للدراسة
رانوةدوو  ران ةإدتال أل  دم  ي ةإت رال  ات رافك ات لتف  راتداخاي رخلامة ليعت را ةرإت ين 

 .ي م ليعت را ةرإت 
  .الحدود الزميية للدراسة

 يورق  ةبسلم  ار رألإروم. ش  ر م رار  ميه رإلر ن ا ري
 .التحليل اإلحصائى

( اج ارادددت 6(    12حيددد  د  حجدددي ليعدددت را ةرإدددت رااماادددت يدددن راعدددوم راصدددري        
( ومل ت، ام  اي رإلم ر  أإماي  دحصمرات ىلمةريل ادت انذماجدت رارام دم  رالدر ادي رااصدو  6و 

ا ةرإدددت راامااددددت، وحجدددي راذيعددددت وقددد  انثبددددل هدددد   لبي دددم، حيدددد  اذددد  رأل سدددد  ا راذدددت يلريدددد ر  ر
 -رألإماي  ار:

ا ةرإدددددددت رافددددددد ون يدددددددين يلوإددددددد م  را اددددددد  ( :  Mann-Whitneyرخلبدددددددمة يدددددددم  واعدددددددر   -1
 ابنجنولم  رانسلمبت. 

ا ةرإددددت رافدددد ون يددددين يلوإدددد م  را ادددد  ابنجنولددددم  :  (Wilcoxonرخلبددددمة واكوكسددددو    -2
 ران اب ت.

 (1جدول )
 ني أبعاد املقياس والدرجة الكليةمعامالت االرتباط بيوضح 

 معامالت االرتباط األبعاد
 0.88 تناول الطعام
 0.78 تناول الشراب
 0.81 ارتداء املالبس

 0.80 خلع املالبس
 0.85 عملية اإلخراج

 0.75 النظافة الشخصية
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الضدددح يدددن راجددد و  راسدددميم أ  ةناددد  يذدددميال  رىةابدددمط يدددين رأللذدددمو ورا ةةدددت راكبادددت 
يندم رامددم  (05و0 وكب ددم يذدميال  رةابدمط ورادب لعدد  يسدلوى  (88و0،  75و0 ل يدم يدين ا روحد

 راص ن ابناامى.
 اي حسمب يذميال  راثبم  لمإلم ر  رالجزرت راعصفات األلذمو. :  نبم  راناامى

 (2جدول )
 يوضح معامالت الثبات ملقياس مهارات العناية بالذات بطريقة التجزئة النصفية

 الت الثباتمعام األبعاد
 0.58 تناول الطعام
 0.78 تناول الشراب
 0.63 ارتداء املالبس

 0.64 خلع املالبس
 0.80 عملية اإلخراج

 0.74 النظافة الشخصية

، 58و0 الضددح يددن راجدد و  راسددميم أ  يذددميال  نبددم  ألذددمو رانااددمى ا روحددل يددم يددين 
( ، وهددددد ر اددددد   لبدددددر أ   01و0،  05و0وكب دددددم يذدددددميال  رةابدددددمط ورادددددت لعددددد  يسدددددلوى   (80و0

 راناامى النل  ي ةةت ي وات ين راثبم .
وهدر  67و0وق  اي حسمب راثبم  ل  امت رالجزرت راعصفات االخلبمة كت  و برل اانل دم 

 . 01و0ورات دحصمرام لع  يسلوى 

ات رالدر أة ادل اإلةملدت العمو  هد ر راجدزء يدن را ةرإدت اابيد   لدمره رانذماجدم  رمحصدمر
 :ا وض را ةرإت لن
هد  اوةدد  ادد ون ذر  وىاددت دحصددمرات يددين يلوإدد ر ةادد  وةةددم  أادد رو رانجنولددت رالج اراددت  -1

 ار رااامإين رامربر ورابذ ى ؟ ألذمو  ناامى ي مةر  راذعمرت لما ر  و ا را ةةت راكبات لبر
رو رانجنوم راضمل ت ادر ه  اوة  ا ون ذر  وىات دحصمرات يين يلوإ ر ةا  وةةم  را   -2

