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فاعلية لعبة السلوك الجيد في تحسين بعض السلوكيات االجتماعية لدى  
 ة ــركـ رط الحـاألطفال ذوي اضطراب االنتباه وف

 داد ـإع         

ــ العد ــيرة عبـــمنأ/    ( *) دــــاجــز المــزيــ

 ص ــــــــملخ

هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من فاعليةة اسةتادال لة ةة الكةللج الايةد الةتةيلةة فة  ف ة   

القائةةد لالتوةةااس ااسةةتادال التةيجةةي اتحاةةاب  لتحكةةين لةةةى الكةةللريا  لةةدا  اا ا ةة  اس ات ت ةةا  

اتبتدائية، التحقيق هذا الهةد  اامةت ال احيةة بت  يةق الدراسةة فة  م ةا ين االوشاط اليائد ف  الة حلة 

( أطفةا.  مةا اسةتادال 8ماتلفين داخل الفصل افة  ر فةة ال ةةال، ارا ةت عيوةة الدراسةة م ل ةة مةن   

 أربةةةاالتة  مةا م  يقهةا علةى  –أظه    تائج الدراسةة الحاليةة س( ا  - أ – س – التصاميا الف دحة  أ

لةةةهن هوةةةاج  -ن َ ِاي ا ةةة  اس ات ت ةةةا  االوشةةةاط ليائةةةد أا الةة  ةةةين لا ةةة  ا  ةةةالة أطفةةا. مةةة  ( 4  

األطفا.  هؤتء لدا يا كللرالاالتحكن ف  لة ة الكللج الايد  عالاة اظيفية إحاابية ما بين استادال  

؛ ارداخةل ر فةة الدراسةة اااعةة موةاالها لل ةةال فة  ر فةة ا ف ة َ ِاي ا   اس ات ت ا  االوشاط اليائةد 

  امل ةة  بل ةل  فةة  سةةللج اةيةا األطفةةا. ةةين مةدا فاعليةةة اسةةت امياية لة ةة الكةةللج الايةةد حية  م

 ال احية لاستادال ملك ا ست امياية ف  فصل. ال الس الذين حةا لن من ف ط الح رة امشتت ات ت ا   

      ا   اس ات ت ا  اف ط الح رة   –الةهارا  اتاتةاعية  –لة ة الكللج الايد  : المفتاحية الكلمات
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The Effectiveness of the Use of Good Behavior Game 

on Improving Some Social Skills among Children 

with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Mounira Abdul Aziz Al Majed )*(  

Abstract 

The present study aimed at investigating the effectiveness of the use 

of good behavior game based on the idea of rotating leadership and the use 

of positive reinforcement on improving some behaviors among students with 

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in the primary stage. To 

achieve this aim, the researcher applied the study in two different settings in 

the classroom and in the dining room. The sample of the study consisted of 

(8) children. The Individual designs (A-B-A-B) were used. The results of the 

current study - which were applied to four (4) children with ADHD or at risk 

showed that there was a positive functional relationship between the use of 

the good behavior game and improvement in the behaviors of these children 

with ADHD participating in the study room and dining room in the breakfast 

hall. The researcher recommended using this strategy in the classes of 

students who were suffering from ADHD.  

Key Words: Good behavior game – Social skills - Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD). 
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 دمـــــة:ــــــمق

مةةةةؤث  رييةةةة  مةةةةن ات ةةةة  الا  علةةةةى التحصةةةةيل الدراسةةةة  االت يةةةة  األسةةةة ي لةةةةدا األطفةةةةا. 
  اس ات ت ةا  الةصةحلس لالوشةةاط اليائةد، االةةذي حصةل مةةهثي   االةة اهقين، امةن ملةةك ات ة  الا  ا ةة 
 (  2008إلى م حلة ال شد  الواطلر االق عان، 

 Attention Deficit Hyperactive Disorderات ت ةةا  افةة ط الح رةةة ا ةة  اس    اجةةةد 

(ADHD)    مةةةن أ يةةة  ات ةةة  الا  ا تشةةةارا بةةةين األطفةةةا.، حيةةة  ح هةةة  األطفةةةا.  اي ا ةةة  اس    ااحةةةدا
أا اتثوةةةان  ،  مشةةة ال  متةةةدد  فةة  ات ت ةةا ، أا مشةةة ال  الوشةةاط اليائةةد اات دفاعيةةة   ا  افةة ط الح رةةة ات ت ةة 

هةةؤتء األطفةةا. مشةة ال  فةة  ات ت ةةا        هةة ح إ     ؛ مةةةا أ يةة  مةةن أاةة ا ها الة ةةاف ين لهةةا فةة  الةةةة  اليموةة  
 مةييةةةي الةوا ةةة     أا ات ت ةةةا  ات تقةةةائ    ، ء الةهةةةال( ا أد   أثوةةةاء طلجةةل األمةةةد  اتحتفةةةاه لا ت ةةةاهها لةةةةد  طلجلةةةة  

الاله جةةةة التةةة  مةةة م   لالةهةةةةة عةةةن الةوا ةةة  ريةةة  الاله جةةةة( رةةةةا ح هةةة  هةةةؤتء األطفةةةا. ح رةةةة  ائةةةد   
   ( 2011 طو ااي، ا  متواسب ما مت ل ا  الةلا  الةلالدين فيه  سليةان،   اسللريا  ري  مالئةة ت 

االةة بين االقةةائةين علةى م بيةةة ال فةةل، اميةل هةةذا ات ة  اس أ ةة ا محة  اهتةةةال ال ةةاحيين، 
ا لةك تمتةداد مةهثي   إلةى ماةةات  ااسةةة فة  حيةا  الفةة د، األ ادحةيةة، ااتاتةاعيةة، االةهويةة، ارةةذلك 

 (  2002لكةه ا تشار  امةدد أع ا ه امغي ها ما الكن  ال اجتا، 
موهةا األطفةا. امن الادي  لالذر  أن هواج الةديد من ات ة  الا  االةشة ال  التة  حةةا   

 اي ا ةة  اس  ةةة  ات ت ةةا  االوشةةاط اليائةةد اموهةةا: الةداا يةةة، امةةد   محةةةل ا ح ةةاط، االةاةةاا ، 
االقلةق، اا افةةاف مفهةةلل الةذا ، اا افةةاف التحصةةيل الدراسةة ، ا ةةلبا  الةةتةلا، ا قةة  الةهةةارا  

ااتاتةاعيةةةةةة اتاتةاعيةةةةةة، اات ةةةةة  الا  الكةةةةةللرية، اات ت ةةةةةاس، اري هةةةةةا مةةةةةن الةشةةةةة ال  الوفكةةةةةية 
 (  2008ااأل ادحةية األخ ا  ال  الاي، 

الةةةل مةةن أهةةا مةةا مةةؤث  فيةةه أعةة اف ا ةة  اس  قةة  ات ت ةةا  افةة ط الح رةةة مةةهثي ا سةةل يا هةة  
مةةةن الواحيةةةة اتاتةاعيةةةة االةةةذي حةةةةد مةةةن اليةةة اري ملااةةةدها لتحقيةةةق التلافةةةق الوفكةةة ، اات فةةةةال ، 

الةةذين لةديها أعة اف هةذا ات ة  اس حةةا لن مةةن  مق ج ةا مةن األطفةا. %50ااتاتةةاع   الةذلك فة ن 
 (  2006رفى الةحي ين بها  الكيد، 
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امت رةةةي الةشةةة ال  اتاتةاعيةةةة لةةةدا  اي ا ةةة  اس  قةةة  ات ت ةةةا  االوشةةةاط اليائةةةد فةةة    ةةةذ 
األا ان لها، امقاطةة حدي  اآلخ جن االت فل عليها، اات كحاس اتاتةاع  من الةلاا ، رةا أ ها 

التةاان االة ادر ، الديها  ق  اا ةا فة  مو ةيا ا فةةاتمها فة  الةلااة  الةاتلفةة،  حفتقدان لةهارا 
 ةلبة فة  ا ةلبة ف  التة ي  عن علاطفها، افها مشاع  اآلخ جن االتةامل مةها، لا  افة إلى 

 ,Ling Tseng) الةواسةةةةب اتاتةةةةاع م ةةةلجن الصةةةةدااا  ااسةةةةتة ارها، ااصةةةلر فةةةة  الكةةةةللج 

Kawabata& Fen Gau, 2010; Merrelll & Wolfe,1998; Antshel & Remer, 

2003; Frankel & Feinberg, 2009; Rydell & Thorell,2008 ; Kats-Gold & 

Priel, 2009; Winder & Mak ,2009; Storebø, el. 2011; Keown & Woodward, 

2006; Chen, 2006; Smith & Wallace, 2011; Guevremont & Dumas, 2009)   
مةةا ا ةةل الةدرسةةة حهخةةذ الكةةللج ريةة  الةق ةةل. ااتةاعيةةا لةةدا األطفةةا. الةديةةد مةةن  م حلةةةففةة  

األشة ا. ركةةللج مقاطةةة الحةةدي ، اايةةال ال فةل لةةال الل خةال. ملااةةد  لالفصةةل، اسةللج الاةة ا  مةةن 
الةقةد، أما ف  م حلة الةدرسة لا  افة إلى ما س ق اد ح ه  التالميذ سللريا  عداا يةة مةا  قة  

هةةارا  اتاتةاعيةةة، ارال ةا مةةا حةيةةل التالميةةذ فة  هةةذ  الة حلةةة إلةةى ايةاد  رفقةةائها، اج ةةلن  لةةك فة  الة
 (  (Farver, 1996س  ا ف  ظهلر الكللريا  الفل لجة االكللريا  ري  الةق للة ااتةاعيا 

اف  الحقيقة، ف ن ال فى اتاتةاع  اعدل ال فةاء  اتاتةاعيةة حة ةن أن مةيةل خلةل ا قة  
ا ف  الةشا ل الاا ة بتقدي  الذا ، االحالة الوفكية الة ت  ة، االةااط   اليائد  للكللج أساس  حكاه

(  فةةةن خةةال. مةلةةةيا األطفةةا. الكةةةللريا  2007الةةةةادي للةاتةةةا فةةة  سةةولا  الة اهقةةة  الدسةةةلا ، 
خلةق الةق للة ااتةاعيا، امكاعد  التالميذ على مةديل الكللريا  رية  الةق للةة؛ يةواا الةةلةةين فة  

 (  Sebag, 2010بي ة آموة، اجكاعد  لك على لقاء التالميذ ااستة ارجتها ف  الةدرسة   
أا فةة ط  ات ت ةةا     ا ةة  اس ريةة  الةق للةةة ااتةاعيةةا االتةة  ح ه هةةا ال فةةل  اي    للكةةللريا    ا تياةةة 

رةةان مةةن اليةة اري اللاةةل  علةةى ملةةك الةشةة ال ،    ، االتةة  مصةةاحب هةةذا ات ةة  اس الح رةةة أا رليهةةةا 
 (  2002امحكين األداء اتاتةاع  لألطفا.  اي  ق  ات ت ا  اف ط الح رة  ع د هللا، 

اهواج ثقة ر ي   لهن األطفا. حة وها مةلا سةللريا  ااتةاعيةة، اهظهةار محكةو ا فة  الةهةارا  
اتاتةاعية بدت  من الكللريا  ري ا الةق للة خةال. م حلةة مةا ا ةل الةدرسةة، الةذلك فة ن م وة  مفهةلل 
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 ان مةةةديل الكةةللج خةةال. هةةذ  الكةةولا  الة  ةة   حةت ةة  أفيةةل ط جقةةة لةكةةاعد  األطفةةا. الةةذين ح هةة 
    (Tremblay, 2004)سللريا  ااتةاعية ري  مق للة اسللريا  فل لجة اعداا ية

ااسةةتوادا  إلةةى أهةةا م ةةادة الو  جةةة الكةةللرية االتةة  مفادهةةا أن الكةةللج ا  كةةا   م تكةةب عةةن 
ط جةةق الةةتةلا، اأن سةةللج الفةة د اابةةل للتةةةديل، االتغييةةة  ل حاةةاد ظةة ا  اأاةةلاء مةليةيةةة مةيوةةة، امةةةا 

ارس الو  جةةةة الكةةللرية مةةن أسةةاليب االتةةة  رةةان لهةةا األثةة  ال  يةةة  فةة   جةةاد  فاعليةةةة مةاةةى عةةن ماةة 
ب امج مةديل الكللج الةاتلفة، رالتةيجي له لاعه، االوةذاةة، اري هةا فقةد رةان تبةد مةن ملظية  بة امج 

 اأساليب ماتلفة لتةديل الكللج  
الكةللج، ااسةت اميايامه  القد شهد  الةقلد الةا ية اهتةاما ر ية ا فة  ملظية  أسةاليب مةةديل

مةةا األطفةةا.  اي ا عااةةة، إ  ح هةة  هةةؤتء األطفةةا. أشةة ات  مةةن الكةةللج مكةةتدع  مةهةةا الحااةةة إلةةى 
ملظي  عةلية مةديل الكللج بهد  مغيي هةا، أا مةةديلها، ا لةك بتي يةت أشة ا. مةن الكةللج الة رةلس 

 (  1998لس  ال اسان، أا مغيي  أش ا. الكللج ري  الة رلس إلى أش ا. من الكللج الة ر
امتيةةةةن بةةة امج مةةةةديل الكةةةللج فةةة  الةةةةاد  م  يةةةق األسةةةاليب الكةةةللرية علةةةى مكةةةتلا الفةةة د 
اللاحةد، اعلةى مكةتلا الاةاعةة، امةن هةةذ  األسةاليب الاةاعيةة األسةللس الاةةة  الةكةتقل الةشةة اط 

Independent group - oriented contingencies) اجشةةةل الوةةلو األا. علةةى مةةة جى ،)
ةيا أف اد الةاةلعة ألساليب الي    امهةا فة  اللاةت  فكةه، لحية  متلاة  إم ا يةة الحصةل. علةى ا

التةيجي على سللج رةل فة د مةن أفة اد الةاةلعةة، أمةا الوةلو اليةا   مةن أ ةلاو األسةاليب الاةاعيةة هةل 
 Interdependent group - oriented)األسةةةةللس الاةةةةةة  ريةةةة  الةكةةةةتقل الةشةةةة اط 

contingencies) اهةةل حشةةةل علةةى محديةةد آليةةة م  يةةق إاةة اءا  مةةةديل الكةةللج فةة   ةةلء سةةللج ،
الةاةلعةةة ر ةةل، امةةن أشةة ا. هةةذا األسةةللس األخيةة  فةة  اليةة   الكةةللر  ال  جقةةة الةة افةةة بلة ةةة 

 ,Barrish( االتة  طلرهةا لةارجو، اسةل در ، االة  (Good Behavior Gameالكةللج الايةد 

