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 شيساء عبجالعديد دمحم أبػزيج
ر، القاٌري، هصر.  قسؼ رياض اٚطفال، كمية الدراسات اٚىساىيً، جاهعً اٌٚز

 dr.shaimaaabouzaid.56@azhar.edu.comالبريد اٚلكتروىْ: 

 : السلخز

تإدٓدددد  الإاجدددات اللفسدددية لددددض  طفدددال الرو دددً  دددعال ىىٍٓددددل ال إددد   لدددِ
السمع ،التعرل عمِ هٍارات لغة الجسد الملاس ة ٖطفال الرو دة    دعال 

٘شددد اع  عدددض   الإاجددددات  تصدددميؼ ارىددداه  قددددا ؼ عمددِد لغدددة الجسددددد    السدددمع ،
لتإقدددن هدددؽ  اعميددًد ذلدددػ  ا ، ولفسدددية  لددددض  طفدددال الرو دددة    دددعال السدددمعال

لفسية  لدض  طفال  ال ِ  ش اع  عض  الإاجات البرىاه  القا ؼ عمِ لغة الجسد 
طفددٛ وطفمددً  02. تكؾىددع عهلدًد ال إدد  هددؽ  ع ددرون الرو ددة   ددعال السددمع

سدددلؾات ، هقسدددمهؽ ادددهؽ  7: 5 دددعال السدددمع  دددِ هرةمدددة الرو دددة هدددؽ  هدددؽ
 طفددددددال هجمؾعددددددً تجريبيددددددة وع ددددددرة  طفددددددال هجمؾعددددددً  ددددددا ظة.  02ع ددددددرة 

ددددِ   لجؾدىدددد   ) رسددددؼ الرجدددد  الدددد كا    خت ددددار سددددت دهع ال اةدددددة  دوات : ٌو
 ددددعال  اللفسددددية المصدددؾر ٖطفددددال  الرو دددً  هؿيدددداس الإاجدددات ( ،ٌدددؾس 
الرو دة   لافدالإاجدات اللفسدية  ٖط قة هٛةغدة  ظا  عداد ال اةدة، -السمع

برىدداه  قددا ؼ عمددِ لغددة  عددداد ال اةدددة ، و  -اؾاسددظة المعممددة  ددعال السددمع 
الجسد٘شددد اع  عدددض   الإاجدددات  اللفسدددية  لددددض  طفدددال الرو دددة    دددعال 

 دددروا ذات   عدددداد ال اةددددة. وقدددد  سدددفرت ىتدددا   ال إددد  عدددؽ وجدددؾد  - السدددمع
تدددر درجدددات  طفدددال المجمؾعدددة التجريبيدددة  دددِ دٚلدددة  ةصدددا ية ادددهؽ هتؾسددد  ر 

اللفسدددية  الؿياسدددهؽ القبمدددِ وال عددددض لتظبهدددن البرىددداه  عمدددِ هؿيددداس الإاجدددات
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وجؾد  - . عال السمع   لصالح الؿياس ال عدض الرو ة  ٖطفال المصؾر 
اهؽ الؿياسهؽ القبمِ و ال عدض عمْ هؿيداس  لممجمؾعً التجريبية  تإسؽ ىس ة

تؾجددد  ددروا  .الإاجددات اللفسددية المصددؾر  ٖطفددال الرو ددة  ددعال السددمع 
دالة  ةصدا يا، ادهؽ هتؾسد  رتدر درجدات  طفدال المجمؾعدة التجريبيدة و طفدال 

اللفسددددية  عمددددِ هؿيدددداس الإاجددددات  ددددِ الؿيدددداس ال عدددددض المجمؾعددددة الةددددا ظة
 . السدمع   لصدالح المجمؾعدة التجريبيدة دعال الرو ة  ٖطفال   المصؾر 

ٚ تؾجدددددد  دددددروا ذات دٚلدددددة  ةصدددددا ية ادددددهؽ هتؾسددددد  رتدددددر درجدددددات  طفدددددال 
المجمؾعددة التجريبيددة  ددِ الؿياسددهؽ ال عدددض و التت عددِ لتظبهددن البرىدداه  عمدددِ 

  عال السمع . الرو ة  ٚطفالاللفسية المصؾر  هؿياس الإاجات 

 - طفال الرو ً  –ت اللفسية الإاجا  –:لغً الجسد  الكلسات السفتاحية
  عال السمع
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A Program Based on Body Language to Satisfy Some of 
The Psychological Needs of Hearing-Impaired 

Kindergarten Children. 

Shaimaa Abdel Aziz Mohamed Abu Zaid 

Department of kindergarten, Faculty of Humanities, Al-Azhar 
University, Cairo, Egypt. 

Email: dr.shaimaaabouzaid.56@azhar.edu.eg 

Abstract:  

The research aims to determine the psychological needs of children 

with kindergarten hearing impaired; identify the appropriate body 

language skills for kindergarten children with hearing impairment; 

designing a body language-based program to satisfy some of the 

psychological needs of hearing-impaired children and verify the 

effectiveness of that program based on body language in satisfying 

some of the psychological needs of children with kindergarten 

hearing impaired. The research sample consists of 20 children 

(males & females) of hearing-impaired children in kindergarten 

from 5: 7 years, divided between 10 children experimental group 

and 10 children Control group method. The researcher used a test of 

intelligence- Drawing of the Man by Florence Goodenough, 

Psychological Needs Scale for Hearing Impaired Kindergarten 

Children (Prepared by the Researcher) and  Note card psychological 

needs of kindergarten children with hearing impaired (Prepared by 

the Researcher) tools . A program based on body language to satisfy 

some of the psychological needs of children with kindergarten 

hearing impaired (Prepared by the Researcher). There are 

statistically significant differences between the average scores of 

children of the experimental group in the pre and after measurement 

to apply the program on psychological needs photographer 

measurement for hearing impaired kindergarten children (after 

scale). There is improvement rate of the experimental group 

between the pre and after measurement on psychological needs 

photographer measurement for hearing impaired kindergarten 

children. There are differences with statistically significant between 

the children of the experimental group and the children of Control 
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group in after measurement psychological needs photographer 

measurement for hearing impaired kindergarten children for 

experimental group. No statistically significant differences between 

the average scores children of the experimental group children in 

the after and tracking measurement on psychological needs 

photographer measurement for hearing impaired kindergarten 

children.  

keywords:- Body language, Psychological needs- Hearing 

impaired, kindergarten, children. 
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ااا  الفسسية    بعض احل إلشباع  برنامج قائه على لغة اجلسد 
 ضعاف السنعروضة لدى أطسال ال

 إعجاد

 شيساء عبجالعديد دمحم أبػزيجد/

هدرس  قسؼ رياض اٚطفال كمية الدراسات 
ر  القاٌري  اٚىساىيً جاهعً اٌٚز

 حقديم :

ا  ن هرةمة   ا عؽ غهٌر الظفؾلة الم كرة لٍا العدٓد هؽ ال صا ص التِ تمهٌز
هؽ هراة  اللمؾ اٚىساىِ  اٖخرض،  ؼيعتبر الا  ش صية الظف  وإش اع 

لً تأثهر  ٚ يمإِ هدض الإياة،   يةاجاتً  ْ  السلؾات السع اٖولِ هؽ عمر 
ٌا عمِ ال برات التِ يمر اٍا الظف   ِ ٌ ي المرةمة تلعكس آثار  وذلػ ٚن 

ٓلمؾ قً  و عدم تؾا قً اللفسِ  ِ  هستقب   ةياتً ، ولكِ ش صهتً وتؾا 
  فرصال  ًا  ٚاد هؽ  تؾا ر اهئً  هلة تتؾا ر  هٍا العدٓد هؽ الظف  ىمؾًا سميم

ًٚ ٚ ةرهاىًا ٚو ه الغة ال والمماراسات   متلؾعة ٘ش اع ةاجاتً  ش اعًا هعتد
 سالهر  ر الم كرة  يكتس لةة الظفؾ كما  ن الظف   ِ هرةم  ِ ا٘ش اع،

ولكِ ٓتمكؽ  التؾاص  الم تمفة التْ اٍا ٓتؾاص  هع أخريؽ هؽ ةؾلً.
  الظف  هؽ التؾاص    ك   عال داخ  هجتمعً ٚاد هؽ تؾا ر ىماذج جهدة 

، تت ك  هعتقداتًل لٍ ي اللماذج ٌؾ اٚسمؾب الصإيح  المإاكاة والتقمهدٚن 
لما ٓؾاجًٍ هؽ هؾاق  ه تمفة  ْ المجتمع ال ي  ي ادراكا إكتمال و  ،وهفاـيمً

  ْ  الغ ٌتمامإوبراهجٍا، و ى ظتٍا   الم كرة التربية تإغِ ل ا،يعيش ؼيً



 

 

1550 

المستؾيات المإمية واٚقميمية والدولية، لكؾىٍا ةن هؽ ةقؾا الظف ،  جميع
 واٚسرة، والمجتمع كك .

 ٌام ولٍما دور  اٖسرة   والرو ة واول اهئة تعميمية واجتماعية لمظف  ٌِ  

مدا  مدا دة  ، وتظدؾر ش صدهتً  الظفد ىمدؾ    ِ  هدؽ  جد   ةجدر اٚسداس  ٌو
 هتعمؼ الظفد   ىمدا   فسية واٚجتماعية واٖخٛؾية،  ش اع ةاجاتً المادية والل

ا ي دددعر الظفدددد  مددددالمجتمدددع وؾيمددددً وتقالهددددي، و دددِ عمٍالتكيدددا والتفاعددد  هددددع 
والتل ددئة السددؾية تقتةددْ هعاي ددة الظفدد   اٚىتمددا  واٖهددؽ والدددل  والإلددان. 

 واٖهدان   ع  الإدر والعظد دلؾس   سدري سدميؼ اؾجدؾد اٖب واٖم  دْ جدؾ ه
 .ويتمتع ادل  العا مة 

ٌتمام كبهر  ْ   هؽ المجاٚت التِ شٍدت  جال التربية ال اصة ويعتبر ه
ن كان الٍدل هقتصر عمِ تكيا ذوي اٚةتياجات ، ؼ عد  فترات اٚخهرة ال

دال التربية ال اصة  ال اصة هع ا٘عاقة، والتعايش هعٍا،  ص إ ع ٌ 
تإقهن عمِ  ش اع ةاجتٍؼ  و   العم     مستؾض   ة  لمإياة هد   تعمنت

ؼ وتعميمٍؼ، وتلمية وتظؾير قدراتٍؼ ليكؾىؾا ه اركهؽ و عالههؽ  ْ  السميؼ ىمٌؾ
 ىعؼ هللا عمِ ا٘ىسان العؼ كدهري ، وهلٍا ةؾاسً التْ تعد لقد المجتمع.  و 

ىؾا  ي عمِ العالؼ ال ارجْ ، ولك  ةاسة وعيفة تقؾم اٍا وتسٍؼ  ْ ت كه  
المسئؾلةعؽ تؾصه  اٖصؾات ٌْ ةاسة السمع ً، و   كاري وهدركاتً لما ةؾل

لهتؾاص   ٌْ هسئؾلة الت اطر لدض الظف ، وبالتالْ، والكٛم لٙىسان
دا ً فاع  ، ويؿيؼ عٛقات هع أخريؽويت  .  وي  ع ةاجاتً ويإقن ذاتً وٌ 

هدرك هؽ   الصغهر ٓبد   ِ التفاع  هع هجتمعً هل  ىعؾهة  عا ري   الظف 
الفسهؾلؾجية  البداية  رورة  صدار  صؾات ليج ب اىت اي  هً لتمبية اةتياجاتً

  هً هئً هد  اللماذج المإيظة ايً  ِ الب ، وهؽ خٛل اٚستماع لصؾت
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تً لتكرار  ،وهعممتً ور اقً  وها ٓتمقاي هؽ  وشاٌدي  وتقمهد ها سمعً وهإاٚو
والمٍارات المغؾية المتمدمة  ْ  ،تعزيز لفغْ يكتسر اٖصؾات الكٛهية

ت، وهعاىْ اٖلفاظ،   ،واست داهٍا  ْ المؾاق  الملاس ةهدلٚؾ

هٍمدًا وةهؾيدًا  دِ  ن ةاسة السمع  تدددض دوراً  أ (3002) عيذ جالل  وأوضح
ةيدداة ا٘ىسددان، وبدددوىٍا يصدد ح ا٘ىسددان سددجهؽ عددالؼ هددؽ الصددمع والسددكؾن، 

 دددِ وال ددؾل هددؽ اٖخظدددار التددِ تإدددث  عددالؼ صدداهع هجٍددؾل تغمفدددً الـر ددة
الملدددزل والرو دددة  وال دددارع والمدرسدددة، عدددالؼ خدددال هدددؽ اىفعددداٚت المغدددة التدددِ 

ا ا٘ىسددان هددؽ خددٛل الكممددات،  ددإدراك ا٘ىسددان  لعالمددً يعتمددد عمددِ يست ددعٌر
ميدددة  المعمؾهدددات التدددِ يإصددد  عمهٍدددا عبدددر ةؾاسدددً الم تمفدددة،  وبدددالرغؼ هدددؽ ٌ 
دؼ  جميع الإؾاس  ِ عممية اٚتصال والدتعمؼ واللمدؾ،  دإن ةاسدة السدمع تعدد ٌ 

ويتظدؾر اجتماعيدا ٌ ي الإؾاس،  مدؽ خٛلٍدا ٓدتمكؽ ا٘ىسدان هدؽ تعمدؼ المغدة، 
 (75, 3002)عيذ جالل ,                         .علاصر اهئتً يفٍؼ واىفعاليًا، 

وبالتددالْ  ددإن  ي قصددؾر  ددْ ةاسددة السددمع ٓدددثر  السددمر عمددِ جميددع جؾاىددر 
وهددددا ٓترتددددر عمددددِ ذلددددػ هددددؽ ه ددددكٛت ىفسدددديً، واجتماعيددددً،  ،ش صددددية الفددددرد

هاجددة عبهد،وخؾلدة ،  (0227 اروا الروسدان) ها كدي ك  هؽٌو ا ، وتعميميً
يؼ الزريقات)( ،0227يإْ.)  دع   تدأثهر  نةهد   شداروا الدْ ( 0229اارـا
هددؽ  الإدددادد  الكددٛم، سددماع  عمددْقدرتددً  عدددم هجددرد لدديسالظفدد   عمددْالسددمع 

عمِ التعبهر عؽ العؾاط   قدرتًعدم لتفاعمً وكفا تً اٚجتماعية، تؾاصمً، و 
 .لً الم تمفة همآدثر  السمر عمِ جؾاىر اللمؾ واٚىفعاٚت و ٍمٍا،

( 0227035هاجدددة عبهد،وخؾلددة يإددْ ، ( )035، 0227لروسددان، ) دداروا ا
يؼ الزريقات،)  (85، 0229اارـا
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دور  يجدااْ  ددْ تيسددهر لٍددا  غددة الجسدد ل أن  (7107)جييححان عححدامتػضح  و
 شدارات الجسددية المتعدددة،الم ترك هؽ خٛل ا٘يما ات وا٘ التؾاص  عممية 

، اد  المؾاقد  اٚجتماعيدة  ِوقرا ة تعبهرات الؾجً الم تمفة، و و اع الجسد 
العاه  المإفز اهؽ الكممات التْ ٓتؼ تلاقمٍا  ثلا  عمميدة التؾاصد  هدع وتعتبر 

خريؽ هؽ  ج  تعزيز المعلْ،  المعاىْ ٚ تأتْ هدؽ الكممدات وةددٌا ولكدؽ أ
هؽ خٛل لغة الجسد  ٍْ تلق  رسا    ملية سرية غهر تمدػ العمليدة، وتقدؾم 

المصددداة ة    جدددزا  الجسدددد، وتتةدددمؽ الإركدددات عمدددِ التؾاصددد   اسدددت دام كددد
مؽ  يًةدددا الرسدددا   التدددْ ٚ وةتدددِ  ثلدددا  التفكهدددر، وتتةددد ىصدددات،ا٘و إددددٓ  لم

 ، إرسددددالٍا  ةتددددِ  صدددد ع القدددددمو  هددددؽ الددددر س  الجسددددؼرسددددمٍا ٓلتددددْ واتتؾقدددد  
فٍؼ هلٍا عتبر لغة ي  تٌتزاز  عةا  الجسؼ ا  إركات آٖدض وإيما ات الر س، و 

ًٚ، العدٓد هؽ اٖ وقد ت تم   ،ستإساىاا و  غة اً شيا   قد تعلِ ر ةًا  و قبؾ
همدا  وتتااهؽ  ِ هعاىهٍا هدؽ هجتمدع ٔخدرآخر، ىفس ا٘شارة هؽ هؾق   لِ 

 .يجعمٍا لغة ت  ع  لدض هست دههٍا العدٓد هؽ الإاجات

 ( 5, 7107, جييان عدام) 

لمتإقدن هدؽ تدأثهر ارىداه  قدا ؼ عمدِ لغدة   ا  قدهع ال اةدة عمِ ٌ ي ال إد  ل
لدددددض طفدددد  الرو ددددة   ددددعيا  د ٘شدددد اع   عددددض  الإاجددددات اللفسددددية الجسدددد

 السمع.

ى:وتداؤالتهىىمذكلةىالبحث

اد  اٚةساس  م كمة ال إ  هؽ خدٛل اطدٛع ال اةددة عمدِ  عدض المراجدع، 
والدراسات العممية، والتْ اشارت الِ تأثهر  ع  ةاسة السمع عمدِ جؾاىدر 

مؾ الظف   الم تمفة لما تسب ً هؽ قصؾر  ْ اسدت دام التؾاصد ، والد ي يعدد ى
 اٚطفددال ال اةدددة   ةتكدداك وكدد لػ ، اللفسديةعاهد  ٌددام لعدددم  شدد اع الإاجددات 
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ة  مدٓلددددة ىصددددر ) داخدددد  هؾسسددددة  ددددعال السددددمع  أةددددد المدسسددددات ال هريدددد
(، ةه  ٚةغع عدم تفاع  اٖطفال هدع  عةدٍؼ الد عض لعددم قددرتٍؼ رسالة

عمِ التؾاص  )المفغدْ، وغهدر المفغدْ(، وكد لػ تركهدز الم در ات عمدِ تعمديؼ 
اٚطفددال لغددة اٚشددارة، عمددِ الددرغؼ هددؽ قدددرة اٚطفددال عمددِ السددمع والكددٛم، اذا 
تؾا رت  عض المعهلدات عمدِ ذلدػ لتعزيدز ىقدا  القدؾض لددٍٓؼ وتلمهتٍدا وإشد اع 

(هددددؽ 02( هددددؽ ه ددددر ات الرو ددددة ، و)02ةاجدددداتٍؼ ،وبعقددددد هقددددا ٛت هددددع )
 هٍددات اٖطفددال  شدداروا جميعددًا  لددِ  ن  عاقددة  ددع  السددمع تدددثر سددم ًا عمددِ  
 شدد اع ةاجددات اٚطفددال ،  هددد  الإاجددة  لددِ )الإددر و اٚىتمددا  ، واٚهددؽ ، 

و سدددفرت ىتدددا   اٚسددت اىة  اسدددتظٛع الدددر ض كمددا ٌدددؾ هؾ دددح  واٚسددتقٛلية (
 (.0 ال ك )

 
 ( 0شكل )

أميات االشفال ضعاف الدسع  و , الخوضة ندب وجيات نطخمعلسات  
 حاجات االشفال  ضعاف الدسع ل

  



 

 

1554 

 ( ها ٓمْ:0يؾ ح شك  )و 

عمددددِ  %(هددددؽ اٖهٍددددات اكدددددوا92%(هددددؽ المعممددددات، وىسدددد ة)95ىسدددد ة ) -
 لدٍٓؼ. ٚش اع الإاجة الْ اٚهؽ اةتياج اٚطفال  عال السمع 

عمددددِ  %(هددددؽ اٖهٍددددات اكدددددوا92%(هددددؽ المعممددددات، وىسدددد ة)95ىسدددد ة ) -
 اٚطفال  عال السمع ٚش اع الإاجة الْ المعر  لدٍٓؼ.اةتياج 

 %(هددددؽ اٖهٍددددات اكدددددوا عمددددِ 92ىسدددد ة)%(هددددؽ المعممددددات، و 92ىسدددد ة ) -
 ٚش اع الإاجة الْ التقب  لدٍٓؼ. عال السمع اةتياج اٚطفال 

%(هددددؽ اٖهٍددددات اكدددددوا عمددددِ 82سدددد ة)%(هددددؽ المعممددددات، وى85ىسدددد ة ) -
اٚىتمدددا   الإدددر و ة الدددْٚشددد اع الإاجددد دددعال السدددمع اةتيددداج اٚطفدددال 

 لدٍٓؼ.

 %(هددددؽ اٚهٍددددات اكدددددوا عمددددِ 92ىسدددد ة)%(هددددؽ المعممددددات، و 85ىسدددد ة ) -
 لدٍٓؼ. اٚستقٛلية ٚش اع الإاجة الِ   عال السمعاةتياج اٚطفال 

%(هددددؽ اٚهٍددددات اكدددددوا عمددددِ 85سدددد ة)%(هددددؽ المعممددددات، وى82ىسدددد ة ) -
 دقة  اللفس ٚش اع ةاجة  تقدٓر ال ات وال عال السمع اةتياج اٚطفال 

 لدٍٓؼ.

 ات  كدددددوا عمددددِ %(هددددؽ اٚهٍدددد85%(هددددؽ المعممددددات، وىسدددد ة)85ىسدددد ة ) -
 لدٍٓؼ. ٚش اع الإاجة الْ الكفا ة   ةتياج اٚطفال  عال السمع

ؾجد العدٓد هؽ ٓتةح هماسبن  تفاا هعممات اٖطفال، واٖهٍات عمِ اىً ت
كْ  عال السمع  اللفسية، التْ يجر  ش اعٍا لدض اٖطفالالإاجات 

يستظيعؾا التكيا هع  ىفسٍؼ وهع هؽ ةؾلٍؼ وهع المجتمع   ك  عام.ل ا 
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 عال  اللفسية لدي اٚطفالاش اع  عض اٚةتياجات  يإاول ٌ ا ال إ 
 .خٛل ارىاه   لغً الجسد  هؽالسمع 

ىالبحث:ىتداؤالتى

ت يإاول ال إ  ا  :ةاٚتي لإالْ اٚجا ة عمِ التساٚؤ

 روا  اهؽ   طفال المجمؾعة التجريبية  ِ الؿياسهؽ  ٌ  تؾجؾد  -
اللفسية  القبمِ وال عدض لتظبهن البرىاه  عمِ هؿياس الإاجات

  ؟  عال السمع الرو ة  ٖطفال المصؾر 

تؾجد  روا اهؽ    طفال المجمؾعة التجريبية و طفال المجمؾعة ٌ   -
  مصؾر اللفسية ال عمِ هؿياس الإاجات  ِ الؿياس ال عدض الةا ظة
 ؟ عال السمعالرو ة  ٖطفال 

تؾجد  روا اهؽ  طفال المجمؾعة التجريبية  ِ الؿياسهؽ ال عدض و ٌ  -
 اللفسية المصؾر  التت عِ لتظبهن البرىاه  عمِ هؿياس الإاجات 

  عال السمع ؟ الرو ة  ٚطفال

 أهدافىالبحث:ى

 ييجف البحث إلى: 

التْ يجر اش اعٍا لدض  طفال الرو ة  اللفسية  تإدٓد الإاجات -0
  عال السمع .

  عال السمع.ة الجسد الملاس ة ٖطفال الرو ة تإدٓد هٍارات لغ-0

اللفسية  جات٘ش اع  عض الإاتصميؼ ارىاه  قا ؼ عمِ لغً الجسد  -3
  عال السمع.الرو ة  طفال ٖ
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  الإاجات  ْ  ش اع لغً الجسد قا ؼ عمِ التإقن هؽ  اعمية ارىاه  -4
  عال السمع.الرو ة طفال اللفسية ٖ

 أهموةىالبحث:ى

مية ال إ  هؽ خٛل اللتا   التْ ٓتؼ تإؿيقٍا ؼيما ٓمْ:   تبرز ٌ 

تؾ هر غر ة  عممية التعميمية،  ةرورة تفهد ىتا   ال إ  القا مهؽ عمِ ال -0
 .الرو اتهصادر هجٍزة  جميع 

 عدددداد يمكدددؽ اٚسترشددداد التدددا   ال إددد   دددْ تؾجيدددً ىغدددر القدددا مهؽ عمدددِ  -0
 أٌميدددة تعزيدددز ىقدددا  القدددؾة لددددٍٓؼ هدددؽ رو دددة البدددراه  التربؾيدددة ٖطفدددال ال

 . خٛل اٌٚتمام ا قايا السمع، والعم  عمِ تإسهلٍا

اسدددالهر تؾعيدددة اٖهٍدددات وهعممدددات ريددداض اٖطفدددال  لدددِ اىتقدددا  واختيدددار  -3
 اٚطفال  عال السمع.التؾاص  الملاس ة هع 

 :وىغريا ً  :تعر ٍا ال اةدة اجرا يامرصلحات البحث

ك  الرسدا   التدْ تقدؾم  ال اةددة  ع ارة عؽ: Body Languageلغة الجدج 
 إرسالٍا  لِ اٚطفال  عال السدمع   دِ هرةمدة الظفؾلدة الم كدرة  واسدتؿ الٍا  

لٛطفدددال هدددلٍؼ  ظريقدددة هقصدددؾدة  ، اٍددددل  شددد اع  عدددض الإاجدددات اللفسدددية  
  عال السمع  ِ هرةمة الظفؾلة الم كرة  

 الحالي: بحثتتزسغ لغة الجدج األبعاد التالية فى الو 

" دراك واعدددْ هدددؽ الظفددد  :  Body Awarenessالحححػعي بالجدحححج  -
 ددددعيا السددددمع  جسدددددي و جزا ددددً الم تمفددددة، و ٍددددؼ وهعر ددددة وعددددا   ٌدددد ي 

  اٖجزا  وقدراتٍا وإهكاىاتٍا الم تمفة
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اهكاىية استدمار ةاسة ا٘ صار : ٌؾ  Eye Contactالتػاصل البرخي  -
 ال سيظة.ستؿ ال الرسا   إإرسال و  ْ التفاع  اهؽ ش صهؽ  و  كدر ك

"تلاسدر الصدؾت هدع هؾاقد  اٚى دظة  :Voice Toneالرحػت  مدتػى  -
الم تمفة هؽ ةه  هسدتؾض اٚرتفداع واٚى فداض، وىبدرة الصدؾت، وطريقدة 

  صداري  إسر اٚىفعاٚت الم تمفة" 

ؼ ٌددْ ةركددات  عدض  جددزا  الجسدد:  Body Gestureالجدححج  إيسححاءات -
سدددددتجا ة لمدهدددددر هدددددا، ة،  و اٚو  رسدددددال رسدددددال عدددددؽ  كدددددرة  و هعلدددددْ ر لمتعبهددددد

 الر س والهد واٖكتالكاست دام 

: ٌْ الملظقدة المإيظدة  جسدد Personal Spaceالسداحة الذخرية  -
وت عري  اٖهان، وي عر  عدم الراةة  ،ال  ص،وتقاس  فرد ذراعية لٗهام

 عمهٍا يوالقمن علد التعد
: Feelings &Facial Expressionsاالنفعححاالت وتعبيححخات الػجححو -

كمدً، تغٍدر ةالدة ال د ص اٚىفعاليدة ةالة اىعكاسدية واعيدة ت دم  الجسدد 
والمزاجيددددددة الداخميددددددة، وتدددددددثر عمددددددِ السددددددمؾك الغدددددداٌري لمفددددددرد، ووعا فددددددً 

  الفسهؾلؾجية، وخبراتً ال اتية

 Hearing impaired kindergartenأشفال الخوضة  ضعاف الدحسع

children: 

 ٌددؼ اٚطفددال الممتإقددهؽ  الرو ددات  التا عددة لممراكددز المغؾيددة، التا عددة لم ددئؾن 
ؼ ادهؽ ) ( سدلؾات، ويتدراوح ىسد ة 7: 5اٚجتماعية، او ال اصة وتتراوح  عمداٌر

 ( ديسهب .62-32السمع لدٍٓؼ هااهؽ)
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 Psychological Needs :  شفدية الحاجات ال

واجتمدداعْ( تتأثرال  صددية  مقدددار ،تربؾي، ر ىمددا ْ )ىفسددْمددهظع ددارة عددؽ  
ددا الم تمفددة هددع تكيددا الظفدد   ةددداث هلددً والغددرض  ، شدد اعً  ددْ هراةدد  ىمٌؾ

   سددتةالإاجددات   ددْ ال إدد  الإددالْ  ة ىفسددً وهددع اٚخريؽ"وقددد ةددددت ال اةددد
استمارة استظٛع ر ي ال برا ، وهعممات و هٍات   طفال الا ا عمِ  ةاجات 

الإددر   الإاجددة  لددِو ، اٚهددانٌددْ )الإاجددة  لددِ   الرو ددة  ددال السددمع ، و
تقدددٓر الدد ات والدقددة  الإاجددة  لددِو  ،سددتقٛلية الإاجددة  لددِ تإمدد  اٖاٚىتما ،و 

 وعر تٍؼ كأتْ: (المعر الإاجة  لِ و  ،كفا ة ال  اللفس ، والإاجة  لِ 

  عيا السمع  ةاجة الظف : The Need for Safetyالحاجة إلى األمغ 
الإماية هؽ  ي عؾاه  تٍدد كياىً، هما ٓزودي  الدقة الِ شعؾر  اٚطمئلان و 

ةه   ن ال ؾل يعتبر هؽ ،السميؼ تكيا والتفاع  يساعدي عمِ الو   ْ ىفسً
 لتْ تدثر عمِ ىمؾ الظف  وتسبر ا ظراب ال  صية.ا العؾاهٛ

: The Need for love/ belongingالحاجة إلى الحب واالنتساء 
مهتً  ْ جماعة " ةاجة الظف   عيا السمع   لِ ال عؾر  أىً عةؾ لً ٌ 

ؾ ٍٓتؼ اٍا  تتقبمً  ك  خصا صً التْ تمهزي وتٍتؼ ٌ ي الجماعة  ً ٌو
دال ه تركة اهلٍؼ."  وتتعاون هع   رادٌا لتإقهن ٌ 

"ةاجة الظف   :The Need for Independenceالحاجة إلى االستقالل 
 عيا السمع   لِ ال عؾر  أىً ش ص قادر عمِ ا٘عتماد عمِ ىفسً 
وهلإً قدرا هؽ ال صؾصية   ْ رعاية ذاتً وتمبية  عض هؽ هظال ً الفسً 

 كلؾع هؽ تإم  المسئؾلية."
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 -The Need for Selfالحاجة إلى تقجيخ الحات والثقة بالشفذ  

Esteem : ِةاجة الظف   عيا السمع   لِ  دراك ذاتً  دراكا  يجاايا عم"
  ىً ش ص هؾ ع تقدٓر هؽ الجماعة وت جيعٍؼ لً للجاةً وكفا تً."

الظف    "ةاجة: The Need for Efficiencyالحاجة إلى الكفاءة 
 عيا السمع  لِ الدقة  ْ اللفس وتقدٓر ال ات الا  عمِ تإقهن واقعْ 

 لٌٗدال التْ يةعٍا للفسً والتْ ٓرتةهٍا المجتمع المإي   ً."
" ةاجة الظف   عال السمع  : The Need for Playالحاجة إلى اللعب 

 ٚن يقؾم  سمؾك ٓ ع   ْ ىفسً السرور والمتعة ادون ت ظي  هسبن وبدون 
 غايات ه ظ  لٍا وذلػ هؽ خٛل صؾر هتعددة هلٍا لعر اٖدوار."

 القراءاتىالنظروةىودراداتىدابقة:ى

 : Body Languageلغة الجدج السبحث األول: 

تمام المت صصهؽ وال اةدهؽ  ْ هجاٚت  لقد استإؾذت لغة الجسد عمِ ٌا
هتعددة كالمٍتمهؽ  اٖطفال ذوي اٚةتياجات ال اصة وعمؼ اللفس وال دهة 
اٚجتماعية، وي يع است دام هفٍؾم التؾاص  غهر المفغْ كبدٓ   و هترادل 

 لمفٍؾم لغة الجسد. 

ِ  طريقة  (0203شارون سآمر )و كد     ىٍا هؽ  قدم  شكال التؾاص  ٌو
للق  الرسالة ادون لغة هكتؾبة  و هلظؾقة،  الكممات ليسع سؾض جز  صغهر 
هؽ  جزا  عممية التؾاص  هع أخريؽ، اهلما تأخ  ا٘شارات غهر المفغية 

 Bodyاللصهر اٖكبر هؽ التؾاص ،  و كما ىسمهٍا لغة الجسد 

Languageدر  ىؾاع اٚتصال اىسيااية وتلاغمًا ، وتعتبر لغة الجسد  ك
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% هؽ التأثهر المتؾقع هؽ الرسا   52وبٛغة،  ٍْ هسئؾلة عؽ  كبر هؽ 
 (02، 0203شارون سآمر ، )         .لتْ ترس   لٕخريؽ  ثلا  التؾاص ا

تزاز  ن  (0205كاه  ) سٍهر  وتدكد ةركات آٖدي وإيما ات الر س، وٌا
ًٚ، تإ ٓرًا  و   عةا  الجسؼ تعتبر لغة يفٍؼ هلٍا  شيا   قد تعلْ ر ةًا  و قبؾ

استإساىًا، وقد ت تم  ىفس ا٘شارة هؽ هؾق   لِ آخر وهؽ ش ص ٔخر 
 ةسر السياا، وتت آؽ  ْ هعاىهٍا هؽ هجتمع ٔخر.

 ( 43،  0205كاه  ، سٍهر )  

 ن لغة الجسد تتكؾن هؽ ع ارات هكممة  Brno (2011) و ح اؾرىؾ   و
ال عض،  ْ شك  رسا   تلتق  اهؽ اٖ راد الم اركهؽ  ْ التؾاص  ل عةٍا 

 ْ ْ: الكممات الملظؾقة ٌو % هؽ 7وتتكؾن هؽ ثٛث  جزا  ر يسية ٌو
 ْ % هؽ الرسالة، و خهرًا لغة الجسد والتْ 38الرسالة ثؼ ىبرة الصؾت ٌو

% هؽ الرسالة، ولغة الجسد قؾاعد ت كهمٍا خاص اٍا، ولك   شارة 55تمد  
 ؾيمة خاصة كما  ْ الكممات  ْ المغة الملظؾقة جسدية

 (Brno, 2011,89)  
ٌلاك عالؼ كاه  هؽ المعمؾهات يمكؽ   ن  (0202جؾهان ) تؾ ح كارول

 ن ىعر ً عؽ اٖش اص المإيظهؽ الا هؽ خٛل هٛةغة  جسادٌؼ ورسا مً 
ة غهر المفغية، ولكْ ىفٍؼ المعلِ الإؿيقْ لٍ ي الرسا    و ا٘شارات الجسمي

يجر  ن ٓتؼ ذلػ داخ  السياا ال اص اٍا، ورؤيتٍا  ْ شك  هجمؾعات، 
وتقهيؼ هدض هٛ هتٍا لما يقال، واتساقٍا هع ها يقال، ثؼ ترشيإٍا و قًا 

   (53،  0202جؾهان ،  كارول )             لمتأثهرات الدقاؼية والمجتمعية 
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 تعخيف  لغو الجدج :  

 أىٍا ك  ها ٌؾ غهر لفغْ وي ك  هؽ (7107 )جييان عدام  ٍاعر ت
استجا ات سمؾكية ه تمفة تسٍؼ  ْ  ةداث عممية التفاع  اٚجتماعْ 
وتل يظٍا؛ هد  ةركات الجسؼ واٖطرال واٖلؾان واٖصؾات غهر الكٛهية 

 واٚقتراب واٚاتعاد والمٛهسة الجسدية، و سالهر الجمؾس والؾقؾل.

 ( 51, 7107, جييان عدام) 

ىجد العدٓد هؽ الكممات التْ ت هر  و (  ىلا 0224الؾكه  ) د ذكر سعهو 
ارتباط الجدج ،  الجدع البجن , الجثة ,  بر عؽ الجسد وهؽ ٌ ي الكمماتتع

  الجسد ي هر  لِ تفاع  الجسد هع العق   بالشفذ

 (88، 0224الؾكه ، سعهد )      

والتإمه  سؾعة عمؼ اللفس  ْ هؾ أنو  (0229 و ح  رج طً  وآخرون )و  
 أىً البلا  الجسمْ لمفرد هؽ اللاةية  Bodyعرل الجسد اللفسْ ت

الفسهؾلؾجية  معلِ  ىً الٍيك  الجسمْ وهدض اللمؾ والتلاسن اهؽ  طؾال 
الج ع واٖطرال  لِ هإي  ال صر. وتٍتؼ الدراسات اللفسية  مفٍؾم صؾرة 

مع( ،  ٍِ تعلِ  التفاٌؼ اهؽ اللاس ) و المجت Body imageالجسؼ 
ًٛ عؽ الكٛم   إشارات وةركات الجسؼ  و  عض  عةا ً،  إه  تص ح ادي
المعبر عؽ   كار وه اعر،  و تساعد هع الكٛم عمِ  يةاح المعلِ 
المقصؾد وزيادة اياىً، وبٍ ا تأخ  ٌ ي ا٘شارات والإركة دور المغة 

 (0229008 رج طً  وآخرون ،)                          ووعيفتٍا. 
ٌْ  ةد  Body Languageلغة الجسد  ن (0225همدوةة سٛهة )كر  تو 

 شكال التفاع  اٚجتماعْ اهؽ الفرد وأخريؽ هؽ خٛل التركهز عمِ لغة 
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             الجسد  ْ العهؾن، وا٘يما ات، وا٘شارات، و ع الجسؼ، الإهز المكاىْ. 
 (32، 0225همدوةة سٛهة ، ) 

ع ارة  ( لغة الجسد  أىٍا 0200و السهد ال ربهلْ )  ساهة هصظفِ ويعرل 
عؽ هجمؾعة هؽ هٍارات التؾاص  اٚجتماعْ المفغْ وغهر المفغْ كا٘يما  
واٚلتقا  ال صري، وتعبهرات الؾجً، والت ادلية، والسمؾك ا٘شاري، والتعبهر 

إدث هع ال و  لتْ تتيح لمظف  ه اركة ال برة عؽ العؾاط  و ٍمٍا وا
 (33، 0200 ساهة هصظفِ و السهد ال ربهلْ ،)             ش ص آخر.

ٚتصال  ىٍا ا (0200 و إع ةصة آل هساعد، و  ةٛم العؿ اوي، )  كما
اٖقدم واٖكدر صدقًا  ذا ها تؾ رت لرهؾزي علصر ال برة الم تركة اهؽ 

وهؽ وسا مً تعبهرات الؾجً وا٘شارات،  است دام  جزا   ، المرس  والمتمقْ
ؽ المرس  الجسؼ ال  ري وك لػ  اٖشيا  المادية التْ تإم  هعلِ ه تركًا اه

 (00،  0200ةصة آل هساعد، و  ةٛم العؿ اوي،  )والمتمقْ.            

Gregersen, T. (2013جريؽ   )  ٍاوتعر 
 أىٍا تؾاص  غهر لفغْ، غهر  

يقؾم  ً الفرد هؽ خٛل تعبهرات الؾجً وا٘يما ات، والإركات،  واعْ،
ْ ك  وسا   اٚتصال الممكلة عدا المغة المفغية  والؾ عيات، ٌو

  (Gregersen, T. ,2013,102 ) 

وتعخف الباحثة لغة الجدج بأنيا كل الخسائل التي تقػم  الباحثة  بإرساليا 
, بيجف خيقة مقرػدة بصمشيع  إلى االشفال ضعاف الدسع  واستكباليا 

إشباع بعس الحاجات الشفدية لالشفال ضعاف الدسع فى مخحلة الصفػلة 
 السبكخة  
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 العػامل األساسية لفيع لغة الجدج: 

ٌلاك خمسدة عؾاهد   ساسدية تسداعد  دْ   ن ( 0202كارول جؾهان )تؾ ح 
ْ كالتالْ:    ٍؼ وقرا ة لغة الجسد ٌو

 التْ تإدث ؼيً،  معلِ لغة الجسد ٓتغهر اتغهدر السدياا التدْ  السياا
 تإدث ؼيً. 

  هجمؾعدددة ا٘شدددارات والإركدددات والؾ دددعيات المصددداة ة والتدددْ تغٍدددر
 ددْ شددك  هعددهؽ وتعددزز ٌدددل ه ددترك، والتددْ تمددد  تمٍهدددًا رهزيددًا لمددا 

 ٓريد ال  ص  ن ٓرسمً هؽ رسا  . 

  ا دن الكممدات واٖ كدار التؾا ن اهؽ المغة الملظؾقة ولغة الجسدد،  ي تؾ
والم دداعر الداخميددة هعددًا ةهدد  تكددؾن التعبهددرات وا٘شددارات والإركددات 

 هتسقة هع ها يقال. 

  هٛ مددددة ا٘شددددارات غهددددر المفغيددددة لم دددد ص ىفسددددً، ةهدددد   ن هعر ددددة
السمؾك الظبيعْ ل  ص ها تدعؼ القدرة عمِ تإدٓد التغهرات المٍمة 

 التْ قد تظر  عمِ سمؾكً  ْ  ي وقع. 

  ة؛  جميع  شكال التؾاص  غهر المفغدْ تتدأثر  دالمؾروث الدقدا ْ الدقا
ؼ عؾاه  التأثهر  ْ لغة الجسد   ٌو ا هؽ  ةد ٌ 

  (082، 0202كارول جؾهان ،)  

وقج راعت الباحثة عشج تقجيع أنذصة بخنامج  لغو الجدج أن تقجميا 
بذححكل مبدححه يفيسححو االشفححال ضححعاف الدححسع فححى مخحلححة الصفػلححة 

ذححححجيع وتحفيححححد لالشفححححال للتعبيححححخ عسححححا بححححجا ليع  ت السبكححححخة , مححححع
 بيجف إشباع بعس حاجاتيع الشفدية .بإستخجام لغو الجدج 
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 األبعاد األساسية للغة الجدج: 

تتةددددمؽ لغددددة الجسددددد  ددددْ ال إدددد  الإددددالْ  اٖ عدددداد التاليددددة: )الددددؾعْ الجسددددد، 
، المسدددداةة  يمددددا ات الجسددددد التؾاصدددد  ال صددددري، ط قددددة وهسددددتؾض الصددددؾت، 

 ال  صية، اٚىفعاٚت وتعبهرات الؾجً،(. 
 : Body Awarenessالػعي بالجدج -0

 ن  هفٍددددؾم الددددؾعْ  الجسددددد هددددؽ المفدددداـيؼ ( 0206 و ددددإع ىٍددددِ الزيددددات) 
المست دهة  ْ هجال اٖطفال ذوي اٚةتياجات ال اصة،  ٍؼ  دْ ةاجدة  لدِ 

يجعمٍدؼ قدادريؽ عمدِ تعمؼ واكتساب هفٍؾم الؾعْ  الجسد  ْ وقع ه كدر همدا 
ا٘شدددارة وإدراك  و تسدددمية  ي جدددز  هدددؽ  جدددزا   جسددداهٍؼ  و  جسدددام أخدددريؽ 

 (045، 0206ىٍِ الزيات،)         ا٘ ا ة  لِ الؾعْ  المفاـيؼ المكاىية.