 ؟ألذمو  ناامى راذعمرت لما ر  وك اك و ا را ةةت راكبات رااامإين رامربر ورابذ ى لبر
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هد  اوةد  اد ون ذر  وىاددت دحصدمرات يدين يلوإد ر ةادد  وةةدم  أاد رو رانجنولدت راضددمل ت  -3
 را ةةددت راكباددتويلوإدد ر ةادد  وةةددم  أادد رو رانجنولددت رالج اراددت اددر راااددمى رابذدد ى لبددر 

 ؟ألذمو  ناامى ي مةر  راذعمرت لما ر  و ا

هد  اوةد  اد ون ذر  وىادت دحصدمرات يددين يلوإد ر ةاد  وةةدم  رانجنولدت رالج ارادت لبددر  -4
 ار رااامإين رابذ ى وراللبذر ؟ ألذمو  ناامى ي مةر  راذعمرت لما ر  و ا را ةةت راكبات

 وفيما يلى عرض له ه اليتائج وفق أسئلتها. 
 (1جدول )

  متوسطى رتب درجات أفراد اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبيةالفروق بني 
 فى القياس القبلى ألبعاد مقياس مهارات العناية بالذات وجمموع األبعاد

 األبعاد
 التجريبية الضابطة

U W Z  متوسط
 الرتب

جمموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 0.63 37.2 17.2 51.06 8.51 50.1 8.35 تناول الطعام
 1.06 35.6 16.9 55.98 9.33 57.24 9.45 تناول الشراب
 0.85 35 15.8 59.88 9.98 60.3 10.05 ارتداء املالبس

 0.3 38 16.4 43.26 7.21 42.84 7.14 خلع املالبس
 0.52 36 14.8 38.58 6.43 39.12 6.52 عملية اإلخراج

 0.13 34 15.9 44.28 7.38 44.58 7.43 النظافة الشخصية
 0.25 37 16 46.38 7.73 45.54 7.59 جمموع األبعاد

ل   وةوو ا ون ورات دحصمراًم يين يلوإ ر را ا  ووةةدم    راسميم ج و راالضح ين 
أادد رو رانجنولددت راضددمل ت ورالج اراددت اددر راااددمى رامربددر أللذددمو يااددمى ي ددمةر  راذعمرددت لمادد ر  

ي ددمةر  راذعمرددت لمادد ر ، وابلاددم يددن كددات ويجنددوم رأللذددمو، ينددم رذعددر اكددماؤ رانجنددوللين اددر 
 -: ا وض را ةرإت، قميل رابمحثت ل ة رء يم ابر

 .التحقق من صحة الفرض األول -1
اددعص رافدد ض رألو  لبددر أ ددب ر اوةدد  ادد ون ذر  وىاددت دحصددمرات يددين يلوإدد ر ةادد  

مةر  راذعمردت وةةم  أا رو رانجنولت رالج ارات ار رااامإين رامربر ورابذ ى لبدر ألذدمو ياادمى ي د
 لما ر  ويجنوم رأللذمو وذاك اصماح رااامى رابذ ى.
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( ادر لد   2009و ياند  راندواا ةدمو ياند  وقد  رافمدل هد   راعلاجدت يد  وةرإدت  أحند 
 رامربدا رااادمى ادا رالج ارادت رانجنولدت وةةدم  يلوإد م  يدين رةصدمرات وىادت ذر  اد ون  وةدوو

 .رابذ   رااامى حاصما را ر  دورةد مىياا لبا رابذ   رااامى اا وةةما ي ويلوإ م 
وابلامددم يدددن كدددات هدد ر رافددد ض رإدددلم يل رابمحثدددت رخلبددمة وابكوكسدددو  ابلذددد   لبدددر 

 ( اووح راعلمره رالر اي رالوك  داي م ار ه ر راتو  .2وىات راف ون، وة و   
 (2جدول )

 فى القياسني  الفروق بني متوسطى رتب درجات اجملموعة التجريبية
 لبعدى ملقياس مهارات العناية بالذاتالقبلى وا

 األبعاد
 متوسط الرتب

 Zقيمة  جمموع الرتب
 سالب موجب

 * 2.2 21 0 3.5 تناول الطعام
 * 2.2 21 0 3.5 تناول الشراب
 * 2.2 21 0 3.5 ارتداء املالبس