Sounders & Wolf (1969)  ، 1997؛ االا يب، 2008 ب را  ) 
لة ةةة الكةللج الايةةد لالةديةةد مةن اتحاابيةةا  التةة  اةلتهةا هةةد  لل ييةة  مةةن  اسةةت اميايةمتةيةي 

الدراسا  الةتةلقة ل دار  الكللريا  الصفية ا لك للحد من لةى الكللريا  ميةل سةللج الاة ا  مةن 
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  ال فةةةل للةهةةةةة التةليةيةةةة، الةقةةةةد، امقاطةةةةة حةةةدي  اآلخةةة جن، االكةةةللريا  الةداا يةةةة، ا جةةةاد  ا ت ةةةا
لا  ةةةافة إلةةةى رل هةةةا اسةةةت امياية مةةةدعا الكةةةللج اتحاةةةاب ، اسةةةهلة اتسةةةتادال، رةةةةا مةتةةةا  ل دارمهةةةا 
الايةد  لللاةت، ااابليتهةا للت  يةق علةى   ةا  ااسةةا مةن الكةللريا   اهةذا مةا أث تتةه الدراسةا  الة بيةةة 

؛ االا يةةب(، لا  ةةافة 2008ب رةةا ، مةةن فةاليةةة لة ةةة الكةةللج الايةةد فةة  خفةةى الكةةللج الكةةل     
 & Lannie)إلةةةى الةديةةةد مةةةن الدراسةةةا  األاو يةةةة التةةة  مواالةةةت مل ةةةلو لة ةةةة الكةةةللج الايةةةد 

McCurdy, 2007; Elswick & Casey, 2011; Medland & Stachnik, 1972 ; 

Saigh & Umar, 1983; Kleinman & Saigh, 2011; Leflot et al.,2010; Barrish, 

Saunders, and Wolf, 1969)   
علةى فاعليةة لة ةة الكةللج الايةد    Breeman et al. (2016) ذلك أ د   تةائج دراسةة رب جةةانر  

-ف  الحد من  جاد  الةش ال  الكللرية الت  حةا   موها األطفةا.، فيةةا أفةاد   تةائج دراسةة رفلةلر، امةاج 
  Flower, McKenna, Bunuan, Muething & Vega (2014)ر   يوةا، ابل ةان، اميةلثيوج، افياةا 

ل م ا يةةة اتسةةتةا ة بلة ةةة الكةةللج الايةةد فةة  ملااهةةة سةةللريا  التحةةدي التةة  حةةةا   موهةةا طةةالس الة حلةةة  
اتبتدائيةةة، هةةذا إ ةةافة إلةةى فاعليةةة لة ةةة الكةةللج الايةةد فةة  الحةةد مةةن سةةللريا  الفصةةل الةيعاةةة الصةةادر   

  رةةا أظهة    (Donaldson, Fisher & Kahng, 2017)ائيةة االيا لجةة  عةن طةالس الة حلةة اتبتد 
الكةةللريا  الةةادحةةة    خفةةى لةةةى الدراسةةا  ال لليةةة فةاليةةة لة ةةة الكةةللج الايةةد علةةى الةةةدا ال ةيةةد فةة   

للةاتةا لدا أف اد الةيوةة التا ج يةة، امةن ثةا أ ة حلا أاةل ع  ةة تسةتادال الت ةد أا الةاةدرا  فة  ااةت  
    (Embry, 2002; Kellam et al., 2011) تحق من حيامها 

امةن هةةذا الةو لةةق، ا  ةة ا لةةةا متةتةا لةةه لة ةةة الكةةللج الايةةد مةن مياحةةا؛ رأ  ال احيةةة أ ةةه مةةن 
اليةة اري استقصةةاء أثةة  لة ةةة الكةةللج الايةةد فةة  محكةةين لةةةى الةهةةارا  اتاتةاعيةةة داخةةل ر فةةة 

  ت ا  اف ط الح رة  الص ، اف  ااعة مواا. ا ف ار لدا عيوة من  اي ا   اس ات

 :ةـــــدراســـــة الـــــمشكل

مشةةة ل م ةةةاه  القصةةةلر فةةة  الةهةةةارا  اتاتةاعيةةةة أحةةةد أبةةة   الةشةةة ال  التةةة  حةةةةا   موهةةةا 
األطفةةةا.  اي ا ةةةة  اس ات ت ةةةةا  افةةةة ط الح رةةةةة؛ حيةةةة  أن أعةةةة اف فةةةة ط الح رةةةةة اات دفاعيةةةةة لهةةةةذا 

لةق للة ااتةاعيا ، ر فى إم ةاو التةليةةا  ات   اس مؤدي إلى ايال ال فل ب ةى الكللريا  ري  ا

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Medland%20MB%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stachnik%20TJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saigh%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21177520
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االقلاعد الكللرية الت  مح ا التفاعل ما اآلخ جن ف  األ ش ة، اايامةه لالت فةل علةى أعةةا. اأ شة ة 
اآلخ جن دان رر ة موها، رةا مؤدي أع اف ات دفاعية إلةى مقاطةةة حةدي  اآلخة جن، أا التكة و فة  

 (  2006  اتاتةاعية ا ل أن مكت ةل   الكيد، ا االة عن األس لة الت  م    ف  الةلاا
 ةةةةا يتةةةة ف هةةةؤتء األطفةةةا. لةةةةدل الق ةةةل. مةةةن اا ةةةب أاةةة ا ها، فاألطفةةةا. اآلخةةة ان حاةةةدان 

ف  محةل سللج امص فا  األطفا. الذين لديها ا   اس  ق  ات ت ا  اف ط الح رة بةوف    ةلبة
ا.؛ فاألطفةا. الةذين لةديها ا ة  اس  قة  دراة الصةلبة الت  حةا   موها آلاء امةلةل هةؤتء األطفة 

افةةة ط الح رةةةة حةيلةةةلن إلةةةى الت فةةةل اعةةةدل الصةةة   اسةةة عة ا ح ةةةاط، احةةةب الكةةةي   ، االت لةةةد   ات ت ةةةا
اتاتةاع ، اعدل الةيةل  م ةاو اليةلال ، إ ةافة إلةى  لةك أن عةدل ات ت ةا  االةة الت ريةي ماةةل مةن 

 (  1438الصةب عليها الحدي  ما اآلخ جن، اهذ  الصفا  ت مكاعد ف  بواء  دااا   الحةيدي، 
ةةةةةا   أطفةةةةةا.  اي ا ةةةة  اس ات ت ةةةةةا  افةةةة ط الح رةةةةة مةةةةةن   ةةةةذ اآلخةةةةة جن لهةةةةا  تياةةةةةة  ةةةةةا ح

للكةةةللريا  الكةةةل ية الةوفةةة  ، إ  يتحةةةدثلن لشةةة ل مفةةة ط، ابصةةةل  عةةةا.، إ ةةةافة إلةةةى أ هةةةا حقةةةاطةلن 
اآلخةة جن فةة  حةةدييها، اجتةةةدان علةةى أاةة ا ها لاليةة س االصةة اق إلةةى الحةةد الةةذي اةةد حشةة ل الةصةة ية 

ال يةةةت أا الةدرسةةةة، ات حكةةةت يةلن اتسةةةتة ار فةةة  أ شةةة ة اللةةةةب؛ إ  ت  لةةةدا مةةةن يتلااةةةد مةهةةةا فةةة 
 يوت  ان أداارها لك ب ا دفاعيتها  

ام ةةةلن محصةةةلة  لةةةك الةةة فى مةةةن ا ةةةل اآلخةةة جن هةةةل ات كةةةحاس مةةةن الةلااةةة  اتاتةاعيةةةة، 
امحدادحةة الةالاةةا  مةةا اآلخةة جن، مةةةا يةةؤث  علةةى عةليةةة التلافةةق الوفكةة  ااتاتةةةاع  لألطفةةا.  اي 

 ;Chen,2006) ق  ات ت ا  االوشاط اليائد، االت  اد مش ل خ  ا  ف  الة احل الالحقة من حيامها 

Tseng el al.,2011; Mikami,2010; Guevremont & Dumas,1994; Rutherford 

et al.,2008. ; Merrell & Wolfe,1998)  ) 
ر ا الةشة ال  الكةللرية بةين اعلى مكتلا الةةل ة الة بية الكةةلدحة ف  وةا  اةد أن هوةاج ا تشةا

-Abdel-Fattah, Asal, Al-Asmary, Al-Helali, Al)طالس الةدارس اتبتدائية االةتلس ة 

Jabban & Arafa, 2004; El Keshky & Alahmadi, 2017)  هةذا إ ةافة إلةى مةا أ ةد ،
س فة ط االتة  أا ةحت لةهن ا ة  ا AlZaben et al. (2018)عليه  تائج دراسة راليابين اأخة انر 
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الح رةةة ا قةة  ات ت ةةا  حةت ةة  مةةن ات ةة  الا  الشةةةائةة لةةدا أطفةةا. الةةةدارس اتبتدائيةةة فةة  اةةةد ، 
 اج م   لش ل ااسا لالةديد من األم اف الوفكية، ااأل ادحةية، االةش ال  الكللرية  

اباألخةةذ لةةةين اتعت ةةار أن لة ةةة الكةةللج الايةةد مةت ةة  أحةةد ا اةة اءا  الةكةةتادمة فةة  إدار  
ا الكة   & Rubow, Vollmer)للج االتة  خيةةةت لل حة  التا ج ة  موةةذ أ ية  مةةن خةكةين عامة 

Joslyn, 2018) االت   احت ف  إث ا  فاعليتها ف  الحد من سةللريا  األطفةا. الةيعاةة بةداخل  
علةى –، ارةذلك لاألخةذ لةةين اتعت ةار الةة الدراسةا  الة بيةة (Foley, 2017)بي ةا  الةتةلا الصةفية 

الت  مواالةت الةدار الاةال بلة ةة الكةللج الايةد فة  الحةد مةن الةشة ال  الكةللرية  -حيةحد علا ال ا
، مكةةةى ال احيةةة ااتاتةاعيةةة التةة  حةةةا   موهةةا ال ةةالس  اي ا ةة  اس فةة ط الح رةةة ا قةة  ات ت ةةا 

فة  هةةذ  الدراسةةة إلةةى إ ةافة مةللمةةا  مل ةةلعية عةةن فةاليةةة إحةدا ال ةة   الكةةللرية فةة  الةحاف ةةة 
ط الصةةف  ا جةةاد  التفةةاعال  اتاتةاعيةةة، اموةيةةة لةةةى الكةةللريا  اتاتةاعيةةة داخةةل علةةى ات يةة ا

 ااعة مواا. ا ف ار  
 اجة ن محديد مش لة الدراسة الحالية ف  التكاؤ. ال ئي  التال : 

 ذوي  األطفددا  لددد  االجتماعية السلوكيات بعض تحسين في  الجيد السلوك لعبة ما فاعلية
اجو يةةق مةةن  لةةك التكةاؤ. الةة ئي  الةديةةد مةن األسةة لة الف عيةةة التةة   الحبكددة  وفددب  االنتبددا  اضددابا 

 حة ن استة ا ها على الوحل التال :  
مةا مةدا فةاليةة لة ةة الكةللج الايةد فةة  محكةين لةةى الكةللريا  اتاتةاعيةة الةواسة ة لةةدا  ▪

 عيوة من طالس  اي ا   اس ات ت ا  اف ط الح رة داخل ر فة الص ؟

لة ةة الكةللج الايةد فةة  محكةين لةةى الكةللريا  اتاتةاعيةة الةواسة ة لةةدا مةا مةدا فةاليةة  ▪
 عيوة من طالس  اي ا   اس ات ت ا  اف ط الح رة داخل ااعة مواا. ا ف ار؟

 الـــــدراســـــة:داف ـــــــأه

مهةةةد  الدراسةةةة الحاليةةةة إلةةةى التةةةة   علةةةى فاعليةةةة لة ةةةة الكةةةللج الايةةةد فةةة  محكةةةين لةةةةى 
ةاعيةةةة لةةةدا  اي ا ةةة  اس ات ت ةةةا  افةةة ط الح رةةةة فةةة  الصةةة  األا. مةةةن الة حلةةةة الكةةةللريا  اتات

 اتبتدائية داخل ر فة الص  اداخل ااعة مواا. ا ف ار  
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 :ةـــــدراســـــالة ـــــــــأهمي

متيةا أهةيةة الدراسةة مةن الواحيةة الو  جةة فةة  رل هةا مهةتا لهحةد أسةاليب مةةديل الكةللج اهةةل 
ائا علةى أسةاس اللةةةب لاعت ةار  مةدخال  اظيفيةا  لةةالا ال فللةة، ااسةي ا  م بلجةةا  لة ةة الكةللج الايةد، القة 

مشةةةةة يل شاصةةةةةية ال فةةةةةل ابوائهةةةةةا مةةةةن اةيةةةةةا الالا ةةةةةب الحكةةةةةية االح ريةةةةةة ااتاتةاعيةةةةةة  فةةةةة مهةةةةةا  
اات فةالية االةقلية االةة فية  لا  افة إلى مقدحا الةكاعد  للةاتصين االةةلةين لالتحديد فة  ريفيةة 
اسةةتادال لة ةةة الكةةللج الايةةد لشةة ل  ةةحيا  دار  الصةة  ا ةة  ه، رةةةا حة ةةن أن ميةةي  الدراسةةة 

 تةةائج اديةد  حةةل. فاعليةة لة ةةة الكةةللج الايةد فةة  محكةين الكةةللج اتاتةةاع  الةواسةةب لةةدا الحاليةة 
ف ة  اي ا   اس ات ت ةا  افة ط الح رةة، رةةا حة ةن أن مكةها هةذ  الدراسةة فيةةا مقدمةه مةن إ ةافا  
علةيةةة لةةهن ميةةا أمةةال موفةةذي الةوةةاهج االةةةةاملين فةة  الةؤسكةةا  الةلةيةةة اسةةت امياية سةةللرية ث تةةةت 

الت  يقيةة فةت ةن أهةيةة الدراسةة  الواحيةةيتها فة  إدار  الكةللريا  الصةفية ارية  الصةفية  أمةا مةن فاعل
الحالية ف  أ ها مقدل  ةل   ل يفية م  يق است امياية لة ةة الكةللج الايةد فة  ال ي ةة الكةةلدحة لتحكةن 

مةت ةة  مةةن لةةةى أ ةةةاط مةةن الكةةللج اتاتةةةاع  لةةدا  اي ا ةة  اس ات ت ةةا  افةة ط الح رةةة، االتةة  
 اتست اميايا  ال كي ة االقائةة على إا اءا  التةديل الكللر  الةلة   