الظف  يكتسر  ْ سؽ ه كرة  ن  (0228ي كر عٛ  الدٓؽ كفا ْ و خرون  )و 
هعاىْ ودٚٚت ه تمفة عدؽ ذاتدً الجسدمية هلٍدا  ن الجسدؼ ٌدؾ هصددر قدرتدً 
ددؾ ال ددْ  الدد ي يمكددؽ تإريكددً   ددك  ه اشددر لتإقهددن هددا  عمددِ ا٘ةسدداس، ٌو
ٓريدي هؽ ةركدات وإيمدا ات و و داع، وبؾاسدظة الجسدؼ ىممدس اٖشديا  وىددثر 

 (024، 0228ا ْ و خرون ،  عٛ  الدٓؽ كف)    ً عمِ اٖشيا  ال ارجية 

اٖطفدددددال يكتسدددددبؾن (  ن  0227كاهددددد ،  ظدددددرس ةدددددا    ) وتؾ دددددح سدددددٍهر 
دؼ ٌد ي التصدؾرات ٌدؾ  تصدؾر  تدريجيًا تصؾرًا  و هفٍؾهًا عدؽ ذواتٍدؼ، و ةدد ٌ 
الجسددد الدد ي ٓتةددمؽ الددؾعْ  الجسددد و عةددا ً، ويتةددمؽ المغٍددر الجسددمْ 

قراىددً هددؽ ةهدد  ال ددك  والمٍددارات الإركيددة، ويبددد   ددْ هقارىددة جسددمً وجسددؼ  
 والإجؼ،  الؾعْ  الجسد ٓبد   ْ التكؾيؽ هل  هراة  الظفؾلة الم كرة.

 (45،  0227كاه ،  ظرس ةا    ،   سٍهر) 
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را  عبد السميع )و  يقصد  الؾعْ  الجسد قدرة (  ىً  0202ذكرت  اطمة الٌز
الظف  عمِ هعر ة  جزا  جسمً وتسمهتٍا وهعر ة وعا فٍا، ووذلػ   ِ 
دراستٍا   علؾان )صؾرة الجسؼ لدض الظف  البدٓؽ والظف  اللإيا وعٛقتٍا 
 التفاع  اٚجتماعْ( والتْ تٍدل  لِ التعرل عمِ طبيعة العٛقة اهؽ 
صؾرة الجسؼ والتفاع  اٚجتماعْ لدض  طفال ها قب  المدرسة، والتْ تكؾىع 

ٓهؽ، طف  هؽ العاد 02عهلتٍا هؽ ثٛثة هجمؾعات هؽ  طفال الرو ة )
هؽ اللإفا ( واست دهع الدراسة هؿياس لصؾرة  02هؽ البدىا ، و 02و

الجسؼ، وآخر لمتفاعٛت اٚجتماعية لٗطفال، وتؾصمع الدراسة  لِ وجؾد 
عٛقة ارت اطية اهؽ صؾرة الجسؼ والتفاع  اٚجتماعْ لدض  طفال ها قب  

را  عبد السميع ،)                       المدرسة.  (00، 0202 اطمة الٌز

ٌد ً   -ى ا   لِ ىؾعً  –وقدهع ال اةدة ى ا   علؾان  عةا  جسمِ  
 ج   ش اع الإاجة  لِ  تقدٓر لتعرل عمِ  جزا  الجسؼ والؾعْ اٍا هؽ ا

 . وقبؾل ال ات 
وتعخف الباحثة الػعي بالجدج أنو "إدراك واعي مغ الصفل ضعيف الدسع 
بجدجه وأجدائو السختلفة, وفيع ومعخفة وضائف ىحه األجداء وقجراتيا 

 وإمكاناتيا السختلفة". 

 : Eye Contactالتػاصل البرخي -7

يقصد  التؾاص  ال صري التقا  اهؽ أًه Lim, H. (2012) عرل ليمِ  
 ٖ راد  ثلا  عممية التؾاص   و التفاع . عهؽ اثلهؽ هؽ ا

Lim, H. ,2012,45) ) 
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 ن التؾاص  ال صري ٌؾ  يسر و سرع    ( 0202 و ح دمحم ةجاب ) و
 شارة غهر لفغية يمكؽ هٛةغتٍا، وي تم  ٌ ا التؾاص   اختٛل الدقا ة 
والجلس والسياا، ويلجح التؾاص  ال صري   ك    ة  علدها ٓت ادلً 
 طرال التؾاص   القدر الملاسر، والتؾاص  ال صري يجع   ثر التؾاص  

  لممتمقْ  شارات دالة عمِ الفٍؼ ٓتعمن ويص ح ذا هغزض  عغؼ؛  ٍْ ترس
 لٛستمرار  و العكس  تقدم هزيد هؽ التؾ يح.

 (077،  0202دمحم ةجاب ، ) 

التؾاص  ال صري  يإدث عؽ طرين  ن     (0202كارول جؾهان ) وذكر 
سمسمة هؽ الممإات الصادرة هؽ المرس  لمتأكد هؽ  ٍؼ أخر لً و مان 
لمإصؾل عمِ اٚستجا ة،  و هؽ المستقب  ٘عٍار اٌٚتمام  المرس   و 
 الرسالة،  ها  ذا لجأ  طرال التفاع   لِ تجلر التؾاص  ال صري  إىً يكؾن 

ًٛ لعدم اٌٚتمام،  و هدش رًا لمم  المستقب ،  و ٌروبًا هؽ هؾ ؾع دلي
الإدٓ ،  و كتعبهر عؽ ا٘ة ا   و الإزن، وقد تكؾن دالة عمِ ك ب 

    .المتإدث،  و ر ةًا لمتعاون هع الظرل أخر

     (002،  0202كارول جؾهان ،) 

 ذا استمر التؾاص  ال صري (  ىً 0202ةجاب) دمحم و ِ المقاا   و ح 
 إن ذلػ ٓدعؼ الدقة اهلٍؼ، ولكْ يكؾن  كدر  اعمية  اهؽ الفرد وأخريؽ

ثؾان، و ن تؾزع  5-4 هل غْ  ن يستمر التؾاص  ال صري لمدة تتراوح 
اللغرات اهؽ المؾجؾدٓؽ  ْ هإيظً ال صري، و ن تؾجً  عض الؾسا   غهر 

 (082، 0202ةجاب، دمحم )       المفغية هؽ خٛل اللغرات المعبرة علٍا.
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الباحثححة علححى   االعتسححاد علححى التػاصححل البرححخى كالغححة جدححج  وقححج حخصححت 
بيححجف تشطححيع  الحححػار بيشيححا واححيغ االشفححال  وتػزيححع األدوار فححي  مدححخحية  
تعخف تقلحجنى , وإسحتصاعت الباحثحة أن تخصحج ردود األفعحال السختلفحة أ شحاء 
تصبيق الشذاط  والتى تعكذ  الحالحة السعخييحة للصفحل  كسحا تطيحخ انفعحاالت 

 خيغ في التػاصل مع بعزيع البعس , تداعج في فيحع معحاني الكلسحات اآل
السشصػقحححة  وإاتدحححاا مخكبحححات لغػيحححة ججيحححجة  وإشحححباع الحاجحححة إلحححى الححححب 

 واالنتساء.

ررى وذلظ إلشباع نذاط ق  شجخة مغ أحب   وقج شبقت الباحثة نذاط  
   بالحب واالنتساء. الحاجة إلى الذعػر 
ىححػ إجخائيححا بأنححو   Eye Contactرححخي التػاصححل البوتعححخف الباحثححة 

امكانيححة اسححتثسار حاسححة اإلبرححار فححي التفاعححل بححيغ شخرححيغ أو أاثححخ 
 البديصة.ستكبال الخسائل إإرسال و ا

 : Voice Tone and Strengthشبقة ومدتػى الرػت -3

 ن الصؾت  ْ عممية التؾاص  يغٍر  ْ ( 0206ىٍِ الزيات)تؾ ح  
صؾرتهؽ اٖولِ التؾاص  المفغْ؛ ويكؾن هؽ خٛل الكممات، والداىية 

 التؾاص  غهر المفغْ ويتتةمؽ: 

 اللبرة: دا ئة/  اردة/ هممة.  -

 درجة الإدة: ثااع/ هل فض/ عال. -

 الت دٓد: كدهر جدًا/ قمه  لمغاية. -

 الإجؼ: هرتفع/ ىاعؼ/ هلاسر/ هتكم . -

 السرعة: الؾتهرة/ الرتا ة/ ا٘يقاع/ التلاسن اللغمْ.  -
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 الدقا ة: المكلة/ اللظن/ اٖسمؾب اللمظْ.  -

 العاطفة: ةزيؽ/ سعهد/ خا  / غا ر. -

 الؾ ؾح: ٌمٍمة/ تمتمة/ طرا التمف .  -

 ( 52، 0206،ىٍِ الزيات )  
وتعخف الباحثة شبقة ومدتػى الرػت في البحث الحالي بأنو 
"تشاسب الرػت مع مػاقف االنذصة السختلفة مغ حيث مدتػى االرتفاع 
واالنخفاض, ونبخة الرػت, وشخيقة إصجاره بحدب االنفعاالت السختلفة" , 

لالشباع حاجة االشفال وذلظ  فيغ الرػت  وىػ نذاط حخكى مثل  نذاط 
 . ة إلى االستقاللي

 : Body Gestureإيساءات الجدج -4 

 ن  اٖطفال  ٓبد ون  ْ  " Wetherby, A. (2008)ٓؾ ح  ويمس  
است دام  يما ات الجسد هل  هراة  ه كرة  ْ هرةمة المٍد، ةه  يستجهبؾن 

 لٙيما ات غهر المفغية "هد   ن ي ار  ا٘ص ع لمكرة تعلْ  ةةر الكرة.
Wetherby, A. ,2008,14) ) 

 ن اٚيما ات تتكؾن  هؽ  ربعة  جزا  ٌاهة  ( 0203شارون سآمر)و كد  
ْ التصؾير، والتلغيؼ،  وتدثر   دة  ْ سهر عممية التؾاص  اٚجتماعْ ٌو

  (92، 0203شارون سآمر،)                      والرهؾز، وتأثهر اٖدا . 

 ن ا٘يما ات  و ا٘شارات تست دم   كدرة ( 0200ٓ كر خالد عبد الٛي ) و
لاك  عض ا٘شارات   ْ الإياة الهؾهية  ها تؾ هرًا لمكٛم  و تأكهدًا لمكٛم، ٌو
يكؾن لٍا هعلِ هتفن عميً اجتماعيًا، ويتؼ تداولً كمؾروث ثقا ْ جمعْ، 
وتست دم ٘رسال هعلِ هعهؽ هؽ الكممات وىظمن عميً ا٘شارات الرهزية، 
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ت آؽ هؽ هجتمع ٔخر وهؽ ثقا ة ٖخرض؛ كر ع ا٘اٍام والتْ تدل ولكلٍا قد ت
عمِ المؾا قة  و كتعبهر عؽ اٖدا  الجهد، كتظؾين اٖذن  الهدٓؽ  شارة  لِ 

 عدم اٚستماع،  و كةرب الجبٍة تعبهرًا عؽ اللسيان ...  لخ.

 (88، 0200 خالد عبد الٛي ، )  

 ن اٖ عال  صؾرة عاهة وا٘يما ات  صؾرة   :Brno (2011) ويؾ ح اؾرن 
خاصة تعد هصادر هإتممة لممعمؾهات، وهؽ اهؽ اٖىما  ال ا عة هؽ 

، وهغاٌر التإية معززة والمؾجٍة، وإشارات ىعؼ ٚوا٘يما ات ا٘شارات ال
والسٛم، وإشارات الجٍ   ال ْ  هؽ خٛل ٌز اٖكتال، وا٘شارات الدالة 

مية كبهرة  عمِ الروا   والعٛقات اٚجتماعية، ويعتبر ا٘يما   الر س ذو ٌ 
 ْ استمرار عممية التؾاص ،  أةد  طرال التؾاص  يقؾل شهئًا، وأخر ٓؾهئ 
لً كردة  ع  عمِ قؾلً وتت ادل ا٘يما ات الم تمفة اهؽ طر ْ التؾاص  

 كما تست دم  ةركات الهدٓؽ وال راعهؽ ,كدٚلة عمِ الفٍؼ والمؾا قة واٌٚتمام
ًٛ  ْ عممية  هتؼ است داهٍا ليس اٍدل الإدٓ  ق ، ولكلٍا جز ًا  ص ي

 (Brno, 2011,99)                       التفاع  اٚجتماعْ            
و يةًا تمعر ا٘شارات التْ تسبن اللظن دورًا ٌاهًا  ْ عممية تعميؼ اٖطفال 

 Meadow, Goodrich) هاورد وجؾدريش المغة الملظؾقة،  فْ دراسة

Sauer & Iverson, 2007 علؾن "است دام اٖطفال لٙشارات كؾسهمة  )
لمتؾاص  هع اٖهٍات" وتٍدل الدراسة  لِ تإدٓد كيؽية تأثهر است دام 
ا٘يما ات  ْ عممية تعميؼ المغة الملظؾقة، وتكؾىع عهلة الدراسة هؽ ع ر 

هؽ خٛل  هؽ  هٍات اٖطفال، واست دهع الدراسة استراتيجية الترههز
ًٛ عؽ  ا٘شارات التؾاصمية كا٘شارة  لِ اٖشيا   و ةم  اٖشيا ،  ة
است دام  شارات الر س لمر ض  و المؾا قة، وتؾصمع ىتا   الدراسة  ن 
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اٖهٍات  تستجهر ٘شارات اٖطفال اتإؾيمٍا لكممات، وتتأثر لغة اٖطفال 
مية لتا    ال اردود   عال اٖهٍات ٘شاراتٍؼ التؾاصمية، و كدت  عمِ ٌ 

ا٘شارات اٖولِ لٗطفال  ْ تيسهر عممية تعمؼ المغة و ْ اكتساب كممات 
 جدٓدة و ْ تكؾيؽ الجم .

  Meadow, Goodrich Sauer & Iverson, 2007,66)) 

وقجمت الباحثة نذاط بعشػان روضتى الرغيخة  بإستخجام  إيساءات الجدج 
 وذلظ إلشباع الحاجة إلى االمغ 

وتعخف الباحثة في البحث الحالي إيساءات الجدج  بأنيا حخكات بعس 
أجداء الجدج للتعبيخ عغ فكخة أو معشى أو إرسال رسالة أو استجابة لسثيخ 

 ما, كاستخجام الخأس واليج واألاتاف. 

 : Personal Spaceالسداحة الذخرية  –الحيد الذخري -5

الإهز ال  صِ ) المساةة ال  صية     (0225خميفةعبد المظيا )عرل 
( أىٍا الملظقة  و المساةة التْ تإي   جسؼ الفرد، والتْ ٓترتر عمِ تدخ  
أخريؽ  هٍا استدارة الفرد وعدم شعؾري  الراةة، وتتؾق  ٌ ي الراةة عمِ 
ْ طريقة لمتؾاص  هع أخريؽ  عدة عؾاه  هلٍا الصداقة والجاذاية، ٌو

ا وتإدد ه اعرىا واتجاٌات ؼ وتتإدد المساةة ال  صية التْ اعتبٌر لا ىإٌؾ
الفرد اهتدادًا لجسمً  مإددات ثقاؼية هجتمعية التْ تتإكؼ  ْ درجة قرب 

     (00، 0225،عبد المظيا  خميفة)            اٖ راد هؽ  عةٍؼ ال عض 

 أىٍا هساةة ت همية غهر هر ية،  (0203آٚن وبههز،  اريارا ) و كما عر ٍا 
وقد ت تم  هؽ ش ص ٔخر  ْ هسا تٍا ولكؽ يجر  ن تكؾن كاؼية لي عر 

 الفرد  هٍا  الراةة، 
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هسا ات لمإهز المكاىْ ال ا عة اهؽ ( 0200خالد عبد الٛي  )وقد ةدد 
ْ ىظاقات  ربعة لمإهز المكاىْ تتمآز  ْ هساةتٍا كما ٌؾ  اٖ راد؛ ٌو

 (. 0هؾ ح  الجدول )
 ( نصاقات الحيد السكاني للسداحة الذخرية0ججول )

الشصاق  الشصاق الحسيسي
 الذخري

الشصاق 
 االجتساعي

 الشصاق العام

تقتصر ٌ ي 
الملظقة عمِ 
  راد اٖسرة، 

وهؽ تربظلا اٍؼ 
 عٛقات ةر.

هلظقة التعاه  
هع اٖصدقا   و 
شركا  العم   و 
هؽ ى عر هعٍؼ 

  اٖلفة.

التعاهٛت  هلظقة
الهؾهية  ْ ىظاا 
العم  والمعارل 
الجدد، والمستؾض 

اٚجتماعْ 
 الرسمْ.

تست دم  ْ 
الملاطن العاهة 
وإلقا  اٖةادٓ  

العاهة 
 الجماٌهرية

 0.3 –سؼ 46 سؼ 45 –سؼ 05
 هتر 

 –هتر  0.3
 هتر  3.5

 هتر  3.6

 0وىص   لِ  0 اؾصة  8
 قدم 

 قدم  أكدر  00 قدم  00 – 4

 (92، 0200 خالد عبد الٛي ، )                                          

ؾ ى ا  قصصِ ٘ش اع  وقد قدهع ال اةدة ى ا   علؾان س اا المدٓلة ٌو
 الإاجة  لِ الإر واٚىتما  
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وتعخف الباحثة السداحة الذخرية في البحث الحالي بأنيا السشصقة 
السحيصة بجدج الذخز, وتقاس بفخد ذراعيو لألمام؛ والتي يعتبخىا نفديًا 

 ملكًا لو, وتذعخه باألمان, ويذعخ بعجم الخاحة والقلق عشج التعجي علييا. 

  :Feeling and Facial Expressionsاالنفعاالت وتعبيخات الػجو -6

هتعارل  و  ساسية الؾجً   لِ ستة تعبهرات  (0202دمحم ةجاب  ) ي هر
عمهٍا عمِ هستؾض العالؼ، وتعتبر  هؽ  كدر وسا   لغة الجسد شهؾعًا 

 ويتؾا ر لٍا خاصية الصدا  ْ هعغؼ اٖةيان.

 ( 92.  0202)دمحم ةجاب  ، 

الؾجً ال  ري هؽ  ىسر الؾسا   التؾاصمية  (0203سٍهر كاه  ) وتعتبر
ؾ  مدا ة تغ ية راجعة للا  القادرة عمِ تؾصه  الم اعر ا٘ىساىية، ٌو
ولٕخريؽ  ْ تفاعٛتلا الهؾهية،  مؽ خٛل ىستظيع  تح  و غمن قلؾات 
التؾاص  هع أخريؽ،  الؾجً يإتؾي عمِ عةٛت  كدر هؽ  ي كا لات 

ًا لت من هجمؾعة هعقدة هؽ الرسا    خرض، وتجتمع ٌ ي العةٛت هع
اٚىفعالية، وقد قسمع ٌ ي اٚىفعاٚت  لِ  ساسية وثاىؾية؛ وتتةمؽ 
اٖساسية "ال ؾل، والغةر، والفرح، والدٌ ة، واٚشمئزاز" والتْ يفٍمٍا ك  

ا تقدهًا.   اللاس  ْ  ىإا  العالؼ، اد ًا هؽ  كدر الدقا ات ادا ية ٖكدٌر

 ( 78 ، 0203،سٍهر كاه  )  

لك  عاطفة هؽ العؾاط    ن   Gregersen, T. (2013) وي كر جريلس 
تأثهرًا خاصًا عمِ هٛهح الؾجً،  إذا غةر  ةدىا  و ةزن  و  رح عٍر  ثر 
لك  هؽ ٌ ي العؾاط  عمِ وجًٍ، وهعلِ ٌ ا التأثهر طبيًا تغهر يإدث  ْ 
عةٛت الؾجً، تلؿ ض  و تل س  و قًا لمتأثهر ال ي  صااٍا  تتغهر هٛهح 
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ة عؽ الم اعر الإؿيقة والمهؾل الؾجً،  مغة الجسد تعظهلا صؾرة ذٌلي
والرغ ات والمزاج لٕخريؽ  طرال عممية التؾاص ،  ٍْ  صدا تعبهرًا عؽ 

(                               الم اعر
.

 Gregersen, T. ,2013,23 ) 
قرا ة تعبهرات الؾجً تساعد  أى  Varughese, T. (2011)هشي ويىضح ف

٘شارات و ٍؼ الرسا   التؾاصمية، عمِ  تقهيؼ ردود اٖ عال وهٛةغة ا
وهساعدة المتإدث لمؾاصمة الإؾار،  الؾجً ٌؾ اللغام الؾةهد ال ي ىتعرل 
هؽ خٛلً عمِ شعؾر الفرد الداخمْ واتجاٌاتً ال  صية، ويجر  ن تكؾن 
ٌ ي التعبهرات هتسقة هع تعبهرات الفرد المفغية وهع طبيعة المؾق  ال ي 

 ((Varughese, T. ,2011,41                                   ٓؾاجًٍ
ويدثر السؽ والجلس والعمر العقمْ والمستؾض اٚقتصادي 
واٚجتماعْ عمِ قدرة الظف   ْ  دراك اٚىفعاٚت الم تمفة  فْ دراسة 

(  علؾان "القدرة اللما ية Montirosso, et al., 2009هؾتريس و خرون  )
دراسة  –عام  08 لِ  4 ْ  دراك اىفعاٚت الؾجً المتإركة هؽ سؽ 

هستعر ة"، وتٍدل  لِ دراسة تأثهر شدة اٚىفعاٚت وعٛقتٍا  قدرة اٖطفال 
 –ال ؾل  –الفرح  –اٚشمئزاز  – ْ تسمية خمس هؽ اٚىفعاٚت )الغةر 

 042ىع عهلة الدراسة هؽ الإزن( المعرو ة  ْ صؾرة هتإركة، وتكؾ 
ؼ هؽ  عام، واست دهع الدراسة اخت ار رسؾم  08 لِ  4هفردة تتراوح  عماٌر

هتإركة لفٍؼ اىفعاٚت الؾجً الم تمفة، و شارت اللتا    لِ  ن  دراك اٖطفال 
لتعبهرات واىفعاٚت الؾجً ٓتأثر  السؽ والجلس وشدة اٚىفعال، وتزيد قدرة 

ل كمما زادت ةدتً، و شارت اللتا    لِ ةدوث الظف  عمِ  دراك اٚىفعا
تداخ  اهؽ  دراك اىفعال الغةر والإزن، و  ا ع  ن ا٘ىاث كؽ  كدر دقة 

 هؽ ال كؾر وخاصة  ْ تعبهر الغةر وتعبهر اٚشمئزاز. 
                            (Montirosso, et al., 2009,71) 
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نذاط درامى إلشباع حاجة وقجمت الباحثة نذاط بعشػان أنا فخحان وىػ 
وتعخف الباحثة االنفعاالت وتعبيخات الػجو في الجراسة االشفال إلى اللعب .

الحالية بأنيا "حالة انعكاسية واعية تذسل الجدج كلو, تطيخ حالة 
الذخز االنفعالية والسداجية الجا لية, وتؤ خ على الدلػك الطاىخي للفخد, 

 تية". ووضائفو الفديػلػجية, و بخاتو الحا

 :فى مخحلة الصفػلة السبكخة  استخجام لغة الجدج لجى األشفال   

Caldwell, P. (2013) ٓؾ ح  كاردوي 
جسدي  ْ   ن الظف   يست دم 

التؾاص  هل  الميٛد هؽ خٛل تمػ اٖصؾات والإركات واللغمات وا٘شارات 
التْ تستجهر لٍا اٖم   ك  هتكرر،  عمِ الرغؼ هؽ  ن لغة الجسد ٌْ 

 ؾر هع ا٘ىسان هدض الإياة. ولية لمتؾاص   ٚ  ىٍا تستمر وتظطريقة 

سد  علد  ىا  ست دام لغً الج  Davies, G. (2011)و ٓؾ ح ديفر   
ؾ ها يسمْ  "عدوض الم اعر  و العدوض  اٖطفال ٓبد   ِ هرةمة المٍد  ٌو

ةه  يقؾم اٖطفال هل  سؽ صغهرة  مإاكاة هٛهح تعبهرات  ،السيكؾلؾجية
ؼ  ؾا العام اٖول  الفرح كما تقؾم اٍا اٖم  هاهٍؼ، وعلدها ٓزداد  عماٌر

ْ ي اٌدوىٍا  ْ ةياتٍؼ ىجدٌؼ يستمتعؾن اتقمهد تعبهرات الؾجً الم تمفة الت
ؼ و قًا لٍا،   (Caldwell, P. ,2013,76  )         الهؾهية ويغهرون ه اعٌر

قدرة اٖطفال عمِ  هٍا  تتزآد هرةمة الرو ة  ن (0224دمحم جاسؼ )وي كر 
تمههز اٚىفعاٚت ازيادة عٛقتٍؼ  أخريؽ، وتظؾر ىمؾي العقمْ،  علد سؽ 
الرا عة تتأثر اىفعاٚتً  عٛقتً  أقراىً، ويمر  م اعر الإر والفرح والغةر 
والإزن وال ؾل والغهرة، ويبد  ارب  ه اعري  أخريؽ،  ها  ْ ال اهسة 

لمؾ ه اعر اٖلفة وتزداد الم اركة  هزداد وعيً  ا٘ةساس  أخريؽ  ت
اٚجتماعية، وبلمؾ ا٘دراك اٚجتماعْ تلمؾ ه اعر الصداقة،  ها  ْ 
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ا ي دم ٌد ًا آخر  السادسة ؼيجهد الظف   خفا  ه اعري علدها يكؾن  خفاٌؤ
 ( 87، 0224،دمحم جاسؼ  (            كالٍروب هؽ س رية اٖقران.

 ل مع االشفال ضعاف الدسع  : فػائج  لغة الجدج في عسلية التػاص

 ن  ؾا د لغً الجسد هع اٚطفال  عال السمع  (0226ذكر  سماعه   ىبيً )
: ٌِ 

  تدعؼ ها يقال هؽ كممات  ْ الرسا   المفغية  و تكممٍا وتةيا
 عمهٍا. 

 الرسالة المفغية هؽ خٛل هصاة ة الكممات  مجمؾعة هؽ  تعزز
 الإركات  و ا٘شارات الجسدية الغهر لفغية ال صرية. 

  .التعبهر عؽ العؾاط  والم اعر والإالة المزاجية 

  .تست دم لمدٚلة عمِ ال  صية 

  .مية ها يقال سؾا  سم ًا كان  و  يجاايًا  التأكهد عمِ ٌ 

  .التلغيؼ والسيظرة اٚجتماعية عمِ سمؾك أخريؽ 

  .قرب  لِ الصدا هؽ الرسا   المفغية  

  .تظؾير التفاع  اٚجتماعْ  الظرا المفةمة 

  .تجع  التؾاص   كدر تأثهرًا، وتساٌؼ  ْ عممية الم اركة اٚجتماعية 

  .تأكهد الدقة والفٍؼ المت ادل اهؽ أخريؽ 

  اصمة ٚ تتؾق  عؽ التعبهر.لغة الجسد لغة هستمرة وهتؾ 

 ( 65، 0226 سماعه   ىبيً ، )                                
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فقج إستخجمت الباحثة لغو التػاصل الجدجى لكى تدس  لالشفال ضعاف 
بالتعبيخ عغ السذاعخ الػججانية وإيرال  سع فى مخحلة الصفػلة السبكخة الد

الحب والبغس والكخه واالىتسام والثقة والخغبة والجىذة والسػافقة كسا فى 
نذاط ألػانى الجسيلة, كسا أن  االترال عغ شخيق لغة الجدج يشصػي 
يداعج على تفديخ الكلسات التي ندسعيا, وتػضي   نبخة الرػت مثاًل, 

وأغشية فى أرنػا واالصجقاء كسا فى نذاط   والتأايج على بعس السفاليع
 البيت ده عاير إ شيغ فار فخفػر مع قه سسيغ . 

الدور الممإؾظ ال ي ٓمع ً السمؾك  Kruger, F. (2009) ويؾ ح كرجر 
غهر المفغْ  ْ التؾاص ، ويفترض  ن دور ا٘يما ات تسٍ  عممية 

عر ؾا ٘يما ات اٚستيعاب و ْ دراستً التْ شممع دور المتعممهؽ ال ٓؽ ت
المتإدثهؽ، وهٛهح الؾجً )قرا ؽ الؾجً(  ْ  هدٓؾ هسج  لمإا رات والتِ  
 عٍروا   هٍا تإسلًا همإؾعًا  ْ هعدٚت اٚستيعاب عمؽ تعر ؾا لٍا 

 (Kruger, F. ,2009,93)                         صؾرة هسمؾعة  ق . 
يديل التفاعل للصفل أن االستخجام السبكخ للغة الجدج   تخى الباحثة 
استخجام لغة الجدج يعدز تصػر اللغة مغ  الل فف الدسع , االصع   وضي

وذلظ عغ شخيق إشارات إحداس الصفل القػي بالسعشى السخئي وذلظ 
تدييل إشباع الحاجات وذلظ ألن االشفال لجييع  وحخكات الجدج واالتالى 

وىى   سبة ليعالغة مشاو  الحق في إشباع حاجاتيع بذكل شبيعي ومخي  
                      لغة الجدج 

  



 

 

1577 

 :psychological needs النفسية  الحاجاتالمحور الثانى: 

ران ٍايعر   تقار  لْ شْ   ذا وجد ةقن ٚالإاجة  أىٍا: ا (0225)  ةاهد ٌز
ران)       .ا٘ش اع والر ا وا٘رتياح لمكا ؽ الإْ  ( 64، 0225،  ةاهد ٌز

الإاجات  أىٍا شعؾر الفرد ادلقص شدئ  و  قددي،  (0226)عزة سالؼ عرل تو  
ؼيسددعِ  ددْ طم ددً لهددد ع عددؽ ىفسددً ال ددعؾر  ددال ظر  و يإقددن لٍددا رغبتٍددا هددؽ 

 ( 43، 0226،عزة سالؼ )           الإصؾل عمِ ها تظمر  و تمه   ليً.

الإاجددة  أىٍددا: "هجمؾعددة هددؽ الإاجددات  (0227)عددرل هدددةع  اددؾ اللصددروي
ر ىفسية هإددة، كالإاجدة  لدِ اٖهدؽ واٖهدان والإاجدة ٘ش اع رغ ات وهظال

 (30، 0227،هدةع  اؾ اللصر) . لِ الإر وا٘ىتما  والإاجة  لِ اللجاح"

ًٛ هددؽ هدددانو   ن عمدددِ  ( 0200 تإدددِ عبددد الؾاةدددد )(،Main,2007)يتفددن كددد
ليإدا   ادد لػ عمدِ  قا ددً وتفاعمددً  المفددرد ٓريدد  ن يإققٍدد طبيعيدةرغ ددة  إاجدةال

   .  ِ المجتمع وؾياهً  أدواري اٚجتماعية

                 (Main,2007,46))، 83، 0200 تإِ عبد الؾاةد ) 

 أىٍددا "ةالددة هدؽ الإرهددان اللفسددِ  Spencer (2008) .وقدد عر ٍددا سبلسدر 
تددرت   الددؾع هددؽ التددؾتر، وتجعدد  الفددرد  ددْ ةالددة ى ددا  تددزول  عددد  شدد اع ٌدد ي 

 )Spencer39 ,2008 ,) الإاجة".

 الإاجددات  Deci (2008    & Ryan ) ديسدْ و ريدان كمدا عدرل كد  هدؽ
 أىٍدا: "هظالدر ىفسدية و ظريدة  ساسددية لمؾصدؾل  لدِ السدعادة والتكاهد  واللمددؾ 

 واٚستقٛلية وا٘ىتما  ةْ، وتتمد   ْ الإاجة  لِ الكفا اللفس

)     Deci,2008,32 & Ryan) 
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يؼ ادددر ٓؾ ددح ةاجددات الظفؾلدددة ذات صددمة وثيقدددة (  ن  شددد اع 0200)   ادددرـا
اتؾازن الظف   إش اع ٌ ي الإاجات يعدد هإدؾرا   ساسديا  لتؾا دن الظفد  وتإقهدن 
اللمؾ السميؼ لدً، اهلمدا يكدؾن عددم ا٘شد اع  و ا٘شد اع  ظريقدة غهدر صدإيإة 

هصددرا  ٚ دظراب الظفد  واخدتٛل  –إ را   و تفري   ِ  ش اع الإاجات   –
ام  ددً ورعآتددً و ٍددؼ ةاجاتددً وطددرا  شدد اعٍا ةتددْ لدد ا وجددر اٌ٘تمدد ،تؾازىددً 

يؼ ادر)  .يص  الظف   لْ   ة  هستؾي لملمؾ اللفسْ  (37، 0200،  ارـا

هغٍددددر يعبددددر عددددؽ : (  لددددِ  ن الإاجددددة ٌدددد0200ِوي ددددهر دمحم عبددددد الفتدددداح )
 ةسددداس داخمدددِ ٓدددؾق  ههددد  الفدددرد لمؿيدددام  فعددد  ىتيجدددة لٙةسددداس  الرغ دددة  دددِ 

ؿيقٍا  لِ تدؾ هر عدرول وإهكاىيدات هعهلدة ةتدِ  ش اع ةاجة هعهلة يإتاج تإ
 ( 59، 0200،دمحم عبد الفتاح ) . ٓتإقن التؾازن  ِ الإياة

ددددضوتعر  هظمدددر ( : الإاجدددات  أىٍدددا  0207)  المزىدددِ  ٍدددا جهٍدددان عدددزام ٌو
 ةددداث التدؾازن لدددض  ،  غدرضال  صدديةتإتاجدً جتمدداعْ( إو ، وتربؾي،)ىفسدْ
قدؾد يي اددوري  واٚجتماعية والعقميدة واٚىفعاليدة والداةْ اللفسية ؾ هؽ الل الظف 
 التؾا ن هع ىفسً وهع اٚخريؽالِ 

دض المزىِ ،    (08،  0207) جهٍان عزام ٌو

( ن دراسة السمؾك ا٘ىساىْ هدؽ المجداٚت 0227 )ساهية اٖىصارض وتؾ ح 
المٍمة  إه  سمْ عمؼ اللفس  عمؼ دراسة السمؾك ا٘ىساىْ، عمدْ  سداس  ن 

ك ٌددؾ كدد  هددا يصدددر عددؽ ا٘ىسددان هددؽ  سددتجا ات ه تمفددة  ددْ هؾاقدد  السددمؾ 
الإياي المتعددة، ولفٍؼ سمؾك ا٘ىسان  ٍما دؾيقا ٚ اد هؽ اٖخ   ْ ا٘عت ار 

يظمددن عمددِ القددؾض التددِ تددد ع  ىددً و ،هددا ٓددد ع الفددرد  لددْ ٌدد ا الل ددا   و السددمؾك
ظمإات الفرد  ِ  عض المؾاق  لمؿيدام اتصدر ات ت ددم  غرا دً الإهؾيدة هصد

ِ تتفن  دِ  كدهرة هد  الغرا ز،  و الدوا ع،  و القؾض المإركة،  و الإاجات ٌو
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كؾىٍا تقؾم اؾعيفة الد ع والتإريدػ لمسدمؾك، والددوا ع التدِ تكمدؽ ورا  السدمؾك 
ا٘ىساىِ تلجؼ عؽ عٍؾر ةاجات تسعِ  لِ ا٘ش اع وتإددث ٌد ي الإاجدات 

أ الكدا ؽ الإدِ  لدِ الؿيدام  ددأىؾاع تدؾترا  قدد يكدؾن جسدميا ، وقدد يكدؾن ىفسدديا   همجد
ه تمفددة هددؽ الل ددا  ٍٓدددل اٍددا  لددِ اسددتعادة ةالددة التددؾازن المفقددؾدة والددت مص 

 ( 94، 0227 ،ساهية اٖىصارض )                        . هؽ ةالة التؾتر
 تعددد  هناك  أن  من خالل العرض السابق لمفهوم الحاجةتوضح الباحثة  و
 التعريفات السابقة إال أن أغلبها اتفق على أن: في 

  ما. ءشيالحاجة هى حالة من  نقص 

  إلوى  تجو  سوكت  يدفع اإلنسوان تيو الوى   الحاجة يصاحبها  التوتت
 .إشباع الحاجة 

  لكتصتل إلى الصحة النفسية لكف د. مهم  إشباع الحاجة 

  فسيتلتجية الحاجة تدفع اإلنسان إلصدا  سكتك معين قد ت تن قتة
 نفسية. أت قتة

ب نسحائي الحمصعبارة عغ : هابأن بحث الحاجات فى هذه ال : وتعرف الباحثة
واجتساعي( تتأ خالذخرية بسقجار إشباعو في مخاححل نسػىحا ,تخاػي, )نفدي

مححع نفدححو ومححع اال خيغ"وقححج تكيححف الصفححل إحححجاث مشححو والغححخض  ,السختلفححة
بشححاءا علححى  حاجححات   بدححتةالحاجححات  فححي البحححث الحححالي  ة حححجدت الباحثحح

اسححتسارة اسححتصالع رأي الخبححخاء, ومعلسححات وأميححات  أشفححال الخوضححة ضححاف 
الحاجحة الححب االنتساء,و   الحاجة إلىو , االمانىي )الحاجة إلى الدسع , و 

 تقجيخ الحات والثقة بحالشفذ , والحاجحة إلحى  الحاجة إلىو , ستقاللية األ إلى 
 (اللعب الحاجة إلى و  ,كفاءة ال
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ىالنظرواتىالمفدرةىللحاجات
 األنسانية  ت هي  االتى :لحاجات ا تصنيفتعددت الظ يات التي تناتلت 

  : Maslo"نطخية الجافعية اإلندانية إبخاىام ماسلػ  -1

ىسدداىية  ددً خمسددة هسددتؾيات " قددد صددمؼ ٌرهددا لمدددوا ع اMaslow٘هاسددمؾ " ن 
د ا   اٖكدر تعقهًدا  ْ القمًاٚةتياجات اٖساسية  ْ القاعدة  لْ  تتدرج هؽ ٌو

   ( 74، 0223عؾيس،  ) عفال   .    (0223عؾيس)  عفال ها  و إتً

 -كما ٓمْ:علد هاسمؾ  الترتهر الٍرهْ لٍ ي الإاجات ا٘ىساىية 

)كالإاجة  لدِ الظعدام physiological needsTheالإاجات الفسهؾلؾجية -
 وال راب والتلفس وا٘خراج(.

)كالإاجدة  لدِ طمدر اٖهدؽ، والإاجدة  لدِ  Saftey needsةاجدات اٖهدؽ -
تجلددددر هددددا يسددددبر  قدددددان اٖهددددؽ، الإاجدددددة  لددددِ  ن يعدددديش الفددددرد  ددددْ ٌددددددو  

 وطمأىهلة(.

)كا٘رت دددا   love / Belonging  needsةاجدددات الإدددر وا٘ىتمدددا -
  أخريؽ، قبؾلً اجتماعيا،التفاع  والتعاون(.

)تقدددٓر الفددرد ل اتددً، الدقددة  Self- Esteem needsةاجددات تقدددٓر الدد ات -
  اللفس، اٚستقٛل والإرية، تقدٓر أخريؽ لمفرد، المكاىة اٚجتماعية(.

)وت دم  ا٘ىجداز و ن Self actualization needsةاجدات تإقهدن الد ات-
 ،يكؾن الفرد هلتجا  و هبدعا و ن يإقن  هكاىاتً  ْ سمؾك  عمْ يفهد أخريؽ

ْ: الإاجة لمفٍؼ، الإاجة لمجمال، ولقد   ال هاسمؾ ةاجات  خرض ل مٍرم ٌو
 (. 30، 0229، ) رج طً .(0229) ٌو ا هاذكري   رج طً الإاجة لممعر ة
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 ( ٓؾ ح تؾزيع هاسمؾ لمإاجات ا٘ىساىية :0وال ك  التالِ رقؼ )  

 
 ( 0  شك  )

 ""Maslowعلد هاسمؾ الٍرهِ لمإاجات لغيؼالت 

اٖربعة اٖولِ لمإاجات  ْ الٍرم الد ي هاسمؾ قد  طمن عمِ المستؾيات  ن  
الإاجددددددة  لددددددِ الإددددددر  -الإاجددددددة  لددددددِ اٖهددددددؽ - عدددددددي )الإاجددددددة الفسددددددهؾلؾجية

 Deficitالإاجدددة  لددِ تقددددٓر الددد ات( هسددمِ ةاجدددات الددلقص ) -واٚىتمددا 

Needsإصد  عمدِ قددر كدال هدؽ ٌد ي الإاجدات يلدؼ  الظف   ن ( وذلػ ٖن
عددادل ٌريددددي   كددد عمددِ ذلددػو   دددعر  الإاجددةيوبدد لػ س ،عدداىْ ىقصدداً ً ي إىدد

 ( 87،   0200)عادل ٌريدي ،                               (0200)

 رقدددددِ الإاجدددددات يعدددددد  دددددْ قمددددة الٍدددددرم (  ىدددددً 0200ٓؾ ددددح عمددددداد ه يمدددددر )
ْ الإاجة  لِ تإقهن ال ات ،و سماٌا دا عيدة هاسدمؾ   و كما  طمن عمهٍدا  ،ٌو
، ( Being Needs) (  و ةاجدات الكهلؾىدةGrowth Motivationاللمدؾ )

تظغدددِ الإاجدددات المؾجدددؾدة  دددْ قمدددة الٍدددرم  ربمددداو  دددال هاسدددمؾ  ىدددً ٚةقدددا 
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)الإاجدددة  لدددِ تإقهدددن الددد ات عمدددِ سدددمؾك الفدددرد  كددددر هدددؽ طػيدددان الإاجدددات 
 ( 38، 0200) عماد ه يمر ،             الفسهؾلؾجية ةتِ ولؾ لؼ ت  ع. 