 * 2.2 21 0 3.5 خلع املالبس
 *2.2 21 0 3.5 عملية اإلخراج

 *2.2 21 0 3.5 النظافة الشخصية
 *  2.2 21 0 3.5 جمموع األبعاد

أ ب اوة  ا ون ذر  وىات دحصمرات يين يلوإ ر را ا  ادر  راج و  راسميمالضح ين 
ا  ين رااامإين رامربر ورابذ ى اناامى ي مةر  راذعمرت لماد ر  لبدر ةناد  رأللذدمو راف هادت لعد  

، و  دد   راعلاجددت اددي رالامددم يددن وكدد اك يجنددوم رأللذددمو اصددماح راااددمى رابذدد ى و(05و0يسددلوى  
 وةدوو( ادر 2009و ياند  راندواا ةدمو ياند  و وقد  رافمدل يد  وةرإدت  أحند كات راف ض رألو 

 رامربدا رااادمى ادا رالج ارادت رانجنولدت وةةدم  يلوإد م  يدين رةصدمرات وىادت ذر  اد ون 

 . ذ  راب رااامى حاصما را ر  دورةد ياامى لبا رابذ   رااامى اا وةةما ي ويلوإ م 

 مناقشة نتائج الفرض األول. 
 .: تناول الطعام والشراب بالنسبة للبعد األول والثانى
( وةدددوو اددد ون ورادددت دحصدددمرات ادددر اعدددمو  را ذدددم  وراتددد رب يدددين 2الضدددح يدددن ةددد و   

وهد ر رذعدر أ  را فد  أكدبح قدموةر لبدر  رااامإين رامربر ورابذ ى وذادك اصدماح رااادمى رابذد ى .
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ار را ذم  ني ووذ م ار انب ل  امدت كدااات وأرضدم حند  راكدوب ييد   حن  رانبذمت وووذ م 
وووددذب لبددر انددب وو  إددت  راناددم  لبددر ياللسددب و دد اك رتددو  قدد  حمددم رىللنددمو لبددر  فسددب 

  .ورىإلمالاات ار اعمو  را ذم  
  .: ارتداء المالبس وخلعها بالنسبة للبعد الثالث والرابع

حصددمرات اددر  كافاددت رةادد رء راناللددا وخبذ ددم  ( وةددوو ادد ون وراددت د2الضددح يددن ةدد و   
ر وهدد ر رذعددر أ  را فدد  أكددبح قددموةً  .يددين رااامإددين رامربددر ورابذدد ى وذاددك اصددماح راااددمى رابذدد ى

لبددددر رةادددد رء رامندددداص و بددددم واددددلح رازةرادددد  ورةادددد رء رارع بددددو  و بددددم راسوإددددلت وراددددزةرة ورةادددد رء 
 .ب أنعمء رةا رء راناللا وخبذ م رالاتي   ينم رجذبب ى ر ب  رانسمل د ين راناا ين ل

  .بالنسبة للبعد الخامس: عملية اإلخراج
( وةددوو ادد ون وراددت دحصددمرات اددر لنباددت رمخدد رى  يددين رااامإددين 2الضددح يددن ةدد و   

وهدد ر رذعددر ااسددن لنباددت رمخدد رى حيدد  رإددل مم . رامربددر ورابذدد ى وذاددك اصددماح راااددمى رابذدد ى
وو  رانسددمل د  يددن ريخدد ان حيدد  انتددن يددن رادد همب داددر  را فدد  راااددم  لذنباددت رمخدد رى لنفدد و 

راانم  لنف و  لع  راامةت وخب  ياللسب لنف و  وراجبوى ل  امت كااات لبر راانم  ورإلم ر  
 .راتفمط ورانعموا  ل  امت ةي د ني رةا رء ياللسب و س  ا   لذ  رى ل مء ين لنبات رمخ رى 

  .صية: النظافة الشخ بالنسبة للبعد السادس
( وةدوو اد ون ورادت دحصدمرات ادر راع مادت راتمصدات يدين رااامإدين 2الضح يدن ةد و   