 الـــــدراســـــة:ات ـــــمصطلح

 (Good Behavior Game – GBGد )ـــوك الجيـــة السلـــلعب

( علةةةى أ ةةةه أسةةةللس اةةةةاع  مةةةن أسةةةاليب مةةةةديل الكةةةللج يةةةتا م  يقةةةه 2005حة فةةه ب رةةةا    
ميةةذ إلةةى ماةةةلعتين أا فةة جقين لةةةد مل ةةيا الاعةةد اللة ةةة، امكةةايلها علةةى داخةةل الصةة  بتل جةةا التال

للحة خا ة مةلق داخل الص ، رةةا يةتا مل ةيا شة اط الفةل  لاللة ةة، امحديةد  ةلو الةةةي ا  التة  
   ححصل عليها الف جق الفائي  تياة  م اعه الاعد اللة ة

اائةة على م ةادة مةةديل الكةللج، يةتا على أ ها است امياية مدرجكية  وتعبفها الباحثة إجبائًيا
م  يقهةةا لشةة ل اةةةاع ، امشةةتةل اللة ةةة علةةى مقكةةيا األطفةةا. إلةةى فةة جقين، امل ةةيا الاعةةد الكةةللج 
الةواسةب، امل ةيا شة اط الفةل  لاللة ةة، افة  الوهاحةة مقةدحا الة افةة  الةحةدد  مكة قا  للف جةق الفةةائي، 

 ط الح رةةةةة فةةةة  الصةةةة  األا. مةةةةن الة حلةةةةة االتةةةة  سةةةةيتا م  يقهةةةةا علةةةةى  اي ا ةةةة  اس ات ت ةةةةا  افةةةة 
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اتبتدائيةةة لة رةةي موةيةةة ا  كةةان لةديوةةة ال جةةاف لةةةد أن مةةا إاةة اء لةةةى التةةةديال  عليهةةا لتواسةةب 
 خصائ  اعدد الةيوة  

 : Social Skillsةـــــاعيـــــارات االجتمـــــامله

للف يةة التة  حكةتايب ( ماةلعة األ ةاط الكللرية اللف ية ارية  ا2006له ها    الكيد حة فها
بهةةةا الفةةة د لفخةةة جن فةةة  ملااةةة  التفاعةةةل اتاتةةةةاع  الةاتلفةةةة، اادرمةةةه علةةةى التة يةةة  عةةةن مشةةةاع   

اأحيةةةا  ادرمةةةه علةةةى اسةةةتق ا. ا فةةةةات   ، ا حاابيةةةة ا الكةةةل ية ل  جقةةةة لف يةةةة اريةةة  لف يةةةة  ةةةحيحة
لا  ةةافة إلةةى ادرمةةه  ، امة يةة ا  اآلخةة جن اللف يةةة اريةة  اللف يةةة افهةهةةا امفكةةي ها ل  جقةةة  ةةحيحة

 على     امو يا ا فةاتمه أثواء التفاعل ما اآلخ جن  
له ها ماةلعة مةن أ ةةاط الكةللج اللف يةة ارية   إا ائياالةهارا  اتاتةاعية  ال احيةامة   

اللف يةة الةالئةةة للةلااة  الةاتلفةة، االتة  مكةاعد ال فةل علةى م ةلجن عالاةا  ااتةاعيةة احاابيةة مةا 
  الدراسةةة الحاليةةة مةةا محديةةد الةهةةارا  اتاتةاعيةةة الةةة اد موةيتهةةا اهةة  مهةةارا  الحةةدي  اآلخةة جن، افةة 

 ااتستةاو داخل ر فة الص ، امهارا  إم او التةليةا  داخل ااعة مواا. ا ف ار  

 Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD)اضطراب االنتباه وفرط الحركة 

فةة  الةةدليل التشايصةة  اا حصةةائ  الاةةام  لال ةة  الا   ADHDا ةة  اس  مة جةة مةةا 
 –له ةةةةه ا ةةةة  اس يتصةةةة  بةةةةوة  اسةةةةتة اري مةةةةن عةةةةدل ات ت ةةةةا  أا فةةةة ط الح رةةةةة  DSM-5الةقليةةةةة 

ات دفاعيةة االتة  ح ةلن لةه مةهثي  علةى خصةةائ  أا اظةائ  الوةةل، اج هة  لة حلةة ال فللةة اجكةةتة  
سةةةوة، اج هةةة  فةةة  بي ةةةا   12  ا ةةةل عةةةة  خةةةال. فتةةة   الة اهقةةةة االشةةة اس لةةةدا لةةةةى الوةةةاس، اج هةةة 

ماتلفةة  الةدرسةةة أا الةوةةي. أا الةةةةل أا مةةا األ ةةدااء أا األاةةارس اخةةال. األ شةة ة الةاتلفةةة( لةةةد  
أ ي  من ستة أشه  لدراة مؤث  على الوةل ال  يةة  للفة د، ا مةؤث  لشة ل م اشة  علةى أ شة ة الفة د 

سةةةوة فةةةه ي (، الةةةةه  17 اهقين اال  ةةةار  مةةةن عةةةةة  اللظيفيةةةة   األ ادحةيةةةة ا اتاتةاعيةةةة لألفةةةة اد الةةةة 
ماةلعةة مةن األ ةةاط االة ةاه  الةة ة   عوةه االةتةيلةةة فة  سةللريا  اصةلر ات ت ةا  اسةللريا  فةة ط 

 (  American Psychiatric Association, 2013الح رة   
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ا ألطفةا. شةيلعا بةين ف ةة ا األ ية  الوةائيةة علةى أ ةه أحةد ات ة  الا  وتعبفه الباحثة إجبائيددً
االت  متةيي بلالد  ة  ف  ات ت ةا ، افة ط فة  الح رةة، اهظهةار للةديةد مةن الكةللريا  ات دفاعيةة 
االتةةة  مةةةةن شةةةه ها ات ة ةةةةاس لصةةةةلر  سةةةل ية علةةةةى األداء األ ةةةةادحة  االةالاةةةا  اتاتةاعيةةةةة لتالميةةةةذ 

 الص  األا. من الة حلة اتبتدائية ف  م ري موةية ا  كان لةديوة ال جاف   

 ةــــابقــات الســدراســري والــار النظـــطاإل

ا ة  اس ات ت ةا  افة ط  الدراسة ثالثة محاار هامةة فة  ا طةار الو ة ي أت اهة :  مكتة ف
 لة ة الكللج الايد    ، الةهارا  اتاتةاعية ,الح رة

 ة:ـــــركـرط الحـــاه فـراب االنتبــ: اضط املحور األول 

افةةةة ط الح رةةةةة أحةةةةد ات ةةةة  الا  التةةةة  مواالتهةةةةا الةديةةةةد مةةةةن حةةةةةد ا ةةةة  س  قةةةة  ات ت ةةةةا  
ماةةةةات  الت بيةةةةة اعلةةةةا الةةةةوف ، اطةةةةب األطفةةةةا.، فلقةةةةد ظهةةةة  الةديةةةةد مةةةةن الةقةةةةات  اال تةةةةب الةلةيةةةةة 

 (  2011الةتاصصة الت  مواالت هذا ات   اس من  ااحا متةدد   القا  ، 

 ة:ـــرط الحركـــاه وفـــراب االنتبـــاب اضطـــأسب

 امتولو أس اس ا   اس ات ت ا  اف ط الح رة اموها: ماتل  
 :الوراثي  بالعامل ترتبط أسباب

مةةةن  %50ملةةةةب اللراثةةةة دارَا فةةة  ظهةةةلر ا ةةة  اس ات ت ةةةا  افةةة ط الح رةةةة؛ حيةةة  ااةةةد أن 
مةن  %10األطفا. الةصابين بهذا ات   اس يلاد ف  أس ها من حةا   من  فة  ات ة  اس، اأن 

 (  2011ات   اس را لا حةا لن من  ف  األع اف  الةةار، ألاء األطفا. الةصابين ل

 :المخ وظائف خلل

( إلى أن من أس اس ا   اس ات ت ةا  افة ط الح رةة هةل حةدا  2001حشي  ع د الةة     
خلل ف  الة ا ي الةك للة عن ات ت ا  ف  الةة،، اعليةه مصة ا الةةللمةا  التة  مةالاهةا هةذ  الة ا ةي 

 ، امن ثا ححد  ا   اس ات ت ا   مص ا مشلشة اري  اا حة

 :العصبية الناقالت في  الكيمائي  الخلل

إن الوةةااال  الةصةةة ية للةةةة، ع ةةةار  عةةةن الاعةةةد ريةائيةةةة مةةةةةل علةةةى  قةةةل ا شةةةارا  الةصةةة ية 
الةاتلفةةةةة للةةةةة،، اجةةةة ا الةلةةةةةاء أن اخةةةةتال. التةةةةلا ن ال يةيةةةةائ  لهةةةةذ  الوةةةةااال  الةصةةةة ية يةةةةؤدي إلةةةةى 
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، فتيةةة  اةةدر  الفةة د علةةى ات ت ةةا  االت ريةةي، االحةة ل علةةى الةاةةاط ، ا ةة  اس مي ةةا ييل ات ت ةةا 
 (  2010اجيداد ا دفاعه ا شاطه الح ر   محةدي، 

 :واالجتماعية النفسية األسباب

لا  افة الى األس اس الكالقة ف ن التةهثي ا  الوفكةية ااتاتةاعيةة ملةةب دارا ر ية ا فة  مفةااا 
ات ت ةةا  ا فةة ط الح رةةة ، حيةة  اماةةه لةةةى ال ةةاحيين اعلةةةاء الةةوف  األعةة اف الة  ةةية ت ةة  اس 

إلةةةى الاةةةيل لةةةهن  لةةةك ات ةةة  اس هةةةل أمةةة   ةةةامج فةةة  األسةةةاس عةةةن ال ةةة ا  اتاتةاعيةةةة االوفكةةةية 
الةحي ة بها ميةل القلةق، اا ح ةاط، االةةةامال  األسة جة الكةل ية، اال ة ا  اتاتةاعيةة الةتةار ةة 

 (   2014 ل  س،  ف  األس   االةدرسة

 طرق خفض اضطراب االنتباه وفرط الحركة
Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) 

متةةةدد امااهةةا  التةةدخال  الةالايةةة ت ةة  اس ات ت ةةا  افةة ط الح رةةة م ةةةا  لتةةةدد األسةة اس 
شةة لة الةؤدحةةة إليةةه مةةن  احيةةة، ام ةةةا  لتةةةدد اهتةامةةا  الةتاصصةةين اال ةةاحيين اللةةذين اهتةةةلا بهةةذ  الة

 من  احية آخ ي، اجة ن محديد أش ا. عال   لك ات   اس على الوحل التال :  

ــ الع ــ الطب الج ــ  ي:ـ

حةت   الةال  لالةقااي  الةوش ة أحد الايارا  الةالاية الت  مكتادل لش ل ااسا لدا األف اد 
 (  2008 الواطلر االق عان، الذين حةا لن من ا   اس  ة  ات ت ا  الةصحلس لالوشاط اليائد 

ــ النظ ــ الغ امــ ــ ذائــ  ي ـ

حكةةةتود هةةةذا الوةةةلو مةةةن الةةةةال  إلةةةى أن ا  ةةةافا  الصةةةواعية للغةةةذاء اةةةد م ةةةلن مةةةن الةلامةةةل 
الةك  ة ت   ا  ق  ات ت ا  اف ط الح رة، امن هوا حة ن أن حكةها   ةال الغةذاء فة  مافية  حةد  

 (  2010هذا ات   اس  القا  ، 

ــ الع ــ السل الج ــ ــ وكــ  ي ــ

الةةةةةال  الكةةةةللر  هةةةةل إاةةةة اء لكةةةةي  حة ةةةةن أن ححقةةةةق  تةةةةائج إحاابيةةةةة مذهلةةةةة، افةةةة  ماةةةةا. 
ات ةة  الا  الكةةللرية اات فةاليةةة حة ةةن أن حة ةة  الةةةال  الكةةللر   تةةائج هائلةةة فةة  خفةةى مةةةد. 

(  اجةةةةد الةةةةال  الكةةةللر  أحةةةد األسةةةاليب الحدييةةةة Embry, 2002ات ةةة  اس بةةةدراا  م  ةةةية   
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لةةة فةة  عةةال  ا ةة  اس ات ت ةةا  افةة ط الح رةةة، اجقةةلل علةةى أسةةاس    جةةا  الةةتةلا مةةن خةةال. االفةا
محديةةد الكةةللريا  الكةةل ية للفةة د االةةةةل علةةى مةةةديلها مةةن خةةال. التةةدرجب علةةى سةةللريا  مواسةة ة فةة  

 (   2007  اليارو،  الةلاا  التةليةية

  ور األول: ــــة بالمح ــاصــة الخ ــــابقــالس اتــدراســال

دراسةة هةدفت إلةى محديةد مةدا ا تشةار  AlZaben et al. (2018)أاة ا الةذابين اأخة ان 
، ااألمةةة اف األ ادحةيةةةة ADHDا ةةة  اس  قةةة  ات ت ةةةا  مةةةا فةةة ط الوشةةةاط، ااأل ةةةلاو الف عيةةةة مةةةن 

ااتعةةةةتال. الكةةةةللر  الةشةةةةت ج فةةةة  طةةةةالس الةةةةةدارس اتبتدائيةةةةة الةامةةةةة فةةةة  اةةةةد  لالةةل ةةةةة الة بيةةةةة 
( مةدارس ح لميةة 6الكةلدحة  ااد أا جت هذ  الدراسة الةكتة  ة على عيوة عشلائية لكي ة من   

اختيةةار عيوةةة عشةةلائية مةةن   كةةائية(، امةةا 3 رةةلر،  3ابتدائيةةة فةة  اةةد  لالةةل ةةة الة بيةةة الكةةةلدحة   
(، اطلةةةةةةب مةةةةةةن الةةلةةةةةةةين فةةةةةة  هةةةةةةذ  الصةةةةةةفل  إ ةةةةةةةا. مقيةةةةةةاس فا ةةةةةةدي بيلت 6-1الصةةةةةةفل  مةةةةةةن   

Vanderbilt  علةةى اةيةةا ال ةةالس فةة  فصةةللها الدراسةةية  ااةةد أفةةاد  الوتةةائج الاا ةةة لالدراسةةة أن
  ا تشةةار ا (، أمةةا الوةةلو الف عةة  األ يةة %5مةةةد. ا تشةةار ا ةة  اس  قةة  ات ت ةةا  مةةا فةة ط الوشةةاط هةةل   

(  %1 1(، اأخيةة  ا  ةةلو عةةدل الت ريةةي   %2 1(، يليهةةا فةة ط الوشةةاط   %7 2فقةةد رةةان الوةةلو الةشةةت ج   
(، %1 7القةةد رةةان مةةةد. ا تشةةار ا ةة  اس فةة ط الح رةةة ا قةة  ات ت ةةا  عاليةةا فةة  الصةة  اليالةة    