كإشحححار نطحححخى  "Maslow"وقحححج اعتسحححجت الباححححث علحححى نطخيحححة ماسحححلػ 
مشيجححى وذلححظ بإعتبارىححا مححغ أىححع الشطخيححات التححى فدححخت الحاجححات برححػرة 
متشػعحححة, كسحححا أنيحححا تشطحححخ إلييحححا نطحححخة ديشاميكيحححة كليحححة فلحححع يشححححاز ماسحححلػ 

"Maslow"  إلى أحج الجػانب على حداا الجػانحب األ حخى ,و أاحج علحى
فحق ذلحظ أىسية وضخورة إشباع الحاجات ألمغ واإلنتسحاء وتقحجيخ الححات, ويت

مححع الجراسححة االسححتصالعية التححى قامححت بيححا الباحثححة والتححى أاححجت علححى أن 
ألمغ كحححااألشفحححال ضحححعاف الدحححسع  يعحححانػن محححغ نقحححز فحححى إشحححباع الحاجحححة 

الشفدى واإلنتساء وتقحجيخ الححات لححلظ قامحت الباحثحة بإشحباع ىححه الحاجحات 
التحى أاحجت علحى  "Maslow"ألشفال ضعاف الدسع  شبقًا لشطخية ماسحلػ

  ورة إشباع ىحه الحاجات لتحقيق التػافق الشفدى والتكيف مع السجتسع.ضخ 
 نظرية التحليل النفسى: -2

 ددْ ىغريتددً  ن هعغددؼ جؾاىددر السددمؾك ا٘ىسدداىْ "Freud"يعتقددد   رويددد  ن  
ميدة دور يهد ؾع لإا زيؽ غريز  هؽ ٌما ةا ز الجدلس وةدا ز العددوان، ويدكدد ٌ 

خبددرات الظفؾلددة الم كددرة  ددْ تإدٓددد سددمؾك الفددرد المسددتقبمْ، كمددا يظددرح هفٍددؾم 
الٛشدعؾر لتفسدهر هدا يقدؾم  دً الفدرد هدؽ سدمؾك دون  ن يكدؾن قدادراًعمْ تإدٓدد 

عؾاطدددددددد  هددددددددا  و ددددددددإتً  ٌدددددددد او   و هعر ددددددددة الدددددددددوا ع الكاهلددددددددة ورا  سددددددددمؾكً 
 .( 43،  0200،عؾاط  دمحم)                                .(0200)دمحم
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 لٍا  ربعة هكؾىات  ساسية ٌْ:  "Freud"الغريزة علد  رويدن  

 الإاجة التِ تت ع هلٍا ٌ ي الإاجة :المصدر -

دا مددا  زالددة التددؾتر اللددات  عددؽ الإاجددة وتقمهمددً،  ددإذا هددا تإقددن ٌدد ا  :الٍدددل -
لتددِ لجددأ الٍدددل  ةددس ا٘ىسددان  الراةددة والمتعددة  غددض اللغددر عددؽ الؾسددهمة ا

  لهٍا  ىتإقهن ٌ ا الٍدل

و هادة داخ  الفدرد  و  ش ص  – ض هفردة هؽ هفردات الؾجؾد  :المؾ ؾع -
 يمكؽ عؽ طريقٍا تإقهن الٍدل –جً خار 

و  كميدددددة الظاقدددددة  و الةدددددغ  المسدددددت دم ٘شددددد اع الغريدددددزة  :ؾة الدا عدددددةالقددددد -
ا  صددؾرة غهددر ه اشددرة هددؽ خددٛل هٛةغددة هددا ٓؾاجددً ،  ر ددا ٍا ويمكددؽ تقدددٌٓر

ددد ا هدددا  الفدددرد هدددؽ عؿ دددات سدددؾا  هدددؽ ىاةيدددة الكدددؼ  و  خدددتٛل اللدددؾع ذكرتدددً و ٌو
 ( 65،  0223) ٓلاس سميمان،                . ( 0223 ٓلاس سميمان)  

 ىغريداً   ساسداً تعد  "Freud"ىغرية  رويد  (  ن  0229غادة اللكٛوض) ض ر وت
لمعدٓددد هددؽ الدراسددات التددِ ةاولددع الك دد  عددؽ الفددروا اددهؽ الجلسددهؽ ةهدد  

وجددؾد  ددروا سدديكؾلؾجية  ددِ الإاجددات اللفسددية لدددض الجلسددهؽ   رويددد ا تددرض
كمدددا ا تدددرض  ىٍددد ي الفدددروا تل دددأ  الدرجدددة اٖولدددِ عدددؽ الفدددروا الفسدددهؾلؾجية 

 ( 50، 0229غادة اللكٛوض، )                       ة.والت ريإي
أهميددة دور خبددرات التأكيددد علددى  فدديوإسددتفادا الباحثددة مددن هددذه النظريددة  

فقدددمت الباحثددة مددن  ،الطفولددة المبكددرا فددي تحديددد سددلوك الفددرد المسددتقبلي
 6:  5خالل برنامج لغة الجسد أنشطة تساعد األطفال   ضعاف السمع من 

سددنوات علددى  إشددبات حاجدداتهم وتددوفير خبددرات سددارا لهددم فددي طفددولتهم 
 لترشدهم إلى الطريق المستقبلي السليم .
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 :"Adler"نطخية أدلخ[ 3]

ميددة العؾاهدد  ا٘ عمددْ  "Adler" دلددر ٓؾكددد   ،   ددْ تإدٓددد السددمؾك ةجتماعيددٌ 
د ا اٌٚتمدام  ىستظيع  ن ىفٍؼ ش صية الفرد هؽ خٛل عٛقاتً اٚجتماعيدة ٌو

ميدة ،جتماعْ ٓتكدؾن  دْ الظفؾلدة هدؽ خدٛل الدتعمؼ وال بدرةا٘ كمدا  كدد عمدْ ٌ 
مية العؾاه  اٚجتماعية  كدر هدؽ العؾاهد   السلؾات اٖولْ  ْ ةياة الظف  وٌ 

عمددِ  ا٘جتماعيددة وا٘قتصددادية  ثددرا ٌاهدداً   ن لمغددرول، و كددد عمددِ البهؾلؾجيددة
دددد ا هددددا  و ددددإتً سددددٍهركاه   وعمددددِ تكددددؾيؽ تفكهددددري ندوا ددددع سددددمؾك ا٘ىسددددا  ٌو

 (39، 0202) سٍهركاه ،                                     .(0202)

ٌدؾ الددا ع "Adler"التفؾا  ْ ىغر  دلدر( ن 0227 ) ظرس ةا   يؾ ح و 
دا ع  ظري، وجز  هؽ الإياة  ملد  المديٛد  ًىالقؾي  لْ تإقهن ال ات، ويري  

 ًوةتْ المؾت يإم  الفرد الكفاح  ْ سبه  التفؾا ا٘ىساىْ  دْ جميدع هراةمد
ذٌر  دلر  لْ  ن ه اعر اللقص تد ع ا٘ىسدان  لدْ التغمدر عمدْ ، و الم تمفة

ىقصددددً وتج  دددددً الرغ ددددة  دددددْ التفددددؾا، ويدددددري  ن ه دددداعر الدددددلقص تل ددددأ عدددددؽ 
، قدان  دْ  ي هجدال هدؽ هجداٚت الإيداةت و عددم ا٘ ا٘ةساس  عددم اٚكتمدال

ليسع صفة سدمبية  دْ ا٘ىسدان وإىمدا ٌدْ سدبر كد  هدا يإققدً  ٌو ي الم اعر
هدؽ تقدددم، ولكلدً  ددْ ىفدس الؾقددع ٓدكددد  ن الم الغدة  ددْ ه داعر الددلقص  فعدد  

  عرول خاصة كالتدله  الزا د لمظف   و ىب ي ٓددي ذلػ  لْ هغاٌر شاذة.

 ( 92، 0227 ، ظرس ةا  ) 

وقحج إسحتفادة الباحثحة محغ ىشحو الشطخيحة فحي إسحتغالل الحشقز السػجحػد عشححج 
األشفال ضعاف الدسع ودفعيع نحػ الكسحال فحي إشحباع حاجحاتيع محغ  حالل 
بخنححامج لغححة الجدححج , كسححا أاححجت أنذححصة البخنححامج  علححى اال ىتسححام بالػسححه 
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ئغ كحححا االجتسحححاعى الححححى يعحححير ييحححو الصفحححل  ضحححعاف الدحححسع حتحححى يشذحححأ
   .إجتساعي قادر على  لق شخريتو مغ  الل نذاشو الحاتي

 : "Murray"نطخية ىشخي مػراى[ 4] 

 لددددددددددددْ ةاجددددددددددددات ة ددددددددددددؾية  صددددددددددددل  الإاجددددددددددددات  "Murray"ن هددددددددددددؾراض  
وةاجدددددددات ثاىؾيدددددددة  و ىفسدددددددية المل دددددددأ  Viscerogenic needsالمل دددددددأ

Psychogenic need ؾ تفسهر تقمهدي  ْ عمؼ اللفس م  الإاجدات ت و ، ٌو
دْ تقددؾم جميعدا عمددْ المظالددر  ددا ٌو اٖوليدة العظددش و الجدؾع و ا٘خددراج وغهٌر

 هددددا ، والمدددد ة وتلجددددر اٖلددددؼ)المددددادض  و العةددددؾض(  العةددددؾية لم قددددا  الفهزيفددددْ
الإاجدددات الداىؾيدددة )اللفسدددية(  ٍدددْ هسدددتقمة عدددؽ العمميدددات العةدددؾية الم اشدددرة 

  العدددوانسددتقٛل و وت ددم  الإاجددة  لددْ الكسددر و التإصدده  و السددمظة و ا٘
 (00، 0227 ، دمحم هرسْ)         . (0227 ) دمحم هرسٌْو ا م  و إً 

ٌدددددْ الظبيعدددددة الفسدددددهؾلؾجية  "Murray"هدددددؾرايعلدددددد   سددددداس الإاجدددددات  ن 
، ؼ ا٘ دددا ة  لدددْ الإاجدددات الفسدددهؾلؾجية  دددإن هدددؾراي قدددام اتةدددمهؽ  لمسدددمؾك

 ن  ةاجدددات  خدددري هددددد  الإاجدددة لمسدددديظرة، واٚىتمدددا ، وا٘ىجدددداز، كمدددا اعتقددددد
كمددا  ن ، اللدداس يغٍددرون اختٛ ددات  رديددة كبهددرة  ددْ هسددتؾيات ٌدد ي الإاجددات

ىغريددة هددؾراي ت ددارك ىغريددة التإمهدد  اللفسددْ  ددْ ا تددراض  ن اٖةددداث التددْ 
 تقددع  ددْ ادايددة العمددر و ددْ الظفؾلددة  ىمددا ٌددْ هإددددات ةاسددمة لسددمؾك الراشددد

 ( 36، 0224 ،ٌلد  ه ااْ)          .(0224 )ٌلد  ه ااٌْو ا ها ذكرتً  

لةاجات هو َجٍة ىظر هَراّ ( ن ا0203) سدددددددددددماح  ددددددددددديا هللاوتدددددددددد كر 
"Murray"َلاعض الةاجات ،  ْ عزلة الَاةدة هىٍا عواٖخرُل ٚ تعه

ٖلن َالجَع َالعطش لٍا أساقًٓ ٖىً ٚ كدددددددددددددددا  ةاجات، أساقًٓ عو اٖخرُ
أو ل تأجٓمٍا َهو ال رَرّ تةقٓق ةد أدىِ هو ا٘شااع لٍا قا يمكدددددددددددددددددددددددددؽ
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آو الةاجات  َقد ٓةدث صراعل، العههددددددددددددددددددددددددددددددؽ ات اٖخرُ تتهكو الةاج
لدُ الفرد ةاجة  يكدددددددددددؾن  قد ، الخ َعول ٓةدث آو ا٘ستقٛ كمدددددددددددا الٍاهة

ر  كددددددددددددددددددددددداأخرٓو  ْ اٖ كدددددددددددددددددددددددةذلك ٓةتاج إلِ هشار َهعل قَٓة لٙستقٛ
َقد ٓةدث إلتةان ، َاةدل َقد تشاع ةاجات هتعددة اأسمَب عه، َالخارات

ةاجة ل َقد تعه، كددددددددِىفس الىتاج السمَآو اعض الةاجات ةٓو ٓكَو لٍا 
 (77، 0203، سماح  يا هللا)  .اعة لٍا تكؾن تا ْ خدهة ةاجة أخرُ 

عمددددْ  ن السددددمؾك ٌددددؾ ىتدددداج تفاعدددد  الإاجددددات  كددددد  "Murray"اير هددددؾ ن   
الةددغؾ  ال ارجيدة، ويصدد  الدد عض ىغريتدً  أىٍددا تفاعميددة، وقددد  الداخميدة هددع

دا عهلددة لمؾاقد  كدهددرة وهمكلدة هددد : قددم "هدؾاري" قا مددة هدؽ الةددغؾ    اعت اٌر
 –اٚىتمددددا   –ال ةددددؾع  –العظددد   –العدددددوان  –التلدددا س  –اللبدددد  –ال ظدددر 

   .(0226  )و ا  دمحمٌو ا ها ذكرتً    القصؾر –المرض الدوىية 

 ( 49، 0226  ،و ا  دمحم)                                               

وإستفادت الباحثة مغ ىحه الشطخية في استغالل تفاعل الحاجات مع بعزيا 
والحاجحة إلحى  الخارجيحة  مثحل الحاجحة إلحى الكفحاءة البعس  ومع  الزغػط 

شسحػ تحقيحق ال تقجيخ الحات  مع الزغػط الخارجية كالتشافذ وذلظ محغ أجحل
 الشفدى الدليع كسا في نذاط  أنا إندان 

 : Self-determination theory نطخية محجدات الحات-5

ىغريددة هإددددات الدد ات تقددؾم عمددِ ىغريددة هددا  عددد العمميددات الإهؾيددة التددِ ن  
الكدا ؽ الإدِ اؾصدفٍا ىغاهدا كداهٛ، ةهد  تفتدرض  ن الكدا ؽ  تل أ هؽ ى دا 

ددد ا ا٘تجددداي  الإدددِ هدددد ؾع  إتجاٌدددات  ظريدددة ىإدددؾ اللمدددؾ والتظدددؾير اللفسدددْ، ٌو
ا٘ىساىْ الظبيعدِ ٚ يعمد   صدؾرة  وتؾهاتيكيدة ولكلدً ٓتظمدر تغ يدة وتددعيما 



 

 

1587 

هستمرا هؽ المإي  ا٘جتماعِ ةتِ يعمد   صدؾرة  عالدة،  البهئدة ا٘جتماعيدة 
ؽ الممكؽ  ن تدعؼ ا٘تجاٌات الظبيعية ىإؾ ا٘شتراك الفعال واللمؾ اللفسْ ه

 ( 72،  0229)غادة ةسؽ،   .(0229ٌو ا ها ذكرتً غادة ةسؽ)   الفعال

ددارديعتبددر  كمددا لغريددة ىمددؾذج لمدا عيددة ال (  ن ٌدد ي 2007)  Bouchard اٌؾ
لاولع  ىدؾاع وال  صية المبلية عمْ هفٍؾم  كدردقة لمإاجات ا٘ىساىية ةه  ت

ددددددْ: الإاجددددددة  لددددددْ اٚسددددددت ٛل قهددددددؽ الإاجددددددات اللفسددددددية الةددددددرورية لمفددددددرد ٌو
Autonomy والكفددا ة ،Competence  واٚىتمددا ،Relatedness وتعتبددر.

ع ٌددد ي الإاجدددات تإفددد  وتددددعؼ الددد ات  العؾاهددد  البهئيدددة وال  صدددية التدددْ ت ددد
تدددي  لدْ وتقؾيٍا اهلما تمػ التْ تإد    و تعدؾا  شد اع ٌد ي الإاجدات  إىٍدا 

دد ي الإاجددات  ساسددية لجميددع هراةدد  اللمددؾ  ،المددرض والصددراع واٚ ددظراب ٌو
  .الصإة اللفسيةهؽ  ج  تإقهن الم تمفة 

  (020    ،0227   ،Bouchard   ) 

وإسححتفادت الباحثححة مححغ ىحححه الشطخيححة  تحجيححج بعححس  الحاجححات األساسححية  
الكفاءة( بيحجف التخكيحد -اإلنتساء-لألشفال ضعاف الدسع مثل )االستقاللية

بأنذححصة مشاسححبة لألشفححال  ذخرححية  دا ححل الدححياق االجتسححاعيالنسححػ علححى 
 .ضاعف الدسع وىى لغو الجدج 

أن ىناك , اتظريات الحاجمن العرض السابق نيتزححح  تححخى الباحثححة أنححو  
ًيرجع , تناًليم لمًضًع الحاجاتل تباين ًتعدد في نظرة المنظرين حً

ًتحديدىم لعدد , المنظرين لكيحححححححححححا ىحححححححححححؤالءىذا اإل تالف للمناىج التي س
عدد معين من  قسميا بطريقتو فنجد منيم من حددمحححححححححححشيع فكال, الحاجات

الذي ًضع ً ماسلً  ,مًراي الذي ًضع عشرين حاجة لالحاجات أم ا
, ًنظرية تحديد الذات التي أشارت إلى  الث حاجات نفسية, مس حاجات
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ًعلى الرغم من ذلك إال أن ىناك إتفاق ًإجماع بينيم على أىمية ىذه 
وأن عححجم , للشسححػ الشفدححي واالجتسححاعي للكححائغ الحححيالحاجات ًضرًرياتيا 

 إشباعيا يؤدي إلى اضصخابات نفدية واجتساعية وجدجية. 

تحححع ونطخياتيحححا  لعحححخض الدحححابق لترححشيف الحاجحححات األساسحححية مححغ  حححالل ا
بشححاءا علححى ضححعاف الدححسع ل اشفححتحجيححج أىححع الحاجححات غيححخ السذححبعة  لال

تحليححل العجيححج مححغ السػاقححف التححي تشػعححت مححا بححيغ مالحطححة مباشححخة لدححلػك 
, وتحليحل اسحتبانات ة االشفال في التجارا االستصالعية التي قام بيا الباحث

ليحا الغخض,وأسفخت عحغ تحجيحج  ة واالميات التي أعجتيا الباحثالسعلسات, 
الحاجحة ,  الحاجة إلى األمغغيخ السذبعة تكسغ في: شفدية أىع الحاجات ال

تقححجيخ الحححات الحاجححة إلححى  ,الحاجححة إلححى االسححتقاللية, االنتسححاء الحححب  إلححى
 الحاجة إلى اللعب.و إلى الكفاءة , الحاجةوالثقة بالشفذ ,

ىى:ىفىىمرحلةىالطفولةىالمبكرةىىلألطفالىضعافىالدمعىفدوةىالحاجاتىالن

 : Safety Needsالحاجة إلى األمغ الشفدى [ 0]

 ن  هؽ الظف  ٌؾ  ساس تؾا قً وتؾازىً اللفسْ، وعلدها ٚ ت  ع الإاجة  لدِ 
اٖهؽ لدض الظف   إىً يجد صعؾبة  ْ  ش اع  اقْ ةاجاتً اللفسية اٖساسية 

ددددؼ الإاجددددات   ،ؼيمددددا  عدددددهمددددا ٓدددددثر  ددددْ سددددمؾكً  الإاجددددة  لددددِ اٖهددددان هددددؽ ٌ 
 ةدد المظالدر اٖساسدية  دْ ةيداة ا٘ىسدان ولإيداة ا٘ىسدان ، ٚىٍدا  اٖساسدية 

لف   دددؽج ْخدددؾج ؼج ه  ٍو دددؾعف ْوْآْهدددْل دددؽج جو دددؼج ه  ٍو ْعْم وذلدددػ اهتدددداٚ لقدددؾل هللا تعدددالِ عاَلددد  ي ْ طج
 .(4)سؾرة قريش، آية 
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دددران )  اللفسدددْ هركدددر هددؽ اطمئلدددان الددد ات، (  ن اٖهددؽ 0225ٓددرض ةاهدددد ٌز
والدقددة  ددْ الدد ات، والتأكددد هددؽ اٚىتمددا   لددِ جماعددة آهلددة، ويكددؾن ال  صددْ 

ران  )    .أهؽ ىفسيًا  ْ ةالة تؾازن  و تؾا ن  هلْ  ( 72,  0225,ةاهد ٌز

( 0200) ، ىا اوالتاىددددداMulyadi ((2010ٌِههميدددددادض  ؾ دددددح  كددددد  هدددددؽوي
Nafaa&Eltanahi  ن اٖهددددؽ اللفسددددْ يعلددددْ شددددعؾر الفددددرد  الراةددددة والدقددددة 

 .  اللفس، والقدرة عمِ تقدٓر ذاتً

,2010,31) Mulyadi  )  ,50) 0200, Nafaa&Eltanahi ) 

سدددددؾزان  سددددهؾىْ وعبهدددددر الصددددد ان (، 0200ويعددددرل كددددد  هدددددؽ  ددددالح ةؽدددددي  )
(  ن اٖهؽ اللفسْ ٌؾ ةالة ىفسية ي عر الفرد هؽ خٛلٍا  الظمأىهلة 0200)

 عدد واٖهان والراةة اللفسية واٚستقرار، وعدم ال عؾر  دال ؾل  و ال ظدر، وال
 .عؽ القمن واٚ ظراب

 (0200,04,سؾزان  سهؾىْ وعبهر الص ان  (، ,177) 0200) الح ةؽي  ، 

( الإاجددة  لددِ اٖهددؽ 0203ويعددرل كدد  هددؽ السددهد شددعٛن، و اطمددة سدداهْ )
ؾ اٖهؽ  ال اص  الظف ،  و  هؽ ك  طف  عمِ  أىٍا "ال عؾر  الظمأىهلة، ٌو

ةدددة، والظفدد  أهددؽ ىفسدديا ٌددؾ الدد ي ي ددعر  ن ةاجاتددً ه دد عة، و ن هظالددر 
ىمؾي هإققة و ىً غهر هعرض لم ظر والظف  أهؽ يكدؾن  دْ ةالدة تدؾازن  و 

 (00، 0203،السهد شعٛن، و اطمة ساهْ )                        تؾا ن.

حاجححة الصفححل الححى شححعػر لحاجححة إلححى االمححغ إجخائيححا بأنيححا وتعححخف الباحثححة ا
 الحساية مغ أي عػامل تيجد كيانو, مسا يدوده بالثقة في نفدوباالشسئشان و 

 حيث إن الخػف يعتبخ مغ العحػامال,الدليع تكيف والتفاعل يداعجه على الو 
 لتي تؤ خ على نسػ الصفل وتدبب اضصخاا الذخرية.ا
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 :أهميـــة األمــن النفسي

 ن شعؾر الظف   الظمأىهلدة، والتإدرر هدؽ ال دعؾر  دأض خدؾل  و خظدر ٍٓددد 
واٖهؽ ةاجة  ساسية  دْ ةيداة الفدرد،  دإذا هدا واجدً  هلً واستقراري  ِ الإياة، 

ا٘ىسددددان أهددددؽ المظمددددئؽ ه ددددكمة هددددا،  إىددددً يسددددمػ سددددمؾكًا خاًصددددا  ددددْ ةمٍددددا 
 ويتإم  ك  ها ٓترتر عمْ ٌ ا السمؾك هؽ ىتا  .

الظفدد  طددؾال طفؾلتددً عمددِ  ن   ,B. Wolman (2005)ويدكددد اؾيممددان 
يإتداج  لددْ ال ددعؾر  دداٖهؽ، ويلتمدْ  لددْ جماعددة تدددا ع علدً وتإميددً هددؽ كدد  

  .عدوان قد ٓتعرض لً هما ي عري ذلػ  اٚستقرار اللفسْ واٚطمئلان

 ( 023 ،0225    ،B. Wolman ) 

يؼ ادددرٓدد كر و  ميددة كبهددرة  ددْ  تمددد   ٖهددؽالإاجددة  لددِ ا( ن  0200 ) اددرـا  ٌ
تإقهن اللمؾ السميؼ لمفرد، ةه  ٓرض هاسمؾ  ن تؾا ن الفرد خٛل هراة  ىمدؾي 
الم تمفة ٓتؾق  عمِ هددض شدعؾري  داٖهؽ  دْ طفؾلتدً، ذلدػ  ن شدعؾر الظفد  
 اٖهؽ يجعمً ٓلتمْ  لِ اهئتً ويتقب  ذاتً ويكؾن هفٍؾم هؾجر لم ات، وعمِ 

لم ددعؾر  دداٖهؽ ٓددددي  لددِ سددؾ  تؾا قددً اللفسددْ العكددس هددؽ ذلددػ  ددإن  قداىددً 
واٚجتمدداعْ. ويتإقددن ال ددعؾر  دداٖهؽ  ددْ عدد   سددالهر التل ددئة اٚجتماعيددة 
القا مددة عمددِ الدددل  والإلددان وإشددعار الظفدد   أىددً هرغددؾب ؼيددً،  ددْ ةددهؽ  ن 
الإرهان هؽ العظ  اٖاؾي و سالهر الرعاية والتربيدة القا مدة عمدِ الدر ض  و 

   ل ٌْ هصادر  ساسية لفقدان ال عؾر  اٖهؽاللب   و اٌ٘ما
 (357, 3003)إبشاهين بذس,  

ميدددة  شددد اع الإاجدددة  لدددِ 0226تدكدددد  ةدددٛم هإمدددؾد و شدددرل عبددددالغلْ )  ٌ )
اٖهددؽ اللفسددْ،  ددالفرد ٚ يسددتظيع  ن ٓلمددؾ ىمددؾًا ىفسدديًا سددميمًا دون  شدد اعٍا، 

 اٖهؽ اللفسْ   تؾا ن الفرد  ْ هراة  ىمؾي الم تمفة ٓتؾق  عمِ هدض شعؾري
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والظمأىهلدددة  دددْ طفؾلتدددً،  دددإذا تربدددِ الفدددرد  دددْ جدددؾ  سدددري آهدددؽ ودا دددئ ه ددد ع 
لإاجاتً،  إىً يمه   لِ تعميؼ ٌ ا ال عؾر عمِ اهئتً اٚجتماعية،  هرض  ىٍدا 

 صدا، هعٍم ه  عة لإاجاتً ويرض  ْ اللاس ال هر والإر  هتعاون ويتعاه 
قدٓر أخريؽ،  هلعكس ذلػ عمِ ويتسؼ  التفاؤل والر ا هما يجعمً يإغِ ات

 (23, 3002)أحالم هحوىد وأششف عبذ الغًٌ,                تقبمً ل اتً.

األشفححال  إشححباع حاجححات وىحححا مايحححاول البحححث الحححالي تحكيقححة مححغ  ححالل 
يحقححق الدححعادة  بإسححتخجام بخنححامج قححائع علححى لغححو الجدححج  ضححعاف الدححسع 

ضححعف مححع أوليححاء أمححػر االشفححال ذوي ذلححظ بالتعححاون  , و يعوالتػافححق لححج 
الحصددان   ,مثددل نشدداط ومعلسححييع فححي بيئححة يدححػدىا الحححب واالمححغ  الدححسع 

إنفعحاالت وتعبيحخات لغحو الجدحج ىحى   //نوت النشاط / موسيقى     الحيران 
 الػجو  .

 The Need for love/ belongingالحاجة إلى الحب واإلنتماء [ 2]

 ةدددددددض الإاجددددددات  يمددددددد   اٚىتمددددددا (  ن 0229 )وآخددددددرون  طددددددً ددددددرج ٓدددددد كر 
ا  لِ خبرات الظفؾلدة،  الظفد   الةرورية  ِ ةياة ا٘ىسان والتِ ترجع ج وٌر
ؽ  ارت اطً اؾالديً، وتعمقً اٍؼ، وارتما ً  دِ  يعِ  ن  قا ي وإش اع ةاجاتً ٌر
 ةةاىٍؼ، واقترا ً هلٍؼ، واىتما ً  لهٍؼ، ثؼ تعمؼ الإاجة  لِ اٚىتما  اٖسرض 

اٚىتمددا   لددِ جماعددات  خددرض كدهددرة تإقددن  غرا ًاه ددااٍة لمددا تإققددً لت ددم  
 ( 023، 0229،وآخرون  طً رج )      .اٖسرة،  و ت ترك هعٍا  ِ تإؿيقً

(  ن اٚىتمددددا  ٌددددؾ دا ددددع يإفددددز الفددددرد لٛىةددددمام 0228) وتددددرض عآدددددة ذٓددددر
تقدددؾم عمدددِ الم ددداركة والمقارىدددة قدددة هعٍدددا لجماعدددة هعهلدددة، وإقاهدددة عٛقدددات وثي

  .اٚجتماعية، وتإم  المسدولية، وي عر هعٍا  اٖهان والر ا عؽ الجماعة
 (332, 3002)عايذة ريب,                                    
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(  لِ  ن اٚىتما  ٌؾ شعؾر Levet et al., 2009ليفع وآخرون ) وي هر
، ٓلتمِ  لهٍا، وهتؾةد هعٍا، وهقبؾل هلٍا هعهلة الفرد  أىً عةؾ  ْ جماعة

                                 تمػ الجماعة ولً و ع آهؽ اهلٍا، ويتبلِ هجمؾعة هؽ الؿيؼ التِ ترتةهٍا
(Levet et al., 2009,8-9) 

(  ن اٚىتمدا  ٌدؾ ةاجدة   درية Walsh et al,2009 كر والدش وآخدرون )يدو 
رية  لِ اٚرت ا   أخريؽ، وتكؾيؽ عٛقات  قؾية وهستقرة هعٍؼ. جٌؾ

                  (Walsh et al., 2009, 226) 
ىتمدددا  يعلدددْ ةاجدددة ا٘ىسدددان  لدددْ ٚا( عمدددِ  ن 0200) ؽههاجدددد ةسددديدكدددد و 

اٚرت ا   دأخريؽ والتؾةدد هعٍدؼ ليإغدِ  دالقبؾل ولي دعر  كؾىدً  درد يسدتإؾذ 
عمدْ هكاىدة هتمهدزة  دْ الؾسد  اٚجتمداعْ، وتتمدد   وجدً اٚىتمدا   دْ ارت دا  

 صددقاؤي  –يإيا ؼيدً وبمدؽ يؿيمدؾن  دْ ٌد ا الدؾطؽ ) سدرتً الفرد اؾطلً ال ي 
جهراىً..الخ( وال ٓؽ يمدمؾن   راد هجتمعً الصغهر، ثؼ اىتماؤي  لْ هجمؾعة  –

هؽ اٖ كار والؿيؼ والمعآهر التْ تمهز ٌ ا المجتمع عؽ غهري هؽ المجتمعات 
  وغياب اٚىتما  ٓددي  لْ الجؾع اٚجتماعْ.

  ( 002, 3000ي, ي)هاجذ حس                            
مية  ش اع الإاجة لٛىتما ، 0200خري ة )صفا  كما  كدت  ( عمِ ٌ 

مالٍددا ٓددددض  لددِ وقددؾع الفددرد  ددِ دا ددرة اٚغتددراب اللفسددِ الدد ض  هؾ ددإة  ن ٌ 
دا ددرة  ددْ ٓلتٍددِ البدد ي لممجتمددع والسددمظة وال ددؾض  ددِ اٚىإرا ددات واٚى ددرا  

 ( 270, 3000)صفاء خشيبت,                        العل  التِ ٚ تلتٍِ.

فى ىحه البحث   وتعخف الباحثة الحاجة إلى  اإلنتساء والحب  إجخائياً 
حاجة الصفل ضعيف الدسع  إلى الذعػر بأنو عزػ لو أىسيتو في : بأنيا
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جساعة تتقبلو بكل  رائرو التي تسيده وتيتع ىحه الجساعة بو وىػ ييتع 
 لتحقيق أىجاف مذتخكة بيشيع."بيا وتتعاون مع أفخادىا 

وتححخى الباحثححة أن الصفححل ضححعيف الدححسع  فححى حاجححة مدححتسخة إلححى الذححعػر 
باإلنتساء إلى جساعة تحسيحو وتحجافع عشحو وتتقبلحو وتحبحو  كسحا ىحػ ويذحعخ 

نححامج لغححو الجدححج معيححا باألمححان و يسكححغ إشححباع ىحححه الحاجححة مححغ  ححالل بخ 
  الجسدددد  / لغددد امدددى در   ندددوت النشددداط/  ,مثحححل نذحححاط  شحححجخة محححغ أححححب 

 .Eye Contactالتػاصل البرخي 

 : The Need for Independenceالحاجة إلى االستقالل [ 3]

سمؾك  يجااْ  أىً:  ستقٛل( ا0225٘ةسه ة عبد المقصؾد ) عرلوت
قراراتددً ويصدد   لددْ ٌد ددً ادقددة واعتمدداد عمددْ   ٓددد ع الفددرد لٗهددام، ويجعمددً ٓتإدد

  اللفس وتإم  المسئؾلية  ْ المؾاق  اٚجتماعية الم تمفة
 ( 053 – 035, 3007)حسيبت عبذ الومصىد,  

( ا٘سددتقٛل  يةددًا  أىدً: عدددم اعتمدداد الظفدد  عمددِ 0229ويعدرل  ددرج طددً )  
ات دداذ قراراتددً... أخددريؽ  ددِ الؿيددام  سددمؾكً  و اختياراتددً  و تددداهر هعاشددً  و 

ك ا، عمِ  ن يكؾن لديً ش صية هستقمة ٌو ي الصفة هؽ عٛهات اللة   ٌو
 (042, 3002)فشج طه,      .والسؾا  علد الظف 

حاجححة الصفححل  وتعححخف الباحثححة اإلسححتقاللية إجخائيححًا فححى ىحححه البحححث  بأنيححا:
ضعيف الدسع  إلى الذحعػر بأنحو شحخز قحادر علحى اإلعتسحاد علحى نفدحو 
ومشحححو قححجرا مححغ الخرػصححية  فححي رعايححة ذاتححو وتلبيححة بعححس مححغ مصالبححو 

 بشفدو كشػع مغ تحسل السدئػلية."
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 :لصفل الخوضة  ستقاللىاتداا الدلػك االاأىسية 

ِ ا٘عتهاد عمِ إلل هع ةاجة الطف(  ىدددً 0229 )عدددٛ  الددددٓؽ كفدددا ِٓددد كر 
تظٍر الةاجة اله ادة ٌَْالرغاة ْ ، أخرٓو َا٘لتصاق هىذ ادآة ةٓاتً

الشخصٓة الددددددددددا  ٌاهة َأساسٓة  ْ ل  الةاجة إلِ ا٘ستقٛ، عىٍنل ا٘ستقٛ
الصغٓر أو ل أخرٓو ٚ ٓستطٓع الطفعمِ ادَوا٘عتهاد ، ا٘ىساىٓة السَٓة

الههٓز ٚ ٓستطٓع ىًكيدددددددددددداَادَو تةقٓق إستقٛلٓتً َ، ٓشاع ةاجاتً اٖساسٓة
ًٛ،  ا٘سددتقٛلية الددا  ال  صددية الممهددزة وهددؽ شددرو    ن يكددؾن ش صددًا  صددي

 ( 002-007, 3002)عالء الذيي وفافً,                 . الصإة اللفسية

(  ن اكتسدددداب الظفدددد   السددددمؾك 0202ٓؾ ددددح سددددميمان عبددددد الؾاةددددد) 
تإمدددد   اٚستقٛلِ:يسدددداعد عمددددِ  ن يعتمددددد الظفدددد   عمددددِ ىفسددددً وقددددادر عمددددِ

المسئؾلية وعمِ قدر كبهر هؽ الد دات اٚىفعدالِ ، كمدا ي دعر  إريتدً وبؿيمتدً 
وبتقدٓر أخدريؽ لدً وي دعر  ىدً هقبدؾل وهإبدؾب هدؽ زهٛ دً وهدؽ أخدريؽ ، 

 وبالتدالْ كما ي عر الظف    إىتما ً لمجتمعً وزهٛ ً، ويتمتدع  إدر أخدريؽ
 ال.ٚ يمه   لِ اٚىفراد،  و اٚىظؾا ،  و اٚىعز 

 ( 042, 3000)سليواى عبذ الىاحذ,  

ةسددداس ٓلمدددؾ علدددد الظفددد  ا٘ ْكددد ىدددً ل(: 0225عدددزة  عبدددد الفتددداح )وتؾ دددح 
ولدد لػ ٓل غددِ  ن  ،سددتقٛل ٚاددد  ن ىعظيددً الإريددة  ددِ الإركددة والتصددرل اٚ

ٓدهدر خجمدً  ا كد  هدآتجلر الراشدٓؽ ال ٓؽ ٓريدون تؾجيً الظف  تؾجهٍدا سدميمً 
 ، ددِ الؾقددع الدد ض يسددمكؾن هعددً  ددِ ةددزم وتسدداهح ،وشدكً  ددِ ؾيمتددً ك دد ص

عؽ أخريؽ  إه  يستظيع  ن ٓتمتع  كؾىً ش صا   اٚستقٛلو ن يسمح لً 
 ( 92، 0225،عزة  عبد الفتاح )                                  هستقٛ.
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ٌوه  ئجدددع لدددً الغدددرول الملاسددد ة ليقدددؾم  الظفددد  ( 0200 )هزيدددد ٌددددض  دكددددتو  ذا 
ةساسددً   مددؽ خددٛل ٌدد ا الدددور الدد ض ٓدديددً ٓلمددؾ  ،الجماعددة ادددور هإدددد  ددِ

عجااٍؼ، ويتإؾل هؽ طف  ٚ ةؾل لً إ ةترام اللاس و ا أٌمهتً، ويكؾن هؾ ع 
 ددِ جماعددة يإتؾيٍددا المجتمددع الكبهددر الدد ض يعدديش  لهسددئؾ ٚو قددؾة  لددِ عةددؾ 

لية تجاي ها يصدر علً هؽ  قدؾال دو ىسان عمِ تإم  المستربية ا٘ عد  ؼيً، وتو 
  ىساىِ. عال هسألة  ِ غاية اٌٖمية لتلغيؼ الإياة داخ  المجتمع ا٘و 

 (32،  0200 هزيد ،ٌدض )                                              
سححتقاللى أن تشسححى الدححلػك اال الخوضححة   سعلسححةتححخى الباحثححة أنححو يسكححغ لو 

محغ  حالل العشايحة بالعالقحات التحى يحتع التعامحل فييحا بالثقحة والتقبحل  شفاللأل
سححححتخاتيجيات الفعالححححة مححححغ أجححححل  لححححق ميححححارات سححححتخجام االاو  واالحتححححخام,

 ةوالسدؤوليستقاللية والسذاركة ة, وتذجيع األشفال على االاجتساعي
يؼ ادددددر ٓدددد كر     هددددؽ الممارسددددات التددددْ تإددددؾل دون  شدددد اع (  ن 0200) اددددرـا

الم الغدددددة  دددددْ ةمايدددددة الظفددددد  خؾً دددددا هدددددؽ اٖذض،    لدددددِ اٚسدددددتقٛلية جدددددة الإا
تسؽيً  را  الظف  وعدم ا٘صغا   لْ ها يقؾلدً وال دػ  دْ  ْ والم الغة ك لػ 

والتأكهد عمِ جؾاىر الةع   ؾيمتً ك  ص، والتركهز عمْ  خظا  الظف  و
   شعاري  العجز عؽ الؿيام  اٖ عال الصإيإة.لديً هع 

 (354, 3003)إبشاهين بذس,                                           

وتخى الباحثة أنو يسكغ إشباع الحاجة إلى االستقالل  لجى األشفحال ضحعاف 
, مححغ بشفدححو الصفححل  قػيححت  قتححو( سححشػات عححغ شخيححق ت7-5الدححسع مححغ )

فدحاح السجحال ) لغة الجدج ( ,مع إستخجام مياراتو وقجراتو الخاصةا  الل 
  ستصاعتواواالقجر الحى ىػ ضسغ قجراتو و , بشفدو ومدؤولياتلو ليسارس 

الحححػعي لغحححو جدحححج   /قصصدددى    النشددداط  نوعددد/ دوالا مالبدحححى مثحححل:  
 .بالجدج
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 -The Need for Selfالحاجحة إلحى تقححجيخ الححات والثقحة بححالشفذ  [ 4]

Esteem : 

( تقدٓر ال ات  أىً   تقهيؼ الفرد ل اتً 0226يعرل هجدض الدسؾقِ، )
ؼيمددا ٓتعمددن  أٌمهتٍددا وؾيمتٍددا، كمددا ي ددهر التقدددٓر ا٘يجددااِ لمدد ات  لددِ هدددض 
تقب  الفرد ل اتً وإعجا ً اٍا وإدراكدً للفسدً عمدِ  ىدً شد ص ذو ؾيمدة وجددٓر 
 اةترام وتقدٓر أخريؽ، اهلما ي هر التقدٓر السمبِ لم ات  لِ عدم تقب  الفرد 

 للقص والعجز.للفسً وخه ة  همً وتقمهمً هؽ شأىٍا وشعؾري  ا
 (   722, 3002)هجذي الذسىلً,  

( أىددً هفٍددؾم هعر ددِ وجددداىِ يكؾىددً الفددرد هددؽ 0229ويعر ددً الدددر ال ددريا) 
هجمؾعة اتجاٌاتً وهعتقداتً وخصا صً الجسمية والعقمية وها يستدعيً الفدرد 

 (000, 3002)بٌذس الششيف,               علدها ٓؾاجً العالؼ المإي   ً.

يؼ يةعً الفرد للفسدً ه ن تقدٓر ال ات ٌؾ تق(0228 )عآدة ذٓر ت كد  ولقد
وبلفسددددً ويعمدددد  عمددددِ الإفدددداظ عميددددً ويتةددددمؽ ٌدددد ا التقهدددديؼ اتجاٌددددات الفددددرد 

ددددؾ هجمؾعددددة اٚ تجاٌددددات والمعتقدددددات التددددِ ا٘يجاايدددة والسددددمبية ىإددددؾ ذاتددددً، ٌو
يسددتدعهٍا الفددرد علدددها ٓؾاجددً العددالؼ المإددي   ددً، وذلددػ ؼيمددا ٓتعمددن اتؾقعددات 

 (52, 3000)عايذة ريب,         .للجاح والف   والقبؾل وقؾة ال  صيةا

دراك الفدددددرد  أىٍدددددا   ( الدقددددة  ددددداللفس0204عبددددددالكريؼ" )هددددد  ا " يةددددد وتعددددرل 
اددا  الدر ض إ دالرغؼ هدؽ الةدغؾ ، و  ،ىٍدا  المٍدام الجداح لكفا تً وقدرتً عمدِ 

عمدددِ تقدددديؼ ختيدددار وشدددعؾري  الر دددا عدددؽ ىفسدددً وتفاؤلدددً المسدددتمر، والقددددرة واٚ
اللفس  هام أخريؽ ادون تؾتر وتقب  ىقدٌؼ، والترةهدر  الصدداقات وهمارسدة 

 ( 62، 0204عبدالكريؼ،ه  )                              اٖى ظة  فاعمية
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وتعخف الباحثة تقجيخ الحات والثقحة بحالشفذ إجخائيحًا فحى ىححه البححث  بأنيحا: 
إدرااا إيجابيا على أنو شحخز  حاجة الصفل ضعيف الدسع  إلى إدراك ذاتو

  مػضع تقجيخ مغ الجساعة وتذجيعيع لو لشجاحو وكفاءتو

 لِ  ن تقددٓر الفدرد ل اتدً واعت داري Trautwine  (  ( 2006وي ٌر تراوتؾيؽ 
لٍددددا ٓرتفددددع علدددددها ٓتكددددؾن ا٘ةسدددداس  ا٘ىتمددددا ، وعلدددددها ي ددددعر  ا٘سددددتإقاا 

ةسدداس  ا٘ىتمددا  علدددها والجدددارة، وعلدددها ي ددعر  أىددً هتقبدد  وكددا  ٓلمددؾ اٚ
ٓرض الفرد ىفسً عةؾًا  ِ جماعة، ٖن ٌ ي العةؾية تملإً ال دعؾر  الؿيمدة 

 ( Trautwein, 2006, 343)                           اللس ة لٕخريؽ

تسثحل جحدء ميحع  وتقجيخ الححات  الثقة بالشفذ تخى الباحثة أن الحاجة إلى و 
يجابيححة فححى إكدححب الفححخد مطححاىخ فالثقححة فححى الححشفذ ت   ,فححى شخرححية الفححخد

ويسكححغ  ,ترححخفاتو وأفعالححو وتجعلححو مدححتقل بخأيححو ويدححتصيع تحقيححق أىجافححو
سححشػات  بشفدححو مححغ  ححالل   7: 5تشسيححة  قححة الصفححل ضححعيف الدححسع مححغ 

نذاط حخكى / تتحابع  وكخة الدلة /نػعأنذصة بخنامج لغة الجدج مثل نذاط 
 وتػاصل برخى.

 : The Need for Efficiencyالحاجة إلى الكفاءة  [5]

تعددد ىسددقا  هرك ددا  هددؽ   ة (  ن الكفددا2006) Aletta J Nel  لهتددا ىهدد تدد كر 
المٍددارات واٖىمددا  السددمؾكية والتددِ تغٍددر اؾ ددؾح  ددِ قدددرة الفددرد عمددِ اٖدا  

  .الفعال والتعاه  اللاجح هع أخريؽ واىجاز المسئؾليات ال  صية
 (Aletta J Nel,2006,12) 
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( الكفا ة  أىٍدا: قددرة الفدرد عمدْ التعاهد  0228عبد المقصؾد )تعرل  هاىْ و 
الجدددداح هددددع المدهددددرات البهئددددة الم تمفددددة المإيظددددة  ددددً، والقدددددرة عمددددْ هؾاجٍددددة 
مددً  هتظم ددات العمدد  وهدددي اهكاىيددة الفردعمددْ تإقهددن ٌدد ي المتظم ددات همددا ٌٓد
ٖن يكددددؾن  ددددرد  عددددال هلتًجددددا وكفددددًؾا  ددددْ تعاهمددددً هددددع أخددددريؽ  ددددْ المؾاقدددد  

تماعيددة الم تمفددة، وبمددا ٓلظددؾي عمددْ ذلددػ هددؽ درجددة هرتفعددة هددؽ ال ددعؾر اٚج
ًٚ  لدددْ درجدددة هلاسددد ة هدددؽ ال دددعؾر   المسدددئؾلية اٚجتماعيدددة واٚسدددتقٛلية وصدددؾ

 ( 34, 3002)أهاًي عبذ الومصىد:              الر ا عؽ ال ات والإياة.