وه ر رذعر انتن را ف  ين أورء راع مات راتمصات  رامربر ورابذ ى وذاك اصماح رااامى رابذ ى.
لنفدددد و  كرسدددد  رايدددد ان وراوةددددب واجفاددددل رايدددد ان وراددددوة ين لمافوطددددت واع اددددل رألإددددعم  لماف شددددمد 

 .  ووو  راذ وة وانتا  راتذ

 . التحقق من صحة الفرض الثانى -3
ادددعص رافددد ض راثدددم ر لبدددر ر ى اوةددد  اددد ون ذر  وىادددت دحصدددمرات يدددين يلوإددد ر ةاددد  

راضمل ت ار رااامإين رامربدر ورابذد ى لبدر ألذدمو ياادمى راذعمردت لماد ر   تا رو رانجنولأوةةم  
 وك اك يجنوم رأللذمور.

يل رابمحثدت رخلبدمة وابكوكسدو  ابكتدف لدن هد   وابلامم ين كات ه ر راف ض رإدلم 
 رالمار: (3  راف ون، وةمء  راعلمره كنم لماج و 
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 (3جدول )
 فى القياسني الفروق بني متوسطى رتب درجات أفراد اجملموعة الضابطة

 القبلى والبعدى ملقياس مهارات العناية بالذات 

 األبعاد
 متوسط الرتب

 Zقيمة  جمموع الرتب
 سالب موجب

 0.65 19 2.3 3.2 تناول الطعام
 0.53 21 1.9 4.1 تناول الشراب
 0.71 18 2.5 3.9 ارتداء املالبس

 1.03 19 2.95 3.7 خلع املالبس
 0.92 17 2.24 3.8 عملية اإلخراج

 1.21 16 2.1 4 النظافة الشخصية
 0.93 17 2.38 3.8 جمموع األبعاد

ذر  وىاددت دحصددمراًم يددين يلوإدد ر ةادد  لدد   وةددوو ادد ون راسددميم  جدد و راالضددح يددن 
وةةم  أا رو رانجنولت راضمل ت ار رااامإين رامربر ورابذ ى لبر ألذدمو ياادمى ي دمةر  راذعمردت 

 لما ر  وك اك يجنوم رأللذمو.

 مناقشة نتائج الفرض الثانى. 
أشدمة   لددمره رافد ض راثددم ر دادر لدد   وةدوو ادد ون ذر  وىادت دحصددمريبت يدين يلوإدد ر 

اد رو رانجنولدت راضدمل ت ادر رااامإددين  رامربدر ورابذد ى( وذادك ادر ودوء رإددلم ر  أم  ةاد  وةةد
ياامى ي مةر  راذعمرت لما ر  كنلري  امل  ار را ةرإت، وكناك اميانر ار رار  ميه لع  يممة دت 

والضح ين ذاك أ  أا رو رانجنولت راضمل ت اي را و ا ي أى ااسدن ادر  رانجنولت راضمل ت.
ت لما ر  رالر اعني م رار  ميه ، حي  أ  ي لع يم اي ا ريم ياامى ي مةر  راذعمردت ي مةر  راذعمر

لماددد ر  ادددر رااادددمى رابذددد ى ألاددد رو رانجنولدددت راضدددمل ت امددد  حصدددبور لبدددر وةةدددم  يلممة دددت يدددن 
و مالدمار رذدم و   وةةم  رااامى رامربر، ينم ا   لبر ل   ااسن ي مةر  راذعمرت لماد ر  اد ا ي.