 ادحةيةةة (، رةةةا ا تشةة   الةشةةا ل الوفكةةية ااأل%4 3اأد ةةى مةةةد. ا تشةةار رةةان فةة  الصةة  الكةةادس   
( ااةةةةد مةيلةةةةت فةةةة  الةوةةةةاد، اات ت ةةةةاس، االقلةةةةق، ا ةةةةة  %5 56االكةةةةللرية لةةةةدا أال ةةةةك ال ةةةةالس   

 التحصيل األ ادحة    
ةةةدفت2015دراسةةةة اليع ةةة  االقح ةةةا      ةةةذ  ( هة ةةةة هة ةةةى الدراسة ةةة   إلة ةةةى التةة ةةة  علة ةةةي أثة  التةيجة

ةةةيي  ةةة  ال مة ةةةاه  فةة ةةةى م ة ةةة  اس خةفةة ةةةي ا ة ةةةت ا  عةاةة ةةةحلس ات ةة ةةةاط الةصة ةةة  لالوشة ةةةد الح رة ةةةدا اليائة  لة
ةالس  اي  ةةلبا  ال ة ةت  الةةةةتلةلا  ةة ةة عيوةةةةة م ل ةة ةا   ( 17   مةةةةن الدراسةة ةةلبا  الةةتلةلا  اي  مةةةةن طال ةة   ةة

ةةى عشةةةلائيا   ُاكةةةلا الكةةةةلدحة،  الة بيةةة لالةةل ةةةة  اةة ان مديوةةةة فةة  ةةال ة إلة ةةةلعتين  ةة ةةةة،  ماةة اما ج يةة
ةةةق حييةةةةا ةةةى ُط ةة ةةة اد علةة ةةةلعتين أفةة ةةةة الةاةةة ةةةة ل ااةة ةةةد مالح ةة ةةةاه  ا ةةة  اس ل  ةة  ات ت ةةةا  عاةةةي م ةة

ةةةةى اليائةةةةد الح رةةةة  لالوشةةةةاط الةصةةةةحلس ةةةةال  علة ةةةةل ثة ةةةة ، ابةةةةةدي، : م احة  أفةةةة اد املقةةةةى  امتالةةةةةة ا لة
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ةةةد  التةيجةةةي لهسةةةللس التةةةدرج  التا ج يةةةة الةاةلعةةةة ةةةيي لةة ةةة ةة ال مة ةةةابيا،  سة ةةة  أسة ةةةين فة ةةةى حة ةةة اد ملقة  أفة
ة ا   ااةلد الوتةائج اأظهة    لال  جقةة التقليديةة التدرج  اليةال ة الةاةلعةة ةة  ا  فةة ةائية دتلة  إحصة

ةةةين ةةة ا  بة ةةة اد متلسة ةةةب أفة ةةةلعتين رمةة ةةةال ة الةاةة ةةةة الية ةةةى االتا ج ية ةةةين علة ةةةدي القياسة ةةةة،  ال ةة  االةتالةة
ةالا أفةة اد  متلسةةة ا  رمةةب بةةين فةة ا   ااةةلد عةةدل إلةةى الوتةةائج أشةةار  رةةةا التا ج يةةة،  الةاةلعةةة الصة

   ا ةلو الصةلبة التةليةية الدراسة ،  الصة  لةتغية ي  مةةيا  االتا ج ية اليال ة الةاةلعتين أف اد
-EL-Gendy, El-Bitar, El) ةةةةةا أاةةةة ا رالاوةةةةدي، اال ي ةةةةار، االةةةةةلدي، ابيةةةةلم  

Awady, Bayomy & Agwa, 2016)  ا ة  اس دراسةة هةدفت إلةى التةة   علةى مةدا ا تشةار
فةةة ط الح رةةةة ا قةةة  ات ت ةةةا  بةةةين طةةةالس الة حلةةةة اتبتدائيةةةة فةةة  محاف ةةةة القليلبيةةةة لةصةةة ، ارةةةذلك 

( طالةب 921محديد أب   الةلامل الة م  ة لا تشار  لك ات   اس  ااد م ل ةت عيوةة الدراسةة مةن   
ا، ااةةد اعتةةةد ال ةةاحيلن علةةى الةةةوهج الةكةةح  القةةا12-6متةة اا  أعةةةارها مةةا بةةين    ئا الةقةةايي  ( عامةة 

الةكحية الةلاهة ل ل من الةةلةةين اأاليةاء األمةلر، إ ةافة إلةى اسةت ا ة ملاهةة إلةى أاليةاء األمةلر  
ااد مل لت هذ  الدراسة إلى الةديد من الوتائج من أهةها بلةد مةةد. ا تشةار ا ة  اس ات ت ةا  افة ط 

ا للاهةةا    ةة  الةةلةةةين اأاليةةاء األمةةل %2 16(،   %8 21الح رةةة    ر علةةى الت ميةةب، أمةةا عةةن ( افقةة 
علامةل الا ةةلر  الة م  ةةة ل هةةلر  لةك ات ةة  اس فقةةد مةيلةةت فة  الةقةةاس، اا افةةاف اةةلد  الةالاةةة 
بين ال فل اال  األم ، اا   اس الةالاة بين اللالدين، امةة ف الة أس للصةدما   ااةد رةان مةةد. 

ا الةة، الةدا أال ةك الةذين ظهلر  لك ات   اس أعلى لدا أبواء أاليةاء األمةلر الةذين ماةةهةا  ةلة 
 مة  ت أمهامها ألش ا. التدخين الكل   أثواء فت   الحةل   

 ةةةةذلك أاةةةة ا رال ةةةةاط ، االهةةةةدحان، االوةةةةةيا، االُةحةةةةارس، اع ةةةةدال  جا، اال ادحةةةةة، االشةةةةه ا  ر 
Albatti, Alhedyan, Alnaeim, Almuhareb, Alabdulkarim, Albadia & 

Alshahrani (2017) التةةةة   علةةةى مةةةدا ا تشةةةار ا ةةة  اس ات ت ةةةا  افةةة ط  دراسةةةة هةةةدفت إلةةةى
الح رةةة بةةين طةةالس الةةةدارس اتبتدائيةةة الح لميةةة االاا ةةة لالةةل ةةة الة بيةةة الكةةةلدحة، ااةةد م ل ةةت 

( طالةةب مةةن الصةةفل  األا. االيةةا   االيالةة  االةةذين مةةا مشايصةةها علةةى 1000عيوةةة الدراسةةة مةةن   
 ت ةةةا ، ااعتةةةةد ال احةةة  علةةةى الدراسةةةة الةق ةيةةةة أ هةةةا حةةةةا لن مةةةن ا ةةة  اس فةةة ط الح رةةةة ا قةةة  ات
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الةكتة  ةةة القائةةةة علةةى اتسةةتةا ة لةقيةةاس ا ةة  اس ات ت ةةا  افةة ط الح رةةة ااتسةةت ا ة الدحةغ افيةةة 
 ةةهداا  للدراسةةة  ااةةد مل ةةلت الدراسةةة إلةةى الةديةةد مةةن الوتةةائج أب  هةةا: بلةةد مةةةد. ا تشةةار ا ةة  اس 

مةد. ات تشةار بةين  ةفل  الةذرلر أعلةى مةن ا  ةا ، رةةا (، ااد ران %4 3ات ت ا  اف ط الح رة   
 ةان مةةد. ات تشةار أعلةى لةةدا األبوةاء ألمهةا  رية  متةلةةة، اأخيةة  ا رةان مةةد. ات تشةار أعلةى بةةين 

 طالس الص  األا. مقار ة لالصفل  األخ ا   

 :ةـــــــاعيـــــــاالجتم اراتـــــــامله: املحور الثاني 

مشةةي  الةهةةارا  اتاتةاعيةةة إلةةى اةةدر  الفةة د علةةى التة يةة  ات فةةةال  ا ةة   امو ةةيا مة ي امةةه 
ريةة  اللف يةةة، افهةةا ا فةةةات  امة يةة ا  األخةة جن، امفكةةي ها ل  جقةةة  ةةحيحة، امتفةةاا  هةةذ  القةةدرا  
بين األطفا. حي  ح لن مكتلاها م مفا لدا لةيها، بيوةا حةا   الة ةى األخة  مةن عاةي فة  هةذ  

 (   2006لةهارا   أحةد، ا
حةةةيا اتهتةةةال لالةهةةارا  اتاتةاعيةةة إلةةى رل هةةا مةةن ررةةائي التلافةةق الوفكةة  علةةى الةكةةتلا 

مةةةن بةةةين الةؤشةةة ا  الهامةةةة مةةةةد الشاصةةة  االةاتةةةةة  ا لةةةك مةةةن مو لةةةق أن إاامةةةة عالاةةةا  ادحةةةة 
   لل فاء  ف  الةالاا  الشاصية

ى اةةدرمها علةةى مكةةاعد  ال فةةل فةة  م ةةلجن ام اةةا أهةيةةة اتهتةةةال لالةهةةارا  اتاتةاعيةةة إلةة 
عالاا  ااتةاعية سلجة ما اآلخ جن، امة جفةه لال ي ةة الةحي ةة لةه، فةةن خاللهةا يةتةلا ال فةل أ ةاطةا  
مةةةةن الكةةةةللج الةتوةةةةلو ااتمااهةةةةا  التةةةة  مةةةةو ا عالاامةةةةه فةةةة  إطةةةةار القةةةةيا الكةةةةائد  االةةةةةادا  االتقاليةةةةد 

 (  2010اتاتةاعية الةتةار  عليها  اه ه، 
ةيةةةل الةهةةةارا  اتاتةاعيةةةة أحةةةد الةهةةةارا  األساسةةةية االهامةةةة فةةة  حيةةةا  الفةةة د احيةةةا  الةةةذين ام

يتفاعل مةها؛ أل ها متيةةن الةوا ة  الكةللرية الية ارجة لواةا  الفة د فة  مفاعالمةه اتاتةاعيةة بةل 
احيامةةه الشاصةةية أحيةةا، امةةةد الةهةةارا  اتاتةاعيةةة م ةةلن متةةةدد األلةةةاد يتيةةةن مهةةارا  إرسةةا. 

ا امفكةةي  الةةللمةةا  اتاتةاعيةةة، رةةةا يتيةةةن أحيةةا مهةةارا  ميةةل التة يةة  اللف ةة  اات فةةةال ، افهةة 
االقةةةدر  علةةةةى لةةةةةب الةةةةدار ل فةةةةاء ، امة ةةةة  الةهةةةارا  اتاتةاعيةةةةة اةةةةدر  الفةةةة د علةةةةى مة فةةةةة امحديةةةةد 
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األهةةدا  اتاتةاعيةةة ااسةةت اميايا  محقيقهةةا مةةن خةةال. مفاعلةةه مةةا اآلخةة جن ل  جقةةة مواسةة ة، اادرمةةه 
 (   2013على م اا ة أدائه امةديله املايهه  أبل  جد، 

فالةهارا  اتاتةاعية الت  حكةت يا الفة د ملظيفهةا لالصةلر  الصةحيحة مةت ة  أحةد الةؤشة ا  
الةهةةة علة  الصةةحة الوفكةية، اجةةد افتقارهةةا عائقةا  الجةةا  ححةل. دان إشة او حااامةةه الوفكةية؛ تن هةةذ  

 ةدما  مةا اآلخة جن االتفاعةل مةهةا لصةلر  احاابيةة  رةةا مة وةه مةن الةهارا  ه  الت  مؤهل الف د لال
إظهةةةار ملدمةةةه لفخةةة جن امة وةةةه مةةةن بةةةذ. الاهةةةد فةةة  مكةةةاعدمها علةةة  مةةةةديل الكةةةللج فةةة  اتماةةةا  

 (  2003الة رلس، مةا يؤدي إل  التهثي  ف  اآلخ جن ل  جقة احاابية امفيد   شلا ، 
علةى فاعليةة الةدار الةذي حة ةن أن مقةلل لةه  (Bub, 2008)القةد أ ةد   تةائج دراسةة ربةلسر 

ال ي ة الةدرسية ف  محكين ال فاء  اتاتةاعية لل الس، حي  أا حت الوتةائج أن مةلفي  بي ةة  ةفية 
مدعةة لل الس من الواحيةة اللادا يةة مكةاعد علةى محكةين مكةتلا الةهةارا  اتاتةاعيةة التة  يتةتةا 

مقليةل مكةتلا الةشة ال  الكةللرية، رةةا أ ةد   تةائج  بها هةؤتء األفة اد, اهةل األمة  الةذي حةةةل علةى
علةى أهةيةة ملةك الكةللريا  التدعيةيةة فة  ال ي ةا  الصةفية   ة ا  Ritchey (2011)دراسةة ررجتشة ر 

 ترم اطها ارم اطا اثيقا لالتحصيل األ ادحة  لهؤتء ال الس  
فقد أفةاد  الةديةد أما على مكتلا ال الس الذين حةا لن من ا   اس ات ت ا  اف ط الح رة 

مةن الدراسةةا  لةهن مة ةهةةا حةةا لن مةةن مةد   فةة  مكةتلا الةالاةةا  اتاتةاعيةة، ا ةةة  فة  القةةدر  
( مةةةن أال ةةةك ال ةةةالس %50علةةةى م ةةةلجن الةالاةةةا  الشاصةةةية، هةةةذا إ ةةةافة إلةةةى أن مةةةا حقةةة س مةةةن   

-Beh)حةةةا لن مةةن رفةةى األاةة ان لهةةةا، رةةةا أ هةةا حاةةدان  ةةةلبة فةةة  م ةةلجن عالاةةا  مةةا ال  ةةةار 

Pajooh, Fatemi, Bonab, Alizadeh & Hemmati, 2012)   امةن ثةا فقةد ظهة  مةا حةة ،
لاسةةا التةةدرجب علةةى الةهةةةارا  اتاتةاعيةةة االةةذي عةةاد  مةةةا يةةتا القيةةال لةةه فةةة  ماةلعةةا  خةةار  بي ةةةة 
الةةتةلا الصةةفية، حييةةةا  اةةد أن رةةل الكةةة مدرج يةةة متيةةةن إ كةةاس ال ةةالس مهةةار  اديةةد ، االتةةدرجب 

    (Rudolph, 2005)اء التغذحة ال ااةة على األداء عليها، اهع 
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 الثاني:  ور ــــة بالمح ــاصــة الخ ــــابقــالس اتــدراســال