ىفسددً تعددزز ثقددة الظفدد   ددْ   لددْ  ن الكفددا ة (  0202) شددار  سدداهة الغريددرو 
قاهدة عٛقدات  وتقدٓري ل اتً، كمدا تٍهدئ لم د ص الد ي ٓددرك ذاتدً  رًصدا  و ٘ر
وصٛت ىاجإة تإرري هؽ ال ج  المر دْ، وتمهدزي  القددرة عمدْ الم دادرة  دْ 
دْ  لدْ جاىددر ذلدػ تصدر  ددْ تددعيؼ هٍددارات  هؾاقد  التفاعد  اٚجتمدداعْ، ٌو

ؾر  دددْ تراجدددع التفددداوض والإدددؾار، واةتدددرام أخدددر وقبؾلدددً، وتسددداعد تمدددػ اٖهددد
 (027، 0202) ساهة الغرير:             اللزاعات واٚىفعاٚت السمبية.

حاجة الصفل  ضعيف  تعخف الباحثة الكفاءة إجخائيًا فى ىحه البحث  بأنيا:
الدسع إلى الثقة في الشفذ وتقجيخ الحات بشاء على تحقيق واقعي لألىجاف 

 السحيه بوو مجتسعلتي يزعيا لشفدو والتي يختزييا اا

حاجححة   مححغذححبع ضححخورة تقححجيع العجيححج مححغ األنذححصة التححي ت الباحثححة ى وتححخ 
مع وجػد العجيج محغ   كفاءةإلى ال سشػات 7: 5ضاف الدسع مغ األشفال  

عصائحو فخصحة إالسعدزات السعشػيحة والساديحة التحي تخفحع محغ حساسحة الصفحل و 
ة السصلػاحة للسسارسة والتجخيب أاثخ مغ مخة دون التعجحل فحي إنيحاء السيسح

مغ الصفل مسا يديج مغ  قتو بشفدو ونطختو إلي نفدو بذحكل إيجحابي كححلظ 
مجح الصفل أمام اآل خيغ عشج قيامو بعسل محا وعحجم الدحخخية مشحو والتقليحل 
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محغ شححأنو إذا أ فححق فححي عسححل كلححف بحو, كسححا يشبغححي التححجرج مححع الصفححل فححي 
ولحلظ قجمت الباحثة , السيام واألعسال السصلػاة مشو وتػجييو لكيفية األداء

دا ححل بخنححامج لغححو الجدححج أنذححصة إلشححباع الحاجححة إلححى الكفححاءة مثححل نذححاط 
 . تػاصل برخى لغو الجدج  / نػع الشذاط حخكى/  صيج االسساك 

 : The Need for Playالحاجة إلى اللعب [ 6]

( ةاجددة المعددر هددؽ الإاجددات اللفسددية التددِ لٍددا 0224تعتبددر ياسددرة ٌدددروس )
ارت دددددا   ددددداللمؾ الجسدددددمِ غهدددددر  ىدددددً يمكدددددؽ  عت ددددداري هدددددؽ الإاجدددددات اللفسدددددية 

 (80، 0224)ياسرة ٌدروس،                                واٚجتماعية. 

المإب دة كددر اٖشديا  هؽ   المعر(  Millar,Sozanna,2009)  هيارا يعتبر
دؾ الظريقدة التدِ ٓدتعمؼ  لدض الظف ، ؼيإقن لً المتعدة والسدرور ويعهدد تؾازىدً ٌو
اٍددا الظفددد  هدددا لدددؼ ٓتعممدددً هدددؽ  ض شدد ص،  الظفددد   دددِ المعدددر يكت ددد  ذاتدددً 
وقدراتً التِ ٓؾجٍٍا  لِ العالؼ ال ارجِ،  المعر ٌؾ عم  الظف  وسبهمً  لِ 

   (Millar,Sozanna,2009,58 )         المتعة والترؼيً والر ا اللفسِ.

تعددددت وجٍددات ىغددر العممددا  ةددؾل  ىددً قددد   ( 0225)غهدددا  الج ددالْ تددرض و 
المعددر  هددري الدد عض  ن المعددر ههدد   ظددري و ددرورة اهؾلؾجيددة علددد اٖطفددال 
ؼ، و صدددإاب ٌددد ا اٚتجددداي ٓدددرون  ن  ي ى دددا  يقدددؾم  دددً الفدددرد  هدددؽ  جددد  ىمدددٌؾ
 فظرتددً وهددؽ تمقددا  ىفسددً ٘شدد اع ةاجتددً  لددْ ٌدد ا الل ددا  ٌددؾ لعددر،  الظفدد  

 لددْ ذلددػ ٚ ٖن المعددر ى ددا   هعغددؼ وقتددً  إيإددا  هددؽ ةاجتددًٓمعددر الصددغهر 
همهدددز لٍددد ي المرةمدددة، ولكدددؽ ٚ ٓدددري  ريدددن آخدددر ؾيمدددة لمعدددر ةهددد  ٓدددرون  ىدددً 

وهدؽ اٚتجاٌدات اٖخدري  دْ اللغدر  لدْ المعدر ٌدؾ ، ى ا  ليسؽيً  ىتاج ىا ع
  ( 57، 56: 0225)غهدا  الج الْ،            ىً وسهمة لمتعبهر عؽ ال ات.
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ؼ ) دا (  ن 0225اهلما ٓدرض ىةدال ادٌر المعدر هدؽ  قدؾي المهدؾل الفظريدة و كبٌر
ددددؾ اسددددتغٛل طاقددددة الجسددددؼ  ددددؾ سددددمؾك تمقددددا ْ صددددادر عددددؽ رغ ددددة، ٌو ؾيمدددة، ٌو
الإركيدة لإصددؾل الظفدد  عمددْ هتعددً ىفسددية، والمعددر ةركددً  و سمسددمة ةركددات 
تٍدددل لمتسددمية، كمددا  ىددً  ددرورة اهؾلؾجيددة تسدداعد عمددْ عمميددة التظددؾر واللمددؾ 

ؼ،                                    علد الظف .  (30: 0225)ىةال اٌر

حاجحة الصفحل ضحعاف وتعخف الباحثة اللعحب إجخائيحًا فحى ىححه البححث  بأنحو: 
الدححسع  الن يقححػم بدححلػك يبعححث فححي نفدححو الدححخور والستعححة بححجون تخصححيه 
مدبق واجون غايات مخصه ليا وذلحظ محغ  حالل صحػر متعحجدة مشيحا لعحب 

 .األدوار

يؼ ادر يؾ ح و  تتمد  ىزعة اٖطفال  لْ ( ن الإاجة  لِ المعر  0200) ارـا
 و البدىيددددة  الإركددددة وهمارسددددة اٖلعدددداب الم تمفددددة الإددددرة الت هميددددة  و التركهبيددددة

الملغمة، ةه  ي عر الظف   سعادة غاهرة  ثلا  لع ً وبإة ا  شددٓد  ذا ةدرم 
ًٛ  ساسدددًيا يسددداعد عمدددْ اللمدددؾ  هلددً. وتعدددد ةاجدددة الظفددد  لممارسدددة المعددر عددداه

اعْ والجسدددددمْ والإركدددددْ والعقمدددددْ واٚىفعدددددالْ لمظفددددد  وعمدددددْ اٖسدددددرة اٚجتمددددد
ا  رورة ولديس والمدرسة  يًةا هسئؾلية كبهرة  ْ  ش اع ٌ ي الإاجة  اعت  اٌر

يؼ ادر(  هجرد ترؼيً.   ( 87، 0200، ارـا

دد ا هددا  كدتددً دراسددة كهممددِ  ددْ  اعميددة اسددت دام اٖلعدداب ( Kelly, 2008) ٌو
    تقدٓر ال ات، وتلمية اٚرت ا  اهؽ اٖطفال.لتلمية ال عؾر  اٖهؽ وبلا

)  Kelly,2008,147) 
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لٍددا تددأثهر   عٍددرت  ن اٖلعدداب التددِ و  (3002سيهااام سبياا  )دراسددددة  و كدددت
 يجااْ  ْ ر ع هستؾي التؾا ن اللفسْ وخفض هستؾي القمن اٚجتماعْ لدي 

 ( 74, 3002,سيهام سبي   )                                   .اٖطفال 
الصفل يدتصيع مغ  حالل اللعحب أن يفحخا شاقاتحو الجا ليحة أن وتخى الباحثة 

وىػ يعتبخ مغ العػامل األساسية التى تداعج الصفل على الشسحػ اإلجتسحاعى 
في ناسححححب السلًك اإلجتماعي الممححححغ  اللححححو ًيتعلم والجدححححسى والعقلححححى, 

وكححححححححححححححححححححو سل ًمن اللو نستطيع أيضادراسة, المًاقفاإلجتماعيةالم تلفة
, ألنيا تعداللغة التي يتحدث بيا أاثحححححححححححححححححححححححخ نفسيتو ًالتعرفعليول ًتحلي

, ًعلىمشاعره, نستطيعالتعرفعلىاألحداثالتيمربيافيحياتواسحححححححححححححححححححححححححححا
علححى  إشححباع الحاجححات الشفدححية يدححاعج  اساأنإشححباع  الحاجححة إلححى اللعححب 

أنذحصة  إلشحباع  وقحج قحجمت الباحثحة  خى مسا يؤدى إلى تػافقو الشفدحى األ
لغددة   نذححاط حخكححى /نػعححو  / نغمددة وحركددةالحاجححة إلححى اللعححب مثححل نذححاط 

 الجسد هى طبقات الصوت 

لغددة الجسددد  هددى   نذححاط  قررححى  / نػعححو  /ونشدداط أنددا أهددتم بنفسددى  

 . الوعى بالجسم 

 حاجات األشفال السعاقيغ سسعيًا: 

ددددؼ اٚةتياجددددات لٗطفددددال ( 4002يتضوووود  ووووادل  بوووود     )   ن هددددؽ ٌ 
 المعاقهؽ سمعيًا، ٌِ: 

  ،ٍددؼ البهئددة الظبيعيددة التددِ يعي ددؾن  هٍددا، وا٘طددٛع عمددِ كا لاتٍددا الإيددة 
 و سالهر هعي تٍا؛ هما يعهلٍؼ عمِ التكيا هع البهئة.

  ، اكتسددداب المزيدددد هدددؽ المعمؾهدددات عدددؽ ةؾاسدددٍؼ الم تمفدددة، وكيدددا تعمددد
مهتٍا  ِ  دراك البهئة، وكيؽ  ية المإا غة عمهٍا. وٌ 
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  ،ِاسدددددتراتيجيات تعميميدددددة تٛ دددددؼ هسدددددتؾض تقددددددهٍؼ  دددددِ التإصددددده  الدراسددددد
وتسدداعدٌؼ عمددِ اكتسدداب هٍددارات التعدداون هددع أخددريؽ، واكتسدداب الدقددة 

  أىفسٍؼ، وتتيح لٍؼ  رص التعاه  هع  قراىٍؼ العادٓهؽ.

  الجهدد تؾا ر  سالهر اتصال هٛ مة يمكلٍؼ هدؽ خدٛل اٚسدتؿ ال والتعبهدر
عؽ ال برات التِ تقدم لٍؼ، وتسداعدٌؼ عمدِ  ةدداث التفاعد  اٚجتمداعِ 

 هع المإيظهؽ اٍؼ.

  ال عؾر  اٚىتما   لِ جماعة، وبأىٍؼ  عةا  هقبؾلؾن وهفهددون لمجماعدة
 التِ ٓلتمؾن  لهٍا.

 .ال عؾر  اللجاح والتقدم  ِ  ض ىاةية هؽ ىؾاةِ الل ا  ال ض يقدم لٍؼ 

 ؼ هدؽ اٖسدؾيا  يمكدلٍؼ  ال عؾر  الدقة  اللفس وتإقهن ال ات، و ىٍؼ كغهدٌر
  .همارسة العدٓد هؽ اٖعمال الم تمفة

 (76، 4002 ادل  بد     ،)                                    

قائسححو علححى لغححو  أن البخنححامج بكححل مححا يذححسلو مححغ أنذححصة تػضحح  الباحثححة 
االحدححاس ة إلححى إشححباع الحاجححعلححي  ضححعيف الدححسع  ذححجع الصفححلالجدححج ي
واالسحححتقاللية  تشسيحححة االحدحححاس بالكفحححاءة والححححب واالنتسحححاء محححع  بحححاالمغ,

 .وتقجيخ الحات والثقة بالشفذ و اللعب و التخييو  

 تعخيف السعاق سسعيًا: 

 أىٍؼ ال ٓؽ لدٍٓؼ  ( المعاقؾن سمعيا  0220عبد المظمر القريظْ )ويعرل 
قصؾر سمعْ  و  قايا سمع، وهع ذلػ  إن ةاسة السمع لدٍٓؼ تددي وعا فٍا 

 ادرجة ها ويمكلٍؼ تعمؼ الكٛم سؾا   است دام المعهلات السمعية  و ادوىٍا. 

 (65، 0220عبد المظمر القريظْ ،) 
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يؼ هإمؾد ) ويعرل المعاا سمعيًا  أىً ال ي لديً قصؾر  ْ )( 0220 ارـا
ةدة السمع  است دام المعهلات السمعية  و ادوىٍا ويإتاج  ْ تعميمً  لِ 

يؼ هإمؾد ،)                 ترته ات و سالهر خاصة.   (030،  0220 ارـا

يؼ القريؾتْ )ويعرل   أىً الفرد ال ي يعاىْ  قداىًا سمعيًا ( المعاا 0226 ارـا
ديسهب  هما يإؾل دون تمكلً هؽ المعالجة اللاجإة  72ر هؽ يص   لِ  كد

لممعمؾهات المغؾية هؽ خٛل جٍاز السمع وةدي سؾا   است دام المعهلات 
يؼ القريؾتْ ،  )                    السمعية  و ادوىٍا.  (006، 0226 ارـا

 أىً ال  ص ال ي يستظيع  ( المعاا سمعيا 0226ٌ ام هإمؾد)  ويعرل
م سمعً كأداة  ساسية  ْ التؾاص   است دام السماعة الظبية، وبتراوح است دا

                                      ( ديسهب . 72( ديسهب   لِ )32القصؾر  ْ ةاسة السمع لديً ها اهؽ )
 (044، 0226ٌ ام هإمؾد،)

المعاا سمعيًا  أىً ال  ص ال ي ٚ يستظيع  (0227 ةمد درباس )ويعرل 
اٚعتماد عمِ ةاسة السمع لتعمؼ المغة  و اٚستفادة هؽ اراه  التعميؼ 
ؾ  إاجة  لِ  سالهر تعميمية تعؾ ً عؽ  الم تمفة المقدهة لمساهعهؽ ٌو

 ( 054، 0227، ةمد درباس )                             ةاسة السمع. 

المعاا سمعيًا  أىً الفرد ال ي ( 0227د درباس )عصام ىمر و  ةمويعرل 
يعاىْ  قداىًا  ْ القدرة السمعية وقد يمكلً تعؾيةٍا  المعهلات السمعية  و 
ارتفاع شدة الصؾت ةهؽ التإدث  ليً ويمكلً التعمؼ ا ات الظريقة التْ ٓتعمؼ 

 اٍا اٖ راد الساهعؾن  است دام  عض المعهلات السمعية. 

 (07، 0227عصام ىمر و  ةمد درباس ،)                             
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(  ددع  السددمع يعلددْ  ن ةاسددة السددمع لددؼ 0228 )ويعددرل جمددال ال ظهددر
تفقددد وعا فٍددا  الكاهدد ،  عمددِ الددرغؼ هددؽ  ىٍددا  ددعيفة  ٚ  ىٍددا وعيؽيددة  معلددِ 

 (87، 0228 ،جمال ال ظهر)          ىٍا قلاة يعتمد عمهٍا لتظؾر المغة.

ا٘عاقدة السدمعية:  أىٍدا ت دم  كد  درجدات ( 0229شاٌهؽ رسدٛن ) ويعرل 
و ىؾاع  ع  السمع اد  هؽ  دع  السدمع الجز دْ،  و ال ؽيدا  لدِ  قصدِ 
درجددات  ددع  السددمع،  و الصددمؼ ىتيجددة عؾاهدد  وراثيددة،  و اهئيددة،  و وراثيددة 

 وبهئية هعًا  صؾرة همإؾعة تعؾا، وعيفة الإاسة السمعية.

 ( 50، 0229،شاٌهؽ رسٛن  )                                         

ٌدؼ  ن  دعال السدمع  (0203ٓؾ ح هصظفِ عمْ، عبد الغاٌر عبد هللا )
اٖطفددال الدد ٓؽ ٚ يسددتظيعؾن السددمع اؾ ددؾح تفددْ الغددرول التددْ يسددمع  هٍددا 

:  3222ال دددد ص العددددادي، وال دددد ص العددددادي يسددددمع تددددردد الصددددؾت هددددؽ )
ديسهب (، وال  ص العادي يسمع اؾ ؾح ( 62( ٌرتز وقؾة الصؾت )5222

(  هتار، ٌو ا ٌؾ السمع الظبيعْ وإذا قد  عدؽ ذلدػ يقدال 9:  6عمِ هسا ة )
علدددً  دددعيا سدددمع، ويعدددرل الظفددد   دددعيا السدددمع؛  واىدددً الظفددد  الددد ي  قدددد 
جز ًا هؽ سمعً  إه  ٚ يستظيع  ن يسمع  عض  جزا  الكٛم، ٚو يستجهر 

ر ةؾلدً   در   ن يقدع هصددر الصدؾت  دْ استجا ة تدل عمدِ  دراكدً لمدا ٓددو 
 ةدود قدرتً السمعية وإذا  عظِ المعهؽ السمعْ الملاسر  هكؽ الا  لغتً.

 (97، 0203،هصظفِ عمْ، عبد الغاٌر عبد هللا )                       

(  ددددددعيا السددددددمع  أىددددددً 0203 )ويعدددددرل  سدددددداهة  دددددداروا، السددددددهد ال دددددربهلْ
تغٛلٍا هدؽ خدٛل اسدت دام المعهلدات ال  ص ال ي لديً  قايدا سدمع يمكدؽ اسد
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السمعية، هما تساعدي عمِ تعمؼ الكٛم والمغة وتيسدهر لدً التؾاصد  شدفٍيًا هدع 
ؼ يإتاجؾن  لِ تدري ات و سالهر خاصة.  أخريؽ، ٌو

 (56، 0203 ، ساهة  اروا، السهد ال ربهلْ )                            

ثقهمددؾا السددمع  ددأىٍؼ اٖطفددال الدد ٓؽ طددر  عمددِ  (0205ه تددار ةمددزة ) و يعددرل
ةاسدددة سددددمعٍؼ قصددددؾر، ويمكددددؽ لٍدددد ي الإاسددددة  دا  هٍمتٍددددا سددددؾا  كددددان ذلددددػ 
 استعمال هعهؽ سمعْ هساعدة  و ادوىٍا، ويمكؽ هعر دة هددض وىدؾع ال سدارة 

  ْ السمع اؾاسظة اخت ارات هلفصمة ت تص  اللغمات والكٛم عمِ ةدة. 

 (82، 0205،ه تار ةمزة )                                     
وتدححتخلز الباحثححة مححغ التعخيفححات الدححابقة أن ضححعاف الدححسع ىححع الحححيغ 

 يترفػن باآلتي: 

 أن لجييع بقايا سسع تتفاوت حدب درجاتيع مغ فخد آل خ.  -

يحتحححاجػن إلحححى رعايحححة سحححسعية  اصحححة بتحححػفيخ السعحححيغ, الدحححسعي  -
 السشاسب وتجريبات نصق. 

يحتحححاجػن إلحححى تحححجريبات لغػيحححة  اصحححة و حححجمات تأىيليحححة صححححية  -
 وتعليسية. 

وتعححخف الباحثححة األشفححال ضححعاف الدححسع إجخائيححًا ىححع األشفححال الحححيغ يعححانػن 
 61:  31قرػرًا سسعيًا في أحج األذنحيغ أو كلييسحا بجرجحة تتحخاوح محا بحيغ 

 ديديبل وذلظ مغ  الل تصبيق مكياس الدسع علييع. 
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 ضححعيف الدححسعالصفححل  و Deaf Childrenاألصححع صفححل ال الفحخق بححيغ 

Hard Hearing:  

 ن الفدرا ادهؽ اٖصدؼ و دعيا  (0228طارا عداهر و ربيدع عداهر )ٓؾ ح 
السمع  ْ خصا ص العالؼ ال ي يعيش ؼيً كد  هلٍمدا، ورد الفعد  تجداي عدالؼ 
اٖصدددؾات الددد ي يمدددد   دددْ الؾاقدددع عدددالؼ الظبيعدددة،  ةدددعيا السدددمع قدددد ٍٓديدددً 
سددددمعً المإدددددود  لددددِ اٚسددددتجا ة عمددددِ ىإددددؾ هددددا لمصدددددر الصددددؾت،  تكددددؾن 

صددؼ المإدروم هددؽ السددمع اسدتجااتً خاطئددة  دْ الغالددر  ددْ ةدهؽ  ن الظفدد  اٖ
 (42، 0228،طارا عاهر و ربيع عاهر )تماهًا  إىً يعيش  ْ سكؾن تام. 

وترض ال اةدة  ن الظف   عيا السمع يعاىْ عجزًا جز يدًا  دْ ةاسدة السدمع، 
  ك  ٚ يسمح لً  اٚستجا ة الظبيعية لٗغدراض التعميميدة واٚجتماعيدة،  ٚ 

عٍدا، وبالتدالْ  الظفد   دعيا السدمع  است دام وسدا   هسداعدة  داختٛل  ىؾا 
 ددْ ةاجددة هاسددة  لددِ  سددت دام  كدد  قدددراتٍا هددؽ  جدد  التؾاصدد  هددع المجتمددع 
المإددي  ايددً  لدد لػ قاهددع ال اةدددً اٍدد ا ال إدد  اٍدددل  شدد اع  عددض الإاجددات 

                                             اللفسيً لدض اٚطفال  عال السمع  إست دام لغً الجسد .
 لالشفال ضعاف الدسع : لخرائز الشسائية ا

 الخرائز اللغػية لزعاف الدسع: 

تعتبر المغة وسهمة هؽ وسا   التؾاص  اٚجتماعْ  أي قصؾر  فْ ٌ ي المغة 
يعدددرض الظفددد   لدددِ العزلدددة واٚاتعددداد عدددؽ العدددالؼ الددد ي يعددديش ؼيدددً لددد لػ ىجدددد 

 سددددبر  الظفدددد   ددددعيا السددددمع يعدددداىْ كدهددددرًا هددددؽ الم ددددكٛت التكيؽيددددة وذلددددػ
اللقص الؾا ح  ْ قدرتً المغؾيدة همدا يجعمدً ٓتجلدر التفاعد  اٚجتمداعْ هدع 

دددددددد ا هددددددددا   كددددددددد عميددددددددً   كدددددددد  هددددددددؽ:دمحم اللإدددددددداس )  ، (0222أخددددددددريؽ، ٌو
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 Harris, M, (2001)  ،Greenslode (2001)  طدددددداٌرة الظإددددددان ،
يؼ  (0224، دمحم ا٘هدددددام ) (0224، سدددددمهرة  ادددددؾ الإسدددددؽ ) (0220) ،  ادددددرـا

( عمدددِ  ن  دددعال السدددمع يعددداىؾن هدددؽ تدددأخر وا دددح  دددْ 0229)الزريقدددات 
اللمؾ المغؾي ويؾاجٍؾن  عض الإؾاجز التْ تإدؾل دون التؾاصد    دك  جهدد  

ل بدرات والمٍدارات هع المجتمع المإي  اهٍؼ  وبالتالِ  صعؾبة  دِ اكتسداب ا
 ) Greenslode ، 0220(119, ,( 92، 0222،دمحم اللإاس). الٛزهة لمتكيا

(Harris, M,2001,88 (  ،( 59، 0220،طداٌرة الظإدان)  ،( سدمهرة  ادؾ
 ،  (73، 0224،الإسؽ 

يؼ الزريقات  66) ,0224،دمحم ا٘هام )                   (020،  0229, ارـا

 ن  كدٛم  دعيا السدمع ٓتصد    عددم ( 0222 لٍاهْ عبد العزيز )وي كر 
و ؾح المغة،عدم القدرة عمِ التإكؼ  ْ الفترات الزهلية اهؽ الكممات،  معلدِ 
 ىً قد يمةْ وقتًا  طؾل  ْ ىظن كممة،  ْ ةهؽ  ىً  ْ الكممدات التاليدة قدد 
يسرع  ْ اللظن ،عدم القدرة عمِ  ص  اٖصدؾات الم تمفدة وتؾ ديإٍا، وقدد 

ًٛ اهؽ  عض اٖصؾات ،عدم الةغ  الكدا ْ عمدِ الكممدات  ثلدا   يإدث تداخ
ىظقٍددا؛ همددا ٓددددي  لددِ عدددم و ددؾح  عددض الكممددات، و ةياىددًا تكددؾن ه تؽيددة 

 (62، 0222، لٍاهْ عبد العزيز )                                تماهًا. 

 عدددددم قدددددرة ٖ ددددراد  ددددعال السددددمع عمددددِ    (0220عبهددددر رشددددؾان ) وترجددددع 
الكددددٛم  لددددِ عدددددم تمقددددْ الظفدددد  تغ يددددة راجعددددة سددددميمة اكتسدددداب المغددددة وتعمددددؼ 

وهلاس ة ،عدم تمقْ الظف   ي ىدؾع هدؽ التعزيدز  و الت دجيع المفغدْ الملاسدر 
هؽ   راد اٖسرة المإيظهؽ  ً،عدم  هداد الظف  الماذج لغؾية هلاسد ة تسداعدي 

 (  82، 0220)عبهر رشؾان ،     عمِ تقمهدٌا وهإاكاتٍا   ك  هلاسر.
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(  ن الظفد   دعيا السدمع لديدً تدأخر 0220ع  دداد وآخدرون )وتؾ ح  هؾلد
 ْ ىمؾ المغة ،ٚو يقتصر  ثر ا ظرا ات اللظن والكٛم لدض  دعال السدمع 
عمدددددِ  دددددع   اللمدددددؾ المغدددددؾي، و دددددع  هسدددددتؾض التؾاصددددد ، والتفاعددددد  هدددددع 
أخريؽ؛ ا  يمتد اٖثر  لِ  ةداث قصؾر  و  ع   دْ اللمدؾ اٚىفعدالْ  و 

 اٖطفال، و ع  هستؾض تؾا قٍؼ اللفسْ واٚجتماعْ. العاطفْ لدض ٌٚد 

 (52، 0220، هؾلع  داد وآخرون  )

 ىددددددً لمتغمددددددر عمددددددِ تمددددددػ أثددددددار اللفسددددددية  (0220ويؾ ددددددح عدمددددددان  ددددددرج) 
واٚجتماعيددددة السددددمبية يجددددر تظددددؾير قدددددرات ٌددددٚد  اٖطفددددال عمددددِ التؾاصدددد  

  أشكال ه تمفة  ا٘ ا ة  لِ الإرص عمِ زيادة الإصهمة المغؾية. 

    ( 82، 0220 ،عدمان  رج)                                      

اللفطيححة وتححأ خ الشسححػ اللغححػي أ صححخ وتححخى الباحثححة أن االفتقححار إلححى اللغححة 
نتائج الستختبة على اإلعاقة الدسعية على اإلشالق, لحلظ سعت ىحه البحث 
إلى التػاصل مع األشفال ضعاف الدسع في مخحلة الصفػلة السبكخة  بصخيقة 

 مشاسبة ليع عغ شخيق لغة الجدج إلشباع حاجاتيع الشفدية. 

 )ا( الخرائز العقلية لزعاف الدسع: 

 ن  دا  اٖطفدددددال  (0225 كر عبدددددد الدددددرةمؽ سدددددميمان،  ٍٓددددداب البددددد ٛوي )ٓددددد 
 ددددعال السددددمع عمددددِ اخددددتٛل  ئدددداتٍؼ عمددددِ اخت ددددار الدددد كا  المفغيددددة يغٍددددر 
اى فا ًا وا إًا  ْ درجدات ذكدا ٍؼ، ولكدؽ ي تمد  اٖهدر  اللسد ة ٚخت دارات 

 .  ال كا  اٖدا ية   ترتفع دراجاتٍؼ 

 (78، 0225،عبد الرةمؽ سميمان،  ٍٓاب الب ٛوي )                  
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عمدِ   ن اٚعاقدة السدمعية ٚتددثر   Moorers, D. (2001 )و  كدد   هدؾرو
عمدددددِ هسدددددتؾض الددددد كا   وارجدددددع  القصدددددؾر  دددددِ  دا  المعددددداقهؽ سدددددمعيًا عمدددددِ  

 . اخت ارات ال كا   لِ  ن    غمر تمػ اٚخت ارات تٍتؼ   اللاةية المفغية

                                           (,198 Moorers, D,2001) 
لحلظ إعتسجت الباحثة على  أالنذصة  االدائية  دا ل البخنامج   مثل نذحاط  
البخكحححان وذلحححظ إلشحححباع حاجحححة االشفحححال إلحححى الكفحححاءة بإسحححتخجام لغحححة جدحححج 

 التػاصل البرخى 

 )ج( الخرائز الجدسية والحخكية لزعاف الدسع: 

ٚ ي تم  الظف   عيا السمع عؽ الظف  العادي  ْ ال صا ص 
والإاجات الجسمية  ك  هلٍما يمر الفس هراة  اللمؾ التْ يمر اٍا أخر 
هؽ ةه  هعدل اللمؾ والتغهرات الجسمية  ْ الظؾل والؾزن كلغهري العادي 

،  (0220 ٚ  ن ها  ثبتتً  عض الدراسات هد  دراسة ك  هؽ: سعهد العزة )
ٌؾ  ن الفرا اهلٍما يإدث ىتيجة ٖىٍؼ  ع   (0223م الصفدي )عصا

السمع  قد يعترض  عيا السمع قهؾدًا عمِ اللمؾ الإركْ لديً  ٍؾ هإروم 
                           هؽ الإصؾل عمِ التغ ية الراجعة السمعية و ىً ٚ ي عر  اٖهؽ .

 ( 64،   0223،عصام الصفدي  )، (40، 0220،سعهد العزة  )

ه كٛت التؾاص  التْ يعاىْ (  ن 0228ٌو ا ها  كد عميً جمال ال ظهر )
هلٍا  عيا السمع تةع ةؾاجز كبهرة  هاهً ٚكت ال البهئة والتفاع  
هعٍا، كما  ن  ع  السمع تإد هؽ قدرتً عمِ التغ ية الراجعة السمعية، 
هما ٓدثر سم ًا عمِ ةركات جسمً، ل لػ ىجد  عيا السمع هتأخر عؽ 
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المياقة البدىية  الجهدة هقارىة العادٓهؽ هؽ اللاةية الإركية، و ٚ ٓتمتعؾن  
 (78، 0228، جمال ال ظهر )                            العادٓهؽ.

هجمؾعة السمات التْ ٓتمهز اٍا  عال  (0224و و ح عادل عبد هللا )
ْ: يعاىؾن هؽ  صا ة اٖذن المتكررة ،دا مؾن  السمع هؽ اللاةية الجسمية ٌو

ن هؽ هصدر الصؾت، يغٍر عمهٍؼ الإركة  ْ  رجا  القاعً ةتِ يقتربؾ 
 (053، 0224،عادل عبد هللا )عدم التؾازن الجسمْ  ْ  دا  اٖى ظة. 

لحلظ  حخصت الباحثة دا ل البخنامج على تقجيع عجد مغ االنذصة الحخكية 
لالشفال ضعاف الدسع مثل نذاط سجادة الشه  ونذاط الدلع  االرضى  
ونذاط  كخه الدلة  وذلظ إلشباع حاجات االشفال  إلى الكفاءة و تقجيخ 
الحات وإستخجمت الباحثة لغو جدج مثل الحيد الذخرى والتػاصل 

, والحطت الباحثة تفاعل االشفال بذكل فعال بل وشلب تكخار البرخى 
الشذاط أاثخ مغ مخة  وسعادتيع الػاضحة  , والحطت الباحثة أن االنذصة 
الحخكية تداىع فى إشباع حاجات االشفال السختلفة وتعتبخ االنذصة 

 الحخكية وسيلة مشاسبو ليع للتعبيخ عغ إنفعاالتيع 

وعمِ   ن  اٚى ظة الإركية  (0225إدٓدي )جمال ال ظهر، هلِ الو كد   
تساعد اٚطفال   عال السمع عمِ  كت ال البهئة والتفاع  هعٍا،   ر  

  ست دام  استراتيجيات تؾاص  هلاس ة. 

 ( 76، 0225،جمال ال ظهر، هلِ الإدٓدي )                            

 )د( الخرائز الشفدية واالجتساعية: 

ان    ن   عال السمع   ئة  Payne, Johan C. (2003)  كد اهلِ وجٌؾ
هٍم ة يعاهمؾن  ةياىًا هعاهمة اٖصؼ، دون اللغر  لِ ال قايا السمعية لدٍٓؼ، 
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وبالتالْ ٓمإن اٍؼ  رر كبهر،  هزداد  قد سمعتٍؼ، وتتأخر، ويلت  عؽ ذلػ 
  رار  ْ هفٍؾم ال ات، والتكيا، واٚتصال هع أخريؽ، ٌو ا ٓدخمٍؼ  ْ 

 Payne, Johan) ،54 (ة هؽ الم كٛت اللفسية واٚجتماعية واللفسيةدا ر 

C. ,2003 
عمِ   ن  عال السمع يإاولؾن  (0202وتؾكد  ةٛم ةسؽ و خرون  )

تجلر هؾاق  التفاع  اٚجتماعْ وذلػ  سبر  صعؾبات اٚتصال المفغْ 
الةروري ٘قاهة عٛقات اجتماعية سؾية،  الظف   عيا السمع غهر 
كاه  هؽ اللاةية اٚجتماعية،وبالتالِ  يصعر عميً  قاهة عٛقات اجتماعية 

تماعية واٚىظؾا ، ويكؾن جماعات هع  قراىً العادٓهؽ؛ ؼي عر  العزلة اٚج
خاصة هؽ  قراىً  عال السمع، ويمه   لِ ا٘ش اع السريع لإاجاتً، ويعد 

  ال ؾل هؽ المستقب  هؽ  كدر الم اول لٗطفال  عال السمع.

 (33، 0202, ةٛم ةسؽ و خرون                   (

 ن الظف   عيا السمع لديً  (0223و كد عبد الصبؾر هلصؾر ) 
كٛت خاصة  السمؾك، هد  العدوان والسرقة والرغ ة  ْ التلكه  والكهد ه 

لٕخريؽ، وإيقاع ا٘ٓ ا  اٍؼ، ويغٍر عجزًا وا إًا  ْ قدرتً عمِ تإم  
 (88، 0223،عبد الصبؾر هلصؾر )                     المسئؾلية، 

ٌلاك عدد هؽ ال صا ص ( هؽ  ن 0220عمْ عبد الدايؼ )ٌو ا ها  و إً 
اللفسية لةعال السمع  ٍؼ  ق  ىةجًا ، اٚىسإااية وخصؾصًا هؽ المؾاق  
اٚجتماعية ، ق  هروىة هؽ اٚخريؽ لدٍٓؼ   كار سمبية ةؾل ذواتٍؼ، ٚ 

تماهًا  م اعر أخريؽ ، يمهمؾن  لِ اٚىد اعية  ْ سمؾكياتٍؼ.  يغٍرون ٌا

 (80، 0220،يؼ عمْ عبد الدا )                                         
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سٍهر عبد  ، (0220وقد  كدت دراسة ك  هؽ: ادر الدٓؽ ودمحم ةٛوة )
عبهر  (0227، سٛهة عجاج ) (0226، هيادة دمحم ) (0223الإؽي  )
،  ن هعاىاة اٖطفال  عال السمع هؽ  عض الم كٛت  (0228رشؾان )

البهئة السمؾكية  يكؾن ىتيجة الإؾاجز والعؾا ن الكدهرة  هاهٍؼ ٚكت ال 
والتفاع  هعٍا وعلدها تكؾن اٖصؾات غهر هفٍؾهة و ْ غياب هٍارات 
اٚستماع والتإدث يعاىؾن هؽ العزلة ل ا  إن  عيا السمع  ق  ىةجًا هؽ 
ؼ  ْ اكتساب المغة  لِ  اللاةية اٚجتماعية هقارىة  العادٓهؽ كما ٓددي تأخٌر

ا  استراتيجيات جع   رص التفاع  اٚجتماعْ هإدودة ول لػ يجر  ن ٓزود
سٍهر )،  (72، 0220،ادر الدٓؽ ودمحم ةٛوة )ادٓمة لمتؾاص  عمِ البهئة. 

سٛهة  )، (32، 0226،هيادة دمحم )،  (82، 0223،عبد الإؽي  
 (000،  0228،عبهر رشؾان  ( )92، 0227،عجاج 

 ,Lawrence Siegal, Powrieو عمدِ  الجاىدر  اٚخدر   شدارت دراسدة )

(  لددِ  ن اسددتغٛل ال قايددا السددمعية المؾجددؾدة علددد  ددعال السددمع ٌددْ 2006
هإاولدددددة ٚسددددددترجاع الجؾاىددددددر الصددددددإية هددددددؽ ةياتددددددً اٚجتماعيددددددة واللفسددددددية، 

 والت ؽيا هؽ ةدة الم كٛت اللفسية اللاتجة عؽ  عاقتٍؼ. 

) 90 ،Lawrence Siegal, Powrie, 2006) 
الجدحع عحغ شخيحق االعتسحاد لحلظ سعت الباحثة إلى إسحتغالل بحاقى أعزحاء 

لشفدحية كسحا فحى نذحاط  دوالا على لغحة الجدحج  إلشحباع  بعحس الحاجحات ا
 وذلظ إلشباع الحاجة إلى االستقالل مالبدى 
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 )ىح( الخرائز التخاػية: 
تتفددن ىتددا   هعغددؼ الدراسددات المتعمقددة  التإصدده  اٖكدداديمْ لةددعال السددمع 

(  لددِ 0220روا الروسددان )،  دا (0223هدد  دراسددة كد  هددؽ:  سداهة  ةمددد )
 ن العٛقة وا إة اهؽ درجة ا٘عاقة السدمعية والتإصده  اٖكداديمْ  اللسد ة 
لٗ راد  عال السدمع و ن  كددر هجداٚت التإصده  اٖكداديمْ تدأثهرًا  ةدع  
السمع ٌْ هجاٚت القرا ة والريا يات التْ تعتمد  كدر ها تعتمد عمِ اللمدؾ 

وهسددتؾض تإصددهمٍؼ يقدد   ددْ المتؾسدد  عددؽ هسددتؾض المغددؾي والمٍددارات المغؾيددة 
تإصدده   قددراىٍؼ عددادٓهؽ السددمع الدد ٓؽ يكددا ئؾىٍؼ  ددْ العمددر  ددالرغؼ هددؽ عدددم 
دددؾ اٖكدهدددر تدددأثهرًا  ةدددع  السدددمع لددد لػ يدددأتْ تإصدددهمٍؼ  اى فددداض ذكدددا ٍؼ ٌو
اٖكاديمْ  عيفًا ويتلاسر هع  ع  التإصده  اٖكداديمْ لددٍٓؼ طرديدًا هدع 

ية وهستؾض تعقهدٌا وعدم  اعمية  سالهر التدريس وعدم ازدياد المتظم ات المغؾ 
هٛ مدددددة الملددددداٌ  الدراسدددددية وتددددددىْ كفدددددا ة العددددداهمهؽ هعٍدددددؼ  ةدددددعال السدددددمع 
يإتاجؾن  لِ جٍد  كبر وبراه  تربؾية  كدر تركهزًا هؽ تمػ المتعمقة  العادٓهؽ 

  ,0223, سددداهة  ةمدددد  ( ةتدددِ يصددد   لدددِ هسدددتؾض   ةددد   دددْ التإصددده .
 (92  ,0220,لروسان  اروا ا(، 127)

وتدتخلز الباحثة مغ العخض الدابق أن لزحعف الدحسع تحأ يخات واضححة 
علححححى الشسححححػ بسختلحححححف جػانبححححو الشفدححححية والسعخييحححححة والحخكيححححة واللغػيحححححة 
واالجتساعيححة وأيزححًا علححى التحرححيل السجرسححي وعلححى التػاصححل مححع اآل ححخيغ 
والتكيف بػجو عام وأنو ال يػجج ا تالف لزحعاف الدحسع عحغ العحادييغ فحي 

لقحححجرات العقليحححة وقحححج يعحححػد محححا نلسدحححو محححغ تحححأ خ وانخفحححاض فحححي الححححكاء وا
التحريل الجراسحي إلحى عػامحل أ حخى تتعلحق بسدحاعجة ضحعاف الدحسع علحى 
تشسيححة ميححاراتيع الستعححجدة و اصححة السيححارات اللغػيححة وكحححلظ إعححجاد بححخامج 
تخاػيححة تقححجم ليحححه الفئححة وإعححجاد الخصححه لتعححجيل السشححاىج وشححخق التححجريذ 

ىع االاححاديسى بسححا يتشاسححب مححع مححا لححجييع مححغ قححجرات مثححل لالرتقححاء بسدححتػا
  التخكيد على لغة الجدج. 
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 أساليب التػاصل مع األشفال السعاقيغ سسعيًا: 

(  ن ٌلاك عدد هدؽ  سدالهر التؾاصد  البدٓمدة 0226 و إع  زيلر شقهر ) 
 التِ يمكؽ تدريبٍؼ عمهٍا تتمد  ؼيما ٓمِ: 

 قرا ة ال فاة. -0التدرير السمعِ.               .0

 التؾاص  الهدوض. .3

 (55، 0226،زيلر شقهر )                     التؾاص  الكمِ.  .4

 دددً  التحححجريب الدحححسعى: يقرحححج (  ن 0227هددددةع  ادددؾ اللصدددر ) وأوضححح   
تدددددرير ال دددد ص المعدددداا  عاقددددة سددددمعية  سدددديظة،  و هتؾسددددظة عمددددِ هٍددددارة 

وأمحححا   اٚسدددتماع لتدددتؼ اٚسدددتفادة القصدددؾض هدددؽ ال قايدددا السدددمعية المتدددؾ رة لديدددً ،
طريقدددة تقدددؾم اتددددرير المعددداا سدددمعيا عمدددِ  ٍدددؼ الرهدددؾز  قحححخاءة الذحححفاة فيحححى 

ٓد اسمؾبهؽ  ِ ال صرية لإركة الفؼ وال فاة  ِ  ثلا  كٛم أخريؽ ويمكؽ تإد
األسحححلػا التحليلحححى  وىحححى تلميدددة هٍدددارة قدددرا ة ال دددفاة لددددض المعددداقهؽ سدددمعيًا  

ٓركددز المعدداا سددمعيا عمددِ كدد  ةركددة هددؽ ةركددات ال ددفاة والفددؼ لفٍددؼ المعلددِ و
ٓركددز المعدداا سددمعيا األسححلػا التخكيبححى  المقصددؾد هددؽ كددٛم المتإدددث ، هددا 

ركات ال فاة والفؼ  دِ كد  عمِ هعلِ الكٛم والإدٓ   كدر هؽ تركهزي عمِ ة
 ( 82، 0227،هدةع  اؾ اللصر  )       هقظع هؽ هقاطع كٛم المتإدث

(  ن الظريقة الدالدة هدؽ طدرا التؾاصد  ٌدِ 0227عادل عبد هللا دمحم )وذكخ 
 لصخيقة اليجوية  ا

وتٍدددددل  لددددِ  كسدددداب  ددددعال السددددمع هٍددددارات التؾاصدددد  وذلددددػ هددددؽ خددددٛل 
لغحة ا٘شارات والإركات الهدوية الؾصؽية كأساس لمغة المفغية، وهؽ  شدكالٍا 

دِ لغددة وصددؽية تعدد  مدا ددة ىغددام هدؽ الرهددؾز الهدويددة،  و الإركددات  اإلشححارة ٌو
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ؾم ٌد ي  تقداليجحاء األصحبعى  التِ تست دم  هٍا ةركات الهدٓؽ والكتفدهؽ ،  هدا
الظريقددددة عمددددِ التٍجددددِ عددددؽ طريددددن تإريددددػ  صددددا ع الهدددددٓؽ  ددددِ الٍددددؾا  و قددددًا 

 (06، 0227،عادل عبد هللا دمحم)                        لإركات هلغمة. 