ي مةر  راذعمرت لما ر ، وذاك    ًر اذ   يد وة أاد رو رانجنولدت راضدمل ت لمرد د ين يتتال  ار 
رار  ميه رالج ارر يممة ت لمانجنولت رالج ارات رالر ي   لمر د رار  ميه، أى ادي ا ريدم رار  دميه 

 لبي ي ، اوة   ا ون ورات اصماح رااامى رابذ ى ار رانجنولت رالج ارات.
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و اددد ون ذر  وىادددت دحصدددمرات اباامإدددين رامربدددر ورابذددد ى ويدددن هعدددم  سدددلعله أ  لددد   وةدددو 
ألا رو رانجنولدت راضدمل ت ةرةد  دادر لد   ا ريدم رار  دميه لبدي ي، يندم اد   لبدر اذماادت و جدم  

ذوى يلالزيددت رار  ددميه رالدد ةارر اددر هدد   را ةرإددت لبددر اعناددت ي ددمةر  راذعمرددت لمادد ر  ادد ى رألادد رو 
ولدددت رالج ارادددت اوةددد   اددد ون ورادددت دحصدددمراًم اصدددماح ، لعددد يم طردددم رار  دددميه لبدددر رانجنورو  

 رااامى رابذ ى ا    رانجنولت يممة ت لمانجنولت راضمل ت رالر اي ر رم لبي م رار  ميه.

 .التحقق من صحة الفرض الثالث -5
اددعص رافدد ض راثمادد  لبددر أ ددب ر اوةدد  ادد ون ذر  وىاددت دحصددمرات يددين يلوإدد ر ةادد  

ويلوإد ر ةاد  وةةدم  أاد رو رانجنولدت رالج ارادت ادر رااادمى  وةةم  أا رو رانجنولدت راضدمل ت
رابذددد ى لبدددر ألذدددمو ياادددمى ي دددمةر  راذعمردددت لماددد ر  ويجندددوم رأللذدددمو وذادددك اصدددماح رانجنولدددت 

وابلامدم يدن كدات هد ر رافد ض رإدلم يل رابمحثدت رخلبدمة يدم   وايعدر ابكتدف لدن  رالج اراتر.
 -: رالمار (4  ه   راف ون، وةمء  راعلمره كنم لماج و 

 (4جدول )
  الفروق بني متوسطى رتب درجات أفراد اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية

 فى القياس البعدى ملقياس مهارات العناية بالذات

 األبعاد
 التجريبية الضابطة

U W Z  متوسط
 الرتب

جمموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 **2.37 59.24 321.43 80.4 13.4 34.86 5.81 تناول الطعام
 **3.1 56.31 19.26 90.6 15.1 44.58 7.43 تناول الشراب
 **2.95 85.42 18.75 87.6 14.6 51.06 8.51 ارتداء املالبس

 **2.73 56.42 17.96 76.2 12.7 37.44 6.24 خلع املالبس
 **2.95 53.4 18.31 89.4 14.9 43.26 7.21 عملية اإلخراج

 **3.05 52.8 18.84 91.8 15.3 40.74 6.79 النظافة الشخصية
 **2.92 56.18 19.21 91.2 15.2 38.34 6.35 جمموع األبعاد

يين  ( 01و0  وةوو ا ون ذر  وىات دحصمرات لع  رانسلوى  راج و  راسميمالضح ين 
يلوإدددد ر ةادددد  وةةددددم  أادددد رو رانجنولددددت راضددددمل ت ويلوإدددد ر ةادددد  وةةددددم  أادددد رو رانجنولددددت 

اددمى رابذدد ى لبددر ألذددمو يااددمى ي ددمةر  راذعمرددت لمادد ر  ويجنددوم رأللذددمو وذاددك رالج اراددت اددر راا
 اصماح رانجنولت رالج ارات.
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 مناقشة نتائج الفرض الثالث. 
اذلرددد  هددد   راعلاجدددت يدددن راعلدددمره رانلوقذدددت لسدددر  اذددد ض رانجنولدددت رالج ارادددت ابر  دددميه 

ي را ةرإددم  راسددملمت رالددر وحجدد  اددوني   لبددر رانجنولددت راضددمل ت، والفددم هدد   راعلاجددت يدد  يذ دد
ن ي ددمةر  راذعمرددت لمادد ر  لذدد  رالج ادد ، ورالددر النثدد  اددر اذبدداي ياوكدبل داددر أ ددب لمميتددم  ااسدد

ي ددددمةر  اعددددمو  را ذددددم ، اعددددمو  راتدددد رب، رةادددد رء راناللددددا  رانصددددميين لنلالزيددددت ورو  رألطفددددم  
حفم دت، ، وذادك ادلي  وخبذ م، وراع مات راتمصات، وانتن را ف  ين رالرو  ورخ  رالورايدل يد و  

 لن ط ام ا ريم رار ريه رالر اي دل روهم ا  ر رار ض.