اللاةةةل  علةةةى فاعليةةةة ب  ةةةامج لتوةيةةةة الةهةةةارا   ( والتدددي تددددف  إلددد 2006دراسدددة دحمدددد   
اتاتةاعيةةةة لةةةدا األطفةةةا. الةةةذين م هةةة  علةةةيها أعةةة اف ا ةةة  اس  ةةةة  ات ت ةةةا  االوشةةةاط اليائةةةد، 
االتةة   علةى مةهثي  هةذا ال   ةةامج علةى أعة اف هةذا ات ة  اس لةةدا أفة اد الةاةلعةة التا ج يةة لةةةد 

( ملةيذ ا مةن يدرسلن ف  الصفل  الكةتة 24ن   مة  ها أل ش ة ال   امج  ام ل ت عيوة الدراسة م
لةدرسة ال فيل ابن الحار  اتبتدائية لةديوة ال جاف، ااستادل ال اح  الةوهج الش ه ما ج  ، حييةا 
ما مقكيا ال الس إلى ماةلعتين أحداهةا ما ج ية ااألخ ا  ال ة اما اتستةا ة بةيال  أداا  اهةا 

ط اليائةةد لةةدا األطفةةا.، امقيةةاس للةهةةارا  اتاتةاعيةةة لةةدا مقيةةاس ا ةة  اس  ةةة  ات ت ةةا  االوشةةا
األطفةةا.، اب  ةةامج لتوةيةةة الةهةةارا  اتاتةاعيةةة لةةدا األطفةةا.  ااةةد مل ةةلت الدراسةةة إلةةى الةديةةد مةةن 
الوتائج من أهةها فاعلية ال   امج الةكتادل ف  موةية الةهارا  اتاتةاعية لدا األطفا. الذين حةا لن 

ت ا  االوشاط، رةا أدا مدرجب ال فل على أ ش ة  ة   امو ةيا ات فةةات  من ا   اس  ة  ات 
 ف  ال   امج إلى  جاد  ادرمه على التح ا ف  سللريامه الاا ة لالوشاط الح ر  اات دفاعية   

الةلامةل الةةؤث   علةى الةهةارا   دراسة تدف  إلدد  التعددبى علدد  Tse (2012)ودجب  تسي 
ا ال الس الذين حةا لن من ا   اس ات ت ا  اف ط الح رة، ااد م ل ت اتاتةاعية امقدي  الذا  لد

( مةةةن 44( مةةةن  اي ا ةةة  اس ات ت ةةةا  افةةة ط الح رةةةة،   44( طالةةةب مةةةوها   88عيوةةةة الدراسةةةة مةةةن   
ال الس الةةادين فة  لةلس أ الةلس ل اليفلر يةا، ااسةتادل ال احة  الةةوهج الةاةتل  القةائا علةى الاةةا 

 ، اما اتعتةاد على الةقايي  ااتسةت يا ا  االةقةابال  الشاصةية رةهداا  بين الةوهج الولع  اال ة
للدراسةةةة  ااةةةد مل ةةةلت هةةةذ  الدراسةةةة إلةةةى الةديةةةد مةةةن الوتةةةائج أب  هةةةا أن ال ةةةالس الةةةذين حةةةةا لن مةةةن 
ا ةة  اس ات ت ةةا  افةة ط الح رةةة حةةةا لن مةةن ا افةةاف مكةةتلا مقةةدي  الةةذا  امةةد   مكةةتلا الةهةةارا  

بذاجها مةن ال ةالس الةةاديين، رةةا أن ا افةاف مكةتلجا  مقةدي  الةذا  االةهةارا  اتاتةاعية مقار ة 
 اتاتةاعية من شه ه أن يؤث  سل ا على التفاعال  اتاتةاعية االتحصيل الدراس  لل الس  

أثة   دراسة للتعددبى علدد  Beh-Pajooh et al. (2012)باجو  ودخبون" -كما دجب  "بيه
التح ا الذام  على مةيجي الةهارا  اتاتةاعيةة لل ةالس  اي ا ة  اس  ال   امج التدرج   القائا على
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( طالةةةب مةةةن طةةةالس الة حلةةةة اتبتدائيةةةة 20ات ت ةةةا  افةةة ط الح رةةةة، ااةةةد م ل ةةةت عيوةةةة الدراسةةةة مةةةن   
ل ه ان ف  إي ان، اما مقكيةها إلى ماةلعتين أحداهةا  ال ة ااألخة ا ما ج يةة، ااسةتادل ال احة  

ئا علةةةى التصةةةةيا الق لةةة  اال ةةةةدي، إ ةةةافة إلةةةى اتسةةةتةا ة لاسةةةتةار  ا ةةة  اس الةةةةوهج التا ج ةةة  القةةةا
ات ت ةةا  افةة ط الح رةةة  ا  اليةا يةةة عشةة  سةةؤات، امصةةفلفة رافةةين الةتقدمةةة، ا  ةةال مقيةةيا الةهةةارا  
اتاتةاعيةةة رةةهداا  للدراسةةة، ااةةد مل ةةلت هةةذ  الدراسةةة إلةةى الةديةةد مةةن الوتةةائج أب  هةةا أن التةةدرجب 

 الذام  ران له أث ا فةات ف  محكين مكتلا الةهارا  اتاتةاعية لل الس    على التح ا
( دراسةةةة لل شةةة  عةةةن الةالاةةةة بةةةين الةهةةةارا  اتاتةاعيةةةة اا ةةة  اس 2013 ةةةذلك أاةةة ا أبةةةل  جةةةد   

( طفةل اطفلةة 100اصلر ات ت ا  الةصحلس الوشاط اليائد اات دفاعية، ام ل ةت عيوةة الدراسةة مةن   
اتبتدائيةةة مةةةن حةةةا لن مةةن ا ةة  اس اصةةلر ات ت ةةا  الةصةةحلس لالوشةةاط اليائةةد مةةن أطفةةا. الة حلةةة 

( سةةةوة، اشةةةةلت األداا  ل ارجةةةة مشةةةاي  ا ةةة  اس 12-9اات دفاعيةةةة، ام ااحةةةت أعةةةةارها بةةةين   
اصةةةلر ات ت ةةةةا  الةصةةةةحلس لالوشةةةةاط اليائةةةةد، امقيةةةةاس الةهةةةةارا  اتاتةاعيةةةةة، اال   ةةةةامج ا رشةةةةادي، 

االد عالاةة ارم اطيةة سةال ة بةين الةهةارا  اتاتةاعيةة اا ة  اس اصةلر  ارشفت  تائج الدراسة عن
 ات ت ا  الةصحلس لالوشاط اات دفاعية  

 :Game good behavior [ GBG ] دــــالجي وكــــالسل ةــــلعب: المحور الثالث

لة ةةة الكةةللج الايةةد هةة  مةةدخل سةةللر  ااةةائ  أا مكةةتهد  اةةائا علةةى الةةدليل موةةذ أ يةة  مةةن 
أربةةين عةةال مةن ال حةة  الةلةة ، حيةة  مهةةد  اللة ةة الةةى  جةاد   اةةا  ال الةب الدراسةة ، ااتاتةةةاع  

   Rodriguez, 2010; Barrish, 2012)بدان استهالج اات م بلي إ اف    
 & Barrish   لةةارجو اسةةا در  الكةةللج الايةةد الةةى ال ةةال ين الاةةامةيين    ام اةةا ف ةة   لة ةةة 

Saunders      االةةالاWolf   الكةةللريا  التا ج يةةة ارية  الةواسةة ة التةة  ح ه هةةا ال ةةالس    عتقةةداا أن الةةذين ا
 (  (Embry, 2003حة ن أن محد  ألن اليمالء أا ربةا ف د آخ  اال بتةيجيها ف  بي ا  الةدرسة 

 اختبار كفاءة لعبة السلوك الجيد.

تقيةةيا ملالةةت دراسةةا  متةةةدد  اسةةتادمت لة ةةة الكةةللج الايةةد لموةةذ م  يةةق لة ةةة الكةةللج الايةةد 
مةةهثي  اللة ةةة علةةى الكةةللريا  الةداا يةةة، اسةةللج الااةةل، االكةةللريا  الةشةةتتة رةةالا ا  مةةن الةقةةةد، 



 2019مـــايــــو     – الثـــانـي زء  ــالجـ ( 30) دد ــالع  ( 9)د ــالمجل يلــأهــة والتــاصــة الخــتربيــة الـمجل

 

 

19 

اأث تةت ملةك الدراسةا  فاعليةة لة ةة ، امقاطةة الةةلا أا اليمالء، أا الص اق ف  الفصةل. التةلةيا الةةال
للج الااةةةل ، ، اخفةةى مةةةةدت  سةة الكةةللج الايةةةد فةة  خفةةةى ملةةك الكةةةللريا  التا ج يةةة الةكةةةتهدفة

 1997،  الا يةب   ا ةل الةهارا  اتاتةاعية الةق للة رالتةاان  ةةن الف جةق االةشةاررة مةا ال فةا 
 ; Pino & Herruzo ,2010 ; aroura,1994 ; Donaldson ,et al 2005: ب رةا  ، 

2011; Parrish,2012 ;Saigh& Omer, 1983; Hule,2011; Dolan, et al ,1993; 

Swiezy& Matson, 1992) 
مغييةة ا  إحاابيةةة فةة  الكةةللريا  األ ادحةيةةة، لةةةا فةة   ةةةا أث تةةت اللة ةةة فاعليتهةةا فةة  إحةةدا  

  (Lannie & McCurdy, 2007; Hunt, 2012)  ل لةك  جةاد  سةللج الت ريةي علةى أداء الةهةا
يد بواةا  فة  إدار  فصةل. التةلةيا الاةال لافةى الكةللريا  الكةل ية  ةا ما م  يق لة ة الكللج الا

 الااةل، االةداا يةة، االاة ا  مةن الةقةةد، ا ةدار األ ةلا  الةاليةة الةيعاةة، اأث تةت فاعليتهةا فة  
 Elswlck &Casey)التقليل من ملك الكللريا ، ا جاد  الكةللج فة  ال قةاء علةى الةهةةة التةليةيةة 

,2011; Parrish, 2012 ; Ling, 2001)    
اامةةت لةةةةى الدراسةةةا  بت ةةلج  لة ةةةة الكةةةللج الايةةد لتقيةةةيا آثةةةار الوكةةاة الةةدلةةةة موهةةةا الةكةةةتود   

 -SW  مكةةتلي الةدرسةةةة علةةى    جةةةة الةةةتةلا اتاتةةةةاع  امتةةةهث   لة ةةةادة دعةةةا الكةةةللج اتحاةةةاب  علةةةى  

PBS) )   جةاد  ملحلظةة فةة   أظهة   لة ةة الكةةللج الايةد رفاءمهةا فةة  خفةى الكةللريا  الكةةل ية، ا   ، حية 
    ( (Levy,2001(، اف  ال افتي جا Parrish, 2012الكللريا  اتاتةاعية الةق للة ف  ر فة الغداء   

الكةللج التا ج ة  ال ةالس فةة   خفةى فاعليتهةةا فة ( GBGقةد أث تةت لة ةة الكةللج الايةد   لا 
( مكةة  GBGايةد   ااةد موحةت هةذ  اآلثةار ا حاابيةة لة ةة الكةللج ال ، الةديد من األاساط الةدرسية

 (   (Parrish, 2012 أفيل مةارسة( لدعا الكللج

 الثالث:  ور ــــة بالمح ــاصــة الخ ــــابقــالس اتــدراســال

بت  يةق أا. دراسةة للة ةة الكةللج الايةد مةا  Barrish. et al. (1969)لةارجو اآخة ان  اال
االتحةد   اتبتدائ  رالا ا  من الةقةةد، طالب من ميي ي الكللريا  الةيعاة ف  الص  ال الا  24

بدان إ ن، اااتص  م  يق لة ة الكللج الايد فة  الوصة  األخية  مةن مةاد  القة اء ، االوصة  األا. 
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من ماد  ال جا ةيا ، ااةال الةالح ةلن الةةدربلن بتكةايل م ة ارا  الكةللريا  الةالح ةة لةةد  سةاعة 
وتةةةائج الاا ةةةة بتلةةةك التا بةةةة أن مةةةةد. عوا ةةة  علةةى مةةةدار ثالثةةةة أحةةةال فةةة  األسةةة لو  القةةةد أفةةةاد  ال

فة  الفتة ا  اليمويةة أثوةاء حصةة ال جا ةيا   %10إلى  %90التشتيت ا افى على الفلر من حلال  
ابالتةةال  رةةةان هوةةاج م ةةةلر هائةةل، افةةة   فةة  اللاةةةت، التشةةتيت أثوةةةاء ااةةت القةةة اء  ظةةل  فكةةةه لشةةة ل 

ق اللة ة أثواء حصة ال جا يا  ابدأ  م  يقها اا ا  ابةد القليل من األسابيا، أاافت الةةلةة م  ي
ف  حصة الق اء ، القد أظه   الوتائج على الفلر رفةاء  اللة ةة  ابةةد أسة لو، اامةت الةةلةةة بت  يةق 

 اللة ة أثواء الحصتين ااد أفاد  الوتائج أن مةد. الكللج الةيعج اد ا افى لش ل ر ي  اهائل  
ة استهدفت استقصاء فاعلية لة ة الكةللج الايةد ل( دراس1997 ةا أا ا الا يب احةدي   

فةة  خفةةى الكةةللج الصةةف  ريةة  الةواسةةب، ااشةةتةل ال حةة  علةةى دراسةةتين موفصةةلتين أا جةةت األالةةى 
( طالب اطال ة ف  أربا شةب ف  إحدا الةدارس األساسية  شة تين من 95على عيوة م ل ت من   

أا جةت اليا يةة علةى عيوةة مهلفةت مةن مكتلا الصة  ال الةا اشةة تين مةن مكةتلا الصة  الكةادس(، ا 
( طالةب اطال ةةة فةة  الصةةفل  مةةن اليةةا   احتةةى الةاشةة   ااةةد بيوةةت الدراسةةة األالةةى أن لة ةةة 1077  

الكللج الايد أد  إلةى ا افةاف ملحةله فة  م ة ار رةل مةن الكةللج الح رة  االلف ة  رية  الةواسةب 
مغيةةة  يةةةذر  علةةى اسةةةتاالا  أفةةة اد  االكةةللج الةةةةداا   ألفةة اد الةاةلعةةةة التا ج يةةةة فةة  حةةةين لةةةا ح ةة أ

ا اةد طة أ علةى الكةةللج  ا ملحلظة  الةاةلعةة اليةال ة، ابالةيةل بيوةت  تةائج الدراسةة اليا يةةة أن ا افا ة 
الصف  ري  الةواسب لدا أف اد الةاةلعا  التا ج ية؛ حي  ران متلسة  الةدراا  ال ليةة ا ةل ال ةدء 