صخيقة  الخابعة للتػاصل ىى التػاصل  ال  ن( 0226دمحم اللإاس )ويػض  
 سالهر التؾاص  تعتمد عمِ اٚستفادة هؽ كا ة الكى أو الصخيقة الكلية و

التِ يمكؽ است داهٍا هع  عال السمع سؾا  لفغية  و ٓدوية، والمزج اهلٍا 
 ما ٓتٛ م هع طبيعة ك  ةالة وعرو ٍا وذلػ  ِ سبه  تلمية هٍاراتٍا 

 (80، 0226،دمحم اللإاس )                                     .المغؾية

)شخيقة التػاصل الكلى( مغ وتدتخلز الباحثة مسا سبق أن ىحه الصخيقة 
أفزل شخق التػاصل وإن كانت تحتاج إلى السديج مغ التجريب, والسسارسة, 
حيث تتي   للصفل أالصع وضعيف الدسع الصخيقة السشاسبة  لو  ,اسا 
تسكشو مغ  إمكانية التػاصل سػاء مع أقخانو مغ االشفال أو العادييغ مسا 

لحاتو وتعتبخ لغو الجدج  أسلػا يقلل مغ عدلتو ويديج مغ تقجيخه و قتو 
 مغ ىحه الصخيقة .

 : مكػنات عسلية التػاصل

(  ن ٌلاك علاصر  ساسية 0229ٓؾ ح تؾ هن هرعِ، شريا هصظفِ ) 
 Senderالسخسل لعممية التؾاص  ةتِ تتؼ الجاح  و ول ٌ ي العلاصر ٌؾ  

المستقب   يعتبر  الظرل ال ض يقؾم  إرسال الرسالة  واٖ كار  لِ والحى 
ؾ العلصر الداىِ ،  (89، 0229،تؾ هن هرعِ، شريا هصظفِ  )ٌو
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  Receiverالسدتقبل   ن العلصر الداىِ ٌؾ    (0220دمحم ةٛوة )وي كر  
ؾ ال ض يستقب  الرسالة المرسمة  ليً هؽ  ال ض قد يكؾن  رد  و جماعة ٌو

   (75، 0220،دمحم ةٛوة )المرس  

ىى العشرخ الثالث  Messageالخسالة (  ن 0203وتؾ ح سٍهر كاه  )
وقد تكؾن الرسالة  ها شفٍية  و هكتؾبة  و  ِ شك  مغ مكػنات االترال 

ِ ع ارة عؽ اٖ كار والمفاـيؼ التِ  -ةركات الجسؼ  و  ِ شك   شارات  ٌو
وسيلة ٓرغر المرس   ِ  شراك المستقب   هٍا ، و ها العلصر الرا ع  ٍؾ 

ِ الظري Channelاالترال  قة التِ تلتق  اٍا الرسالة هؽ المرس   لِ ٌو
المستقب   ثلا  عممية التؾاص ، وقد تكؾن لفغية  و غهر لفغية ويجر  ن 

 (09، 0203،سٍهر كاه  ) .تكؾن ج ا ة وهلاس ة لمؾ ؾع الرسالة

تعتبخ مغ   Feed Backالتغحية الخاجعة (  ن 0205وذكر طارا عاهر ) 
تقب  واستجااتً  و عدم استجااتً رد  ع  المس مكػنات االترال فيى 

 .لمرسالة، وقد تكؾن اٚستجا ة لفغية  و غهر لفغية

 (86، 0205،طارا عاهر )                                             
وتػض  الباحثة أن السعلسة ) الباحثة ( ىى مغ قامت بجور السخسل 

وقجمت للسدتقبل  ) االشفال ضعاف الدسع فى مخحلة الصفػلة السبكخة ( ,  
رسالة وىى أفكار ومفاليع  إلشباع حاجاتيع , وكانت الػسيلة ىى أنذصة 
بخنامج لغو الجدج , وحخصت الباحثة على  التأاج مغ إشباع حاجاتيع 

 شفدية مغ  الل التقػيع السراحب لكل نذاط .  ال
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 إرشادات لتشسية التػاصل للصفل السعاق سسعيًا: 

( هجمؾعً هؽ ا٘رشادات  التِ يمكؽ  ن تساعد 0227يعدد ٓؾس  جٛل  )
 :ِ   ِ تلمية التؾاص   لٛطفال ذوض ا٘عاقة السمعية ٌو

 .  التأكد هؽ هؾاجٍة ٌٚد  اٖطفال   ثلا  التؾاص 

  تإدٓد  الظريقة الملاس ة  لمتؾاص   هع الظف  ، هع عدم اٚلتزام
  ظريقة واةدة لمتؾاص .

  عدم الٍمس لٕخريؽ هؽ عادِٓ السمع  هام ٌٚد  اٖطفال  تجل ا
 ٘ثارة شكؾكٍؼ.

 .يجر هراعاة الفروا الفردية ل وض ا٘عاقة السمعية 

  إعٍار يجر  ن يكؾن هسار الرؤية خاليا هؽ الم تتات ال صرية و
 الفؼ وك لػ الؾجً  ثلا  الكٛم. 

 .است دام لغة الجسؼ التدعيمية والتمميإات غهر المفغية 

 .رورة هداوهة التؾاص  ال صرض  

   .تؾجيً اىت اي خاص وهركز لٍٚد  اٖطفال 

 .ن يقؾم  رد  ِ اٖسرة ادور المترجؼ  

 .اٌٚتمام  الملٍ  غهر المكتؾبة 

 سمعية وسا    صرية لمتؾاص  هع  ن يست دم   ا  ذوض ا٘عاقة ال
 ( 87، 0227،ٓؾس  جٛل  )                           . الا ٍؼ
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 شخق تعليع األشفال ضعاف الدسع فى مخحلة ما قبل السجرسة: 

(  ىً يمكؽ تظؾير تقديؼ ٌ ي ال دهات 0222 و ح هصظفِ القمش )
التربؾية  الٛزهة لةال السمع   ها  ِ البهع  و  ِ الرو ة، وتٍدل ٌ ي 

 ال دهات  لِ تظؾير طرا التعميؼ عؽ طرين: 

      تظؾير هٍارات التؾاص .-

تؾ هر الفرص الملاس ة لهتفاع  اٖطفال  عال السمع هع اٖطفال -
 رض، ويمعبؾا ويظؾروا عٛقات صداقة هعٍؼ.اٖخ

هساعدة اٚطفال عمِ استدمار قدراتٍؼ السمعية المت ؿية، وذلػ هؽ خٛل -
 (000، 0222) هصظفِ القمش ، .التدرير السمعِ  و السماعات الظبية

 أىسية رياض االشفال لزعاف الدسع: 

مية رياض اٖطفال 0220الرةمؽ سميمان ) ٓؾ ح عبد  (  ىً ترجع ٌ 
  اللس ة لةعال السمع  لِ: 

تؾسيع دا رة الل ا ، والتفاع  اٚجتماعِ، وهعاوىة الظف   ِ المعر هع -
 الجماعة 

 الت ؽيا هؽ ـر ة المؾاق  الإياتية.-

 تدرير اٚىفعاٚت و  ظٍا هؽ خٛل المعر. -

 ة، الجماعِ، والتلا سِ.الم اركة الؾجداىية، والصداق-

 تلمية المٍارات الإركية، وهٍارة المعر، واٚستفادة هؽ اٖى ظة المتلؾعة.-

هساعدة الظف   عيا السمع عمِ اٚعتماد عمِ ىفسً وتقمه  اٚعتماد -
 عمِ أخريؽ. 
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تدرير وتٍهئة  عةا  اللظن وا٘ةساس وبقايا السمع لديً عمِ الؿيام -
ا  ِ التعمؼ والت  مقِ.ادوٌر

عبد ) .زيادة الإصهمة المغؾية لمظف   عْ  السمع قب  التإاقً  المدرسة-
 (0220038 ،الرةمؽ سميمان

(  ن هؽ هغاٌر اٌٚتمام   المعاقهؽ 0223و و إع  ةٛم عبد الغفار )
سمعيًا   ن الكدهر هؽ البراه  التميفزيؾىية يغٍر  ِ ركؽ هؽ ال اشة واةد 

وب لػ يستظيع الظف    ن ي ارك  ؿية  اٚ راد همؽ ٓتقلؾن لغة  اٚشارة  
 (77، 0223، ةٛم عبد الغفار  )                      .اٚستمتاع   الإياة

(  ن اٌٚتمام  قةايا  عال السمع  ِ 0220و كد عبد الرةمؽ سميمان )
تقدم وتزآد هستمر   قد عقدت   أىٍؼ اللدوات، والمدتمرات، وال إؾث 

ٓ  وتإسهؽ سب  الإياة لٍؼ، وصدرت ت ريعات التِ تكف  والدراسات، لتعد
ةقؾقٍؼ، وهلٍا الإن  ِ التعميؼ، كما كان لغٍؾر المتغهرات والم ادئ 
الفمسفات الممهزة لمعصر الإدٓ   ثهرًا كبهرًا  ِ زيادة العلاية اٍؼ، ويمكؽ 

ا  ِ عٍؾر الظرا التربؾية الإدٓدة واةترام ا٘ىسان كؿيمة  ِ ةد   يجاٌز
 (0220078،عبد الرةمؽ سميمان  ).ذاتً ، ديمقراطية التعميؼ وتكا د الفرص

وىحا ما حخصت الباحثة على تقجيسو مغ  الل أنذصة بخنامج لغة الجدج 
الشباع الحاجات الشفدية االشفال فحخصت الباحثة على أن تكػن االنذصة 
قائسة على التعاون والحب والثقة بيغ االشفال بعزيع البعس 

حثة ,اسا أاجت أنذصة لغة الجدج على تشسية السيارات الحخكية ورفع والبا
افاءة االشفال فى التعبيخ عغ ذاتيع وضبه إنفعالتيع  كسا فى  نذاط  

 أصػاتى الجسيلة , ونذاط  صشجوق الػجو الذقى.
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 فخوض البحث :

 روا ذات دٚلة  ةصا ية اهؽ هتؾس  رتر درجات  طفال  تؾجؾد  -0
المجمؾعة التجريبية  ِ الؿياسهؽ القبمِ وال عدض لتظبهن البرىاه  

 عال  الرو ة  ٖطفال اللفسية المصؾر  عمِ هؿياس الإاجات
  .السمع   لصالح الؿياس ال عدض

تؾجد  روا دالة  ةصا يا، اهؽ هتؾس  رتر درجات  طفال  -0
  ِ الؿياس ال عدض لتجريبية و طفال المجمؾعة الةا ظةالمجمؾعة ا

 عال الرو ة  ٖطفال   اللفسية المصؾر  عمِ هؿياس الإاجات
 . السمع   لصالح المجمؾعة التجريبية

ٚ تؾجد  روا ذات دٚلة  ةصا ية اهؽ هتؾس  رتر درجات  طفال  -3
ىاه  المجمؾعة التجريبية  ِ الؿياسهؽ ال عدض و التت عِ لتظبهن البر 

 عال  الرو ة  ٚطفال اللفسية المصؾر  عمِ هؿياس الإاجات 
 السمع .

:خطوات البحث وإجراءات   

مشيج البحث: -أوالً   

وذلددددددػ  اسددددددت دام تصددددددميؼ  إدددددد  الإددددددالْ عمددددددِ المددددددلٍ  التجريبددددددْ اعتمددددددد ال
قدا ؼ عمدِ ، والتدِ ت ةدع لتدأثهر ارىداه  ) التجريبية والةدا ظة  (تهؽالمجمؾع

دددؾ المتغهدددر التجريبدددِ )المسدددتقب (، وهعر دددة  ثدددري عمدددِ لغدددة الجسدددد  شددد اع  ، ٌو
  )كمتغهددر تددا ع( وقاهددع  الؿيدداس القبمددِ وال عدددض لددلفس المجمؾعددةةاجدداتٍؼ 
،  ددِ ةددهؽ لددؼ تتعددرض المجمؾعددً الةددا ظة لدراسددة التغهددر الإددادث التجريبيددة 
 لمبرىاه  
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 :ومػاصفاتيا  عيشة البحث - انياً 

 عال السمع  جمعيدة رسدالة  مدٓلدً يمد  هجتمع ٌ ا ال إ  جميع اٖطفال 
ؼ ادددددهؽ )42وال دددددالغ عدددددددٌؼ  ىصدددددر  ( سدددددلؾات، 7- 5ةالدددددة وتتدددددراوح  عمددددداٌر

والتدددِ  ،ختهدددرت العهلدددة  صدددؾرة عمديدددة و قدددًا لم دددرو  التدددِ و دددعتٍا ال اةددددةإو 
ددا  ددِ عهلددة ال إدد  لةدد   المتغهددرات التددِ قددد تدددثر عمددِ المتغهدد ر يجددر تؾا ٌر

 التا ع وةددتٍا ؼيما ٓمِ: 

ؼ اهؽ  -  سلؾات7-5تراوح  عماٌر

 ديسهب  62-32تتراوح درجة السمع هااهؽ  -

 . الملتغمهؽ  الجمعية ن يكؾىؾا هؽ اٖطفال  -

 ٚتؾجد لدٍٓؼ ه كٛت صإية، ٚو عاقات  خرض. -

هتغهددددرات درجددددة السددددمع، و الدددد كا  و العمددددر الزهلددددْ، و تجدددداىس العهلددددة  ددددِ  -
 .  إ ال

 طفددد   ( 02)التجريبيددة والةددا ظة   لممجمددؾعتهؽ  عهلددة ال إددد وبدد لػ امغددع 
ؼ ها اهؽ   عال السمع،وطفمة هؽ   سلؾات.  6-5تتراوح  عماٌر

 السجسػعتيغ التجخيبية و الزابصة التكافؤ بيغ أشفال

قاهدددددع ال اةددددددة  ايجددددداد دٚلدددددة الفدددددروا ادددددهؽ هتؾسددددد  رتدددددر درجدددددات  طفدددددال 
المجمددددددددؾعتهؽ التجريبيددددددددة و الةددددددددا ظة  ددددددددِ  الؿيدددددددداس القبمددددددددِ هددددددددؽ ةهدددددددد  

 اسدددددت دام اخت دددددار هدددددان ويتلدددددِ كمدددددا ٓتةدددددح  دددددِ  العمدددددر الزهلدددددِ و الددددد كا 
 ( 0جدول )  
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 ( 3جذول )  

يبية ات  طفال المجمؾعتهؽ التجر دٚلة الفروا اهؽ هتؾس  رتر درج
 هؽ ةه  العمر الزهلِ و ال كا     الةا ظةو 

  30ى  =  

Z   =3572  0500عٌذ هسخىي 

Z   =0522  0507عٌذ هسخىي 

( عددددددم وجدددددؾد  دددددروا دالدددددة اةصدددددا يا ادددددهؽ هتؾسددددد  0ٓتةدددددح هدددددؽ جددددددول )
رتددددددر درجددددددات  طفددددددال  المجمددددددؾعتهؽ التجريبيددددددة و الةددددددا ظة  ددددددِ  الؿيدددددداس 

همدددددددا ي دددددددهر الدددددددِ  تكدددددددا د   العمدددددددر الزهلدددددددِ و الددددددد كا القبمدددددددِ هدددددددؽ ةهددددددد  
 . المجمؾعتهؽ

كمددددددا قاهددددددع ال اةدددددددة  ايجدددددداد دٚلددددددة الفددددددروا اددددددهؽ هتؾسدددددد  رتددددددر درجددددددات 
 طفددددددددال المجمددددددددؾعتهؽ التجريبيددددددددة و الةددددددددا ظة  ددددددددِ  الؿيدددددددداس القبمددددددددِ هددددددددؽ 

مخىصط  العدد المجمىعاث المخغيساث

 السحب

مجمىع 

 السحب

 

Z 

 الداللت

 الخجسيبيت العمس الزمىً

 الضابطت

 اجمالً

10 

10 

20 

9775 

11725 

9775 

11275 

 

07991 

 

 غيس دالت 

 الخجسيبيت الركاء

 الضابطت

 اجمالً

10 

10 

20 

972 

1178 

92 

118 

 

07616 

 

 غيس دالت
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 اسددددددت دام هعادلددددددة هددددددان ويتلددددددِ  ةاجددددددات اٚطفددددددال  ددددددعال السددددددمعةهدددددد  
 (  3كما ٓتةح  ِ جدول )  

 ( 2جذول )  

المجمؾعتهؽ التجريبية ات  طفال درج رتر دٚلة الفروا اهؽ هتؾس 
 ةاجات اٚطفال  عال السمعهؽ ةه    الةا ظةو 

 02ى  =   
مخىصط  العدد المجمىعاث المخغيساث

 السحب

مجمىع 

 السحب

 

Z 

 الداللت

 الخجسيبيت الحاجت الً االمه

 الضابطت

 اجمالً

10 

10 

20 

12705 

8795 

12075 

8975 

 

17385 

 

 غيس دالت

الحاجت الً الحب و 

 االوخماء

 الخجسيبيت

 الضابطت

 اجمالً

10 

10 

20 

1274 

876 

124 

86 

 

1764 

 

 غيس دالت

الحاجت الً 

 االصخقالليت

 الخجسيبيت

 الضابطت

 اجمالً

10 

10 

20 

10775 

10725 

10775 

10275 

 

07223 

 

 غيس دالت

الحاجت الً حقديس 

الراث و الثقت 

 بالىفش

 الخجسيبيت

 الضابطت

 اجمالً

10 

10 

20 

1175 

975 

115 

95 

 

07822 

 

 غيس دالت

 الخجسيبيت الحاجت الً الكفاءة

 الضابطت

 اجمالً

10 

10 

20 

1176 

974 

116 

94 

 

07927 

 

 غيس دالت

 الخجسيبيت الحاجت الً اللعب

 الضابطت

 اجمالً

10 

10 

20 

1177 

973 

117 

93 

 

17125 

 

 غيس دالت

 الخجسيبيت الدزجت الكليت

 الضابطت

 اجمالً

10 

10 

20 

1176 

974 

116 

94 

 

07846 

 

 غيس دالت

Z   =3572  0500عٌذ هسخىي 

Z   =0522  0507عٌذ هسخىي 
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( عددددددم وجدددددؾد  دددددروا دالدددددة اةصدددددا يا ادددددهؽ هتؾسددددد  3ٓتةدددددح هدددددؽ جددددددول )
رتددددددر درجددددددات  طفددددددال المجمددددددؾعتهؽ التجريبيددددددة و الةددددددا ظة  ددددددِ  الؿيدددددداس 

همدددددددا ي دددددددهر الدددددددِ   ةاجدددددددات اٚطفدددددددال  دددددددعال السدددددددمعالقبمدددددددِ هدددددددؽ ةهددددددد  
 تكا د المجمؾعتهؽ .

 تجانذ أشفال العيشة 

 طفددددددددالالتجددددددداىس اددددددددهؽ هتؾسددددددد  رتدددددددر درجدددددددات  اقاهدددددددع ال اةددددددددة  ايجددددددداد 
 اسددددددددت دام العمددددددددر الزهلددددددددِ و الدددددددد كا  هددددددددؽ ةهدددددددد   المجمؾعددددددددً التجريبيددددددددة 

 (4كما ٓتةح  ِ جدول ) 0اخت ار كا

 (4جدول )

  المجمؾعً التجريبية  طفالالفروا اهؽ هتؾس  رتر درجات  ا دٚلة

 ال كا  العمر الزهلِ وهؽ ةه  

  02ن = 
مضخىي  2كا المخغيساث

 الداللت

دزجت 

 حسيت

 حدود الداللت

0701 0705 

 6 972 2 غيسدالت 174 العمس الزمىً بالشهىز

 1171 1571 5 غيسدالت 078 الركاء

( عددددددم وجدددددؾد  دددددروا دالدددددة اةصدددددا يا ادددددهؽ هتؾسددددد  4ٓتةدددددح هدددددؽ جددددددول )
همدددددا ي دددددهر   الددددد كا العمدددددر الزهلدددددِ و هدددددؽ ةهددددد  رتدددددر درجدددددات  اٚطفدددددال 

 .الِ  تجاىس  طفال المجمؾعً التجريبية 
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كمدددددا قاهدددددع ال اةددددددة  ايجددددداد التجددددداىس ادددددهؽ هتؾسددددد  رتدددددر درجدددددات  طفدددددال 
ةاجددددددات اٚطفددددددال المجمؾعددددددة التجريبيددددددة  ددددددِ  الؿيدددددداس القبمددددددِ هددددددؽ ةهدددددد  

 (5كما ٓتةح  ِ جدول )  عال السمع

 (5جدول )

ؾعة التجريبية  ِ  دٚلة الفروا اهؽ هتؾس  رتر درجات  طفال المجم
 ةاجات اٚطفال  عال السمعهؽ ةه   الؿياس القبمِ

  02ن =  

مضخىي  2كا المخغيساث

 الداللت 

دزجت 

 حسيت 

 حدود الداللت

0701 0705 

غيس  174 الحاجت الً االمه

 دالت

2 972 6 

الحاجت الً الحب و 

 االوخماء

غيس  078

 دالت

2 972 6 

 6 972 2  378 الحاجت الً االصخقالليت

الحاجت الً حقديس الراث و 

 الثقت بالىفش

غيس  072

 دالت

2 972 6 

غيس  174 الحاجت الً الكفاءة

 دالت

2 972 6 

غيس  372 الحاجت الً اللعب

 دالت

2 972 6 

غيس  2 الدزجت الكليت

 دالت

5 1571 1171 

( عدددم وجددؾد  ددروا دالددة اةصددا يا اددهؽ هتؾسدد  رتددر  5ٓتةددح هددؽ جدددول )  
ةاجدددات درجدددات  طفدددال المجمؾعدددة التجريبيدددة  دددِ  الؿيددداس القبمدددِ هدددؽ ةهددد  

 .المجمؾعً التجريبية طفال هما ي هر الِ  تجاىس  اٚطفال  عال السمع
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  الثًا: أدوات البحث: 

 قاهع ال اةدة  است دام اٖدوات التالية:  

يؼ ةمددداد، اخت دددار المصدددفؾ ات  -0 المتتا عدددة لجدددؾن را دددؽ )  عدددداد/  ادددرـا
        (0(. همإن )0228

) عدددداد  –الإاجدددات اللفسدددية  ٚطفدددال الرو دددة   دددعال السدددمع  هؿيددداس -0
                 (4همإن ) ال اةدة( 

 الرو ددددة   ددددعال السددددمع ظاقددددة هٛةغددددة الإاجددددات  اللفسددددية ٖطفددددال  -3
                                                                                                                                                   ( 6همإن )      ) عداد ال اةدة( (لممعممة)

                                       (8همإن )) عداد ال اةدة(  -قا ؼ عمِ لغة الجسد  ارىاه   -4

وفاتىالمتتابعااةىلجااونىرافاانىدىإرااداد/ىإبااراهومىحماااد ىىىىاختبااارىالم اافى
ى(.8002

ىو فىاالختبار: -ىأ

( سدددددلة هدددددؽ العدددددادٓهؽ 00 -5يظبدددددن اٚخت دددددار  رديدددددًا عمدددددِ اٖطفدددددال هدددددؽ )
( عاهدددًا ويعتبدددر هدددؽ 85-65والمتدددأخريؽ عقميدددًا وكددد لػ ك دددار السدددؽ هدددا ادددهؽ )

 ا ات.اٚخت ارات عبر الإةارية الصالإة لمتظبهن  ِ ه تم  البهئات والدق

 مكػنات اال تبار:  - ب

وتإتدؾض كد  (, B)–( AB) –(A) ٓتكؾن ٌ ا اٚخت ار هؽ ثٛث هجمؾعدات
( اثلددددِ ع ددددر الدددددًا،ويتكؾن كدددد  الددددد هددددؽ شددددك   و ىمدددد  00هجمؾعدددة عمددددِ )

 ساسِ اقتظع هلً جز  هعهؽ وتإتً سدتة  جدزا ، ي تدار هدؽ اهلٍدا المفإدؾص 
الجز  ال ض يكم  الفدرا   دِ ال دك  اٖساسدِ، وقدد اسدت دهع اٖلدؾان ك مؽيدة 
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ىت ددداي اٖطفدددال، لكدددِ تجعددد  اٚخت دددار وبلدددؾدي  كددددر ت دددؾيقًا وو دددؾةًا وإثدددارة ٚ
 وتتمد  هجمؾعات اٚخت ار ؼيما ٓمِ:

واللجدداح  هٍددا يعتمددد عمددِ قدددرة الفددرد عمددِ  كمددال ىمدد  (:Aالسجسػعحححة ) -0
هستمر، وعلد ىٍاية المجمؾعة ٓتغهر اللم  هدؽ اتجداي واةدد  لدِ اتجداٌهؽ  دِ 

 ىفس الؾقع.
ال (: واللجددداح  هٍدددا يعتمدددد عمدددِ قددددرةالفرد  دراك اٖشدددكAB)السجسػعحححة  -7

 الملفصمة  ِ ىم  كمِ عمِ  ساس اٚرت ا  المكاىِ.

واللجدداح  هٍددا يعتمددد عمددِ  ٍددؼ الفددرد لمقاعدددة التددِ تإكددؼ (:Bالسجسػعححة ) -3
دددِ تتظمدددر قددددرة الفدددرد  التغهدددرات  دددِ اٖشدددكال المرت ظدددة هلظؿيدددًا  و هكاىيدددًا، ٌو

 عمِ التفكهر المجرد.
 الخرائز الديكػمتخية لال تبار: -ج

 صجق اال تبار:

تدؼ ةسداب هعداهٛت اٚرت دا  ادهؽ اخت دار المصدفؾ ات المتتا عدة الممؾىدة      
القسددددؼ المفغددددِ ةهدددد   -واٚخت ددددارات اٖخددددرض لمدددد كا  وهلٍددددا اخت ددددار وكسددددمر

القسددددؼ اٖدا ددددِ ةهدددد   –( 2.84-2.30تراوةددددع هعدددداهٛت اٚرت ددددا  اددددهؽ )
ً ( وكدد لػ اخت دار اسددتاىفرد اهليدد2.74-2.5تراوةدع هعدداهٛت اٚرت دا  هددؽ )

( وجميعٍدددا هعددداهٛت 2.68 -2.30وقدددد تراوةدددع هعددداهٛت اٚرت دددا  ادددهؽ )
 إسدداب الباحثححة ارت ددا  هرتفعددة همددا ٓدددل عمددِ صدددا اٚخت ددار، وقددد قاهددع 

، همددددا ٓدددددل عمددددِ صدددددا 2.74هعاهدددد  الصدددددا وبمغددددع هعدددداهٛت الصدددددا 
 المؿياس.
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  بات اال تبار:

( وبدراسددات  خددرض هددا اددهؽ 2.90-2.60) تراوةددع هعدداهٛت الد ددات هددا اددهؽ
 إسددداب هعاهددد  الد دددات  ظريقدددة  عدددادة  الباحثحححة( ولقدددد قاهدددع2.44-2.99)

همددا ٓدددل عمددِ ارتفدداع هعاهدد  ث ددات  2.80التظبهددن وبمغددع هعدداهٛت الد ددات 
 اٚخت ار. 

 تعليسات االحتبار:

  يقددؾم الفدداةص  كتا ددة اسددؼ الظفدد  المفإددؾص  ددِ ورقددة اٚجا ددة الدد ض
( A1اجا دات المفإدؾص، ثدؼ يفدتح اٚخت دار عمدِ شدك  )ٓرصدد  هٍدا 

ويقؾل لمظف  اىغر  لِ ٌ ا ال ك  ،  كما ترض  دإن ٌد ا ال دك  قظدع 
ددد ا الجدددز  هؾجدددؾد  دددِ  ةدددد اٖجدددزا  المرسدددؾهة  سدددف   هلدددً جدددز  ، ٌو
ال دددك  ةهدددد  ٓؾجدددد جددددز  واةدددد  قدددد  هدددؽ اددددهؽ ٌددد ي اٖجددددزا  يصددددمح 

 ٘كمال ال ك  اٖصمِ.

 الجددز  الصدإيح  هتأكدد الفدداةص هدؽ  ٍددؼ وإذا و دع الظفد  ٓدددي عمد ِ
الظفددد  لٛخت دددار  ذا لدددؼ يفٍدددؼ الظفددد  شدددرح اٚخت دددار يقدددؾم الفددداةص 
ازيددادة ال ددرح لممفإددؾص ةتددِ ٓتأكددد هددؽ  ٍمددً لٛخت ددار، ثددؼ يعددرض 

 جميع الؾد اٚخت ار لٙجا ة عمهٍا.

  ِذا تعددددددر المفإدددددؾص  دددددِ  ٍدددددؼ اٚخت دددددار ولدددددؼ يسدددددتظع ةمدددددً ةتددددد 
اٚخت دار واعت داري غهدر صدالح لمتظبهدن هدع ( وجر ايقال A5ال ك )

 ٌ ا المفإؾص.

  ِاعظددا  المفإددؾص وقددع كاؼيددًا لمتفكهددر واٚختيددار وعدددم التعمهددن عمدد
 ا٘جا ة سؾا  صإيإة  و خاطئة.

 (  درجة .0 ِ ةالة  جا ة الظف   جا ة صإيإة يأخ ) 
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( صفرًا.2 ِ ةالة  جااتً  جا ة خاطئة ،  و عدم  جااتً عؽ السدال يأخد )  
ى:ى-ثانوًا ى ى ىالدمع ىضعاف ى ىالروضة ى ىألطفال ىالنفدوة ىالحاجات       مقواس

 )إعجاد الباحثة ( 

 لسكياس:ا ىجف-أ

ة  عال ؾياس هدض  ش اع الإاجات اللفسية  لدي  طفال الرو  
 ( سلؾات   7:  5السمع ) 

 خظؾات اعداد المؿياس:-ب 

الصددمة  مؾ ددؾع اٚطددٛع عمددِ ال إددؾث والدراسددات السددا قة والمراجددع ذات *
 ال إ  الإالِ لٙستفادة هلٍا  ِ  عداد المؿياس وع اراتً

ٚطدددٛع عمدددِ عددددد هدددؽ المقدددآيس  دددِ هجدددال ةاجدددات اٖطفدددال  دددْ هرةمدددة 
هؿيددداس الإاجدددات الدددلفس اجتماعيدددة ٖطفدددال ال دددؾارع  عدددداد  :وهلٍدددارو دددة ال

 (، وهؿياس الإاجات اللفسية والتؾا ن اللفسِ وا٘جتماع0223ٌِلا  هتؾلِ)
الإاجددات اٖساسدية لدددي هؿيداس ،  (0203لمظفد   عداد شدجان عبددد الٍدادض )

دددض المدددىِ   طفددال الرو ددة المدددهجهؽ هؿيدداس  و (،0207)جهٍددان عددزام ٌو
 ادددددؾ  كدددددر  عدددددداد  سدددددما   ٖطفدددددال المدسسدددددات اٚٓؾا يدددددة   الإاجدددددات اللفسدددددية

(0208. ) 

وقد استفادت ال اةددة  هدؽ ٌد ا المقدآيس  دْ تإدٓدد  عدض ع دارات المؿيداس، 
وتصميؼ المؿياس  إه  يكؾن هصؾر لتيسهر  ٍؼ اٚطفال وت سدي  المفداـيؼ، 

  إعددداد هؿيدداس ة قاهددع ال اةددد ،وهددؽ خددٛل ا٘طددٛع عمددِ المقددآيس السددا قة
اسدر ةتدِ ٓتل الإاجات اللفسدية المصدؾر  ٖطفدال الرو دة  دعال السدمع ،

 هع عهلة ال إ  الإالِ لٗس اب التالية:  
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 .ةهصؾر غهر  المقآيس عض ٌ ي   ن  -
هددددع طبيعددددة  )  و صددددؾر المصددددؾر هلٍددددا (ٚ تتلاسدددر ع ددددارات المقددددآيس  -

 . اٚطفال  عال السمع 

 يالمؿياس  إه  يكؾن هصؾر    عاد  عداد -

 لك  سدال،  الصؾرة  هلاس ة   -

 خصا ص اٚطفال  عال السمع  . ويتلاسر هع  -

   ك   ردض.  ًتإدٓد طريقة الؿياس ةه   ىً ٓتؼ تظبيق -

عدددددرض المؿيددددداس عمدددددِ هجمؾعدددددة هدددددؽ اٖسدددددات ة المإكمدددددهؽ لمتأكدددددد هدددددؽ  -
 صٛةهتً لؿياس ها و ع هؽ  جمً. 

  الدراسة اٚستظٛعية لممؿياس، ةه  قاهع ال اةددة  إعدداد  سدتمارة
دؼ ( اٍدل الك د  عدؽ 0لعدد هؽ الإاجات همإن رقؼ) الإاجدات ٌ 

والؾصددؾل  لددِ  الرو ددة  ددعال  السددمع   طفددالٗلغهددر الم دد عة 
 .   عاد المؿياس

  عاد لمإاجدات ع اٚستظٛعية عؽ سالدراسة اللغرية و  اتوقد  سفرت الدراس
ِ: اطفال الرو ة  عال السمع لدض   لدِ الإاجة  ،) الإاجة  لِ اٖهؽ ٌو

والدقددة الإاجدة  لددِ تقددٓر الدد ات  ،ِ ا٘سددتقٛلية ا٘ىتمددا ، الإاجدة  لددالإدر و 
 (. الإاجة  لِ الكفا ة، ،، الإاجة  لِ المعر اللفس

  ًالرو ددة  طفددال لدديٛ ؼ طبيعددة   عددداد المؿيدداس  إهدد  يكددؾن هصددؾرا 
، وتكددؾن الصددؾر هلاسدد ة لكدد  هؾقدد  وهٛ مددة لكدد   ددعال السددمع 

  عيا السمع. دور  ظف  الرو ة سدال، وهلاس ة ل

  طريقة الؿياس ةه  ٓتؼ تظبيقً   ك   ردض.تإدٓد 

  ظاقددددة  04إتددددؾض عمدددِ ي)والددد ض قاهدددع ال اةددددة  عددددرض المؿيددداس 
 سدددتمارة تإكددديؼ  (3همإدددن رقدددؼ )  عددداد(  عهصدددؾرة هقسدددمة عمدددِ سددد
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عمدددِ هجمؾعدددة هدددؽ اٖسدددات ة المت صصدددهؽ  دددْ المؿيددداس  عر دددً 
هجددددال الظفؾلددددة والملدددداٌ  وطددددرا التدددددريس لمتأكددددد هددددؽ صددددٛةهتً 

 لمتظبهنوهلاسبتً 

الإاجدددات اللفسدددية  اتفقدددع  را  السدددادة المإكمدددهؽ عمدددِ هٛ مدددة   عددداد هؿيددداس
لمؾاقدد  المعدددة لؿيدداس كدد لػ ا، و الرو ددة  ددعال السددمع  طفددالٖ  المصددؾر 

 عدض التعدديٛت  هدع  و،المؾاقد   ٚض هدؽ وجدؾد ةد ل  عدم  ك   عد، هع
 صياغة الع ارات.   ِ

 العبارات: *

تعددديٛت الع ددارات التددْ قاهددع اٍددا ال اةدددة الددا   ( 6) ٓؾ ددح الجدددول أتددْ
 عمِ  را  السادة المإكمهؽ:

 ٓؾ ح تعديٛت  عض ع ارات هؿياس الإاجات المصؾر( 6جدول )       

 البعد
رقم 
 العبارا بعد التعديل العبارا قبل التعديل الموقف

 تكعب بمف دك تحزن بشدة 2 األمن

 9 اإلستقاللية
تجدت  ماما غ فتك غي  
م تبة تطكبت منك ت تيبها 

 ماىا تفعل

تجدت غ فتك غي  م تبة 
 ماىا تفعل

 76 الكفاءا
حدمس اللعبت وحبكً  

 وحسفض اللعب معهم

حدمس اللعبت وحسفض اللعب 

 معهم

(  ظاقددة هصددؾرة تتةددمؽ 04وبدد لػ اةتددؾت الصددؾرة اللٍا يددة لممؿيدداس عمددِ )
عددددؽ اةدددددض   عدددداد ةاجددددات اٖطفددددال  ة هؾاقدددد  هصددددؾرةال ظاقددددة الؾاةدددددة ثٛثدددد

ٓؾ دح   عداد  ( 7)  والجددول اٚتدْ ( ،4  عاد همإن رقدؼ ) عهقسمة عمِ س
 الرو ة  عال السمع . المصؾر ٖطفال  اللفسية  هؿياس الإاجات
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مكياس الحاجات الشفدية السرػر  (  يػض  تػزيع أبعاد 7ججول )
 لألشفال االخوضة ضعاف الدسع

أرقام السػاقف فى  السفخداتعجد  السكياس ابعاد  م
 السكياس

 4-0 4 الإاجة الِ اٖهؽ  -0

 8-5 4 الإاجة الِ  الإر واٚىتما  -7

 00-9 4 الإاجة الِ اٚستقٛلية  3

الإاجددددددة الددددددِ تقدددددددٓر الدددددد ات  4
 والدقة اللفس

4 03-06 

 02-07 4 الإاجة الِ الكفا ة 5

 04-00 4 الإاجة الِ المعر 6

 هؾق  هصؾر  04   ً جمالِ اٚ عاد الست االجسالى 

 تعليسات السكياس: 

 يظبن المؿياس   ك   ردض. -0
تعرض ال اةدة الصدؾر المكؾىدة لكد  سددال هدؽ  سدئمة المؿيداس عمدِ  -0

 الظف  هع تؾجيً ك  سدال واٚختيارات ال اصة  ً  صؾت وا ح.
 الدد كر،  و  ا٘شدددارة  تظمددر ال اةدددة هددؽ الظفدد  اختيدددار ا٘جا ددة  هددا -3

 . عمِ الصؾرة المعبرة عؽ  جااتً
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تدكددد ال اةدددة عمددِ الظفدد  عدددم اختيددار  كدددر هددؽ صددؾرة، و ن تعبددر  -4
 ٌ ي الصؾرة عؽ  جااتً واختياري.

 زمغ تصبيق السكياس:

دؾيقدددة( لكددد  طفددد ، وذلدددػ كمتؾسددد  لمدددزهؽ الددد ض  05قاهدددع ال اةددددة اتإدٓدددد )
 . اٚستظٛعيةاستغرقً اٖطفال  ِ التجربة 

 ترحي  السكياس:

 ددددْ ةالددددة  جا ددددة الظفدددد  ا٘جا دددددة الصددددإيإة يإصدددد  عمددددِ ثدددددٛث  -0
 درجات.