 .التحقق من صحة الفرض الرابع -4

اددعص رافدد ض را رلدد  لبددر أ ددب ى اوةدد  ادد ون ذر  وىاددت دحصددمرات يددين يلوإدد ر ةادد  
عمرت وةةم  أا رو رانجنولت رالج ارات ار رااامإين رابذ ى وراللبذر لبر ألذمو ياامى ي مةر  راذ

وابلامددددم يددددن كدددات هدددد ر رافدددد ض رإدددلم يل رابمحثددددت رخلبددددمة  وكدددد اك يجنددددوم رأللذدددمو. لماددد ر 
 ( اووح راعلمره رالر اي رالوك  داي م .5وابكوكسو  الذ   لبر وىات راف ون وة و   

 (5جدول )
 فى القياسني الفروق بني متوسطى رتب درجات اجملموعة التجريبية

 ات العناية بالذاتالبعدى والتتبعى للمقياس مهار

 Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب األبعاد
 سالب موجب

 1.52 21 3.25 2 تناول الطعام
 1.48 15 3.5 3.5 تناول الشراب
 0.68 15 3.3 2.5 ارتداء املالبس

 1.59 18 4.5 1.5 خلع املالبس
 0.28 8 2.83 3.25 عملية اإلخراج

 1.84 صفر صفر 2.5 النظافة الشخصية
 1.37 17 3.4 4 جمموع األبعاد

 ب ى اوة  ا ون وراب دحصمرات يين يلوإ ر را ا  ار ك  أ راج و  راسميمالضح ين 
يدددن راناامإدددين رابذددد ى وراللبذدددر اناادددمى ي دددمةر  راذعمردددت لماددد ر  لولذدددمو  راف هادددت ، وكددد اك ادددر 

 .ر يجنوم رأللذمو ينم رذعر أ  اوني  رار  ميه رال ةارر يم زر  يسلن ً 
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 .مناقشة نتائج الدراسة 
اوة  ا ون ذر  وىات دحصمرات يين يلوإ ر ةا  وةةدم  أاد رو رانجنولدت رالج ارادت لبدر  -1

ألذددمو يااددمى ي ددمةر  راذعمرددت لمادد ر  ويجنددوم رأللذددمو اددر رااامإددين رامربددر ورابذدد ى ، وذاددك 
 اصماح رااامى رابذ ى.

  راد رو رانجندوم راضدمل ت ادر ى اوة  ا ون ذر  وىات دحصمرات يين يلوإ ر ةا  وةةدم -2
 رااامإين رامربر ورابذ ى لبر ألذمو ياامى راذعمرت لما ر  وك اك يجنوم رأللذمو.

اوةددد  اددد ون ذر  وىادددت دحصدددمرات يدددين يلوإددد ر ةاددد  وةةدددم  أاددد رو رانجنولدددت راضدددمل ت  -3
ويلوإدد ر ةادد  وةةددم  أادد رو رانجنولددت رالج اراددت اددر راااددمى رابذدد ى لبددر ألذددمو يااددمى 

   راذعمرت لما ر  ويجنوم رأللذمو وذاك اصماح رانجنولت رالج ارات.ي مةر

ى اوةدد  ادد ون ذر  وىاددت دحصددمرات يددين يلوإدد ر ةادد  وةةددم  رانجنولددت رالج اراددت لبددر  -4
 ألذمو ياامى ي مةر  راذعمرت لما ر  ويجنوم رأللذمو ار رااامإين رابذ ى وراللبذر.

راامااددت ار  ددميه اعناددت ي ددمةر  راذعمرددت لمادد ر  ادد ى ليعددت يددن اددر وددوء  لددمره را ةرإددت 
يلالزيددت ورو  يددن خددال  رالذميدد  يدد  هددؤىء رألطفددم  أنعددمء ا ريددم رار  ددميه، ويددن  ذوى رألطفددم  

خدال  رانالح ددت، ورمطدالم لبددر  وهادت راردد ريه رانم يدت ا ددي، وأإدماي  رالذميدد  يذ دي، اوكددبل 
  -ه ر رانجم  : رابمحثت دار يجنولت ين رالوكام  ار

و وةد ي رلمد راف ون راف ورت ار رار ريه رانم يت ا    رافوت ين رألطفم  ين حي  ام ا  م  -1
 واعفي هم الاميم را لمرت راف ا د اك  طف  لبر ح  .