 ( ف  م حلة الةتالةة  60-35دال اللة ة، ا  ( لةد استا48، 78( اأ  ا   129، 57بتوفيذ اللة ة   
إلةةةى التحقةةةق مةةةن فاعليةةةة ب  ةةةامج ما ج ةةة  حكةةةتادل ( دراسةةةة هةةةدفت 2008اأاةةة ا ب رةةةا    

ةةةةى الكةةةةللج الصةةةةف  الكةةةةل   لةةةةدا مالميةةةةذ الصةةةة  اليالةةةة   ةةةة  خفة ةةةةدر فة أسةةةةللس رلة ةةةةة الكةةةةللج الاية
ملةيةذا  املةيةذ  مةن مالميةذ الصة   113 ا محديد عيوة عشلائية م ل ةة مةنلهذا الغ ف ما األساس ، 

اأخةة ا  27الةةذرلر  شةةة ة ما ج يةةة اعةةددها اليالةة  األساسةة  مةةل عين إلةةى أربةةا شةةةب: شةةة تين مةةن 
اأخةة ا  ةةال ة اعةةةددها  33، اشةةة تين مةةن ا  ةةا   شةةة ة ما ج يةةة اعةةددها ( 25 ةةال ة اعةةددها 

ةةةكللج الصةةةف  ا    ( 28 ةةة ارا  الة ةةةاف م ة أظهةةة   الوتةةةائج ال اهوةةةة ااةةةلد فةةة ا  دالةةةة إحصةةةائيا  فةةة  ا افة
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الا الةاةلعةةة التا ج يةةة  رةةلرا  اه اثةةا ، الكةةل   لةةدا التالميةةذ بةةين الةاةلعةةة التا ج يةةة االيةةال ة لصةة 
ةةةةة  ةةةةة التا ج ية ةةةةين الةاةلعة  ةةةةةا أظهةةةة   ااةةةةلد فةةةة ا  دالةةةةة إحصةةةةائيا  فةةةة  م ةةةة ار الكةةةةللج الكةةةةل   بة
ةة  القياسةةةا : أثوةةاء التوفيةةذ، اال ةةةةدي االتت ةةة  ا لةةك لصةةةالا الةاةلعةةة التا ج يةةة اهةةةذا  ةةيال ة فة االة

 كللج الايد ف  خفى الكللج الصف  الكل    مؤش  اا ا على فةاليةة استادال أسللس لة ة ال
 Donaldson, Fisher & Kahng  (2017) ردا الدسةةلن، افيشةة ، ارةةاهوجر اااةة ا 

دراسة هدفت إلى التةة   علةى أثة  لة ةة الكةللج الايةد علةى الكةللج الفة دي الاةال لةال الس، ااةد 

يةةة  ال ةةةالس إثةةةار  ( مةةةن ال ةةةالس الةةةذين مةةةا مشايصةةةها علةةةى أ هةةةا أ 12م ل ةةةت عيوةةةة الدراسةةةة مةةةن   

للكللريا  الةيعاة ف  رجاف األطفا. االص  األا. اتبتةدائ ، ااسةتادل ال احة  الةةوهج التا ج ة  

القائا على التةدخل لاسةتادال لة ةة الكةللج الايةد رةهدا  للدراسةة  ااةد أفةاد  الوتةائج الاا ةة لالدراسةة 

ا علةى أن رافة األطفا. الةشةاررين اةد ا افيةت لةديها مةةدت  الكةللج ال ةةيعج لاسةتيواء طفةال  ااحةد 

مكتلا رافة م احةل م  يةق التا بةة، رةةا أ ةد  الدراسةة علةى إم ا يةة اتسةتةا ة بلة ةة الكةللج الايةد 

   ديل عن ب امج التدخل الف دي    

 ( GBG  املايصةا  لةةا سةة ق، فة ن الةديةةد مةن الدراسةا  التةة  اسةتادمت لة ةةة الكةللج الايةةد 

، رةةةا ث ةةت  ااحهةةا رتةةدخل سةةللر  الكةةللج مةارسةةة لةةدعاله هةةا أفيةةل ااةةد أث تةةت  ااحهةةا اا ةةفتها 

ااةةةد دعةةةةت الدراسةةةا   األعةةةةار، مةةةا ماتلةةة  ، ا فةةةةا. مةةةا ال ةةةالس فةةة  الفصةةةل. الةامةةةة االاا ةةةة

الة ةةة ر  للتةةةدخل فةةة  الفصةةةل. الدراسةةةية الوتةةةائج األ ةةةلية التةةة  مشةةةي  إلةةة  اةةةدر  لة ةةةة الكةةةللج الايةةةد 

(GBG)  رةةا أا ةةحت الدراسةا  األخةة ا حةدا  مغييةة ا  ، ل ةالسل الةةةيعجعلة  الحةد مةةن الكةللج

اةةد ااةةد  ، ا إحاابيةةة فةة  الكةةللريا  األ ادحةيةةة لةةةا فةة   لةةك  جةةاد  سةةللج الت ريةةي علةةى أداء الةهةةال

مةت ةة  لة ةةةة فةالةةة ع ةة  رافةةةة الة احةةل الدراسةةةية (GBG) دراسةةا  إ ةةافية إن لة ةةةة الكةةللج الايةةد 

 ها لشةةة ل  ةةةةااا فةةة  بي ةةةةا  خةةةال  الفصةةةةل رالة ت ةةةةة، ، رةةةةا مةةةةا مةةةةديلها ا ةةةة االةةةةلاد األ ادحةيةةةةة

 االةلةب، اال افتي جا، حي  ساهةت ف  محكين لةى الكللريا  اتاتةاعية الةق للة  
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 :  ةـــــدراســـــال اتــرضيــف

 سةةةللريا   فاعليةةة لة ةةةة الكةةللج الايةةةد فةة  محكةةةين لةةةى الكةةةللريا  اتاتةاعيةةة الةواسةةة ة  ▪
لةدا عيوةة مةن طةالس  اي  ( الصةل       ارمفاو - است ذان بدان  ال الل - الحدي  مقاطةة

 ا   اس ات ت ا  اف ط الح رة داخل ر فة الص   

 إم ةةةةاو  ة الةواسةةةة ة فاعليةةةةة لة ةةةةة الكةةةةللج الايةةةةد فةةةة  محكةةةةين لةةةةةى الكةةةةللريا  اتاتةاعيةةةة  ▪
لةدا  ( بهةداء الالةلس - ات تهةاء لةةد الة ةان مو ية  - هةادة لصل  التحد  - التةليةا 

 عيوة من طالس  اي ا   اس ات ت ا  اف ط الح رة داخل ااعة مواا. ا ف ار  

ــ منه  :ةـــــدراســـــالج ـــــ

 Singleاسةةتادمت ال احيةةة الةةةوهج شةة ه التا ج ةة ، االةتةيةةل فةة  مصةةةيا الحالةةة اللاحةةد  

subject design  ا لةةك بهةةةد  التةةة   علةةةى فةاليةةة لة ةةة الكةةةللج الايةةد   ةتغيةةة  مكةةتقل( فةةة ،
 محكين لةى الكللريا  اتاتةاعية الةواس ة   ةتغي  مالا(  

 :  ةـــــدراســـــال راءاتـــــــإج

 ةــــــدراســــــال مــــــتصمي -1

اسةةةتادمت ال احيةةةة مصةةةةيا الحالةةةةة اللاحةةةد  الة كةةة  أ س أ س ا لةةةك مةةةةن أاةةةل الته ةةةد مةةةةن 
الةالاةةةةةةة اللظيفيةةةةةةة بةةةةةةين الةتغيةةةةةة  الةكةةةةةةتقل  لة ةةةةةةة الكةةةةةةللج الايةةةةةةد( االةتغيةةةةةة  التةةةةةةالا  الكةةةةةةللريا  

ل ةةيا الةالاةةة بةةين اتاتةاعيةةة(، ااةةد اختةةار  ال احيةةة هةةذا الوةةلو مةةن التصةةةيا، ا لةةك لفةاليتةةه فةة  م
الةتغي ا  لش ل دايق، لا  افة إلةى أن هةذا الوةلو مةن التةدخل حكةةا لل احيةة بتغيية  ط جقةة الةةال  

 (  1( إ ا ث ت عدل فةالية التدخل  س2م اش   ف  م حلة التدخل  س 

 ةــــــدراســــــال راتـــمتغي -2

 : لة ة الكللج الايد  المتغيب المستقل ▪
كةةةللريا  اتاتةاعيةةةة الةق للةةةة  مهةةةار  اتسةةةتةاو، مهةةةار  اتسةةةت ذان ا ةةةل : الالمتغيدددب التددداب  ▪

 الحدي ، امهار  إم او التةليةا     (   
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 ةــــــدراســــــال عــــــــمجتم -3

ميةةةةن ماتةةةةا الدراسةةةة اةيةةةا ال ةةةالس اال ال ةةةا   اا  ا ةةة  اس ات ت ةةةا  افةةة ط الح رةةةة 
( طالةب اطال ةة خةال.  الفتة   110ال جةاف، اال ةالد عةددها   الةلتحقين لة ري موةيةة ا  كةان لةديوةة 

 الص احية(، ااد اختار  ال احية هذا الة ري للة  را  التالية: 
عدل ملف  ب امج لادمة ف ة ا   اس ات ت ا  افة ط الح رةة فة  الةةدارس الح لميةة ااألهليةة  -1

 لةديوة ال جاف  

 ا  اف ط الح رة لةديوة ال جاف  الة عدد الة ا ي الت  مادل ف ة ا   اس  ق  ات ت  -2

اةيةةا األطفةةا. الةلتحقةةين لةةالة ري مشاصةةين بلاةةلد ا ةة  اس ات ت ةةا  افةة ط الح رةةة مةةةةا  -3
 حكهل على ال احية اللات االاهد ف  عةلية مشاي  عيوة الدراسة  

 الدراسة في املشاركون  -4

اتبتةةةةدائ  لةةةةالة ري، ( مالميةةةةذ، االةلتحقةةةةين لالصةةةة   األا.( 9م ل ةةةةت عيوةةةةة الدراسةةةةة مةةةةن   
( سوة، اما اختيارها ل  جقة اصدحة، افةق للةةةايي  التاليةة: أن 11-7االذين مت اا  أعةارها ما بين   
( سةةولا ، اأن ح ةةةلن ال فةةل مشةةا  لةةهن لدحةةه ا ةة  اس فةةة  11-6يتةة اا  الةةةة  اليموةة  للةيوةةة   

ح رةةة الة  قةة علةةى ال فةةل، ات ت ةا  افةة ط الح رةة افقةةا  لةقةايي  مشةةاي  ا ة  اس ات ت ةةا  افة ط ال
ا لوتةةائج الةقةةايي  الة  قةةة  اأن ح هةة  ال فةةل ا افا ةةا  اا ةةحا  فةة  ماةةا. الةهةةارا  اتاتةاعيةةة افقةة 

 عليها من ا ل الة ري، امالح ا  الةةلةة اال احية  
ابوةةةةةةاء علةةةةةةى ملةةةةةةك الةةةةةةةةايي  مةةةةةةا اسةةةةةةتة اد طفةةةةةةل لةةةةةةةدل م القتةةةةةةه لةةةةةةةةايي  اختيةةةةةةار الةيوةةةةةةة، 

ي ا ةةةةة  اس التلحةةةةةةد، لةةةةةذلك مةةةةةةا اسةةةةةت ةاد ، ابةةةةةةذلك ح ةةةةةلن إاةةةةةةةال  حيةةةةة  مةةةةةا مشايصةةةةةةه له ةةةةةه لةةةةةةد
 طالس   8عدد أف اد الةيوة 

 ةــــــدراســــــال أدوات -5

 لعبة السلوك الجيد:

ف  الدراسة الحالية ما مةديل إا اءا  م  يق اللة ة لتتواسب ما ظ ا  عةدد عيوةة الفصةل، 
 القد ما اتستةا ة لالا لا  التالية:  

اسةةةةتةارا  مكةةةةايل اتسةةةةتاالا  لة حلةةةةة القيةةةةاس الق لةةةة  أ(، ااسةةةةتةارا  ملةةةة  خةةةةال حيةةةةا  -1
(، ااسةةتةارا  مكةةايل م حلةةة 2(، ااسةةتةارا  م حلةةة الةتالةةةة  أ1مكةةايل م حلةةة التةةدخل  س

 (  2التدخل  س
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 ساعة مو هة: مكتادل لتحديد اللات اليمو  الةكتغ    ا اء اللة ة   -2
 اء اللة ة  ا س: حكتادل لتو يه الةشاررين ب دء أا ا ته -3
 للحة خا ة لقلا ين اللة ة داخل الفصل، ادخل ااعة مواا. ا ف ار    -4
 للحة مل ا فيها عدد الةالما  الت  حصل عليها رل ف جق ابواء عليها ححدد الف جق الفائي   -5
 للحة التةيجي ال ميي األس لع  داخل الفصل، اداخل ااعة مواا. ا ف ار   -6
تا مغيية  اائةد الف جةق لشة ل يةلم  ليجةاد  حةةاس أعيةاء استةار  خا ة لقائد الف جق لحي  ي -7

الف جق، اهع اء اةيا الةشاررين ف  ة الحصل. على مةييا  الف جق اهة : مةذري  أعيةاء 
الف جةةةق لقلاعةةةد اللة ةةةة ا ةةةل ال ةةةدء بهةةةا، اسةةةتالل الاةةةلائي امكةةةليةها ألعيةةةاء الف جةةةق، امح جةةةك 

 ألس لع   الةةي  ال ميي األس لع  على للحة التةيجي ال ميي ا
 (  2008استةار  محديد الةةي ا  اما اتستةا ة لاستةار  محديد الةةي ا  لل احية  الشة ي،  -8

علةةةى م احةةةل، امةةةا فةةة  رةةةل م حلةةةة محديةةةد  الايةةةد الكةةةللج لة ةةةة م  يةةةق القةةةد مةةةةت إاةةة اءا 
األشةةاال الةةذين سةةيقلملن لالةالح ةةة امكةةايل الكةةللج، امةةا اتعتةةةاد علةةى مالح ةةين هةةا الةةلةةا 

 اال احية  اما م  يق الدراسة على م احل رالتال : 

 (:  1أوال: مرحلة الخط القاعدي األول )أ

فةة  هةةذ  الة حلةةة مةةا اةةةا بيا ةةا  الاةة  القاعةةدي للكةةللج ريةة  الةواسةةب  ال ةةالل بةةدان اسةةت ذان،  
و  عةةةدل إم ةةةا   –مقاطةةةةة الةةلةةةةة أا الةةةيمالء أثوةةةاء األ شةةة ة الاةاعيةةةة، رفةةةا   ةةة   الصةةةل  أثوةةةاء الحةةةدي   