 .  ْ ةالة تردد الظف  ثؼ ا٘جا ة الصإيإة يإص  عمِ درجتهؽ -0
  ْ ةالة  جا ة الظف   جا ة خاطئة يإص  عمِ درجة واةدة. -3

ألشفال الخوضحححة إجحححخاء التجخاحححة االسحححتصالعية لسكيحححاس الحاجحححات السرحححػر 
 :ضعاف الدسع 

قاهددع ال اةدددة  ددإجرا  تجربددة اسددتظٛعية لمتأكددد هددؽ هلاسدد ة هإتددؾض المؿيدداس 
سدلؾات،  قاهدع اتظبهدن المؿيداس ( 7: 5) هدؽأشفال الخوضة ضعاف الدسع 

، وكددان ىفددس ل  ددْ ىفددس المرةمددة العمريدة لعهلددة ال إدد  هددؽ اطفدد ( 02عمدِ )
 الٍدل هؽ التجربة اٚستظٛعية لممؿياس:

 التعرل عمِ صٛةيةع ارات المؿياس لمظف .  -
 هٛ مة الصؾر المست دهة.  التعرل عمِ -
 التدرير عمِ تظبهن المؿياس هع اٖطفال.  -
 تإدٓد زهؽ تظبهن المؿياس هع اٖطفال. -
 تإدٓد طريقة تظبهن المؿياس.  -
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 وكانت نتائج التجخاة االستصالعية:

 هلاس ة ع ارات وصؾر المؿياس لٗطفال. -
 المؿياس.  زهؽ تظبهن تإدٓد -
 تؼ التؾص   لِ  ن طريقة تظبهن المؿياس تكؾن  صؾرة  ردية. -

ألشفحال الخوضحة ضحعاف لسكيحاس الحاجحات السرحػر  السعامالت اإلحرحائية
 :الدسع 

قاهددع ال اةدددة  إيجدداد هعدداهٛت الصدددا والد ددات لمؿيدداس الإاجددات المصددؾر 
 :ألشفال الخوضة ضعاف الدسع

 أواًل: معامالت الرجق 

 صجق السحكسيغ [0]

قاهددددع ال اةدددددة  عددددرض المؿيدددداس عمددددِ عدددددد هددددؽ ال برا المت صصددددهؽ  ددددْ 
المجدداٚت التربؾيددة واللفسددية لمتأكددد هددؽ صددٛةهتً قبدد  تظبهددن البرىدداه ، وقددد 

% 022و% 82ادددددددهؽ Lawsheتراوةدددددددع هعددددددددٚت اٚتفددددددداا  معادلدددددددةٚوش
 هماي هرإلِ صدا الع ارات،
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( ٓؾ ددح اتفدداا المإكمددهؽ عمددِ   عدداد وبلددؾد هؿيدداس 8والجدددول التددالِ رقددؼ )
 .ألشفال الخوضة ضعاف الدسعالإاجات المصؾر 

ٖطفال الرو ة  اتفاا المإكمهؽ عمِ   عاد وبلؾد هؿياس الإاجات المصؾر
  عال السمع

 01ن =  

 إتفاق السحكسيغ أبعاد السكياس م

 %82 اٖهؽ  0

 %82 الإر وا٘ىتما   0

 %92 ا٘ستقٛلية 3

 %022 تقدٓر ال ات والدقة  اللفس 4

 %82 المعر 5

 %022 الكفا ة 6

( 3وقدددد تدددؼ ذلدددػ  عدددرض اسدددتمارة اسدددتظٛع ر ض لٗسدددات ة المإكمدددهؽ همإدددن )
الإاجات اللفسية المصؾر ٚطفال االرو ة هؿياس    عاد لتإدٓد هدض هٛ مة

 .  عال السمع 
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 الرجق العاملي:2-
ةه  است رجع  التإمه  العاهمْ التإققِ لبلؾد المؿياسقاهع ال اةدة  إجرا  

هعاهٛت اٚرت ا  اهؽ  قراتدً وتدؼ تإمهمٍدا عاهميدًا  ظريقدة المكؾىدات اٖساسدية 
Principal Components   لٍدددؾتملHoteling  وتدددؼ تإدٓدددد ؾددديؼ الت دددآؽ

 ددأٚ تقدد  عددؽ واةددد صددإيح عمددِ  Eigen Valueلمعؾاهدد  )الجدد ر الكدداهؽ( 
لتإدٓد عدد العؾاه  المسدت رجة ذات الت د عات الدالدة،  Kaiserهإػ كآزر 

، ٌدد ا وقددد اعتبددر هإددػ Varimaxثددؼ  دٓددرت العؾاهدد  تدددويرًا هتعاهدددًا  ظريقددة 
ري لمعاهدد  و قددًا لمإددػ جميفددؾرد، والدد ي يكددؾن ذو دٚلددة ٚ تقدد   الت دد ع الجددٌؾ

 عددد  ىتددا   التإمهدد  العدداهمْ لممؿيدداس اٚتيددة و تؾ ددح الجددداول . 2.31عددؽ 
 .التدوير

 (    9جدول )
 الحاجت الً االهيالخشبعاث الخاصت بالبعذ االول 

زقم 

 العبازة

 الخشبعاث البىىد

هل تتحدث مع المعلمة عن األشياء التي فعلتها مع  1
  ؟أصدقاؤك في الفسحة

0789 

 0788 عٌذها حجلس بوفشدن في الوٌضل هارا حفعل ؟ 2

 0786 هارا حفعل؟عٌذها ححخاج إلً شيء  هي هاها   3

 0781 سأيج هجوىعه هي أصذلاؤن يلعبىى هارا حفعل ؟ 4

 %33712 وضبت الخبايه

 2796 الجزز الكامه

(  ن جميددددع الت دددد عات دالددددة  ةصددددا يًا ةهدددد  امغددددع  9تةددددح هددددؽ جدددددول )ٓ
 عمِ هإػ جهمفؾرد.  أكدر 2.32ؾيمة ك  هلٍا 
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 (    02جدول )   

 الإر و اٚىتما ( الحاجت الً) الت  عات ال اصة  ال عد الداىِ

زقم 

 العبازة

 الخشبعاث البىىد

 أيت أحد أصدقاؤك  يأخى لعبة من أختك الصغي ة   5
 ت هي تب ى  يف تتص ف ؟

0787 

تصرفت بشكل سئ مع صديقك في الروضة وغضب  6
 منك فماذا تفعل ؟

0785 

زميكك   جاء  إلى  ال تضة ت ليس مع  طعام ف يف  7
 تتص ف؟

0782 

 0780 لى علوج اى جذن هشيض هارا   حفعل ؟ 8

 %29733 وضبت الخبايه

 27971 الجزز الكامه

(  ن جميدددددددع الت ددددددد عات دالدددددددة  ةصدددددددا يًا ةهددددددد   02ٓتةدددددددح هدددددددؽ جددددددددول )
 عمِ هإػ جهمفؾرد. أكدر  2.32امغع ؾيمة ك  هلٍا 

 (     00جدول )   
 (اٚستقٛلية الحاجت الً) الت  عات ال اصة  ال عد الدال 

زقم 

 العبازة

 الخشبعاث البىىد

 0781 وجذث غشفخه غيش هشحبت هارا حفعل ؟ 9

 0775 عٌذها حخٌاول طعاهه, هارا حفعل ؟ 10

إشتركت مع زمالئك في الروضة في تنظيف الشارت   11
 ,ماذا  تفعل  ؟

0769 

طلبت منك ماما أن تقوم بأداء وجبات الروضة ,  12
 فكيف تتصرف ؟

0765 

 %24736 وضبت الخبايه

 2711 الجزز الكامه
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(  ن جميدددددددع الت ددددددد عات دالدددددددة  ةصدددددددا يًا ةهددددددد   00ٓتةدددددددح هدددددددؽ جددددددددول )
  عمِ هإػ جهمفؾرد. أكدر  2.32امغع ؾيمة ك  هلٍا 

 (   00جدول )   

 (تقدٓر ال ات و الدقة  اللفس الحاجت الً) الت  عات ال اصة  ال عد الرا ع

زقم 

 العبازة

 الخشبعاث البىىد

سخ ( زمالئك في ال تضة من ط يقة ضحك )  13
 تكتينك،  يف تتص ف؟

 

0772 

 ندما تطكب منك المعكمة أن  تتحدث إلى زمالئك  14
 في قا ة ال تضة  ، يف تتص ف؟

0770 

شلب مشظ أصحابظ مذاركتيع في تبادل السعلػمات  15
 السػجػدة في الكتاا ماذا تفعل ؟

0761 

الفضحت ( كيف حهخم وإوج خازج مع أصسحك للخىزي )  16

 بىفضك؟

 

0755 

 %19788 وضبت الخبايه

 1768 الجزز الكامه

(  ن جميدددددددع الت ددددددد عات دالدددددددة  ةصدددددددا يًا ةهددددددد   00ٓتةدددددددح هدددددددؽ جددددددددول )
  عمِ هإػ جهمفؾرد. أكدر  2.32امغع ؾيمة ك  هلٍا 
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 (   03جدول )   

 الكفا ة الحاجت الً الت  عات ال اصة  ال عد ال اهس

(  ن جميددددددددع الت دددددددد عات دالددددددددة  ةصددددددددا يًا ةهدددددددد  03ٓتةددددددددح هددددددددؽ جدددددددددول )
  عمِ هإػ جهمفؾرد. أكدر  2.32امغع ؾيمة ك  هلٍا 

 (   04جدول )   

 المعر الحاجت الًالسادسالت  عات ال اصة  ال عد 

زقم 

 العبازة

 الخشبعاث البىىد

 0769 لعبج مع أصحابك وخضسث في اللعبت ماذا يكىن زد فعلك؟ 17

 0765 كسر لك  أخوك اللعبة ,فكيف تتصرف مع أخوك؟ 18

طلب أصحابه أى حلعب هعهن  في فشيك  هي أجل  19

 الفىص , ويف حخصشف ه  فشيمه؟
0760 

دأت في  تنظف المنزل من ماما ، هل تستم  معها في  20
 التنظيف؟

0751 

 %14777 وضبت الخبايه

 1751 الجزز الكامه

زقم 

 العبازة

 الخشبعاث البىىد

أحد  فاقك  أن يكعب معك بكعبك الخاصة  ،  لت طكب  21
  يف تتص ف مع ؟

0761 

 0752 اللعب الموجودا في بيتك هل هى كافية  ؟ 22

 0750  ندما تنهى  ل تاجباتك ماىا تفضل أن تقعل  ؟  23

طلب هٌه  والذن  أى حزهب هعه للخسىق  وحخشن  24

 اللعب لليال , ويف حخصشف؟
0741 

 %9778 وضبت الخبايه

 1706 الجزز الكامه
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(  ن جميدددددددع الت ددددددد عات دالدددددددة  ةصدددددددا يًا ةهددددددد   04ٓتةدددددددح هدددددددؽ جددددددددول )
  عمِ هإػ جهمفؾرد. أكدر  2.32امغع ؾيمة ك  هلٍا 

 الثبات معامالت 

قاهددددددع ال اةدددددددة  إسدددددداب ث ددددددات المؿيدددددداس عمددددددِ عهلددددددة غهددددددر عهلددددددة ال إدددددد   
 (  طفالً  وذلػ  الظرا التالية02اٖساسية وعددٌا )

 كخونباخ -بصخيقة الفا  -0
ةاجددددددددات اٚطفدددددددددال لمؿيدددددددداس  قاهددددددددع ال اةدددددددددة  إيجدددددددداد هعددددددددداهٛت الد ددددددددات

  ددددددِٓتةدددددح طفدددددٛ كمدددددا  022وذلدددددػ عمدددددِ عهلدددددة قؾاهٍدددددا   دددددعال السدددددمع
  (05جدول )

 ( 07جذول )

 ةاجات اٚطفال  عال السمعلمؿياس  هعاهٛت الد ات

 كروى اخ - ظريقة الفا 

 معامل الثباث المخغيساث

 0777 الحاجت الً االمه

 0775 الحاجت الً الحب و االوخماء

 0778 الحاجت الً االصخقالليت

 0781 الحاجت الً حقديس الراث و الثقت بالىفش

 0779 الحاجت الً الكفاءة

 0778 الحاجت الً اللعب

 0777 الدزجت الكليت

ارتفددداع ؾددديؼ هعددداهٛت الد دددات همدددا ٓددددل عمدددِ ث دددات  (05ٓتةدددح هدددؽ جددددول )
 المؿياس
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 اعادة التصبيقبصخيقة -7
ةاجددددددددات اٚطفدددددددددال لمؿيدددددددداس  قاهددددددددع ال اةدددددددددة  إيجدددددددداد هعددددددددداهٛت الد ددددددددات

  ظريقددددة اعددددادة التظبهددددن  فاصدددد  زهلددددِ قدددددري  سددددبؾعان  ددددعال السددددمع

  (06جدول )  ِٓتةح طفٛ كما  022وذلػ عمِ عهلة قؾاهٍا 

 ةاجات اٚطفال  عال السمعلمؿياس  هعاهٛت الد ات( 02جذول )

  ظريقة اعادة التظبهن

 معامل الثباث المخغيساث

 0790 الحاجت الً االمه

 0793 الحاجت الً الحب و االوخماء

 0791 الحاجت الً االصخقالليت

 0792 الحاجت الً حقديس الراث و الثقت بالىفش

 0793 الحاجت الً الكفاءة

 0794 الحاجت الً اللعب

 0792 الدزجت الكليت

هعدددددداهٛت الد ددددددات همددددددا ٓدددددددل عمددددددِ (ارتفدددددداع ؾدددددديؼ 06ٓتةددددددح هددددددؽ جدددددددول )
  ث ات المؿياس.

ى  
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دلألم/المعلماة(ىلتحدوادىىىالروضةىىضعافىالدمعى  بطاقةىمالحظةىدلوكىألطفالى
ىالحاجاتىالنفدوة:ىى

هؽ خٛل اٚطٛع عمِ المراجع العممية، والدراسات السا قة، وهقاامة  
عدد هؽ هعممات الرو ة، واٚهٍات، وهدٓرات الرو ات، وهٛةغة 

فال، قاهع ال اةدة   إعداد وتصميؼ ٌ ي ال ظاقة، والتِ امغ عدد اٖط
 هفردة واستٍد ع ٌ ي ال ظاقة التعرل عمِ:  08هفرداتٍا 

 الإاجات اللفسية  لدض  طفال الرو ة  عال السمع .   -

المعممددات( لإاجددات اٚطفددال –وتتةددمؽ ال ظاقددة هٛةغددة كدد  هددؽ )اٚهٍددات 
 .  عال السمع 

 وتتكػن البصاقة مغ ستة محاور أساسية ىى: 

 المإؾر اٖول: الإاجة  لِ اٚهؽ 

 المإؾر الداىْ : الإاجة  لِ الإر و اٚىتما  

 المإؾر الدال  : الإاجة  لِ اٚستقٛلية 

 المإؾر الرا ع : الإاجة  لِ  تددٓر ال ات والدقة  اللفس 

 المإؾر ال اهس : الإاجة  لِ الكفا ة 

 السادس : الإاجة  لِ المعر .المإؾر 
ىخطواتىت مومىالبطاقة:ى

دال ال ظاقة.   -0  تإدٓد ٌ 

 تإدٓد الإاجات  المراد هٛةغتٍا.  -0



 

 

1643 

(.  لمتعدرل 5عرض ال ظاقة عمِ هجمؾعة هؽ ال بدرا  والمإكمهؽ)همإدن -3
عمددِ هدددض كفا تٍمددا  ددْ تإدٓددد الإاجددات اٚساسددية علددد  طفددال الرو ددة 

 المدهجهؽ. 

 ةساب صدا ال ظاقة. -4

 ةساب ث ات ال ظاقة.  -5

 هفردة . 08وقد امغ هفردات  ظاقة المٛةغة عمِ 
 . ترحي  بصاقة السالحطة

تقدددٓر ةاجددات اٖطفددال  ثلددا  المٛةغددة عمددِ التقدددٓر المتدددرج )غال ددًا  -
 ىادرًا( – ةياىًا  –

 3غال ًا تعلِ تإقن السمؾك ادرجة كبهرة =  -

 0 ةياىًا تعلِ تإقن السمؾك ادرجة هتؾسظة =  -

  0رًا عدم تإقن السمؾك = ىاد -

 54درجة، وكإدد  قصدِ  08ةه  ٓتؼ تقدٓر سمؾك الظف  كإد  دىِ -
 درجة.

 تعليسات السالحطة : 

 يقؾم  المٛةغة اٖم وهعممة  القاعة . -

 اٖم ؼيما ي ص الملزل، والمعممتان داخ  ةجرة الل ا ، وخارجٍا.  -

 هٛةغة الظف  وةاجاتً .  -
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ىمالحظاااةىاالحتواجااااتىىالنفداااوةىىالخ اااا اىىالداااوكومتروةىلبطاقاااةىىى
ى:ألطفالىالروضةىضعافىالدمعى

 : معامالت الرجق
 صجق السحكسيغ

 عددددرض ال ظاقددددة عمددددِ عدددددد هددددؽ ال بددددرا  المت صصددددهؽ  ددددِ  ةال اةددددد عقاهدددد
المجدددددددداٚت التربؾيددددددددة و اللفسددددددددية ، و قددددددددد اتفددددددددن ال بددددددددرا  عمددددددددِ صددددددددٛةية 
الع دددددددارات و ادددددددددا   اٚجا دددددددة لمغددددددددرض المظمدددددددؾب ، و تراوةددددددددع هعدددددددداهٛت 

همدددددا ي دددددهر الدددددِ صددددددا الع دددددارات 0.22&  2.92الصددددددا لممإكمدددددهؽ ادددددهؽ 
 .Lawsheو ذلػ است دام هعادلة "لؾش " 

 االتداق الجا لى  -0
درجددددات كدددد   عددددد هددددؽ   عدددداد  قاهددددع ال اةدددددة  ايجدددداد هعدددداهٛت اٚرت ددددا  اددددهؽ

 (07كما ٓتةح  ِ جدول ) لم ظاقة و الدرجة الكمية  ال ظاقة
  (07جدول ) 

 هٛةغة ةاجات اٚطفال  عال السمع ل ظاقةاٚتساا الداخمِ 
 االرتباطمعامالت  األبعاد

 1.70 الحاجت الً االمه
 1.73 الحاجت الً الحب و االوخماء

 1.71 الحاجت الً االصخقالليت
 1.73 الحاجت الً حقديس الراث و الثقت بالىفش

 1.77 الحاجت الً الكفاءة
 1.70 الحاجت الً اللعب

 1.71 الدزجت الكليت
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( ان ؾددددددديؼ هعددددددداهٛت اٚرت دددددددا  دالدددددددة اةصدددددددا يا  07ٓتةدددددددح هدددددددؽ جددددددددول ) 
 هما ي هر الِ اتساا هإتؾض ال ظاقة. 2.20علد هستؾض 

 معامالث الثباث

طريقدددددة الفدددددا  اسدددددت دام  لم ظاقدددددة إيجددددداد هعددددداهٛت الد دددددات قاهدددددع ال اةددددددة  
 ( 08كروى اخ كما ٓتةح  ِ جدول ) -

 (   08   جدول )

 فال  عال السمعهٛةغة ةاجات اٚط ل ظاقةهعاهٛت الد ات 

 كروى اخ -طريقة الفا  إست دام 

 معامالت الثبات  االبعححححححححححححححححححححححححححححاد
 1.79 الحاجت الً االمه

 1.76 الحاجت الً الحب و االوخماء
 1.73 الحاجت الً االصخقالليت

 1.71 الحاجت الً حقديس الراث و الثقت بالىفش
 1.74 الحاجت الً الكفاءة
 1.73 الحاجت الً اللعب

 1.75 الجرجة الكلية

( ان ؾددديؼ هعددداهٛت الد دددات هرتفعدددة همدددا ٓددددل عمدددِ  08ٓتةدددح هدددؽ جددددول ) 
 . ال ظاقةث ات 
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 ج قائع على لغة الجدج:بخنام

 –التركهبيدددة  –الفليدددة  –اٖلعدداب التربؾيدددة )الإركيددة ٌددؾ ع دددارة عددؽ هجمؾعدددة 
 ددعال التدِ تتلاسددر هدع خصددا ص وقددرات اٖطفددال المؾسدديؿية(  -الدراهيدة 

ؼ اهؽ  السمع  ةاجاتٍؼ اللفسية .سلؾات  غرض  7-5وال ض تتراوح  عماٌر
 الفلدفة العامة للبخنامج: 

هدددؽ  مسدددفة المجتمدددع الددد ض يعددديش ؼيدددً  شدددتقع  مسدددفة البرىددداه  الإدددالْ و  
 ؼ وخاصدة الةدعال هدلٍ  ؿيمة المجتمدع تقداس  مددض هدا ٓتمقداي  طفالدً ،الظف 

، همدددا ٓددددؾ ر لٍدددؼ ةيدددداة ىاجإدددة غليددددة وإشددد اع لإاجدددداتٍؼ  هدددؽ رعايدددة وتؾجيددددً
 ددال برات تسدداعدٌؼ  ددِ الددا  هجددتمعٍؼ، وهددا  جمعددع عميددً الفمسددفات التربؾيددة 
ميدددة  عدددداد الظفددد  ليكدددؾن  عدددال، قدددؾض ال  صدددية، قدددادر عمدددِ تإددددض  ادددهؽ ٌ 

 ،الصعاب، هتقب  لمإياة، هتكيا هع البهئة والمجتمع

 " ال ض ٓرض بفرو لالفكر التربؾض " ذلػ ٌؾ  ها  كد عمية   ن وتؾ ح ال اةدة 
 رورة اٌٚتمام ابهئدة الظفد  والعمد  عمدِ  ثرا ٌدا  العدٓدد هدؽ المدهدرات التدِ 

تٍددددل  لدددِ   فمسدددفة  روبددد تسددداعدي عمدددِ اٚكت دددال والتفاعددد  هدددع أخدددريؽ، 
 ،اةتددرام الظفدد ، وت ددجيع تكيفددً هددع المجتمددع الدد ض يعدديش ؼيددً وتلميددة قدراتددً

،وقد راعدع  ال اةددة  ذلدػ عدؽ  عدداد وليس لمتعايش  ق  اد  لتإددض الصدعاب
 ى ددظة البرىدداه  هددؽ خددٛل اثددرا  البهئددة التربؾيددة لمظفدد   العدٓددد هددؽ المدهددرات، 
هددع  ةتددرام الظفدد  والسددعِ  لددِ تظددؾير ذاتددً والسددعِ  لددِ  شدد اع ةاجتددً  لددِ 

 اٚةساس  الكفا ة والقدرة عمِ اٚىجاز 

ةهد   مسدفة هلتسدؾري:  ل اةدة  ِ ارىاه  لغة الجسد  عمدِ  عتمدت ا وك لػ
هصددددر  مدددا  ادددؾاب المعر دددة،  ٍ مدددا ٌ والجسدددد  هلتسدددؾري  ن الإدددؾاس  كددددت
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 درورة تدؾ هر البهئدة  هلتسدؾرض عمدِ  المعمؾهات عدؽ العدالؼ ال دارجْ، وتدكدد
الغليددة  ددالمدهرات، وت ددجيع الظفدد  عمددِ التفاعدد  هعٍددا، وتجربددة اٖشدديا  هددؽ 

 ددددة كمددددداخ  لممعر   سددددت دام لغددددة الجسددددد  كز ال إدددد  الإددددالْ عمددددِوير ،ةؾلددددً
ر يسدْ  ثلدا   ظفد  عمدِ لغدً الجسدد    دك ، ةهد  يعتمدد الوإش اع الإاجدات 

  أى ظة البرىاه ، المتلؾعة البهئية  تفاعمً هع المدهرات

وتدكد ال اةدة  عمِ  عتماد  ال إ  الإالِ عمدِ ىغريدة الد كا ات المتعدددة ،   
 ىدددددؾاع ه تمفدددددة هدددددؽ   دددددردلددددددض كددددد   نو  ،كا  قددددددرة عقميدددددة عاهدددددةإعت دددددار الددددد و 

القؾيدة لتلميدة الد كا ات  ال كا اتاسدتدمار ال كا ات، يمكؽ تلمهتٍدا، كمدا يمكدؽ 
، وإعتبددرت ال اةدددة لغددة الجسددد ىددؾع هددؽ  ىددؾاع  سددت دام الدد كا  القددؾض الةددعيفة

 المتمد   ِ الجسد ولغتً لمتغمر عمِ اللقص القسهؾلؾجِ  ةع  السمع .

، الفدروا الفرديدة ادهؽ اٖطفدال و قدًا البرىداه علدد تصدميؼ  ة ال اةدد ع وقد راع
تلمْ  والتلؾع والت ؾين والت سي   ْ اٚى ظة لكْللغرية ال كا ات المتعددة، 
وإشدد اع ى ددظة اٖ تفدداعمٍؼ هددع، همددا قددد يسدداٌؼ  ددْ وترتقددْ ادد كا ات اٖطفددال

تلؾع  شظة ارىداه  لغدة الجسدد وقد  تاةع ، هؽ خٛلٍا  عض الإاجات لدٍٓؼ
 . ٘ش اع ةاجاتً رص هتعددة  هام الظف  لممارسة  كدر هؽ طريقة   ال إ  

 أسذ وضع البخنامج : 

  ن تإقن هإتؾيات البرىاه  الغرض هلً.  -

 .  عال السمعتتلاسر هإتؾيات البرىاه  هع خصا ص اٖطفال  -

 تلاسر هإتؾيات البرىاه  هع ههؾل اٖطفال وقدراتٍؼ.   ن -

  ن تكؾن  ى ظة البرىاه  همتعة وه ؾقة.  -

  ن يإتؾض البرىاه  عمِ  ى ظة جماعية وتعاوىية.  -
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 ن تتددددددؾا ر عؾاهدددددد  اٖهددددددؽ والسددددددٛهة  اللسدددددد ة لٙهكاىددددددات الماديددددددة،  -
 والظف . 

التددددرج  دددِ  ى دددظة البرىددداه  هدددؽ السدددٍ  لمصدددعر وهدددؽ ال سدددي   لدددِ  -
 المركر وهؽ العمؾم  لِ المجٍؾل. 

التلددؾع داخدد  الل ددا  الؾاةددد لهتلاسددر هددع هبددد  الفددروا الفرديددة لجميددع  -
اٖطفال  ما ٓتلاسر هع قدراتٍؼ وذلػ لتإقهن هبدد  اٚسدتمرارية وبد ل 

 هزيد هؽ الجٍد. 

ة تددؾ ر  ددرص ىمددؾ هٍددارات التؾاصدد   ن يإتددؾض البرىدداه  عمددِ  ى ددظ -
 هع أخريؽ. 

 ن ٓتةددمؽ البرىدداه   ى ددظة تددؾ ر  ددرص التعدداون والتفكهددر الجمدداعِ  -
 وتكسر الظف  اٚعتماد عمِ اللفس. 

 ن ٓتةدددددمؽ البرىددددداه  عمدددددِ  ى دددددظة تكسدددددر الظفددددد  الؿيمدددددة الدٓليدددددة  -
مؿيدة همدا يسداعد عمددِ ىمدؾ ش صديً سددؾية هإ دة لم هدر وإيجاايددة  وال

 .  ِ المجتمع

 األىجاف التخاػية للبخنامج : 

دددؼ خظدددؾات البرىددداه  ويتظمدددر وعدددِ تدددام  يعدددد التإدٓدددد الددددقهن لٌٗددددال هدددؽ ٌ 
تماهاتددً ، وةاجاتددً،  وهعر ددة عمميددة المددؾ الظفدد  وةالتددً الصددإية، وقدراتددً وٌا
وبهئتً، كما يجر اٌٚتمام  اختيار الكممات  إه  يكؾن التعبهدر وا دإًا عدؽ 

ددددال ٌددد ا اٖدا  المظمدددؾب والمتؾقددد ع هدددؽ الظفددد ، وقدددد روعدددِ علدددد و دددع ٌ 
 .اةتياجات اٖطفال   ع البرىاه   ن ت
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ويٍددددل البرىددداه   لدددِ  شددد اع الإاجدددات اللفسدددية  ٖطفدددال الرو دددة   دددعال 
السدددمع  ، هدددؽ خدددٛل ارىددداه  العددداب تربؾيدددة قدددا ؼ عمدددِ   عدددض هٍدددارات لغدددة 

الصدؾت،  الجسد اٖساسية، كدالؾعِ  الجسدد والتؾاصد  ال صدري، والدتإكؼ  دِ
وقددددددرا ة  يمددددددا ات وإشددددددارات واىفعدددددداٚت الجسددددددد،  ا٘ ددددددا ة  لددددددِ المٍدددددددارات 

دال كالتالْ :ويلبدن هؽ  اٚجتماعية.  الٍدل العام عدة ٌ 

 تدرير الظف  عمِ تقب  ىفسً واٚخريؽ  ثلا  تفاعمً هعٍؼ. -
 اكتساب الظف  هٍارة التإكؼ  ِ اٚىفعاٚت، وهراعاة شعؾر الغهر. -
 هساعدة زهٛ ً  ْ المؾاق  الم تمفة.تدرير الظف  عمِ  -
 اكتساب الظف  هٍارة التعاون وهساعدة الةعيا. -
  ٍؼ الظف  ل عض  يما ات الجسؼ الم تمفة. -
  ست دام ا٘يما ات الم تمفة  ِ هؾاق  التؾاص  اٚىفعالْ. -
  كتساب اٖطفال القدرة عمِ التعبهر عؽ  ىفعاٚتٍؼ الم تمفة. -
 اكتساب الظف  هٍارة  ٍؼ اىفعاٚت أخريؽ. -
تلميدة التؾاصد  اٚجتمداعْ هددؽ خدٛل  عدض المؾاقدد  التدْ تددعؼ القؾاعددد  -

 اٚجتماعية.
 تلمية اٚىتما  لٗسرة، والرو ة، والزهٛ  لدض اٚطفال  عال السمع . -

 تلمية وعْ الظف   جسدي هؽ ةه   جزا ً ووعا فً وإهكاىاتً. -
 اص  ال صري  ثلا  تفاعمً هع أخريؽ.تدرير الظف  عمِ التؾ  -
 هستؾياتً".–اكتساب الظف  هٍارة التإكؼ  ِ الصؾت "ىغماتً  -
تدددرير الظفدد  عمددِ اٖو دداع الجسددمية الم تمفددة  ددِ هؾاقدد  التؾاصدد   -

 اٚجتماعْ.
 اكتساب الظف  هٍارة  ٍؼ وقرا ة رسا   الجسد الم تمفة. -
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 ام الهدٓؽ والر س. ٍؼ الظف  ل عض  يما ات الجسد الم تمفة  است د -
  ست دام ا٘يما ات الم تمفة  ِ هؾاق  التؾاص  اٚىفعالْ. -
 ش اع ةاجات اٚطفال  عال السمع  هؽ خٛل المؾاق  التدْ  تددعؼ   -

 لغة الجسد. 
 اليجف العام للبخنامج:

تقددٓر الد ات والدقدة -ا٘ستقٛلية-الإر وا٘ىتما  –ِ اٖهؽ ل ش اع )الإاجة  
( 7-5المعددددر( ٖطفددددال الرو ددددة  ددددعال السددددمع  هددددؽ  )-الكفددددا ة- دددداللفس

 سلؾات، وتلبدن هلً اٌٖدال الفرعية التالية:

  ش اع اٖهؽ اللفسِ وتلمية ال عؾر  الظمأىهلة  
 . ش اع الإر وا٘ىتما  لظف  الرو ة  عيا السمع  
  شددد اع ا٘سدددتقٛل وا٘عتمددداد عمدددِ الدددلفس لظفددد  الرو دددة  دددعيا 

 السمع
  شدد اع تقدددٓر الدد ات وتلميددة الدقددة  دداللفس  لظفدد  الرو ددة  ددعيا 

 السمع 
  شدد اع الكفددا ة وتلميددة القدددرة عمددِ ا٘ىجدداز لظفدد  الرو ددة  ددعيا 

 السمع
   شدددد اع الإاجددددة  المعددددر وتلميددددة ال ددددعؾر  البٍجددددة والسددددرور لظفدددد 

 الرو ة  عيا السمع 
فرعيددددة العاهددددة كددددان ٚاددددد هددددؽ تإقهددددن اٌٚدددددال  ال ولتإقهددددن ٌدددد ي اٌٖدددددال

 الؾجداىية( وهلٍا: –المٍارية  –ا٘جرا ية الدٛثة )المعرؼية 
 األىجاف السعخيية:

 مً ووطلً عاش غري ا   ن يستلت  الظف   ن هؽ ترك ٌ 
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  ًاٖهان   ن يعدد الظف   اٚهكان التِ  ي عر ؼي  
   المؾجؾدة داخ  المسرةية    صؾات الإهؾاىات  ن يمهز  الظف 
   الصداقة هعلِ    ن ي رح  الظف 
 ن يسمِ الظف   عض أٚت المؾسيؿية  
   هعلِ كممة ) ىتما (  ن ٓؾ ح  الظف 
 ن ٓ كر الظف  هؾق  قام ؼيً  مساعدة الغهر  

 األىجاف السيارية:
  سؼ اهع هؽ خيالً ن يجهد الظف  ر 
  غلية الإصان الإهران   ن يجهد الظف  غلا  
  ة ن ي ترك الظف  هع هجمؾعتً  ْ تزيهؽ الرو  
  ن ٓتدرب الظف  عمِ العم   ِ  رين  
  ن يعهد الظف  سرد  ةداث القصة  

 األىجاف الػججانية:

 ن يعبر الظف  عؽ ه اعري   
  ن ي عر الظف   أٌمية اٌٖ  واٖصدقا  
  ن ي ارك الظف   صدقا ً  ِ الغلا . 
 ن يعت ر الظف   ذا  خظأ  
  ي ارك الظف   ْ العم  الجماعْ ويتعاون هع زهٛ ً  ن 

 محتػى البخنامج القائع على لغة الجدج:

 لبلا  هإتؾض البرىاه  ات عع ال اةدة ال ظؾات أتية: 

 تإدٓد خصا ص اٖطفال  إه  ٓتلاسر هع قدراتٍؼ، واةتياجاتٍؼ.  -
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اٚطدددٛع عمدددِ  عدددض الكتدددر والمراجدددع العربيدددة واٖجلبيدددة التدددِ تلاولدددع  -
 خصا ص اٖطفال  عال السمع، واٖى ظة المٛ مة لٍؼ. 

وقد اعتمدت ال اةدة  دْ  عددادٌا لمبرىداه  عمدِ ىغريدة الدتعمؼ اٚجتمداعْ  -
التْ تدكد عمْ هبد  المٛةغدة، والتقمهدد، والتعزيدز ةهد  لٍدؼ دوًرا  ساسدًيا 

وقدد اسدتفادت ،عممية التفاعد  اٚجتمداعْ ٘شد اع الإاجدات ،  ِ تل ي  
ال اةدة هؽ ٌ ي اللغرية  ِ و ع هإتؾي البرىاه  واٚعتماد عمِ  دهاج 
الظفددد  هدددع زهدددٛؤي  دددْ اٚى دددظة الجماعية،والفرديدددة وإسدددت دام و ٍدددؼ لغدددة 

 جسدي، ولغة جسد هؽ ةؾلً لفٍؼ رسا   أخريؽ، لٛرتقا   اللمؾ.
ة الجسددد التددْ سدديعتمد عمهٍددا  ددْ تقددديؼ اى ددظة البرىدداه ، تإدٓددد ا عدداد لغدد -

والتددْ تبددد  ا عددد الددؾعْ  الجسددؼ، وكيؽيددة اسددتدمار لغددة الجسددد  ددْ ت سددي  
المفدداـيؼ سددؾا  كددان هسددتقب   و هرسدد  لٛشددارة. والتؾاصدد  ال صددرض  هددؽ 
خٛل اٚى ظة الجماعية التْ تتيح التفاع  والتلاغؼ اهؽ اٚطفال،  وذلػ 

مدهدرات ال صدرية كداٖلؾان والؾسدا   التعميميدة، واٚدوات همهدزة  إستدمار ال
المؾن وال ك  والإجؼ، والمتاٌات، ودرجدة الصدؾت وشددتً وىؾعدً،وتفعه  
 و ددداع الجسدددؼ لتؾصددده  هعمؾهدددة وإشددد اع ةاجدددة ،  وإسدددت دام المسددداةة 
ال  صددية و ايمدددا ات الجسدددؼ  دددْ عمميدددة التؾاصددد  والتفاعددد  اٚجتمددداعْ 

 ع ةاجاتٍؼ اللفسية .اهؽ اٚطفا ٘ش ا
تإدٓددد اٚى ددظة التعبهريددة التددْ تتلاسددر هددع تفعهدد  لغددة الجسددد اٍددا، وقددد   -

البرىاه  عمِ هجمؾعة هؽ اٚى ظة التعبهرية التْ تعتمد التْ اةتؾي  
 –اٖى ددددددظة المؾسدددددديؿية  –عمددددددِ ادا  اٚطفددددددال )اٖى ددددددظة الإركيددددددة 

 –ية اٖى دددددظة القصصددددد –اٖى دددددظة الدراهيدددددة  -اٖى دددددظة المسدددددرةية 
ددؼ اٖى ددظة التددِ تدددثر  ا٘يجدداب عمددِ  اٖى ددظة الفليددة( لكؾىٍددا هددؽ ٌ 
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ددا  لددِ تإقهددن اللمددؾ  الجاىدر اللفسددْ والمعلددؾي لمظفدد ، ادد  ويمتدد تأثهٌر
ال ددداه  المتدددؾازن وذلدددػ هدددؽ خدددٛل  شددد اع الإاجدددات لبلدددا  ال  صدددية 

 السؾية المتكاهمة 
 األعجاد للبخنامج : 

( سدددددتة 36إهددددد  ي دددددتم  عمدددددِ )قاهدددددع ال اةددددددة  إعدددددداد البرىددددداه     
 ى دظة  6 ى دظة هؾسديؿية،  6وثٛثؾن ى ا  تعبهري هتلدؾع هقسدمة كمدا ٓمدِ 

 6 ى دظة قصصدية،  6 ى دظة دراهيدة،  6 ى دظة هسدرةية،  6تعبهر ةركدِ، 
لٛرتقدا  اد عض  وقد روعْ  ْ تقديمٍا تؾعيدا   عداد لغدة الجسدد ى ظة  لية 

ال اةدددددة  عددددرض  ى ددددظة جؾاىددددر اللمددددؾ لٗطفددددال  ددددعال السددددمع، ثددددؼ قاهددددع 
  ددددِ اسددددتمارة تإكدددديؼ لمبرىدددداه   ( عمددددِ اٖسددددات ة المإكمددددهؽ8البرىدددداه  همإددددن)

 ( 7همإن )

 وكاىع آرا ٍؼ كما ٓمِ : 

 هٛ هة اٖى ظة لتإقهن اٌٖدال.  -

هٛ هدددددة اٖى دددددظة ل صدددددا ص، وقددددددرات، وهتظم دددددات اٖطفدددددال  دددددعال  -
 السمع. 

هٛ هددددة اٖى ددددظة  ددددِ اكتسدددداب  عددددض جؾاىددددر اللمددددؾ لٗطفددددال  ددددعال  -
 السمع. 

 هلاس ة الؾسا   التعميمة الم تارة لتإقهن اٌٖدال.  -

 هٛ هة  سالهر التقؾيؼ المعدة لك  ى ا .  -

ويؾ دددح الجددددول التدددالِ ىسددد ة اتفددداا اٖسدددات ة المإكمدددهؽ عمدددِ تمدددػ  
 اٖى ظة. 
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 (09ججول )

سحكسيغ على البخنامج القائع على لغة يػض  معامل إتفاق الدادة ال
 الجدج لصفل الحزانة

 معامل االتفاق مكػنات البخنامج    م
 0.11 للبخنامج  االىجاف العامة 0
 0.11 التخابه بيغ األىجاف العامة واألىجاف الفخعية 7

مشاسححبة األىححجاف الدححلػكية لتحقيححق اليححجف  3
 العام مغ البخنامج

0.11 

 1.91 الجدج في انذصة البخنامجتػضيف أبعاد لغة  4
لخرحححائز عيشحححة البخنحححامج  أنذحححصةمشاسحححبة  5

 البحث
1.91 

مححة االسححتخاتيجيات والفشيححات السدححتخجمة ءمال 6
 فى البخنامج

1.91 

 0.11 اساليب التقػيع السدتخجمة في البخنامج 7

 0.11 لتصبيق البخنامج  يالدمش البخنامج 8

وقاهددع ال اةدددة اتلغدديؼ  ى ددظة البرىدداه   صددؾرة هتدرجددة هددؽ السددٍ   
 ددددِ الهددددؾم الؾاةددددد،  ى دددداطهؽ لددددِ الصددددعر، وقاهددددع اتظبهددددن اٖى ددددظة اؾاقددددع 

ات ةددوهراعدداة هٛ هتٍددا  لقدددرات وطبيعددة وخصددا ص عهلددة ال إدد ، وعمدد  را
 لػ كمدددا راعدددع ال اةددددة  ن تكدددؾن اٖى دددظة ه دددؾقة لددداهليدددً  ذا تظمدددر اٖهدددر 
 وج ا ة وهإب ة لمظف . 
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وؼيما ٓمِ ىمؾذج هؽ  ى ظة البرىاه  القا ؼ عمِ لغة الجسدد المقدهدة  
  عال السمع.الرو ة ٖطفال 

 ى ا  دراهِ / وتت ع الصؾت -: نػع الشذاط

 تعر ل تقمدىِ ؟  -: اسع الشذاط

   هٍارة تإدٓد هكان الصؾت.اكساب الظف -: اليجف العام للشذاط

 : ِان يمهدددددز الظفدددددد   ادددددهؽ  اٚصددددددؾات. الم تمفددددددة  -الٍددددددل المعر دددددد
 )هستؾض الفٍؼ(.

 : ِان ي ددارك الظفدد  المعممددة  ددِ الل ددا ) هسددتؾض  -الٍدددل الؾجددداى
 الإكؼ الؿيمِ( .

 : ايسدمعٍ قمد  الظف  صؾت   العروسدة التدِ  ن ي -الٍدل المٍارض 
 ) هستؾض الممارسة( .

 ظف  وال اةدة ال -الم اركهؽ  ِ الل ا  :
 دؾيقة 62 -: الدمغ

 قاعة الل ا  داخ   -: السكان

 تعمؼ  العرا س هسرح البر ان . -تعمؼ  المعر -: االستخاتيجية السدتخجمة

 عرا س لإهؾاىات وطهؾر   –هسرح ار ان    -: الػسيلة السدتخجمة

  -: إجخاءات الشذاط

 : العددرا س  ا  وت بددئ ال اةدددة اٚطفددال لمل ددتٍهددئ ال اةدددة   -التٍهئددة 
ؼ لمجمؾس ةؾل هسرح العرا س ،وترشد  ال اةدة   ِ القاعة . ثؼ تدعٌؾ

الإهؾان  وتقدؾم اتقمهدد صدؾتً وةركتدً ،  اٚطفال  لِ  هكان عروسة 
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ت وهددداذا يأكدد ، ثدددؼ ، وتبدددد  وتتإدددث هعٍدددؼ عددؽ اسدددؼ صددداةر الصددؾ 
كد ا  ِ ت دجيع الظفد  عمدِ تقمهدد الصدؾت هد ال اةدة  ع الإركدة، ، ٌو

  ِ  اقِ العرا س .

    
 :ت رج  ال اةدة  اةد العرا س وتظمر هؽ  ةد اٚطفال تقمهد  -التقهيؼ

 صؾتً  وتقمهد ةركتً  .
 ى ا    لِ / عد الؾعْ  الجسد -: نػع الشذاط
  عةا  جسملا -: اسع الشذاط

 هعر ة الظف  ا عض اجزا  الجسد ووعا فٍا. -: اليجف العام للشذاط

 : ِان ٓتعدددرل الظفدددد  عمدددِ  عددددض اعةدددا  جسددددمً -الٍددددل المعر دددد
 و ؾا دٌا)هستؾض الفٍؼ(.

 : ِان ي دددددارك ال اةددددددة   دددددِ الل دددددا  ) هسدددددتؾض  -الٍددددددل الؾجدددددداى
 الت صيص الؿيمِ( .

 :الظفددد  الدددِ العةدددؾ علدددد سدددماع اسدددمً  ن ي دددهر  -الٍددددل المٍدددارض
 ة.(هستؾض الممارس)

 ش ص هساعد)دادوب( –الظف   –الم اةدة  -:السذاركيغ فى الشذاط

 دؾيقة 62 -: الدمغ

 داخ  قاعة الل ا  -: السكان
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 الت كه   الصمصال  -:االستخاتيجية السدتخجمة

هجسمات ٚعةا  الجسؼ   – ظاقات ٚعةا  الجسؼ  -:الػسيلة السدتخجمة
 الع( –) ولد 

  -: إجخاءات الشذاط

قدددم(ثؼ  – ددؼ  –ٓددد ال  ظاقددات ٚعةددا  الجسددؼ ) طفدداهددام اٖ  تةددع ال اةدددة
ٓد وت اور عمِ ٓدٌا وتقؾل آد اسق  اهٍا ، و ؼ اكد  ت رج  ال اةدة  صؾرة 

تظمر هدؽ  الؾلد  والبلع وتإرج ال اةدة  هجسؼ  ايً ، رجمِ اه ِ اهٍا، ثؼ 
 ةددد اٚطفددال وصدد   هجسددؼ البلددع ، وتظمددر هددؽ طفدد   خددر وصدد  هجسددؼ 

د و  الؾلدددددد ، ثدددددؼ تقسدددددؼ ال اةددددددة اٚطفدددددال  لدددددِ هجمدددددؾعتهؽ ، هجمؾعدددددة اٚٚو
هجمؾعً البلات وتؾزع عمِ ك  هجمؾعً الصمصال وتظمر هؽ ك  هجمؾعً 

 ت كه   عةا  الجسؼ 
 :لع ة اٚغٛا( ت كر المعممدة كممدة آددض .... ٓدردد الظفد   -التقهيؼ(

 اسق  اهٍا 
 تلفس  ؼ ..... ك            ذن ....  سمع          ى .......    
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 األدوات والػسائل السدتخجمة فى البخنامج : 

دددا لدددٗدوات والؾسدددا   المعهلدددة  ن تتلاسدددر هدددع  قدددد راعدددع ال اةددددة علدددد اختياٌر
خصدددددا ص وقددددددرات اٖطفدددددال، واسدددددتعاىع ال اةددددددة  المجسدددددمات، والمٛ دددددس، 

وأٚت والماسدددددكات والددددددهِ والعجدددددا ؽ، وكدددددؾر ه تمفدددددة اٖلدددددؾان واٖشدددددكال، 
دددددا هدددددؽ  المؾسددددديؿية كالدددددد ؾل ، وكاسدددددهع ، و لدددددؾان، وبظاقدددددات هصدددددؾرة وغهٌر

 اٖدوات

 هع هراعاة  ن ٓتؾ ر  ِ اٖدوات المست دهة ها ٓمِ : 

 تتلاسر الؾسهمة هع خصا ص الظف  وقدراتً.  -

 تإقن الؾسهمة ها و عع هؽ  جمً.  -

 و ع الؾسهمة  ِ هكان يسٍ  عمِ الظف  الؾصؾل  ليً.  -

 ا ساطة وةجؼ الؾسهمة اٌٚتمام  -

 ا٘خراج الجهد لمؾسهمة.  -

  ن تكؾن الؾسهمة آهلة.  -

 وسائل تقػيع البخنامج: 

 ةددددد هكؾىددددات البرىددددداه   يعددددد  التقدددددؾيؼ (  ن 0200تؾ ددددح ااتٍدددداج  طم ددددة) 
الر يسددية، ويددرت   ارت اطددًا وثهددن  اٌٖدددال، ويقصددد  ددً  ىددً ٌددؾ العمميددة التددِ 
يقؾم اٍا الفرد  و الجماعة لمعر ة هدض اللجاح  و الف    ِ تإقهدن اٌٖددال 

 التِ ٓتةملٍا البرىاه ، ويتسؼ التقؾيؼ الجهد  ما ٓمِ: 

تإقهدن البرىداه  التربدؾض   ن تتؼ عممية التقؾيؼ   ك  هستمر لمعر دة هددض -
 لٌٗدال المؾ ؾعة. 
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 ن ي ددددم  التقددددؾيؼ عمددددِ كدددد   ىددددؾاع وهسددددتؾيات اٌٖدددددال التعميميددددة وكدددد   -
 علاصر العممية التعميمية. 