 و وةد رىهلنم  ورال كيز لبر ير أ رالذزاز ورالافيز ار اذباي هؤىء رألطفم . -2

ورإدل رااجام   وإ تمء اصدو  خمكدت ي دي ولند  يد ريه خمكدت ا ديو وةد رىهلنم  لفوت يلالزيت ورو   -3
 اذبانات وا  وات لبر أإا لبنات ويوووهات ا رلر هؤىء رألطفم  وإنم  شمصيل ي.

 دل رو كوروة خمكت يؤهبت ابذن  ي  رألطفم  رانصميين لنلالزيت ورو . -4

أخصدمرا  فسدر  اواي  ا ام لن  يلكمي  ايلوار ه   رافوت ين طري  أطفم ، طري   فسا، -5
 دار ةم   ران ةإت ورألإ د .

 دة رء ووةر  ا ةارات يلمصصت ابذميبين ي  رألطفم  رانصميين لنلالزيت ورو . -6

 و وةد وو  ي  ميه ا ةارا خمص ابا  ين ك   ن  إبوكا  ي  يمرو . -7

 ا ي.لن  ووةر  ا ةارات األإ د راممكت ي    رافوت ان هي لوح و رألإماي  ار كافات اذ ا  إبوكام -8

 يلالزيت ورو .  ذوى و وةد اضما  راج وو رال  وات وراعفسات وراصاات ار إري  اوهي  رألطفم   -9
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 رااادمد ي دمةر  اعنادت ادا اد ةارا ي ادميه املبادت (2009  ،ياند  راندوار ةدمو ياند  أحند  -1

  ةميذددت يمةسددلي ، ةإدددمات ،ًادددملمب رانذدددمقين رألطفدددم  ىاددد  راددد ر  ورورةد رايوياددت
 .راممه د شنا، لين

 يتلبدددددددت رى جبدددددددو  ،( : لبدددددددي  فدددددددا رملمقدددددددت 2002لرددددددد  راذزادددددددز يوإدددددددر   لبدددددددر ةشدددددددمو  -2
 راممه د. ،رانص ات

إبسددددبت لددددماي  ،(: راذددددالى راسدددبوكر اب فدددد  1993ةودددوى ديدددد ر اي لردددد  راسدددلمة و)خدددد و     -3
 رانذ ات، راكوال.

 –اتماصدددب  –خصمرصدددب  –بملب أإددد ر( : رالوحددد  را فدددوار 2005إوإدددن شدددما  راجبردددر   -4
 يؤإست لالء را ان . ،إوةام –ويتم  ، 1ط  ر.لالةب

. ( : رأل تدد ت رال  وادددت األطفدددم  ذوى رىحلامةدددم  راممكدددت2004راسددي  لرددد  راعردددر راسدددي    -5
 يتلبت رى جبو رانص ات. : راممه د

، 1ط .رموةرا رااسددر رابصدد ى وراسددنذر(:  2001راسددي  لبددر راسددي  ، امرمددت ياندد  يدد ة    -6
 راممه د: يتلبت راع ضت رانص ات.

( : اذددد ا  راسدددبوا راذددد ور ر اددد ى رىطفدددم  لمإدددلم ر  ي  دددميه 1992كدددبار لرددد  رافلدددم    -7
كبادت  ،ةإدمات وكلدوةر  . ابذالى راجنملر لمابذ  و   ميه ابلد ةا  لبدر ران دمةر  رىةلنمهادت

 ةميذت طع م. ،رال  ات 

يتلبددت . رامددمه د: دلمقددت رالوحدد  لعدد  رألطفددم  ( : را راواددت2000إددبانم   إددي  لردد  رادد حنن  -8
 زه رء رات ن.