مةليةةةا  الةةلةةةة داخةةل ااعةةة موةةاا. ا ف ةةار(، امةةا اةةةا ال يا ةةا  مةةن ا ةةل ال احيةةة مةةن خةةال. اتسةةتةار   
الةةةةد  لةةذلك، امةةا مةةدرجب مةلةةةة الفصةةل مةةن ا ةةل ال احيةةة علةةى مالح ةةة الكةةللريا  الةكةةتهدفة لالتةةةديل،  

  11ك ا اة اءا  خةال.  ( امةةت ملة 1امكايل ال يا ا  علةى  فة  اتسةتةار  الاا ةة لالةالح ةة الق ليةة  أ 
 ر(  1الكا  داخل ااعة مواا. ا ف ار   مالحق استةار  راا ر   5الكة داخل الفصل ا 

 (:1ثانيا: مرحلة التدخل األول )ب

ف  هذ  الة حلةة مةا إاة اء التةدخل الةتةيةل فة  م  يةق لة ةة الكةللج الايةد فة  بي تةين  داخةل 
 5ر للكةللج الةذي حاة   القاعةد ، اهةل الةةةدد الفصةل، اااعةة موةاا. اا ةة ا ف ةار(، امةا ا ةةا مةيةا
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فه ي ، ما  جاد  اات م  يق اللة ة فة  رةل أسة لو، لحية  ميةةن األسة لو األا. م  يةق اللة ةة لةةد  
داةائق  أمةا لالوكة ة لت  يةق اللة ةة فة  ر فةة  7داائق، ااألسة لو اليالة   5داائق، ااألس لو اليا    3

( 9لة ةةةة علةةةى اةيةةةا مالميةةةذ الصةةة  األا. اال ةةةالد عةةةددها   موةةةاا. اا ةةةة ا ف ةةةار، فقةةةد مةةةا م  يةةةق ال
طالس  ما استيواء ال فل يلس  الذي ما مشايصه لالتلحةد فة  ايةاس الت ة ارا ، إت أ ةه مشةارج فة  
اللة ةةة  ةةةن ف جقةةه(، امةةا م  يةةق لة ةةة الكةةللج الايةةد التقليدحةةة، اهةة  ع ةةار  عةةن فةة جقين لحيةة  حيةةا 

ااعةةة موةةةاا. اا ةةة ا ف ةةار شةةفهيا ا ةةل ال ةةدء، افةة  هةةةذ  طةةالس اجةةتا عةة ف مةليةةةا   4 ةةل ف جةةق 
 9مةةة ا  أسةةة لعيا فةةة  رةةةل مةةةن الفصةةةل اااعةةةة موةةةاا. ا ف ةةةار بلااةةةا  3الة حلةةةة مةةةا م  يةةةق اللة ةةةة 

الكةةةا ، امةةةا مكةةةايل م ةةة ارا  حةةةدا  الكةةةللريا  الةكةةةتهدفة لالتةةةةديل مةةةن خةةةال. مة  ةةةة اتسةةةتةار  
 الاا ة بهذ  الة حلة   

 :2قاعدي الثاني أثالثا: مرحلة الخط ال

فة  هةذ  الة حلةةة مةا سةحب التةةدخل، ا لةك لةة فةةة أثة  التةدخل األا. علةةى سةللريا  الةشةةاررين،  
اهل ستيجد  ك ة حدا  الكةللريا  رية  الةواسة ة رةةا را ةت ا ةل التةدخل أل ت؟، افة  هةذ  الة حلةة سةيتا  

م ةةةة ارا  حةةةةدا     الكةةةةا ، ا لةةةةك عةةةةن ط جةةةةق مكةةةةايل   6اةةةةةا بيا ةةةةا  هةةةةذا الاةةةة  القاعةةةةدي اليةةةةا   فةةةة   
 الكللريا  ري  الةواس ة الةكتهدفة لالتةديل من خال. مة  ة اتستةار  الاا ة بهذ  الة حلة  

 :2رابعا: مرحلة التدخل الثاني ب

فةة  هةةذ  الة حلةةةة مةةا ال اةةةلو لةةوف  اسةةةت امياية لة ةةة الكةةةللج الايةةد الةكةةةتادمة فةة  التةةةدخل 
فة  محكةين الكةللريا  اتاتةاعيةة الةواسة ة، امةةت األا.، ا لك للته د من فةالية التدخل الةكتادل 

 مالح ة الكللريا  امكايل م  ارا  حداثها ف  اتستةار  الاا ة بهذ  الة حلة   

 ن:ـــالحظيـــاق المــــــاتف

مةا اسةةتا ا   كةب امفةةا  الةالح ةين ل ةةل الكةة خةةال. الاة  القاعةةدي األا.  داخةل الفصةةل 
ن ط جةةق اكةةةة الةةةدد األ ةةغ  مةةن م ةة ارا  الةالح ةةين علةةى اداخةةل ااعةةة موةةاا. ا ف ةةار( ا لةةك عةة 

 الةدد األ    من الت  ارا  مي ابا ف  م ة  
 ينــــــالحظـــين المـــاق بـــة االتفـــ( نسب1جدول رقم )



 فاعلية لعبة السلوك الجيد في تحسين بعض السلوكيات االجتماعية لدى األطفال ذوي اضطراب االنتباه وفرط الحركة  دـاجـيرة المـمن

 

 

26 

 لــــــــــــل الفصــــــــــــأ/ داخ

م  ارا  الكللج للةالحظ األا. 
  ال احية(خال. الكة ااحد 

الكللج للةالحظ م  ارا  
  ك ة اتمفا  اليا   الةةلةة( خال. الكة ااحد 

37 34 92 
 ب/ داخل قاعة تناول اإلفطار

م  ارا  الكللج للةالحظ األا. 
  ال احية(خال. الكة ااحد 

م  ارا  الكللج للةالحظ 
 اليا   الةةلةة( خال. الكة ااحد 

  ك ة اتمفا 

30 22 73 

، اداخةةل ااعةةةة موةةةاا. %92اتمفةةةا  بةةةين الةالح ةةين داخةةةل الفصةةةل ابةةذلك يتيةةةا أن  كةة ة 
 ، ابذلك مةت   اتمفا  مق للة  %73ا ف ار 

 :  ةـــــدراســـــال جـــــنتــــــائ

لة ةةةة الكةةةللج الايةةةد فةةة  محكةةةين لةةةةى هةةدفت الدراسةةةة إلةةةى التةةةة   علةةةى فاعليةةةة اسةةةتادال 
حةةةةا لن مةةةن ا ةةة  اس ات ت ةةةا  افةةة ط الح رةةةة  ااةةةد مةةةا الكةةةللريا  اتاتةاعيةةةة لةةةدا التالميةةةذ الةةةذين 

اسةةتادال مصةةةيا الحالةةة اللاحةةد  الة كةة  أ س أ س فةة  بي تةةين ماتلفتةةين اهةةةا بي ةةة الفصةةل الدراسةة  
 ابي ة ااعة ال ةال  

فةة  بي ةةة الفصةةل مةةا اخت ةةار مةةهثي  لة ةةة الكةةللج الايةةد علةةى التةةيال ال ةةالس لكةةللريا  عةةدل 
بةةدان اسةةت ذان، اارمفةةاو   ةة   الصةةل   أمةةا فةة  بي ةةة ااعةةة ال ةةةال مةةا  مقاطةةةة الحةةدي ، عةةدل ال ةةالل

التحةةد  لصةةل  اخت ةةار مةةهثي  لة ةةة الكةةللج الايةةد علةةى التةةيال ال ةةالس لكةةللريا  التةةيال التةليةةةا ، ا 
   ااد ااء  الوتائج رةا يل : الاللس بهداءا  مو ي  الة ان لةد ات تهاء، ا هادة

: عرض النتائج املتعلقة بال
ً
 تساؤل األول:أوال

مةةةا مةةةدا فةاليةةةة لة ةةةة الكةةةللج الايةةةد فةةة  محكةةةين لةةةةى الكةةةللريا  اتاتةاعيةةةة الةواسةةة ة 
لةةدا عيوةةة مةةن طةةالس  ( الصةةل    ةة   ارمفةةاو - اسةةت ذان بةةدان  ال ةةالل - الحةةدي  مقاطةةةة سةةللريا   

  اي ا   اس ات ت ا  اف ط الح رة داخل ر فة الص ؟
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اإلحصائية لعدد مرات تكرار سلوك مقاطعة الحديث للطالب ( بعض المقاييس 2جدول رقم )
 والكالم

 بدون استئذان وارتفاع نبرة الصوت في المراحل المختلفة إلجراء التجربة

 ةــــرحلــــالم وكــــــالسل

 ةــــــائيــــــرات اإلحصــــــؤشــــــالم
الوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المعياري

Std. Dev. 

القيمة 
 القصوى
Max. 

 القيمة الدنيا
Min. 

مقاطةة 
 الحدي 

 2 11 66 2 36 7 األا.الا  القاعدي 
 0 3 08 1 42 1 األا.التدخل 

الا  القاعدي 
 0 5 98 1 75 2 اليا  

 0 2 84 0 5 0 التدخل اليا  

ال الل بدان 
 است ذان

 12 25 27 4 18 األا.الا  القاعدي 
 2 4 67 0 58 2 األا.التدخل 

الا  القاعدي 
 5 12 45 2 63 8 اليا  

 1 4 03 1 25 1 التدخل اليا  

ارمفاو      
 الصل 

 5 13 51 2 91 8 األا.الا  القاعدي 
 0 3 19 1 17 1 األا.التدخل 

الا  القاعدي 
 3 7 41 1 63 4 اليا  

 0 3 05 1 5 1 التدخل اليا  

ابةةالو   للاةةدا. الكةةابق  اةةد أن متلسةة  عةةدد مةة ا  مقاطةةةة الحةةدي  خةةال. م حلةةة الاةة  
ا لةةك ا ةةل م  يةةق لة ةةة الكةةللج الايةةد، فةة  م حلةةة التةةدخل األا. ا افةةى  36 7القاعةةدي األا. هةةل 

حيةة  ا ةل الحةةد األاصةةى لت ة ار ال ةةالس لكةةللج مقاطةةة الحةةدي  ثةةال  مةة ا   42 1الةتلسة  لةةةةةة 
ى فاعليةة لة ةة الكةةللج الايةد  أمةا فة  الة حلةةة التاليةة فقةد مةةا سةحب التةدخل ا لةةك فقة ، مةةا يةد. علةة 

ل حقا  م  يق لة ة الكللج الايد، ااد لةلحظ ارمفةاو فة  م ة ار ال ةالس لكةللج مقاطةةة الحةدي  مة   
اعلى ال را من  لك  اةد أن مةةد. م ة ار هةذا الكةللج اةد ا افةى عةن الاة   75 2أخ ي لةتلس  
  اعوةةد م  يةةق اللة ةةة مةة   أخةة ي فةة  م حلةةة التةةدخل اليةةا   لةةلحظ ا افةةاف ر يةة  فةة  القاعةةدي األا.

 لحد أاص  ماالفتين فق  خال. هذ  الة حلة    5 0الةتلس  حي  بلد 
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  ةةةا  اةةد أن متلسةة  عةةدد مةة ا  ال ةةالل بةةدان اسةةت ذان خةةال. م حلةةة الاةة  القاعةةدي األا. 
ا لةةك ا ةةل م  يةةق لة ةةة الكةةللج الايةةد، افةة  م حلةةة التةةدخل األا. ا افةةى الةتلسةة  لشةة ل  18هةةل 

حيةة  ا ةةل الحةةد األاصةةى لت ةة ار ال ةةالس لكةةللج ال ةةالل بةةدان اسةةت ذان أربةةةة  58 2  يةة  ليصةة ا 
د. على فاعلية لة ة الكللج الايد  اف  م حلة الا  القاعةدي اليةا   لةلحظ ارمفةاو م ا  فق ، مةا ي

اعلةى الة را مةن  لةك  اةد  63 8ف  م  ار ال الس لكللج ال الل بدان است ذان م   أخة ي لةتلسة  
أن مةد. م  ار هذا الكللج اد ا افى عن الا  القاعدي األا.  اعود م  يق اللة ة مة   أخة ي فة  

لحد أاصة  أربةةة ماالفةا   25 1دخل اليا   للحظ ا افاف ر ي  ف  الةتلس  حي  بلد م حلة الت
 فق  خال. هذ  الة حلة   

 ةا  اد أن متلسة  عةدد مة ا  ارمفةاو   ة   الصةل  خةال. م حلةة الاة  القاعةدي األا. هةل 
ا لةةك ا ةةل م  يةةةق لة ةةة الكةةةللج الايةةد، افةة  م حلةةةة التةةدخل األا. ا افةةةى الةتلسةة  لشةةة ل  91 8

حيةة  ا ةةل الحةةد األاصةةى لت ةة ار ال ةةالس لكةةللج ارمفةةاو   ةة   الصةةل  ثةةال   17 1  يةة  ليصةة ا 
م ا  فق ، مةا يد. على فاعلية لة ة الكللج الايد  اف  م حلة الا  القاعةدي اليةا   لةلحظ ارمفةاو 

اعلةى الة را مةن  لةك  اةد  63 4ف  م  ار ال ةالس لكةللج ارمفةاو   ة   الصةل  مة   أخة ي لةتلسة  
ةد. م  ار هذا الكللج اد ا افى عن الا  القاعدي األا.  اعود م  يق اللة ة مة   أخة ا فة  أن م

لحةد أاصةة  ثةال  ماالفةا  فقةة   5 1م حلةة التةدخل اليةا   لةةلحظ ا افةاف فة  الةتلسةة  حية  بلةد 
ا  صةت  االتة علةى الوتةائج الكةابق  ر هةا فقةد ث ةت  ةحة الف  ةية األالةى  خال. هذ  الة حلة  ابوةاء 

 سةةةةللريا   الةواسةةة ة  اتاتةاعيةةةةة الكةةةللريا  لةةةةةى محكةةةين فةةة  الايةةةةد الكةةةللجلة ةةةةة  فاعليةةةةعلةةةى 
  اي  طةةةةالس مةةةةن عيوةةةةة لةةةةدا( الصةةةةل    ةةةة   ارمفةةةةاو - اسةةةةت ذان بةةةةدان  ال ةةةةالل - الحةةةةدي  مقاطةةةةةة

امتفةةةق هةةةذ  الوتياةةةة مةةةا  تةةةائج الةديةةةد مةةةن . الصةةة  ر فةةةة داخةةةل الح رةةةة افةةة ط ات ت ةةةا  ا ةةة  اس
فاعليةةة لة ةةة الكةةللج الايةةد فةة  محكةةين الةهةةارا  اتاتةاعيةةة داخةةل الفصةةل الدراسةةا  التةة  أظهةة   

 .  ( Lannie & McCurdy, 2007; Embry, 2003    ةا ف  دراسة
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: عرض النتائج املتعلقة بالتساؤل الثاني:
ً
 ثانيا

 إم ةاو   الةواسة ة اتاتةاعيةة الكةللريا  لةى محكين ف  الايد الكللج لة ة فةالية مدا ما
 مةن عيوةة لةدا( بهداء الاللس - ات تهاء لةد الة ان مو ي  - هادة لصل  التحد  - التةليةا 

   ا ف ار؟ مواا. ااعة داخل الح رة اف ط ات ت ا  ا   اس  اي  طالس
( بعض المقاييس اإلحصائية لعدد مرات مخالفة سلوك إتباع التعليمات والتحدث 3جدول رقم )

 لجلوس بهدوء في المراحل المختلفة إلجراء التجربةبصوت هادئ وتنظيف المكان وا

 ةــــرحلــــالم يرــــالمتغ

 ةــــــائيــــــرات اإلحصــــــؤشــــــالم
الوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المعياري

Std. Dev. 