 تعر( – ن ٓراعِ التقؾيؼ الإالة ا٘ىساىية لمظف  ) جٍاد  -

  ن ٓراعْ  ْ التقؾيؼ اٚقتصاد  ْ الؾقع والجٍد.   -

 صؾر هتعددة لمتقؾيؼوقد راعع ال اةدة است دام  -

 (029 ,0200,ااتٍاج  طم ة  ( 
 تقػيع البخنامج: 

التقددددؾيؼ ٌددددؾ )عمميددددة  صدددددار الإكددددؼ عمددددِ ؾيمددددة اٖشدددديا   و اٖشدددد اص  و 
المؾ ؾعات، كما ٓتةمؽ  يةًا هعلِ التإسهؽ  و التعدٓ   و التظؾير الد ض 
يعتمددد عمددِ ٌدد ي اٖةكددام،  معلددِ  ن عمميددة التقددؾيؼ تٍدددل  لددِ هعر ددة هدددض 

هدؽ ىجاح ارىداه  اٚلعداب  و  خفاقدً  دِ تإقهدن اٌٖددال العاهدة التدِ و دع 
  جمٍا، وتغٍر  غراض تقؾيؼ البرىاه  الإالِ ؼيما ٓمِ : 

التأكدددد هدددؽ هددددض هٛ هدددة  ى دددظة البرىددداه  ل صدددا ص اٚطفدددال  دددعال  -
 السمع. 

 التأكد هؽ هدض هٛ هة المإتؾىمٌٛدال المرجؾة.  -

 التأكد هؽ هراعاة الفروا الفردية اهؽ اٖطفال.  -

 مْ اليً.التأكد هؽ هٛ هة الل ا  ل عد لغة الجسد الملت -

 والتقؾيؼ  ِ البرىاه  الإالِ  خ  صؾرًا هتعددة: 

     



 

 

1660 

 تقػيع قبلى: 

قبدد  البددد   ددِ البرىدداه  هددؽ خددٛل تظبهددن  جؾاىددر ىمددؾ الظفدد لمتعددرل عمددِ 
 عدددددد تظبهدددددن  اس ىفسددددٍٓيالمقدددددا يسدددددت دم ٌدددد ت، و ذلدددددػالمقددددآيس التدددددِ تؿدددديس 

 البرىاه .  
  :راحبمتقػيع 

ويددتؼ ٌدد ا اللددؾع هددؽ التقددؾيؼ هددؽ  تدًدالبرىدداه  وةتدِد ىٍآٌددؾ تقددؾيؼ هسددتمر هلدد  ادايددة 
 خٛل ها ٓمِ: 

هٛةغدددة سدددمؾك اٖطفدددال الهدددؾهِ  ثلدددا  تأديدددة اٖى دددظة اٍددددل التعدددرل عمددِد  -
هددددض تجددداوب اٖطفدددال هدددع ال بدددرات المقدهدددة، وهمارسدددتٍؼ لٍدددا والتعدددرل عمددِد 

 ىقا  الةع  وهإاولة عٛجٍا. 

تظبيقات عممية هؾجٍة لٗطفال  ثلا  وبعد الل ا  تظمر هلٍؼ  ِ صؾرة  -
 همارسات وهٍام يقؾهؾن  أدا ٍا  ِ صؾرة  ردية  و جماعية. 

  :تقػيع بعجى

الإاجدات اللفسدية المصدؾر ٖطفدال الرو دة  هؽ خٛل  عدادة تظبهدن هؿيداس 
قبدد  تلفهدد  البرىدداه   ٍمدداِ تددؼ تظبيقتددال  ددعال السددمع  ، واسددتمارة المٛةغددة

اٖطفدال  عدد تظبهدن البرىداه  وهقارىتدً  ًٍدل هعر ة هددض التقددم الد ض يإققدا
 ادرجاتٍؼ قب  التظبهن.
 :ألدوات البحث التجخاة االستصالعية

قاهددع ال اةدددة  دددإجرا  تجربددة اسدددتظٛعية لمعر ددة هددددض هلاسدد ة المؿيددداس  -
عهلدددة هدددؽ لؿيددداس هدددا و دددع هدددؽ  جمدددً، وط قدددع ال اةددددة  المؿيددداس عمدددِ 
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هددؽ ىفددس هجتمددع ال إدد  وهددؽ غهددر عهلددة  ،(  طفددال02اٖطفددال قؾاهٍددا )
وقد ٌد ع ال اةدة هؽ  جرا ٍا لمتجربة اٚستظٛعية ها  ،ال إ  اٖساسية

 ٓمِ : 

 . ةالمست ده آيسهعر ة هدض هٛ مة المق -

 تإدٓد هتؾس  الزهؽ الٛزم لتظبهن المقآيس.
  عال السمع.هعر ة هدض هٛ هة البرىاه  لٗطفال  -

 هعر ة هدض هٛ هة اٖدوات لك  ى ا   ِ البرىاه .  -

 هعر ة هدض هٛ هة الزهؽ المإدد لتلفه  الل ا .  -

 التدرير عمِ تلفه   ى ظة البرىاه .  -

 تإدٓد الصعؾبات التِ قد تؾاجً اٖطفال  ثلا  تلفه  البرىاه .  -

 هٛةغة  ض تغهرات  ِ سمؾك اٖطفال  ثلا  تلفه  البرىاه .  -

 لتلفه  البرىاه . ادارة الجمعية واٚطفال التأكد هؽ تقب   -

 و ِ  ؾ  ىتا   الدراسة اٚستظٛعية تؾصمع ال اةدة لما ٓمِ : 

 و وليا  اٖهؾر لتظبهن البرىاه .  الجمعيةترةهر  دارة  -
 هٛ هة المؿياس لما و ع هؽ  جمً.  -

 لما و ع هؽ  جمً برىاه هٛ هة ال -

  ك  ى ا  لتإقهن اٌٖدال. هٛ هة اٖدوات ال اصة  -

  سبؾعيًا. ثٛثة  يامالتظبهن  -

ثٛثدة )سدتة(  سداايع اؾاقدع ) 6 دِ  القا ؼ عمِ لغة الجسددبرىاه  التظبهن  -
 دددْ زهدددؽ وقددددري الهدددؾم الؾاةدددد  دددْ  ، إهددد  تقددددم ى ددداطهؽ(  سدددبؾعيًا  يدددام

ع دددر( ٓؾهدددًا  ثمدددان) 08صددد  عددددد  يدددام تظبهددن البرىددداه  ت ا لػسدداعتهؽ،
 ( ساعة تقري ًا. 36اؾاقع ) جمعيةداخ  ال
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 قاهع ال اةدة  إت اع ا٘جرا ات التالية إجخاءات البحث :  

 البخنامج الدمشى إلجخاءات البحث ( 71ججول )

 اليجف اإلجخاءات
عجد 
 العيشة

 السكان
 التاريخ

 إلى مغ

الجراسححححححححححححححححة 
 االستصالعية 

معخفة مجى مالءمحة 
اححححل مححححغ السكيححححاس 
 واألدوات والبخنامج 

01 
أشفال 
 ارج 
عيشة 
البحث 
 األصلية 

جسعية 
-رسالة

مجيشة 
 نرخ

 االحج
0/7/7108 

 
05/7/2018 

الكيححححححححححححححححاس 
 القبلى 

إجحححخاءات الكياسحححات 
 بححححثعلحححى عيشحححة ال

األساسحححية وحدحححاا 
تجحححانذ العيشحححة فحححى 

  بحثمتغيخات ال

71 
أشفال 
)عيشة 
 البحث(

جسعية 
-رسالة

مجيشة 
 نرخ 

 االراعاء 
0/8/7108 

 الثال اء
8/8/7108 

تصبيحححححححححححححححححححق 
 البخنامج 

تشفيحححححح عيشحححححة البححححححث 
بخنححححححامج لاألساسححححححية ل

القحححححححائع علحححححححى لغحححححححة 
 الجدج

01 
أشفال 
)عيشة 
 البحث(

جسعية 
 -رسالة

مجيشة 
 نرخ

 االحج
07/8/7107 

 االحج
73/9/7108 

الكيححححححححححححححححاس 
 البعجى 

قيححححححححاس متغيححححححححخات 
البححححث بعحححج تصبيحححق 

 بخنامج ال

71 
أشفال 
)عيشة 
 البحث(

جسعية 
 -رسالة

مجيشة 
 نرخ

 االحج
78/01/7108 

 الخسيذ 
0/00/7108 

الكيححححححححححححححححاس 
 التتبعى 

قيححححححححاس متغيححححححححخات 
البحث بعج االنتيحاء 
مححححححححححححغ البخنححححححححححححامج 

 بذيختقخيباً 

01 
أشفال 
)عيشة 
 البحث 

جسعية 
 -رسالة

مجيشة 
 نرخ

األراعاء 
78/01/7108 

 الثال اء
30/01/7108 
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  .تؼ  خ  المؾا قات ا٘دارية الٛزهة ٘جرا  ال إ  -

  صؾرة عمدية ىغرًا لما ٓمِ:  رسالة ال هريةجمعية تؼ اختيار  -

، والدددد ض ادددددوري يسدددداعد  ددددعال السددددمعتؾاجددددد  كبددددر عدددددد هددددؽ اٖطفددددال  -0
 ال اةدة عمِ الؿيام اتظبهن ال إ . 

تؾاجددد هكت ددة ذو سدداةة كبهددرة، ووجدددؾد امكؾىددة واسددعة لممارسددة اٖى دددظة  -0
 داخ  وخارج المكت ة. 

اسدددتعدادٌؼ   اددددوا هؽ و ، والم دددر الجمعيدددةثدددؼ عدددرض البرىددداه  عمدددِ  دارة  -3
 لمتعاون هع ال اةدة  ِ تٍهئة الغرول لتظبهن البرىاه . 

دِ  طفدال هدؽ  -  7-5تإدٓد المرةمة العمرية التِ سيظبن عمهٍدا ال إد  ٌو
 سلؾات. 

 .  إ ثؼ  عداد  دوات ال -

تدددؼ تظبهدددن المؿيددداس المسدددت دم عمدددِ عهلدددة هماثمدددة وتلظبدددن عمدددهٍؼ ىفدددس  -
 وهؽ غهر عهلة ال إ  اٖساسية  شرو  العهلة هؽ ىفس هجتمع ال إ 

 الد ات(  –تؼ ةساب المعاهٛت ا٘ةصا ية لممؿياس )الصدا  -

 تؼ تإدٓد عهلة ال إ  اٖساسية.  -

تددؼ  جددرا  الؿيدداس القبمددِ عمددِ عهلددة ال إدد  اٖساسددية  ددِ صددؾرة  ظاقددات  -
هصدددددؾرة هلفصددددددمة ي تددددددار هلٍددددددا الظفددددد  ال ظاقددددددة المعبددددددرة عددددددؽ ا٘جا ددددددة 

 الصإيإة. 

)ستة(  ساايع عمِ عهلة  6 ِ  رىاه  القا ؼ عمِ لغة الجسدالبتؼ تظبهن  -
)ثددٛث  يددام(،  سددبؾعيًا،  إهدد  تكددؾن هجمؾعددة  3ال إدد  اٖساسددية اؾاقددع 
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 ى ظة الهؾم الؾاةد هدتٍا سداعتهؽ، وقدد وصد  عددد  يدام تظبهدن البرىداه  
 ( ساعة تقري ًا. 36اؾاقع )جمعية رسالة )ثماىية ع ر( ٓؾهًا داخ   08

عمدِ جؾاىدر اللمدؾ واسدتمارة المٛةغدة التظبهن ال عدض لمؿيداس تؼ  جرا   -
 عهلة ال إ  اٖساسية. 

عمدِ جؾاىر اللمدؾ واسدتمارة المٛةغدة تؼ  جرا  التظبهن التت عِ لمؿياس  -
 عهلة ال إ . 

ٖ راد عهلة  عديالتظبهن القبمِ وال  المقارىات اٖةصا ية للتا  تؼ  جرا   -
 ال إ  لمعر ة  ثر البرىاه .  

ا  ددددِ  ددددؾ  ا٘طددددار اللغددددرض والدراسددددات  - عددددرض ىتددددا   الدراسددددة وتفسددددهٌر
 السا قة. 

 األسلػا اإلحرائى السدتخجم : 

اسددددت دهع ال اةدددددة  عددددض اٖسددددالهر ا٘ةصددددا ية الٛ اراهتريددددة لصددددغر ةجددددؼ 
العهلددددة  ددددِ  جددددرا  المعالجددددة  ددددِ ال إدددد  الإددددالِ، و ددددِ اسددددت ٛص اللتددددا   

ا، ٌِ :   وتفسهٌر

- هعاهد  اٚرت دا  لبهرسدؾن -هعاهد  اٚلتدؾا  -الإسدااِةساب المتؾسد   -
  Wilcoxonسؾن اخت ار ويمك

  عخض الشتائج وتفديخىا: 

 دروا ذات دٚلدة  ةصدا ية ادهؽ هتؾسد  رتدر درجدات  تؾجدؾد : الفخض األول
 طفال المجمؾعة التجريبية  ِ الؿياسهؽ القبمِ وال عدض لتظبهن البرىاه  عمِ 

 ددددددعال السددددددمع    الرو ددددددة  ٖطفددددددال اللفسددددددية المصددددددؾر  هؿيددددداس الإاجددددددات
  .لصالح الؿياس ال عدض
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قاهددددددع ال اةدددددددة  اسددددددت دام اخت ددددددار  و لمتإقددددددن هددددددؽ صددددددإة ذلددددددػ الفددددددرض ، 
 ٚيجددددداد  الفدددددروا ادددددهؽ هتؾسددددد  رتدددددر درجدددددات  طفدددددال Wilcoxonن ؾ سدددددكيمو 

عمددددددددْ هؿيدددددددداس المجمؾعددددددددة التجريبيددددددددة  ددددددددِ الؿياسددددددددهؽ القبمددددددددِ وال عدددددددددض 
 (  00كما ٓتةح  ِ  جدول )    عال السمع الإاجات لٗطفال 

 (  00جدول )  
المجمؾعة التجريبية  ِ الؿياسهؽ  الفروا اهؽ هتؾس  رتر درجات  طفال

   عال السمع الإاجات لٗطفال عمْ هؿياس القبمِ وال عدض 
   01ن=

 القياس المخغيساث

 البعدي -القبلً

مخىصط  العدد

 السحب

مجمىع 

 السحب

 

Z 

 الداللت احجاي الداللت

 السحب الضالبت الحاجت الً االمه

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27831 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

الحاجت الً الحب و 

 االوخماء

 السحب الضالبت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27827 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

 السحب الضالبت الحاجت الً االصخقالليت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27823 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

الحاجت الً حقديس الراث و 

 الثقت بالىفش

 السحب الضالبت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27820 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

 السحب الضالبت الحاجت الً الكفاءة

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27829 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

 السحب الضالبت الحاجت الً اللعب

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27814 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

 

  الدزجت الكليت
 

 السحب الضالبت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27807 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

Z   =3572  0500عٌذ هسخىي  

 Z  =0522  0507عٌذ هسخىي 
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( وجدددددؾد  ددددددروا دالدددددة اةصدددددا يا علدددددد هسددددددتؾض    00ٓتةدددددح هدددددؽ جددددددول ) 
المجمؾعددددددددة التجريبيددددددددة  ددددددددِ  هتؾسدددددددد  رتددددددددر درجددددددددات  طفددددددددالاددددددددهؽ  2.20

 دددددددعال الإاجدددددددات لٗطفدددددددال عمدددددددْ هؿيددددددداس الؿياسدددددددهؽ القبمدددددددِ وال عددددددددض 
 . الؿياس ال عدض ِ اتجاي السمع 

وجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسه رتحب درجحات  ويدل عمِ ذلػ
البخنامج والبعجى لتصبيق  السجسػعة التجخيبية فى الكياسيغ القبلى أشفال
) بػاسححصة  ضحعاف الدححسعلألشفححال لشفدححية بصاقححة مالحطححة الحاجحات اعلحى 
 لرال  الكياس البعجى. السعلسة ( –االم 

ال اةدددددددددددة  اسددددددددددت دام اخت ددددددددددار  و لمتإقددددددددددن هددددددددددؽ صددددددددددإة ذلددددددددددػ  ، قاهددددددددددع 
 ٚيجددددداد  الفدددددروا ادددددهؽ هتؾسددددد  رتدددددر درجدددددات  طفدددددال Wilcoxonن ؾ سدددددكميو 

 ظاقدددددددددة عمدددددددددْ المجمؾعددددددددة التجريبيدددددددددة  دددددددددِ الؿياسدددددددددهؽ القبمدددددددددِ وال عددددددددددض 
   دددددددددددعال السدددددددددددمع الرو دددددددددددة  ٖطفدددددددددددال لفسدددددددددددية هٛةغدددددددددددة الإاجدددددددددددات ال

 (  00كما ٓتةح  ِ  جدول )  المعممة ( –اؾاسظة اٚم )
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 (  00جدول )  

المجمؾعة التجريبية  ِ الؿياسهؽ  الفروا اهؽ هتؾس  رتر درجات  طفال
 الرو ة  ٖطفال لفسية  ظاقة هٛةغة الإاجات العمْ القبمِ وال عدض 

 المعممة ( –) اؾاسظة اٚم    عال السمع
  01ن=

 القياس المخغيساث

 البعدي -القبلً

مخىصط  العدد

 السحب

مجمىع 

 السحب

 

Z 

 الداللت احجاي الداللت

 السحب الضالبت الحاجت الً االمه

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27844 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

الحاجت الً الحب و 

 االوخماء

 السحب الضالبت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27844 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

 السحب الضالبت الحاجت الً االصخقالليت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27829 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

الحاجت الً حقديس الراث و 

 الثقت بالىفش

 السحب الضالبت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

2768 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

 السحب الضالبت الحاجت الً الكفاءة

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27821 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

 السحب الضالبت الحاجت الً اللعب

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27687 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

 

  الدزجت الكليت
 

 السحب الضالبت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

10 

- 

10 

- 

575 

- 

55 

 

27809 

دالت عىد 

 0701مضخىي 

فً احجاي 

القياس 

 البعدي

Z   =3572  0500عٌذ هسخىي  

 Z  =0522  0507عٌذ هسخىي 
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( وجددددددؾد  ددددددروا دالددددددة اةصددددددا يا علددددددد هسددددددتؾض   00ٓتةددددددح هددددددؽ جدددددددول ) 
المجمؾعددددددددة التجريبيددددددددة  ددددددددِ  هتؾسدددددددد  رتددددددددر درجددددددددات  طفددددددددالاددددددددهؽ  2.20

 لفسددددددددية  ظاقددددددددة هٛةغددددددددة الإاجددددددددات العمددددددددْ الؿياسددددددددهؽ القبمددددددددِ وال عدددددددددض 
المعممدددددددددة ( دددددددددِ  –) اؾاسدددددددددظة اٚم    دددددددددعال السدددددددددمع الرو دددددددددة  ٖطفدددددددددال

 . الؿياس ال عدضاتجاي 

 شدد اع الممإددؾظ  لددِ ىجدداح البرىدداه  المسددت دم  ددِ فددرا وتعددزو ال اةدددة ٌدد ا ال
)عهلددة ال إدد ( هددؽ الرو ددة   ددعال السددمع  طفددال  الإاجددات اللفسددية  لدددض

 تٍا هلاسددددددددبو ارىدددددددداه  لغددددددددة الجسددددددددد  التعبهريددددددددة المتلؾعددددددددة ،خٛلددددددددً  ى ددددددددظة 
و قدددراتٍؼ، كاٚى ددظة الإركيددة والدراهيددة ،  وقددد اادددض اللما يددة  ٍؼ م صا صددل

اٚطفددال ر ةددٍؼ لمم دداركة  ددْ وإىظددؾا ٍؼ  ولكددؽ ةرصددع ال اةدددة عمددِ اثددارة 
جددؾ هددؽ الت ددؾين والمتعددة لدددض اٚطفددال، والتفدداعمٍؼ هددع  عةددٍؼ الدد عض، ، 
 والتركهددز عمددِ  سددت دام لغددة الجسددد لتؾ ددح الرسددا   ؼيمددا اهددلٍؼ، كددان لددً اثددر

د ا ٓتفدن   الغ  ْ التؾاص  اهؽ ال اةدة واٚطفال وبدهؽ اٚطفدال ؼيمدا اهدلٍؼ، ٌو
آالء  صدددبحي (، (,2112رانيدددا سدددالمة  هددع هاشدددارت اليدددً دراسددة كددد  هدددؽ 

، ةهدددد   شددددارا ٌٖميددددة اٖى ددددظة التعبهريددددة   ددددْ  سددددٍؾلة التؾاصدددد  (2112 
 والتفاع  ، وذلػ لكؾىٍا تدثر  ا٘يجاب عمِ جميع  جزا  الجسؼ. 

 سدددت دام  ىدددؾاع التعزيدددز الم تمفدددة، سدددؾا  هدددؽ ق َبددد  ال اةددددة،  و شدددعؾر مدددا  ن ك
دددد ا ٓتفددددن هددددع هددددا  وصددددع  ددددً سددددٍهر  الظفدددد   الر ددددا  عددددد  تمددددام المٍددددام، ٌو

سددكلر  أٌميددة التركهددز عمددِ التعزيددز ا٘يجددااْ  تظبيقددا للغريددة  (0202كاهدد )
ا   همإؾعدة، المتمد   ْ المددح، واٚاتسداهة، وتكدريؼ الفدا زيؽ، همدا ٓدددي للتد

و كد عمِ  عالية التعزيز ال ي ٓمْ السمؾك ه اشرة علددها يسدمػ الظفد  سدمؾكًا 
 جدٓدًا ؼيما يسمِ  التعزيز المستمر.
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فسدً ال  صدية  و الددور الد ض يمدمدً الكما كان  تاةة الفرصدة لمظفد  لي تدار 
ددد ا ٓتفدددن هدددع هدددا  دور ٌدددام  دددِ تلميدددة قدرتدددً عمدددِ التفكهدددر وتإدٓدددد الٍددددل ٌو

 لددِ  ن اٖى ددظة  (2115( ماجددد النجددار  2112نددادرا      شددارت  ليددً 
 دور  يجددددااِ  ددددِ تلميددددة  عددددض هٍددددارات التفكهددددر لدددددض الظفدددد  دا يددددة  لٍددددااٖ

 اى ددددظة  دورعمدددِ ( 2112ي  ندددادرا  علددد كدددد ت  ، كمدددا  دددعيا السدددمع 
دد الرو ددة التفاعميددة   ا  يسددٍؼ  ددِ  شدد اع  ددِ تلميددة الؿدديؼ الدٓليددة وال مؿيددة، ٌو

الإاجدة الددِ الإدر واٚىتمددا  لمإصددؾل عمدِ القبددؾل هددؽ الجماعدة التددِ ٓلتمددِ 
    لهٍا .

وقد كان لٗى ظة الفلية كالرسؼ  اٖصا ع  و الت كه   ال اهات تأثهر  يجااِ 
طفدددال، وه ددداركتٍؼ وإؾ دددالٍؼ عمدددِ اٖى دددظة كمدددا كدددان جددد اب عمدددِ تفاعددد  اٖ

اٖطفال  ظمر ال عض هلٍؼ ه اركة اٖطفال  ِ الل ا  همدا  ثدرض  لم ر ات
تمددػ اٖى ددظة، كمددا  ن لٗى ددظة الفليددة دور ٌددام  ددِ التلؽدديس عددؽ هددا اددداخ  
اٖطفددال وخاصددة الرسددؼ  اٖصددا ع والكفددهؽ هددؽ خددٛل  تاةددة الفددرص لٗطفددال 

ما اداخمٍؼ ، وكان ل لػ  ثر  يجااِ عمِ ال عؾر  اٚرتياح والر دا لمتعبهر ع
دد ا ٓتفددن هددع هددا  شددارت  ليددً   ن لٗى ددظة الفليددة  (0200ىهممددِ  العظددار )ٌو

ًٛ عدؽ  دور  يجااِ  ِ تعبهدر الظفد  عدؽ ذاتدً وتلميدة شدعؾري  ا٘ىجداز ،  ةد
ددا الٍددام  ددِ تإقهددن الدد ات والتقمهدد  هددؽ ال ددعؾر  الدوىيددة كمددا  ن لٍددا دور  دوٌر

 يجددااِ  ددِ تلؽدديس الظفدد  عددؽ رغ اتددً المكبؾتددة وتعدددٓ  السددمؾك، همددا ٓددريح 
 للفس ويزيد ال عؾر  الر ا. ا

قاهدددددع ال اةددددددة  ايجددددداد ىسددددد ة التإسدددددؽ ولمتإقدددددن هدددددؽ صدددددإة ٌددددد ا الفدددددرض  
عمددددددددْ هؿيدددددددداس لممجمؾعددددددددً التجريبيددددددددة   اددددددددهؽ الؿياسددددددددهؽ القبمددددددددِ و ال عدددددددددض
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الرو دددددددة  دددددددعال السدددددددمع كمدددددددا  طفدددددددال اللفسدددددددية المصدددددددؾر ٖ الإاجدددددددات 
 (  03ٓتةح  ِ جدول )

 (   03جدول )  

 لممجمؾعً التجريبية ىس ة التإسؽ اهؽ الؿياسهؽ القبمِ و ال عدض 

 الرو ة  عال السمع طفال اللفسية المصؾر ٖ الإاجات عمْ هؿياس 

  01ن=

مخىصط القياس  المخغيساث

 القبلً

مخىصط القياس 

 البعدي

وضبت 

 الخحضه

 %57789 1174 478 الً االمهالحاجت 

الحاجت الً الحب و 

 االوخماء

478 1172 57714% 

الحاجت الً 

 االصخقالليت

475 1078 5873% 

الحاجت الً حقديس 

 الراث و الثقت بالىفش

479 1079 55704% 

 %5579 1079 478 الحاجت الً الكفاءة

 %55777 1074 476 الحاجت الً اللعب

 %59714 6576 2678 الدزجت الكليت 

 ن  ال اةددددددة قاهدددددع   ايجددددداد ىسددددد ة التإسدددددؽ ادددددهؽ ويدكدددددد عمدددددِ صدددددإة ذلدددددػ 
  لفسددددددددية  ظاقددددددددة هٛةغددددددددة الإاجددددددددات العمددددددددْ  الؿياسددددددددهؽ القبمددددددددِ و ال عدددددددددض

المعممدددددددددة ( كمدددددددددا  – دددددددددعال السدددددددددمع) اؾاسدددددددددظة اٚم  الرو دددددددددة  ٖطفدددددددددال
 (  04ٓتةح  ِ جدول )
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 (   04 جدول )  

  ظاقة هٛةغة عمْ ىس ة التإسؽ اهؽ الؿياسهؽ القبمِ و ال عدض 

 (المعممة – عال السمع) اؾاسظة اٚم الرو ة  ٖطفال  لفسية الإاجات ال
  01ن=

مخىصط القياس  المخغيساث

 القبلً

مخىصط القياس 

 البعدي

وضبت 

 الخحضه

 %54787 872 377 الحاجت الً االمه

الحاجت الً الحب و 

 االوخماء

471 778 47743% 

الحاجت الً 

 االصخقالليت

472 779 46783% 

الحاجت الً حقديس 

 الراث و الثقت بالىفش

472 775 44% 

 %4273 778 475 الحاجت الً الكفاءة

 %36736 777 479 الحاجت الً اللعب

 %45741 4679 2576 الدزجت الكليت 

 شد اع  دض عمِ تإسؽ همإؾظ  ِ  لغة الجسد    ن ارىاه  وتؾ ح ال اةدة 
وتعزو ال اةدة ٌ ا التإسؽ ٖى دظة الرو ة  عال السمع  طفال   ةاجات 

البرىددداه ، وإلدددِ تدددؾ هر الؾسدددا   والتقليدددات التربؾيدددة الٛزهدددة لٗى دددظة، كددد لػ 
اٚى ددظة كددان لددً دور  عددال  ددِ  ثددرا   جمعيددةاسددتدمار المسدداةات المتاةددة  ال
هددددز اؾسدددددع هسددددداةتٍا دور  يجددددااِ  دددددِ ىجددددداح المصدددداة ة لممكت دددددة والتدددددِ تتم

التِ ، والمسرح اٖى ظة خاصة الإركية هلٍا والمسا قات، واٖلعاب الصغهرة 
اسدتمتع اٍدا اٖطفدال وتفدداعمؾا  هٍدا لمدا تتمتددع  دً ٌد ي اٖى ددظة هدؽ ةدر لدددض 

اةددة لٍدؼ ٌدد ي اٖى ددظة  ت، و يمهمدؾا لمعزلددةاٖطفدال، خاصددة عهلدة ال إدد  ٖىٍددؼ 
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تا عة هما   فِ جؾ هؽ السدعادة لددٍٓؼ، وكدان لدً موالجرض وال التلق  والإركة
  . ال إ  ثر  الغ  ِ ىتا   ٌ ي 

ددؾ    ددروا ذات  وجددؾد  وتسددت مص ال اةدددة همددا سددبن صددإة ٌدد ا الفددرض ٌو
دٚلدددة  ةصدددا ية ادددهؽ هتؾسددد  رتدددر درجدددات  طفدددال المجمؾعدددة التجريبيدددة  دددِ 

اللفسدددية  س الإاجددداتالؿياسدددهؽ القبمدددِ وال عددددض لتظبهدددن البرىددداه  عمدددِ هؿيدددا
  عال السمع   لصالح الؿياس ال عدض الرو ة  ٖطفال المصؾر 

 : الفرض الداىِ 
رتححب درجححات أشفححال السجسػعححة  تػجححج فححخوق دالححة إحرححائيا, بححيغ متػسححه

التجخيبية وأشفحال السجسػعحة الزحابصة, فحى الكيحاس البعحجى, علحى مكيحاس 
 التجخيبية. لرال  السجسػعة  ضعاف الدسع الحاجات  لألشفال 

و لمتإقدددن هدددؽ صدددإة ذلدددػ الفدددرض ، قاهدددع ال اةددددة  اسدددت دام اخت دددار  هدددان 
المجمؾعدة التجريبيدة   طفدالويتلِ ٚيجاد  الفروا اهؽ هتؾسد  رتدر درجدات 

 ددددِ الؿيدددداس ال عدددددض، عمددددِ هؿيدددداس الإاجددددات  و طفددددال المجمؾعددددة الةددددا ظة 
 ( 05كما ٓتةح  ِ  جدول )   عال السمعلٗطفال 
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 (  75ججول )  

و طفال  المجمؾعة التجريبيةالفروا اهؽ هتؾس  رتر درجات  طفال 
اللفسية    ِ الؿياس ال عدض، عمِ هؿياس الإاجاتالمجمؾعة الةا ظة 

  عال السمع . الرو ة  ٖطفال المصؾر 
  71ن=

مخىصط  العدد المجمىعاث المخغيساث

 السحب

مجمىع 

 السحب

Z احجاي  الداللت

 الداللت

الحاجت الً 

 االمه

 الضابطت

 الخجسيبيت

 اجمالً

10 

10 

20 

1575 

575 

155 

575 

 

47003 

دالت عىد 

مضخىي 

0701 

لصالح 

المجمىعت 

 الخجسيبيت

الحاجت الً 

الحب و 

 االوخماء

 الضابطت

 الخجسيبيت

 اجمالً

10 

10 

20 

1575 

575 

155 

575 

 

37977 

دالت عىد 

مضخىي 

0701 

لصالح 

المجمىعت 

 الخجسيبيت

الحاجت الً 

 االصخقالليت

 الضابطت

 الخجسيبيت

 اجمالً

10 

10 

20 

1575 

575 

155 

575 

 

37921 

دالت عىد 

مضخىي 

0701 

لصالح 

المجمىعت 

 الخجسيبيت

الحاجت الً 

حقديس 

الراث و 

الثقت 

 بالىفش

 الضابطت

 الخجسيبيت

 اجمالً

10 

10 

20 

1575 

575 

155 

575 

 

47091 

دالت عىد 

مضخىي 

0701 

لصالح 

المجمىعت 

 الخجسيبيت

الحاجت الً 

 الكفاءة

 الضابطت

 الخجسيبيت

 اجمالً

10 

10 

20 

1575 

575 

155 

575 

 

37876 

دالت عىد 

مضخىي 

0701 

لصالح 

المجمىعت 

 الخجسيبيت

الحاجت الً 

 اللعب

 الضابطت

 الخجسيبيت

 اجمالً

10 

10 

20 

1575 

575 

155 

575 

 

3793 

دالت عىد 

مضخىي 

0701 

لصالح 

المجمىعت 

 الخجسيبيت

 

الدزجت 

  الكليت
 

 الضابطت

 الخجسيبيت

 اجمالً

10 

10 

20 

1575 

575 

155 

575 

 

37801 

دالت عىد 

مضخىي 

0701 

لصالح 

المجمىعت 

 الخجسيبيت

 0500عٌذ هسخىي  3572= 

Z   =0522  0507عٌذ هسخىي 
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( وجددددددؾد  ددددددروا دالددددددة اةصددددددا يا علددددددد هسددددددتؾض  05ٓتةددددددح هددددددؽ جدددددددول )  
و طفددددددال  التجريبيددددددةالمجمؾعددددددة اددددددهؽ هتؾسدددددد  رتددددددر درجددددددات  طفددددددال  2.20

 ددددددددِ الؿيدددددددداس ال عدددددددددض، عمددددددددِ هؿيدددددددداس الإاجددددددددات  المجمؾعددددددددة الةددددددددا ظة 
  عال السمع لصالح المجمؾعة التجريبية.لٗطفال 

وجحححج فحححخوق دالحححة ويحححجل علحححى صححححة ذلحححظ الفحححخض أن الباحثحححة الحطحححت 
رتحححححب درجحححححات أشفحححححال السجسػعحححححة التجخيبيحححححة  إحرحححححائيا, بحححححيغ متػسحححححه

الكيححححححاس البعححححححجى, علححححححى بصاقححححححة وأشفححححححال السجسػعححححححة الزححححححابصة, فححححححى 
ضحححححححعاف الدحححححححسع   الخوضحححححححة  شفحححححححالأل  شفدحححححححية مالحطححححححة الحاجحححححححات ال

 لرال  السجسػعة التجخيبية.  السعلسة ( –)بػاسصة االم 

و لمتإقدددددددن هدددددددؽ صدددددددإة ذلدددددددػ ، قاهدددددددع ال اةددددددددة  اسدددددددت دام اخت دددددددار  هدددددددان 
المجمؾعددددددة   طفددددددالويتلددددددِ ٚيجدددددداد  الفددددددروا اددددددهؽ هتؾسدددددد  رتددددددر درجددددددات 

 ددددددددِ الؿيدددددددداس ال عدددددددددض، عمددددددددِ و طفددددددددال المجمؾعددددددددة الةددددددددا ظة التجريبيددددددددة 
ضحححعاف الدحححسع   الخوضحححة  شفحححالأل  شفدحححية بصاقحححة مالحطحححة الحاجحححات ال

 (  06كما ٓتةح  ِ  جدول )    السعلسة ( –)بػاسصة االم 
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 (  76ججول )  

و طفال  المجمؾعة التجريبيةالفروا اهؽ هتؾس  رتر درجات  طفال 
بصاقة مالحطة الحاجات  ِ الؿياس ال عدض، عمِ المجمؾعة الةا ظة 

 السعلسة ( –ضعاف الدسع  )بػاسصة االم  الخوضة  شفالأل  شفدية ال
 71ن=

متػسه  العجد السجسػعات الستغيخات
 الختب

مجسػع 
 الختب

Z اتجاه الجاللة الجاللة 

الحاجة الى 
 االمغ

 الزابصة
 التجخيبية
 اجسالى

01 
01 
71 

05.5 
5.5 

055 
55 

 
3.877 

دالة عشج 
مدتػى 
1.10 

لرال  
السجسػعة 
 التجخيبية

الحاجة الى 
الحب و 
 االنتساء

 الزابصة
 التجخيبية
 اجسالى

01 
01 
71 

05.4 
5.6 

054 
56 

 
3.803 

دالة عشج 
مدتػى 
1.10 

لرال  
السجسػعة 
 التجخيبية

الحاجة الى 
 االستقاللية

 الزابصة
 التجخيبية
 اجسالى

01 
01 
71 

05.75 
5.75 

057.5 
57.5 

 
3.68 

دالة عشج 
مدتػى 
1.10 

لرال  
السجسػعة 
 التجخيبية

الحاجة الى 
تقجيخ الحات و 
 الثقة بالشفذ

 الزابصة
 التجخيبية
 اجسالى

01 
01 
71 

05 
6 

051 
61 

 
3.517 

دالة عشج 
مدتػى 
1.10 

لرال  
السجسػعة 
 التجخيبية

الحاجة الى 
 الكفاءة

 الزابصة
 التجخيبية
 اجسالى

01 
01 
71 

05.4 
5.6 

054 
56 

 
3.754 

دالة عشج 
مدتػى 
1.10 

لرال  
السجسػعة 
 التجخيبية

الحاجة الى 
 اللعب

 الزابصة
 التجخيبية
 اجسالى

01 
01 
71 

04.95 
6.15 

049.5 
65.5 

 
3.436 

دالة عشج 
مدتػى 
1.10 

لرال  
السجسػعة 
 التجخيبية

 
  الجرجة الكلية

 

 الزابصة
 التجخيبية
 اجسالى

01 
01 
71 

05.5 
5.5 

055 
55 

 
3.788 

دالة عشج 
مدتػى 
1.10 

لرال  
السجسػعة 
 التجخيبية

Z   =3572  0500عٌذ هسخىي 

Z   =0522  0507عٌذ هسخىي 
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( وجدددددؾد  ددددددروا دالدددددة اةصدددددا يا علدددددد هسددددددتؾض   06ٓتةدددددح هدددددؽ جددددددول )  
و طفددددددال  المجمؾعددددددة التجريبيددددددةاددددددهؽ هتؾسدددددد  رتددددددر درجددددددات  طفددددددال  2.20

بصاقححححححححة مالحطححححححححة  ددددددددِ الؿيدددددددداس ال عدددددددددض، عمددددددددِ المجمؾعددددددددة الةددددددددا ظة 
ضححححعاف الدححححسع  )بػاسححححصة االم  الخوضححححة  شفححححالأل  شفدححححية الحاجححححات ال

 لصالح المجمؾعة التجريبية.  السعلسة ( –
وتخجححححححع الباحثححححححة تفححححححػق السجسػعححححححو التجخيبيححححححة علححححححى السجسػعححححححة 
الزحححابصة بدحححبب تعحححخض السجسػعحححو التجخيبيحححة ألنذحححصة  بخنحححامج لغحححة 

عحححغ شخيحححق االنذحححصة الجدحححج مساسحححاىع فحححى إشحححباع حاجحححاتيع الشفدحححية 
( , 2112عبيددددر الهددددوان  الستشػعححححو وىحححححا مححححا أاححححجت عليححححو دراسححححات  

(, والتددددى أكدددددوا فيهددددا 2112(,وعبيددددر عددددوض  2116منيددددر  وسححححام 

علددددى أن لغدددد  الجسددددد لهددددا دور فددددى تحسددددين  التواصددددل االجتمدددداعى , 
واللغدددة االسدددتقبالية والتعبيريدددة االمدددر الدددذع يسدددهم فدددى  إشدددبات الحاجدددات 

 تحقيق التوافق .وبالتالى 
وجحححج فحححخوق وتدحححتخلز الباحثحححة مسحححا سحححبق صححححة ىححححا الفحححخض وىحححػ  

رتحححب درجحححات أشفحححال السجسػعحححة التجخيبيحححة  دالحححة إحرحححائيا, بحححيغ متػسحححه
وأشفحححال السجسػعحححة الزحححابصة, فحححى الكيحححاس البعحححجى, لرحححال  السجسػعحححة 

 التجخيبية
 :   ثالثال الفخض 

ال تػجحححححج فحححححخوق ذات داللحححححة إحرحححححائية بحححححيغ متػسحححححه رتحححححب درجحححححات 
السجسػعححححححة التجخيبيححححححة فححححححى الكياسححححححيغ البعححححححجى و التتبعححححححى  أشفححححححال
 .ضعاف الدسع مكياس الحاجات  لالشفال على البخنامج لتصبيق 

و لمتإقددددددن هددددددؽ صددددددإة ذلددددددػ الفددددددرض ، قاهددددددع ال اةدددددددة  اسددددددت دام اخت ددددددار  
 ؾسددددد  رتدددددر درجدددددات  طفدددددالٚيجددددداد  الفدددددروا ادددددهؽ هت Wilcoxonن ؾ سدددددمكيو 

عمددددددْ هؿيدددددداس  ال عدددددددض و التت عددددددِالمجمؾعددددددة التجريبيددددددة  ددددددِ الؿياسددددددهؽ 
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كمدددددددا   دددددددعال السدددددددمع  الرو دددددددة  طفدددددددالاللفسدددددددية المصدددددددؾر ٖ الإاجدددددددات 
 (07ٓتةح  ِ  جدول )

 (  07جدول )  
ال عدض و المجمؾعة التجريبية  ِ الؿياسهؽ  الفروا اهؽ هتؾس  رتر درجات  طفال

   عال السمع  الرو ة  طفالاللفسية المصؾر  ٖ الإاجات عمْ هؿياس  التت عِ
  01ن=

 المخغيساث

 القياس

البعدي و 

 الخخبعً

 العدد
مخىصط 

 السحب

مجمىع 

 السحب

 

Z 
 احجاي الداللت الداللت

 الحاجت الً االمه

 السحب الضالبت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

1 

9 

10 

- 

1 

- 

1 

 

1 

  

 دالت غيس 

 

- 

الحاجت الً الحب و 

 االوخماء

 السحب الضالبت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

1 

9 

10 

- 

1 

- 

1 

 

1 

  

 دالت غيس 

 

- 

 الحاجت الً االصخقالليت

 السحب الضالبت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

2 

1 

7 

10 

2725 

175 

475 

175 

 

07816 

  

 دالت غيس 

 

- 

الً حقديس الراث و الحاجت 

 الثقت بالىفش

 السحب الضالبت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

- 

1 

9 

10 

- 

1 

- 

1 

 

1 

  

 دالت غيس 

 

- 

 الحاجت الً الكفاءة

 السحب الضالبت

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

2 

1 

7 

10 

2 

2 

4 

2 

07577   

 دالت غيس 

 

- 

 الحاجت الً اللعب

 الضالبت السحب

 السحب المىجبت

 السحب المخضاويت

 اجمالً

1 

2 

7 

10 

2 

2 

2 

4 

 

07577 

  

 دالت غيس 

 

- 
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هتؾسدد  ( عدددم  وجددؾد  ددروا دالددة اةصددا يا اددهؽ    07ٓتةددح هددؽ جدددول ) 
 ال عدددض و التت عددِالمجمؾعددة التجريبيددة  ددِ الؿياسددهؽ  رتددر درجددات  طفددال

 الرو دة  طفدالاللفسدية المصدؾر  ٖ الإاجدات هؿيداس الإاجدات عمْ هؿياس 
   عال السمع 

لغدددة الجسدددد  هدددؽ الملظمدددن اٚساسدددِ   ثدددر ارىددداه    سدددتمرار  وترجدددع ال اةددددة
ددؾ  لغدددة الجسددد  التددِ تعتبدددر وسددهمة  عالددة لمتؾاصددد  هددع اٚطفدددال  لمبرىدداه  ٌو

كيدة، هؾسدديؿية هدؽ  ى دظة ةر البرىداه    دعال السدمع ،كمدا تلؾعدع  ى دظة  
قصصددية و ليددة واىدددهاج اٖطفددال  ددِ  ى ددظة البرىدداه ، وثددرا  اٖى ددظة التددِ 

ا جد اع اٖطفدال رغدؼ   دِ اٚىددهاج، والم داركة الفعالدة، وقدد ادد   عدز ٍؼادوٌر
مدرح هدؽ ال همدا اد  روح عمدِ تمدػ اٚى دظة  ٖطفدالاذلػ وا دإًا هدؽ  ؾ دال 

سدددددعادة  دددددِ ىفؾسدددددٍؼ، وقدددددد ةفدددددز ذلدددددػ ال اةددددددة لتصدددددميؼ  عدددددض اٖلعددددداب الو 
وبدددهؽ  اهددؽ التعددداون والسدددعادة والمدددرح اهلٍدددوالمسددا قات لٍدددؼ، همدددا   دددفِ جدددؾ 

وه اركتٍؼ  ه ر ات المدسسة و اٚهٍات  ةياىا ، لؾجؾدكان اٖطفال، وربما 
 دِ العدٓددد هدؽ اٖى ددظة خاصدة الفليددة، والإركيدة، وهصدداةبتٍؼ لٗطفدال كددان 

دد ا ٓتفددن هددع هددا  شددار   قددا  اٚثددر ٘شدد اع ةاجدداتٍؼ لددً تددأثهر  يجددااِ عمددِ  ٌو
(,إكددرام عبددد الحميددد 2112(, إينددا   حسددني  2111عبيددر  فايددد   ليددً 

، (2112حسددن الجمددل  ، (2115أحمددد محمددود  (,مصددطفى   2112 
اٚطفددددال ذوي ةهدددد   كدددددوا عمددددِ  ن لٗسددددرة دور ٌددددام  ددددِ اةتددددؾا  وه دددداركة 

عمددِ التعددايش، والتعاهدد  هددع أخددريؽ   ددك   ؼوهسدداعدتٍ ،  ددعال السددمع 
عمدِ التكيدا ؼ ، اد  وهسداعدتٍؼطبيعِ دون ا  ه داعر ال دؾل والقمدن لددٍٓ

 .  وهع المجتمع ؼىفسٍ والتعايش هع 
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وجج فخوق وتدتخلز الباحثة مسا سبق صحة ىحا الفخض وىػ عجم  
السجسػعة التجخيبية  أشفالذات داللة إحرائية بيغ متػسه رتب درجات 

 البخنامج فى الكياسيغ البعجى و التتبعى لتصبيق 

 نتائج البحث: 

هدؽ خددٛل ال إدد  الإددالِ تإققددع جميدع  ددروض ال إدد  وكاىددع ىتددا   ال إدد  
 كأتِ: 

 روا ذات دٚلة  ةصا ية اهؽ هتؾس  رتر درجات  طفال  وجؾد -
المجمؾعة التجريبية  ِ الؿياسهؽ القبمِ وال عدض لتظبهن البرىاه  عمِ 

 عال السمع    الرو ة  ٖطفال اللفسية المصؾر  هؿياس الإاجات
  .لصالح الؿياس ال عدض

المجمؾعة وجد  روا دالة  ةصا يا، اهؽ هتؾس  رتر درجات  طفال  -
عمِ هؿياس   ِ الؿياس ال عدض التجريبية و طفال المجمؾعة الةا ظة

 عال السمع   لصالح الرو ة  ٖطفال   اللفسية المصؾر  الإاجات
 . المجمؾعة التجريبية

 روا ذات دٚلة  ةصا ية اهؽ هتؾس  رتر درجات  طفال م وجؾد د ع -
عِ لتظبهن البرىاه  عمِ المجمؾعة التجريبية  ِ الؿياسهؽ ال عدض و التت 

  عال السمع  الرو ة  ٚطفال اللفسية المصؾر  هؿياس الإاجات 
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 االستخالصات : 

  ِ  ؾ  ىتا   ال إ  تؼ است ٛص هآمِ:  

 شد اع  كان لدً  ثدر  يجدااِ  دِ القا مة عمِ لغة الجسد اٚى ظة است دام  -
 لدض اٚطفال  عال السمع. الإاجات  اللفسية 

زاد  والؾسا   التعميمية المتلؾعة  والإركية   ةالمؾسيقى اٚى ظة  است دام -
لغددة   ارىدداه لمم دداركة  ددِ  ى ددظة   ددعال السددمع  دا عيددة اٖطفددال هددؽ 

 الجسد 

 ثلددا   عمددِ التؾاجددد المسددتمر واٚهٍددات  الم ددر ات الإددرص هددؽ جاىددر  -
 سدددتمرت لفتدددرات  ىتدددا   نةقدددو  دا  اٖطفدددال  ؼ دعددد سددداٌؼ  دددِ  التظبهدددن 

 إ . لم  طؾيمة 

 تػصيات البحث: 

  ِ  ؾ  ىتا   ال إ  تؾصِ ال اةدة  مآمِ : 

  الرو ات.  عال السمع لٛطفال  المت صص تفعه  دورالمعمؼ -

هؽ خٛل  ى ظة العادٓهؽ و عال السمع  ى ر ثقا ة الده  اهؽ اٚطفال -
 تفاعمية.