، 1رانجبددددد   ،( : إددددداتواوةات ذوى راامةدددددم  راممكدددددت2001لرددددد  راددددد حنن إدددددي  إدددددبانم    -9
 يتلبت زه رء رات ن. ،راممه د

يتلبدت   ،1 رانجبد  .راممكدت راامةدم  ذوى  إداتواوةات) : 2000 إدبانم   إدي  راد حنن لرد  -10
 . راممھ د،زه رء رات ن 

 ،(: اذدد ا  إددبوا رألطفددم  راذددمواين وذوى رىحلامةددم 2004راتددمص  راسددي    راذزاددز لردد -11
 راممه د. ،ي كز رافلح اب بملت
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 ،االإد د ورىقلصدموى رىةلندملر رانلسدوى  ياادمى ، : ( 2006 )راتدمص راسي  راذزاز لر   -12
 راممه د. ،رانص ات رأل جبو يتلبت

 –اصدددددعاف م  –اذ اف دددددم  ،انذدددددمن ( : إددددداتواوةات را فددددد  ر2005يانددددد  أحنددددد  خ دددددمب    -13
 ورة راثممات. ،، لنم 1رال خ  راذالةر. را بذت –أإبمي م   –اتماص م  –أل رو م 

( : ةلمرددت ذوى رىحلامةددم  راممكددت ادددر 2015ياندد  أحندد  لردد  رابددمقر أحندد  رامددوار    -14
يذ دد  را ةرإددم  وراباددوو  ،ةإددمات يمةسددلي   يدد  يعتددوةد ،يصدد  ولالقل ددم لمالعناددت رابتدد ات

 ةميذت راممه د. ،رمحصمرات
( : اصدددددناي ي  دددددميه العنادددددت راسدددددبوا رىةلندددددملر األطفدددددم   2001همادددددت ادددددؤرو كندددددم  راددددد ان   -15

ةميذددددددددت  ،يذ دددددددد  را ةرإددددددددم  راذباددددددددم اب فواددددددددت ،رانصددددددددميين لنلالزيددددددددت ورو . ةإددددددددمات وكلددددددددوةر  
 لين شنا.

األطفدددددم  ( : اصدددددناي ي  دددددميه العنادددددت راسدددددبوا رىةلندددددملر  2001همادددددت ادددددؤرو كندددددم  راددددد ان    -16
 ةميذت لين شنا. ،يذ   را ةرإم  راذبام اب فوات ،رانصميين لول رض رالوح . ةإمات وكلوةر  

 وطد ن  رألإدبمب – ويتدتالاھ را فد  اعنادت يوإدولت : ( 2003  و)خد و   كدمون رسد ات  -17

 راممه د. ،ابمء اب بملت ورة ،راذالى

 شدبمب يؤإسدت ،  هعادترا رملمقدت ذو   رألطفدم  إداتواوةات ،(2006  ، دوة لصدم  إد ات  -18

 .راممه د ،راجميذت
 رملمقدت ذو   األطفدم  رالكافدا راسدبوا ي دمةر   ،(2010،  ةنذدت إدي   مكد  را شدي  لرد   -19

 .ورة رازه رء را امض، ،1ط راذمبات،
 ،1ط ،رانذدمقين األطفدم  ادد ةارا ي  دميه ،(2003  ،ةندم  رام يد  & يعدر راا اد ى  -20

 وراعت . اب بملت رافك  ورة لنم ،
 ،ابدمء ورة رالوةادب، و رمهندم  يدين راذمبادت رملمقدت ،(2001  ياند  كمشدف، ادؤرو ندم رر  -21

 راممه د.

 .لنم  ،حمي  ورة ، ورا هعات راذمبات رملمقت ،(2007  ،حسن راب ال لر  ا ى  -22
 ذوو رألطفددم  ،(2004  ،يدد ا ( ا انددم  إددتوى يي  دد   ا ةنددت  &ورادد ر نم  يوشددي   -23

 .راكل  ، لمايراممه د راممكت، رمحلامةم 

 رانسي د. ورة لنم ، راممكت، رال  ات اا يم يت ،(2003  ،يفبح كوراات ااسي   -24
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