دم خدهات لةعال السمع  تقالدعؼ المجتمعِ لممدسسات اٌٚمية  التِ -
 وذوض اٚةتياجات ال اصة  .

ذوي  ددددعال اٌٚتمددددام اتلميددددة هعددددآهر جددددؾدة الإيدددداة لدددددض جميددددع اٖطفددددال -
  .السمع

  .لٛطفال ذوي  عال السمع  رورة اٌٚتمام  الجاىر الجسمِ واللفسِ -
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ر  اٚطفدددال ذوي  دددعال ٖهٍدددات و سددد دددرورة اٌٚتمدددام  الجاىدددر اللفسدددِ -
 .السمع 

لٛعاقات اٌٚتمام اتصميؼ اراه  هتلؾعة لمؾاجٍة أثار السمبية المصاة ة -
  .لدض اٖطفال الإسية والجسمية

ىالبحوثىالمقترحة
البحتث  تقت ح الباحثة ما يالى من من خالل ماتتصكت إلي  الباحثة 

:المستقبكية  

 ألطفوووال ة لتنميوووة مفهوووتم السوووالم قوووائم  كوووى لغوووة الجسووود تتظيوووف ب نوووام  -
 .ال تضة ضعاف السمع 

 ألطفوووال قوووائم  كوووى لغوووة الجسووود  لكحووود مووون المشووو الت السوووكت ية  ب نوووام  -
 ال تضة ضعاف السمع
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 السخاجع العخاية : 

(. اددددراه  طفدددد  هاقبدددد  المدرسددددة، دار 0200ااتٍدددداج هإمددددؾد طم ددددة) -0
  المسهرة ، اٚردن.

يؼ الزريقات.)  -0 (.اٚعاقة السمعية ه دادئ التأٌهد  السدمعْ 0229اارـا
 والكٛهْ والتربؾي.دار الفكر.عمان.اٚردن 

يؼ القريؾتْ ) -3  (: ا٘عاقة السمعية، عمان: دار يا ا.0226 ارـا

يؼ هإمددؾد ) -4 (: الددتعمؼ  سسددً وتظبيقاتددً، ا٘سددكلدرية: دار 0220 اددرـا
 المعرل

يؼ هإمؾد ادر) -5 ٓلدآر  05إة اللفسية وش اب ثدؾرة (: الص0200 ارـا
 ، دار طه ة لمظ اعة، الجهزة.0اٖةرار،  

(: اسدددتراتيجيات 0202 ةدددٛم ةسدددؽ، ٌؾيددددا ةلفدددْ، دعدددا  عدددؾض ) -6
 التدخ  والده ، كمية التربية، جاهعة ا٘سكلدرية

(: الرعايددددة التربؾيددددة لدددد وض اٚةتياجددددات 0223 ةددددٛم عبددددد الغفددددار ) -7
  ر والتؾزيعال اصة، القاٌرة، دار الفجر لمل

(: اٖهددؽ اللفسددْ   عددادي 0226 ةددٛم هإمددؾد؛  شددرل عبددد الغلددْ ) -8
وهإدداتدددً هدددؽ الظفؾلدددة  لدددِ الرشدددد )دراسدددة ارتقا يدددة(. هجمدددة التربيدددة 

 (.73المعاصرة، العدد)

 (: ا٘عاقة السمعية، عمان: دار المسهرة. 0227 ةمد درباس ) -9

ٚجتماعيدة (: ارىداه   رشدادي لتلميدة المٍدارات ا0223 ساهة  ةمد ) -02
وعٛقتددددً  مسددددتؾض اللمددددؾ المغددددؾي لٗطفددددال  ددددعال السددددمع، رسددددالة 

جاهعة عهؽ  –هاجستهر غهر هل ؾرة، هعٍد الدراسات العميا لمظفؾلة 
 شمس. 



 

 

1683 

(: ا٘عاقددة السددمعية، عمددان: 0203 سدداهة  دداروا، السددهد ال ددربهلْ ) -00
 دار المسهرة لمظ اعة والل ر

يدددة وه دددكٛت التعددداطْ الكفا ةاٚجتماع(:0202)  سددداهة دمحمالغريدددر -00
 .واٚدهان،  ٓتراك لمظ اعةوالل روالتؾزيع، القاٌرة

(: سددددمات التؾةددددد، 0200 سدددداهة هصددددظفِ ، و السددددهد ال ددددربهلْ )  -03
 عمان: دار المسهرة لمل ر والتؾزيع. 

(: ارىدداه  قددا ؼ عمددِ الفلددؾن اٖدا ية٘شدد اع 0208 سددما   اددؾبكر )  -04
سدتهر ،غهدر هل دؾرة رسدالة هاج  عض ةاجات الظف   ِ دور آٖتدام

 ،كمية التربية لمظفؾلة الم كرة ،جاهعً القاٌرة .

(: ا٘ىسان والسمؾك اٚجتمداعْ، ا٘سدكلدرية: 0226 سماعه  ىبيً ) -05
 هركز ا٘سكلدرية لمكتاب

(، ارىداه   رشدادي لٕ دا  قدا ؼ 0204 كرام عبد الإمهد عبد الإمهد ) -06
لدددض اٖطفددال عمددِ اسددت دام لغددة الجسددد لتلميددة التفاعدد  اٚجتمدداعْ 

ذوي ا ددظراب التؾةددد، رسددالة هاجسددتهر غهددر هل ددؾرة، كميددة ريدداض 
 جاهعة ا٘سكلدرية. –اٖطفال 

(،  اعمية لغدة الجسدد  دْ تقدديؼ ال دهدة 0209آٚ  هإمؾد ص إْ ) -07
المكتبية  المدارس التجريبية  مإا غة الدقٍمية، دراسة ههداىية وخظدة 

ؾرة، كميددددة أداب ، تدريبيددددة هسددددتقبمية، رسددددالة هاجسددددتهر غهددددر هل دددد
 جاهعة الملؾؼية

(: المرجدددددع اٖكهدددددد  دددددْ لغدددددة الجسدددددد، 0203آٚن وبههدددددز،  اريدددددارا ) -08
 الرياض: هكت ة جرير لمظ اعة والل ر والتؾزيع.

. ثقا ددددة طفدددد  الرو ددددة(. 0203السددددهد شددددعٛن، و اطمددددة سدددداهْ. ) -09
 القاٌرة: دار الكتاب الإدٓ .
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(: سديكؾلؾجية الفئدات ال اصدة، القداٌرة: 0222عبدد العزيدز )  لٍاهْ -02
را  ال را.  هكت ة ٌز

اب -00 الكفا ةاٚجتماعيدددددة لددددد وي (:0228)  هددددداىْ عبدالمقصدددددؾدعبدالٌؾ
 .اٚةتياجاتال اصة،    هكت ةاٚىجمؾالمصرية، القاٌرة

السدددمؾكيات اٚجتماعيدددة اٚيجاايدددة  :(0204 هددد  عبدددد الكدددريؼ قاسدددؼ ) -00
المكتددددددر العربددددددْ ، 0ام هسددددددرح العددددددرا س،  لظفدددددد  الرو ة اسددددددت د

 ، القاٌرة. لممعارل

(،  اعميدددة ارىددداه  لمعدددر اٖدوار 0200 ٓلددداس  ةمدددد عدددزت ةسدددلْ ) -03
 ددْ تلميددة  عددض المٍددارات الإياتيددة لدددض اٖطفددال المعدداقهؽ  ددعال 

 –السددددمع، رسددددالة هاجسددددتهر غهددددر هل ددددؾرة، كميددددة ريدددداض اٖطفددددال 
 جاهعة القاٌرة

:الملاخ اٖسرض وعٛقتً  إش اع الإاجات (0223) ٓلاس دمحم سميمان -04
قهؽ، رسالةهاجسدددددددددددددددتهر،  غهدددددددددددددددر هل دددددددددددددددؾرة ،  اللفسدددددددددددددديةلٗالا المرٌا

 هعٍدالدراسات وال إؾث التربؾية، جاهعةالقاٌرة.

(:  رشددددددداد اٖطفدددددددال العدددددددادٓهؽ، دار 0227 ظددددددرس ةدددددددا    ظدددددددرس) -05
 المسهرة، عمان.

ؼ (: كيددا تلمدددِ الدا عيدددة علددد االدددػ، دار العمددد0229الدددر ال دددريا) -06
 لممٛٓهؽ، القاٌرة

(: اتجاٌدددددددات ةدٓدددددددة  ددددددْ رعايدددددددة ذوي 0228تٍدددددداىْ دمحم عدمددددددان ) -07
 اٚةتياجات ال اصة، هكت ة اٖىجمؾ المصرية، القاٌرة. 

(، التربيددة العمميددة، القدداٌرة، 0229تؾ هددن هرعددِ، شددريا هصددظفِ ) -08
 ال ركة العربية المتإدة لمتسؾين والتؾريدات. 
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(: لغددددة الجسددددد 0200كدددداريلتش، )جريجددددؾري ٌددددارتمْ، ، و هاريددددان  -09
)كيدددا تقدددر  اٖ كدددار واللؾايدددا ال ؽيدددة لكددد  شددد ص(، الريددداض: هكت دددة 

 جرير لمظ اعة والل ر.

(: هقدهدة  دْ ا٘عاقدة السدمعية، عمدان: دار 0228جمال ال ظهدر ) -32
 .3الكر لمظ اعة والل ر،  

(: التددددخ  الم كدددر والتربيدددة 0225جمدددال ال ظهدددر، هلدددِ الإدٓددددي ) -30
عمددددان: دار الفكدددددر  –، اٖردن 0فؾلددددة الم كدددددرة،  ال اصددددة  دددددْ الظ

 لمظ اعة. 

ًٛ(، 0203اددؾرج ) جدديمس  -30 (: لغددة الجسددد )كيددا تعددرل هددا يقددال  عدد
 الرياض: هكت ة جرير لمظ اعة والل ر والتؾزيع. 

ارىدددداه  قددددا ؼ عمددددِ لغددددة الجسددددد (0207)جهٍددددان عبددددد الفتدددداح عددددزام  -33
 دددعال  لٛرتقدددا  اددد عض المجددداٚت اللما يدددة لددددض  طفدددال الإةددداىة

كميددة التربيددة لمظفؾلددة الم كددرة، جاهعددة القدداٌرة ، العدددد  هجمددة ، السددمع
 ن السا ع والع رو 

( ارىاه   لؾن  دا ية ايقاعية  0207ىِ . ) دجهٍان عزام ،ٌدض الم -34
 -ٚشد اع  عددض الإاجددات اٖساسددية لدددي  طفددال الرو ددة المدددهجهؽ

العددددد  ،، جاهعدددة القددداٌرة لمظفؾلدددة الم كدددرة التربيدددةهجمدددة الظفؾلةكميدددة 
 السا ع والع رون 

ران -35 قدة(،  (0225) ةاهدٌز ، عدالؼ 6:عمؼ ىفس اللمؾ)الظفؾلدة والمرٌا
 .الكتر، القاٌرة

(، الددددده  وعٛقتددددً 0207ةسددددؽ عبددددد هللا عبددددد ربددددً  ةمددددد الجمدددد  ) -36
 المٍددددارات اٚجتماعيددددة لٗطفددددال  ددددعال السددددمع المدددددهجهؽ وغهددددر 
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رة، كميددددة التربيددددة لمظفؾلددددة المدددددهجهؽ، رسددددالة هاجسددددتهر غهددددر هل ددددؾ 
 جاهعة القاٌرة  –الم كرة 

 اعميدددة ارىددداه  ٘كسددداب طفددد  هاقبددد  (:0225) ةسه ةعبدالمقصدددؾد -37
 المدرسةاٚستقٛلية، دراسات وبإؾث  ْ عمؼ اللفس الظف ، القاٌرة 

(: هٍددارات اٚتصددال 0200ةصددة آل هسدداعد، و  ةددٛم العؿ دداوي، ) -38
 والتفاع ، القاٌرة: عالؼ الكتر.

 (: لغة الجسد، القاٌرة: هكت ة اللا  ة لمل ر0200عبد الٛي  ) خالد -39

(: هقدهة  ْ دٓلاهيات الجماعدة، القداٌرة: 0225خميفةعبد المظيا ) -42
 دار غرير لمظ اعة والل ر والتؾزيع

(  عاليدددة ارىددداه  تددددريبْ قدددا ؼ عمدددِ لغدددة 0207راىيدددا سدددالؼ سدددٛهة ) -40
طفدال الرو دة الجسد لتلميدة  عدض هٍدارات التؾاصد  اٚجتمداعْ لٗ

الملبئددددهؽ  صددددعؾبات الددددتعمؼ ،رسددددالة هاجسددددتهر غهددددر هل ددددؾرة، كميددددة 
 رياض  طفال ، جاهعة اؾرسعهد

(:  عاليددة ارىدداه  قصصددِ  ددِ  شدد اع 0229ريٍددام ربيددع هصددظفِ) -40
 عدددض الإاجدددات اللفسدددية لظفددد  الرو دددة، رسدددالة هاجيسدددتهر، هعٍدددد 

 الدراسات العميا لمظفؾلة، جاهعة عهؽ شمس.

(: التعمدددديؼ العٛجددددْ والرعايددددة المتكاهمددددة لغهددددر 0226زيلددددر شددددقهر ) -43
 العادٓهؽ، القاٌرة، اٖىجمؾ المصرية

(: الصإة اللفسية والمدرسية لمظفد ، 0227ساهية لظفِ اٖىصارض) -44
 هركز ا٘سكلدرية لمكتاب، ا٘سكلدرية

(: الجسدددددد  دددددْ الروايدددددة العربيدددددة المعاصدددددرة، 0224الؾكهددددد  ) سدددددعهد  -45
الدقا ددة، سمسددمة كتا ددات ىقديددة، العدددد القدداٌرة، الٍهئددة العاهددة لقصددؾر 

(044.) 
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(: ا٘عاقددة السددمعية وا ددظرا ات الكددٛم واللظددن 0220سددعهد العددزة ) -46
 والمغة، عمان: الدار العممية لمل ر

(:  اعميدة ارىداه  تددريبْ عمدِ تلميدة القددرات 0227سٛهة عجداج ) -47
اٚاتكاريدددة علدددد التٛههددد  المعددداقهؽ سدددمعيًا  دددْ دولدددة الكؾيدددع، رسدددالة 

 جاهعة الْ سؾيا.  –كتؾراي غهر هل ؾرة، كمية التربية د

(: عمدددددددؼ الدددددددلفس اٚجتمددددددداعْ  ىدددددددع و ىدددددددا 0225همدوةدددددددة سدددددددٛهة ) -48
 وأخرون، القاٌرة: دار اللٍصر لمتؾزيع والل ر

المٍارات الإياتية  رورة ةتمية (: 0202)سميمان عبدالؾاةد ٓؾس  -49
 ، القاٌرة.0 ِ عصرالمعمؾهاتية، آتراك لمظ اعةوالل روالتؾزيع،  

الإاجددددددددددددددات اللفسدددددددددددددددية لددددددددددددددددض (:0203)سددددددددددددددماح  ددددددددددددددديا هللا دمحم -52
دراسدددةهقارىة ادددهؽ المإددددروههؽ " تٛهه المرةمةاٖساسدددية مإا غة غدددزة

رسدددددددددددددالة هاجسدددددددددددددتهر، كميةالتربيدددددددددددددة، "،وغهرالمإدددددددددددددروههؽ هدددددددددددددؽ اٖم
ر، غزة.  جاهعةاٌٖز

(: سددديكؾلؾجية ا٘عاقدددة وه دددادئ التربيدددة 0224سدددمهرة  ادددؾ الإسدددؽ ) -50
 ة: هكت ة اٖىجمؾ المصرية.ال اصة، القاٌر 

الةغؾ   –(:  سرة الظف  المعاا سمعيًا 0223سٍهر عبد الإؽي  ) -50
دراسددة ةالددة، ورقددة عمدد  هقدهددة  لددِ الممتقددِ الدالدد   –اٚةتياجددات 

لمجمعيددددة ال ميجيددددة لٙعاقددددة  اٚشدددددتراك هددددع المجلددددة الؾطليددددة لددددد وي 
 ٓلآر.  06-04اٚةتياجات ال اصة ادولة قظر، 

(: هٍددددددددارات التؾاصدددددددد  لدددددددد وض اٚةتياجددددددددات 0203)سددددددددٍهر كاهدددددددد   -53
 ، خبرا  التربية، الرياض.0ال اصة،  

سدددددددددديكؾلؾجية ال  صددددددددددية. دار (. 0202) سددددددددددٍهر كاهدددددددددد  اةمددددددددددد. -54
را .الرياض  الٌز



 

 

1688 

(: اخت ددار صددؾرة الجسددؼ لدددض 0227كاهدد ،  ظددرس ةددا    ) سددٍهر -55
 طف  ها قب  المدرسة، القاٌرة: هكت ة اٖىجمؾ المصرية.

(: هددا يقؾلددً جسدددك )وكيؽيددة البراعددة  ددْ ىقدد  0203شددارون سددآمر ) -56
 رسالتػ(، الرياض: هكت ة جرير لمظ اعة والل ر والتؾزيع. 

(: سددديكؾلؾجية ا٘عاقدددات العقميدددة والإسدددية، 0229شددداٌهؽ رسدددٛن ) -57
 هكت ة اٖىجمؾ المصرية، القاٌرة

العٛقددددة اددددهؽ العلدددد  واٚىتمددددا  لدددددض (:0200)صفا صدددددٓن خري ددددة -58
 .4عدد،02لجاهعة، هجمة دراسات عربية  ِ عمؼ اللفس، هجمدطم ةا

(: المٍددددددارات الإياتيددددددة واٚجتماعيددددددة لدددددد وض 0205طددددددارا عدددددداهر ) -59
رة لمل ر والتؾزيع، القاٌرة0اٚةتياجات ال اصة،     ، دار الجٌؾ

(: ا٘عاقددددة السددددمعية، القدددداٌرة: 0228طددددارا عدددداهر، ربيددددع عدددداهر ) -62
 هدسسة طه ة لمل ر والتؾزيع

(: هٍددارات اٚسددتماع والتإدددث  ددْ الظفؾلددة 0223إددان )طدداٌرة الظ -60
 الم كرة، عمان: دار الفكر

ؾبدؾن ذو ا٘عاقدات، القداٌرة: 0224عادل عبد هللا ) -60 (: اٖطفال المٌؾ
 دار الرشد

(: ا٘عاقددددددددات الإسددددددددية، سمسددددددددمة ذوض 0224عددددددددادل عبددددددددد هللا دمحم ) -63
 اٚةتياجات ال اصة، القاٌرة، دار الرشاد. 

(. دراسات  ِ سيكؾلؾجية غهر العدادٓهؽ، 0227 )عادل عبد هللا دمحم -64
 دار الرشاد، القاٌرة، هصر.

 (. ىغريات ال  صية. القاٌرة: هكت ة  اتراك 0200عادل ٌريدي. ) -65

عٛقدددددددةاٚىتما  اتقدٓرالددددددد ات لددددددددض (:0228) عآددددددددة ذٓدددددددر عبددددددددهللا -66
طم ةالص  ال اهس اٖساسِ  ِ هدٓريةالتربيةوالتعميؼ لملظقدةعمان 
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 ،لمظفؾلددددة الدراسددددات العميددددا دراسددددات الظفؾلددددة، هعٍددددد ةالدالدددددة، هجمدددد
 عهؽ شمس.  ، جاهعة42 عدد،00هجمد

(: سدديكؾلؾجية ذوض الإاجددات ال اصددة 0220عبددد الددرةمؽ سددميمان ) -67
را  ال را 3)ال صا ص والسمات(، ج  ، القاٌرة: هكت ة ٌز

(: المعدداقؾن سددمعيًا، 0225عبددد الددرةمؽ سددميمان،  ٍٓدداب البدد ٛوي ) -68
را  لمل رالرياض:  دار   الٌز

 –(: هقدهدددددة  دددددْ التربيدددددة ال اصدددددة 0223عبدددددد الصدددددبؾر هلصدددددؾر ) -69
را  ال را   سيكؾلؾجية غهر العادٓهؽ وتربهتٍؼ، القاٌرة: هكت ة ٌز

(: ذو ا٘عاقدددددة السدددددمعية تعددددددريفٍؼ 0204عبدددددد المظمدددددر القريظددددددِ ) -72
  ، القاٌرة: عالؼ الكتر0وخصا صٍؼ وتعميمٍؼ،  

،  اعمية ارىاه   رشادي امغدة (0204عبهر  صالح عبد هللا الٍؾان ) -70
الجسددد  ددْ تإسددهؽ التؾاصدد  اٚجتمدداعْ والكفددا ة المٍليددة لدددض عهلددة 
هدددؽ الظدددٛب المسدددتجدٓؽ  أكاديميدددة سدددعد العبدددد هللا لمعمدددؾم اٖهليدددة، 

 رسالة دكتؾراي غهر هل ؾرة، كمية التربية جاهعة عهؽ شمس.

(:  عاليدددة ارىددداه  هقتدددرح ل فدددض ةددددة  عدددض 0228عبهدددر رشدددؾان ) -70
م كٛت السمؾكية لددض اٖطفدال  دعال السدمع  دْ هرةمدة ريداض ال

اٖطفددددال، رسددددالة هاجسددددتهر غهددددر هل ددددؾرة، كميددددة ريدددداض اٖطفددددال، 
 جاهعة ا٘سكلدرية.

(،  اعميددة ارىددداه  لتلميدددة المٍدددارات 0209عبهددر دمحم  كدددري عدددؾض ) -73
المغؾيددة اٚسددتؿ الية والتعبهريددة لدددض  طفددال الرو ددة المعدداقهؽ سددمعيًا 

جاهعدة  –تهر غهر هل ؾرة، كمية التربية لمظفؾلدة الم كدرة رسالة هاجس
 القاٌرة، 
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(، ارىددددداه   رشددددادي ٖهٍدددددات 0220عبهددددر دمحم رشددددؾان ىعددددديؼ  آددددد ) -74
اٖطفال  عال السدمع لتلميدة هٍدارات التؾاصد  الكمدْ هدع  طفدالٍؽ 
لتإسهؽ هٍاراتٍؼ المغؾية:  رسدالة دكتدؾراي غهدر هل دؾرة، كميدة ريداض 

 .قاٌرةجاهعة ال –اٖطفال 

 –(:  ا٘عاقدددددة ال ٌليدددددة  دددددْ هرةمدددددة الظفؾلدددددة 0220عدمدددددان  دددددرج ) -75
تعريفٍدددددا تصدددددليفٍا ت  يصدددددٍا  سددددد ااٍا التددددددخ  العٛجدددددْ، القددددداٌرة: 

 المجمس العربْ لمظفؾلة والتلمية. 

(: ارىاه  لتلمية اٚىجاز لدض اٖطفدال 0226عزة  ةمد  ههؽ سالؼ ) -76
، هعٍددد الدراسددات المإددروههؽ هددؽ الرعايددة الؾالديددة، رسددالة هاجسددتهر

 .وال إؾث التربؾية، جاهعة القاٌرة

(: اٚى ددددظة  ددددِ ريدددداض اٚطفددددال 0225عددددزة خمهدددد  عبددددد الفتدددداح ) -77
 .دار الفكر العربْ، 3  ، القاٌرة

(: ا٘عاقدددددة السدددددمعية، عمدددددان: دار ر دددددا 0223عصددددام الصدددددفدي ) -78
 لمل ر والتؾزيع.

(: ا٘عاقدة السدمعية دلهد  عممدْ 0227عصام ىمر و  ةمد درباس ) -79
عممددددْ لٕ ددددا  والمددددربهؽ هقدهددددة  ددددْ ا٘عاقددددة السددددمعية وا ددددظرا ات 

 ، عمان: دار المسهرة.0التؾاص ،  

(: اللمدددددؾ اللفسدددددِ لمظفددددد ، دار الفكدددددر 0223عفدددددال  ةمدددددد عدددددؾيس) -82
  لمظ اعة والل ر والتؾزيع، القاٌرة.

(: عمؼ اللفس اٖسرض، دار الفكر ىاشدرون 0229عٛ  الدٓؽ كفا ِ) -80
 ، عمان.0وهؾزعؾن،  
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(: هإا رات  ْ عمؼ السمع وؾياسً، هلٍ  0220عبد الدايؼ ) عمْ -80
وزارة التربيدددة والتعمددديؼ، )د.  –خددداص اتددددرير هعممدددْ هددددارس اٖهددد  

 ن(.

 –(. المددددددخ  الدددددِ عمدددددؼ الدددددلفس اٚرتقدددددا ْ 0200عمددددداد ه يمدددددر. ) -83
 إددؾث هتعمقددة  ددْ هراةدد  تلميددة الجؾاىددر اٚيجاايددة  ددْ ال  صددية. 

 القاٌرة: دار الكتاب الإدٓ 

 – ىغريدددددددددات) سددددددددديكؾلؾجيةالتعمؼ(:0200) عؾاطددددددددد  دمحم ةسددددددددداىهؽ -84
 ، المكت ة اٖكاديمية، القاٌرة.(قدراتعقمية – عممياتمعرؼية

(: دراسدددددة لددددد عض هتغهدددددرات 0223عهدددددد جدددددٛل عمدددددِ اادددددؾ ةمدددددزة ) -85
ال  صية لدض عهلة هؽ هر ِ الظلهؽ، والددوار، رسدالة هاجسدتهر، 

 كمية التربية، جاهعة طلظا، هصر. 

:الإاجددددددات اللفسددددددية لدددددددض   طفددددددال (0229)لددددددلكٛوض غددددددادة ةسددددددؽ ا -86
الرو دددددة ذوض صدددددعؾبات الدددددتعمؼ، رسالةهاجسدددددتهر، غهدددددر هل دددددؾرة ، 

 اٖطفال، جاهعةالقاٌرة كميةرياض

(: الر ددددا اللفسددددِ والمٍلددددِ لمعممددددة 0225غهدددددا  عبدددددهللا الج ددددالِ) -87
الرو ددة وعٛقتددً  إشدد اع ةاجددات الظفدد  اللفسددية، رسددالة هاجسددتهر، 

 ل إؾث التربؾية، جاهعة القاٌرة.هعٍد الدراسات وا

(: دراسدددات وبإدددؾث  دددْ التربيدددة ال اصدددة، 0220 ددداروا الروسدددان ) -88
 عمان: دار الفكر –اٖردن 

(.المعؾقؾن  ْ رياض اٚطفدال  دْ الدؾطؽ 0227 اروا الروسان.)  -89
 العربْ،دراسات وبإؾث  ْ التربية ال اصة، عمان، اٚردن.ص
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دددرا  عبدددد السدددميع، ) -92 رة الجسدددؼ لددددض الظفددد  (، صدددؾ 0202 اطمدددة الٌز
البدددددددٓؽ والظفدددددد  اللإيددددددا وعٛقتٍددددددا  التفاعدددددد  اٚجتمدددددداعْ، رسددددددالة 

 هاجستهر، كمية رياض اٖطفال، جاهعة القاٌرة. 

:هدددددض تإقهددددن اراهجاٖطفددددال  ددددِ التميفزيددددؾن (0200)  ددددالح ةؽددددي  -90
لمإاجاتاللفسدددددددددديةواٚجتماعية لٗطفددددددددددال الكددددددددددؾيتههؽ، رسددددددددددالةدكتؾراة، 

 كميةأداب، جاهعةةمؾان.

(: هؾسؾعة عمدؼ الدلفس والتإمهد  اللفسدْ، 0229 رج طً  وآخرون ) -90
 القاٌرة: هكت ة اٖىجمؾ المصرية

(: هددددددض  عاليدددددة ارىددددداه   رشدددددادي 0220 هؾلهدددددع  دددددداد، وآخدددددرون ) -93
لمسدددداعدة  هٍددددات اٖطفددددال  ددددعال السددددمع عمددددِ تلميددددة المغددددة لدددددض 
اٖطفال  ْ هرةمة ها قب  المدرسة،  إؾث ودراسات  ْ سيكؾلؾجية 

را  ال را. ا٘  عاقة، القاٌرة: هكت ة ٌز

(: لغددة الجسددد )عمددؼ و سددرار لغددة الجسددد  ددْ 0202جؾهددان ) كددارول -94
 العم (، الرياض: هكت ة جرير لمظ اعة والل ر والتؾزيع.

(: ارىدداه  تدددخ  ه كددر قددا ؼ عمددِ 0205هاجددد عبددد العزيددز اللجددار ) -95
زراعدة لغة الجسد والد كا  الؾجدداىْ و ثدري عمدِ اللمدؾ المغدؾي ٖطفدال 

القؾقعة، رسالة هاجستهر غهر هل ؾرة، كميدة الدراسدات العميدا لمتربيدة، 
 جاهعة القاٌرة

(: دور المدر ة اٚجتمداعِ وعٛقتٍدا  التل دئة 0200هاجد دمحم ةسدهؽ) -96
رسدددددالة هاجيسدددددتهر، كميدددددة  -الم دددددكمة والإددددد -اٚجتماعيدددددة ٖطفالٍدددددا

 ال دهة اٚجتماعية، جاهعة  سهؾ .

(: الساهعؾن  أعهلٍؼ )ا٘عاقدة السدمعية(، 0222هاجدة السهد عبهد ) -97
 عمان، دار صفا  لمل ر
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(. الةدددددغ  اللفسدددددْ وه دددددكٛتً و ثدددددري عمدددددِ 0228هاجددددددة عبهدددددد. ) -98
 الصإة اللفسية. عمان دار: صفا  لمل ر والتؾزيع. 

(.اى ددظة اٖطفددال العددادٓهؽ وذوي 0227هاجدددة عبهد،وخؾلددة يإددْ.)  -99
 ردن.اٚةتياجمع ال اصة،دار المسهرة، عمان، اٚ

(: ا دددددظراب ىقدددددص ا٘ىت ددددداي المصدددددإؾب 0226هجددددددض الدسدددددؾقِ) -022
  الل ا  الزا د، هكت ة اٖىجمؾ المصرية، القاٌرة.

(: ه كٛت الظم ة المعاقهؽ سمعيًا وعٛقدتٍؼ  دْ 0224دمحم ا٘هام ) -020
 . 55، ع0 عض المتغهرات، هجمة كمية التربية، جاهعة الملصؾرة، ج

ىاه   رشادي لمسداعدة  هٍدات (: هدض  عالية ار 0222دمحم اللإاس ) -020
اٖطفال  عال السمع عمِ تلمية المغة لدض اٖطفال  ْ هرةمدة هدا 
قبدد  المدرسددة، رسددالة هاجسددتهر غهددر هل ددؾرة، كميددة التربيددة، جاهعددة 

 الملؾؼية.

(: سددددديكؾلؾجية الت اطددددددر لددددد وض اٚةتياجددددددات 0226دمحم اللإددددداس ) -023
 ال اصة، القاٌرة، هكت ة اٖىجمؾ المصرية

(: اللمددؾ والظفؾلددة  ددِ ريدداض اٖطفددال، هكت ددة 0224دمحم) دمحم جاسددؼ -024
  دار الدقا ة لمل ر والتؾزيع، عمان، اٖردن

(: ىغريددددددددات اٚتصددددددددال، ودار الفجددددددددر لمل ددددددددر 0202دمحم ةجدددددددداب ) -025
 والتؾزيع.

(: الرعايدددددة اٚجتماعيدددددة لمظفددددد  المعددددداا سدددددمعيًا 0220دمحم ةدددددٛوة ) -026
ر دددددة الجاهعيدددددة، هإكدددددات التقدددددؾيؼ(، دار المع -الدددددده   -)المفددددداـيؼ 
 ا٘سكلدرية

(: الصددددإة اللفسدددية، المركدددز العممددددِ 0200دمحم سدددمهر عبدددد الفتددداح) -027
 الإدٓ  لمظ اعة والل ر، القاٌرة.
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تل ددئةاٖطفال وةاجددات  الا المر ةالمعهمددة (: 0227)دمحمةسددهؽ هرسددِ -028
العاهمدددددددددة والغهرعاهمدددددددددة، رسدددددددددالة دكتدددددددددؾراة،  غهدددددددددر هل دددددددددؾرة ،كميدددددددددة 

 جاهعةةمؾان.ال دهةاٚجتماعية، 

المفٍدددؾم واٖىدددؾاع -(: ا٘عاقدددة الإسدددية  0227هددددةع  ادددؾ اللصدددر) -029
 هجمؾعة الله  العربية، القاٌرة. -وبراه  الرعاية

(: ا٘عاقدددة السدددمعية وا دددظرا ات اللظددددن 0222هصدددظفِ القمدددش ) -002
 والمغة، عمان: دار الفكر لمظ اعة

(: التدددددخ  الم كددددر 0203هصددددظفِ عمددددْ، عبددددد الغدددداٌر عبددددد هللا ) -000
را  لمل ر، الرياض. واست  راتيجيات الده ، دار الٌز

(، ارىدددددداه   رشددددددادي لتعدددددددٓ  0205هصددددددظفِ دمحم  ةمددددددد هإمددددددؾد ) -000
 سالهر المعاهمدة الؾالديدة و ثدري  دْ  شد اع الإاجدات اللفسدية لٗطفدال 
 دددعال السدددمع  دددْ هرةمدددة ريددداض اٖطفدددال ،رسدددالة هاجسدددتهر غهدددر 

 لقاٌرة هل ؾرة، كمية الدراسات العميا لمتربية، جاهعة ا

(:  اعمية ارىاه   رشادي قا ؼ عمِ الفؽ الت كهمْ 0226هيادة دمحم ) -003
 ددددْ ت ؽيددددا ال ددددعؾر  العزلددددة اٚجتماعيددددة لدددددض اٖطفددددال المعدددداقهؽ 

جاهعددة عددهؽ  –سددمعيًا، رسددالة هاجسددتهر غهددر هل ددؾرة، كميددة التربيددة 
 شمس. 

(، ارىداه  لتلميدة هٍدارات التفكهدر العممدْ 0204ىادرة دمحم دمحم عمْ ) -004
لدددض اٖطفددال المعدداقهؽ سددمعيًا، رسددالة هاجسددتهر غهددر هل ددؾرة، كميددة 

 جاهعة القاٌرة. –رياض اٖطفال 

(: ارىداه  لتلميدة السدمؾك ال مقدْ ل فدض 0207ىادرة دمحم دمحم عمْ ) -005
السددمؾك الم ددك  لدددض اٖطفددال المعدداقهؽ سددمعيًا، رسددالة دكتددؾراي غهددر 

 القاٌرة. هل ؾرة، كمية التربية الظفؾلة الم كرة، جاهعة 
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ؼ) -006 (: صعؾبات التعمؼ، هكت ة المجتمدع 0225ىةال عبد المظيا اٌر
 العربِ لمل ر، عمان. 

(:  اعمية ارىاه  قا ؼ عمِ الؾعْ  الجسؼ لتلميدة 0206ىٍِ الزيات) -007
هٍارات التؾاص  المفغْ لدض اٖطفال زارعْ القؾقعة، هجمة الظفؾلة 

 . 420، 05والتربية، 

 اعميدددة ارىددداه  القدددا ؼ عمدددِ اٖى ددددظة  (:0200ىهممدددِ دمحم العظدددار ) -008
-5المؾسيؿية  ِ تإسهؽ هفٍؾم السدعادة لددض  طفدال الرو دة هدؽ )

( سدددلؾات، هجمدددة الظفؾلدددة والتربيدددة، العددددد السدددادس، كميدددة ريددداض 6
 اٖطفال، جاهعة ا٘سكلدرية.

(:  اعميددة ارىدداه  هتكاهدد   ددِ اٚى ددظة 0200ٌدددض هإمددؾد هزيددد ) -009
طفد  الرو دة  دِ اٚى دظة الهؾهيدة  المؾسيؿية لر دع هسدتؾض ه داركة

 رسالة دكتؾرة، كمية رياض اٚطفال، جاهعة القاٌرة.

(:  عدددض الم دددكٛت لددددض  ئدددات ه تمفدددة هدددؽ 0226ٌ دددام هإمدددؾد)  -002
المعدداقهؽ  ددْ المجتمددع المصددري والقظددري، هجمددة ال إدد   ددْ التربيددة 

 . 02، هجمد 0وعمؼ اللفس، جاهعة المليا، كمية التربية، العدد 

(: الإاجدددددات اللفسدددددية لٗطفدددددال ذوض 0224ه   ه دددددااِ)ٌلدددددد  سدددددماع -000
اٖهراض المزهلة  ِ هرةمة الظفؾلة الم كدرة، رسدالة هاجسدتهر، غهدر 

 كمية رياض اٚطفال، جاهعة القاٌرة.هل ؾرة ، 

(، السدددددمؾك التدددددؾا قْ لددددددض اٖطفدددددال 0206وسددددام هلهدددددر  ةمدددددد دمحم ) -000
ؾرة، كميددة لزارعددْ القؾقعددة، دراسددة تت عيددة، رسددالة هاجسددتهر غهددر هل دد

 جاهعة القاٌرة. –رياض اٖطفال 
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(:  عددض الإاجددات اللفسددية واٚجتماعيددة لدددض 0226و ددا  عبدددي دمحم) -003
الظف  العاه  وغهر العاه ، رسدالة هاجسدتهر، هعٍدد الدراسدات العميدا 

 لمظفؾلة، جاهعة عهؽ شمس.

(: الإاجدددات اللفسدددية لددددض تٛههددد  ذوي 0224ياسدددرة  ادددؾ ٌددددروس ) -004
عدددددادٓهؽ  دددددْ هرةمدددددة التعمددددديؼ اٖساسدددددْ، رسدددددالة صدددددعؾبات الدددددتعمؼ وال

 دكتؾراي، كمية التربية، جاهعة عهؽ شمس.

(: التعدددرل والت ددد يص لددد وض اٚةتياجدددات 0227ٓؾسددد  جدددٛل )   -005
 ال اصة، الملصؾرة، اٖقصِ لمل ر. 
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