القيمة 
 القصوى
Max. 

 القيمة الدنيا
Min. 

إتباع  
 التعليمات 

 5 10 19 2 4 6 األا.الا  القاعدي 
 0 5 36 1 75 2 األا.التدخل 

 4 6 16 1 67 4 الا  القاعدي اليا  
 2 3 55 0 5 2 التدخل اليا  

التحدث 
بصوت  
 تادئ

 5 11 19 2 6 7 األا.الا  القاعدي 
 1 7 77 1 75 3 األا.التدخل 

 7 8 58 0 67 7 الا  القاعدي اليا  
 1 4 03 1 67 2 التدخل اليا  

تنظيف  
المكان بعد  
 االنتهاء

 8 12 67 1 4 10 األا.الا  القاعدي 
 0 6 88 1 42 1 األا.التدخل 

 0 1 58 0 33 0 الا  القاعدي اليا  
 0 0 0 0 التدخل اليا  

الجلوس  
 بهدوء

 4 9 3 2 6 5 األا.الا  القاعدي 
 3 8 62 1 08 5 األا.التدخل 

 9 12 73 1 10 الا  القاعدي اليا  
 4 6 89 0 5 التدخل اليا  

ابةةةالو   للاةةةدا.  اةةةد أن متلسةةة  عةةةدد مةةة ا  عةةةدل إم ةةةاو التةليةةةةا  خةةةال. م حلةةةة الاةةة  
ا لةةك ا ةةل م  يةةق لة ةةة الكةةللج الايةةد افةة  م حلةةة التةةدخل األا. ا افةةى  4 6القاعةةدي األا. هةةل 

، حية  ا ةةل الحةد األاصةةى لت ة ار ال ةةالس لكةللج عةةدل إم ةةاو 75 2الةتلسة  لشةة ل ر ية  ليصةة ا 
قةة ، مةةا يةةد. علةى فاعليةةة لة ةة الكةةللج الايةد  افةة  م حلةة الاةة  القاعةةدي التةليةةا  خةةة  مة ا  ف

اعلةى  67 4اليا   للحظ ارمفاو ف  م  ار ال الس لكللج عدل إم ةاو التةليةةا  مة   أخة ي لةتلسة  
ال را من  لك  اد أن مةد. م  ار هذا الكللج اةد ا افةى عةن الاة  القاعةدي األا.  اعوةد م  يةق 
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لحةد أاصة   5 2م حلةة التةدخل اليةا   لةلحظ ا افةاف فة  الةتلسة  حية  بلةد اللة ة م   أخ ا فة  
 ثال  ماالفا  فق  خال. هذ  الة حلة   

 ةةةا  اةةد أن متلسةة  عةةدد مةة ا  عةةدل التحةةد  لصةةل  هةةادة خةةال. م حلةةة الاةة  القاعةةدي 
ا لةةك ا ةةل م  يةةق لة ةةة الكةةللج الايةةد افةة  م حلةةة التةةدخل األا. ا افةةى الةتلسةة   6 7األا. هةةل 

مةةةةا يةةةد. علةةى فاعليةةةة لة ةةةة الكةةللج الايةةةد  فةةة  م حلةةة الاةةة  القاعةةةدي  75 3لشةة ل ر يةةة  ليصةة ا 
م ةة ار ال ةةالس لةاالفةةة سةةللج التحةةد  لصةةل  هةةادة مةة   أخةة ي لةتلسةة   اليةةا   لةةلحظ ارمفةةاو فةة 

اعوةةد م  يةةق اللة ةةة مةة   أخةة ا فةة  م حلةةة التةةدخل اليةةا   لةةلحظ ا افةةاف فةة  الةتلسةة  حيةة   67 7
لحةةد أاصةة  أربةةةة ماالفةةا  فقةة  خةةال. هةذ  الة حلةةة مةةةا يةةد. علةةى فاعليةةة لة ةةة الكةةللج  67 2بلةد 

 تيال لكللج التحد  لصل  هادة اعدل ماالفته  الايد ف  محفيي ال الس على اتل
ا اد أن متلسة  عةدد مة ا  عةدل مو ية  الة ةان لةةد ات تهةاء خةال. م حلةة الاة  القاعةدي 

ا لك ا ل م  يق لة ةة الكةللج الايةد  افة  م حلةة التةدخل األا. ا افةى الةتلسة   4 10األا. هل 
للج الايةد  فة  م حلةة الاة  القاعةدي مةا يد. علةى فاعليةة لة ةة الكة  42 1لش ل ر ي  ادا ليص ا 

اليا   للحظ أحيا ا افاف فة  م ة ار ال ةالس لةاالفةة سةللج مو ية  الة ةان لةةد ات تهةاء لةتلسة  
، اهوةةةا مشةةةي  الوتياةةةة لةةةةدي التةةةهثي  ال  يةةة  للة ةةةة الكةةةللج الايةةةد علةةةى التةةةيال ال ةةةالس لكةةةللج 33 0

تةةدخل فقةةد اا ةةل ال ةةالس اتلتةةيال بهةةذا مو يةة  الة ةةان لةةةد ات تهةةاء حيةة  أ ةةه لةةال را مةةن سةةحب ال
الكةللج اعةدل ماالفتةةه  ااةد ظهةة  هةذا فةة  م حلةة التةةدخل اليةا   حيةة  أن ال ةالس فةة  هةذ  الة حلةةة 

 اظه اا اتلتيال ال امل لالكللج الةذرلر الا محد  أحة ماالفا  خال. هذ  الة حلة   
  القاعةدي األا. هةل  ةا  اد أن متلس  عدد مة ا  عةدل الالةلس بهةداء خةال. م حلةة الاة 

ا لةةةك ا ةةةل م  يةةةق لة ةةةة الكةةةللج الايةةةد، افةةة  م حلةةةة التةةةدخل األا. ا افةةةى الةتلسةةة  ليصةةة ا  6 5
 مةا يد. على فاعلية لة ة الكللج الايد   08 5

أمةةا فةة  م حلةةة الاةة  القاعةةدي اليةةا   فقةةد لةةلحظ ارمفةةاو فةة  م ةة ار ال ةةالس لةاالفةةة سةةللج 
د م  يق اللة ة م   أخ ا ف  م حلةة التةدخل اليةا   لةلحظ اعو 10الاللس بهداء م   أخ ي لةتلس  
مةا يد. على فاعلية لة ة الكللج الايد ف  محفيةي ال ةالس علةى  5ا افاف ف  الةتلس  حي  بلد 

 ,Barrishاتلتيال لكللج الاللس بهداء اعدل ماالفته  رةةا اةاء  هةذ  الدراسةة متفقةة مةا دراسةة   
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2012; Levy, 2001 ) ا  اتاتةاعيةةةة لةةدا التالميةةةذ  اي فةة ط الح رةةةة ا قةةة  لتحكةةةين الةهةةار
ابوةةةاء ا علةةةى الوتةةةائج الكةةةابق  ر هةةةا فقةةةد ث ةةةت  ةةةحة    ات ت ةةةا  أثوةةةاء موةةةاا. ال ةةةةال داخةةةل ال افتي جةةةا

الف  ةةية اليا يةةةة االتةةة   صةةةت علةةةى لة ةةةة الكةةةللج الايةةةد فةةة  محكةةةين لةةةةى الكةةةللريا  اتاتةاعيةةةة 
 الالةةةلس - ات تهةةةاء لةةةةد الة ةةةان مو يةةة  - هةةةادة ل لصةةة  التحةةةد  - التةليةةةةا  إم ةةةاو  الةواسةةة ة 

 لدا عيوة من طالس  اي ا   اس ات ت ا  اف ط الح رة داخل ااعة مواا. ا ف ار   ( بهداء

   :ةـــدراســـال اتـــوصيـــوت ةـــالصـــالخ

الة ويةةة اأهةةا التل ةةيا   سةةتقلل ال احيةةة فةة  هةةذا الاةةيء بتقةةدحا خال ةةة مةةا مةةا التل ةةل إليةةه، 
   على مة يا  الدراسة الحالية

 ة:ــــــالصــــــالخ: أوال

االتةة  مةةا م  يقهةةا علةةى ثةا يةةة أطفةةا. مةةن َ ِاي ا ةة  اس  – أظهةة    تةةائج الدراسةةة الحاليةةة
لةةةهن هوةةةاج عالاةةةة اظيفيةةةة إحاابيةةةة مةةةا بةةةين  – ات ت ةةةا  االوشةةةاط ليائةةةد أا الةة  ةةةين لا ةةة  ا  ةةةالة

كةةةللج الايةةةد االتحكةةةن فةةة  لةةةةى الكةةةللريا  اتاتةاعيةةةة لةةةدا طةةةالس اسةةةتادال اسةةةت امياية لة ةةةة ال
الة حلة اتبتدائية َ ِاي ا   اس ات ت ا  االوشاط اليائةد؛ حية  محققةت هةذ  الةالاةة اللظيفيةة بل ةل  
فةة  سةةللج اةيةةا األطفةةا. الةشةةاررين فةة  الدراسةةة؛ فقةةد لةةلحظ أ ةةه فةة  أخةة  أسةة لعين رةةان األطفةةا. 

ذر  لةيةها لةةةى اجلباةلن الةاةةال ، رةةا را ةةت ف ة   القائةةد لالتوةااس ايةةد  أ ية  اسةةتيةالا  للة ةة، يةة 
   لتذري  الاةيا، ارم  ت اللة ة ف  ااعة ا ف ار لالتةيجي ا حااب  الةادي اال ميي 

ا افةى مكةتلا الكةةللريا  رية  الة رةةلس فيهةا لاةيةةا األطفةا. فةة  م حلةة التةةدخ ل التة  مةةا 
مةةةن خةةةال. اسةةةتادال اسةةةت امياية لة ةةةة الكةةةللج الايةةةد مةةةن ا ةةةل  ( س   فيهةةةا اسةةةتادال الةتغيةةة  الةكةةةتقل

ال احيةةة االةةلةةةا ؛ ا لةةك عوةةد الةقار ةةة لة حلةةة الاةة ل القاعةةدي، اعوةةد سةةحب التةةدخ ل ملافةةت ال احيةةة 
عةةةةن م  يةةةةق الةتغيةةةة  فارمفةةةةةت الكةةةةللريا  ريةةةة  الة رةةةةلس فيهةةةةا مقار ةةةةة مةةةةا م حلةةةةة التةةةةدخ ل التةةةة  

ابةةد أن عةاد  ال احيةة االةةلةةا  تسةتادال الةتغية  الةكةتقل فة   اسُتادمت فيهةا الةتغية  الةكةتقل، 
م حلةة إعةاد  التةةدخ ل عةاد ا افةةاف الكةللريا  رية  م رةةلس فيهةا، اهةةذا الت ة ار فة  الوتياةةة التة  مةةا 
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الحصل. عليها ف  م حلة التةدخ ل مؤشةِل  علةى الصةد  االي ةا  فة  فاعليةة الةتغية  الةكةتقل الةتةيةل 
    لت  ار الةالاة اللظيفية بين التدخ ل االكللج ف  ب  امج التةلا

ااد أظهة   الوتةائج أحيةا أن الةتغية  الةكةتقل رةان لةه أثة  إحاةاب  علةى محكةين الكةللريا  
اتاتةاعية ف  بي تين مةليةيتين ماتلفتين داخل الفصل الدراس  اه  بي ة التةليا الةلاه، ابي ة ر فة 

  اتاتةاعية ري  الة رلس فيها ف  م حلةة التةدخ ل التة  مقةلل ا ف ار، فقد م  ر ا افاف الكللريا
ال احيةةة االةةلةةةا  فيهةةا لاسةةتادال الةتغيةة  الةكةةتقل فةة  فتةة   التةلةةيا الةلاةةه، ارةةذلك فةة  فتةة   ر فةةة 
 ا ف ار، اهذ  الوتائج مشي  لفةالية استادال الةتغي  الةكتقل لتحكين لةى الكللريا  اتاتةاعية  

 ات:ــــــــــــوصيــــــثانًيا: الت

  ار  م  يق است اميايا  متولعة ف  مةالاة الكةللريا  رية  الة رلبةة لةدا األطفةا. مةن  ▪
خال. م  يق است امياية لة ة الكللج الايد ما األطفا. خا ة الةذين حةةا لن مةن ا ة  اس 

   ات ت ا  االوشاط اليائد
االةةولجةةة اال ميجةة أثوةةاء التةامةل مةةا األطفةا. حيةة  الته يةد علةةى اسةتادال الةةةةي ا  الةادحةة  ▪

أث تةةت الدراسةةة أ هةةا لهةةا مةةهثي  إحاةةاب  علةةى محكةةين مفاعةةل األطفةةا. ااتةاعيةةا امةليةيةةا  داخةةل 
   اخار  الفصل الدراس 

  ار  مدرجب الةةلةين االةةلةا  على استادال اتسةت اميايا  التةليةيةة رية  التقليدحةة فة   ▪
ريةةة  الة رلبةةةة خا ةةةة مةةةا األطفةةةا. الةةةذين حةةةةا لن ا ةةة  اس ات ت ةةةا  مةةةةالاتها للكةةةللريا  

   االوشاط اليائد
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 عـــــراجـــــة المـــــائمـــــق

 ة:ــــــربيــــــع العــــــراجــــــامل

(  الةهةةةةةارا  اتاتةاعيةةةةةة اعالاتهةةةةةا لا ةةةةة  اس اصةةةةةلر ات ت ةةةةةا  2013أبةةةةةل  جةةةةةد، هيةةةةةال الةهةةةةةدي    
 – الت بيةةة رليةةة مالةةةالةصةةحلس لالوشةةاط اليائةةد اات دفاعيةةة لةةدا أطفةةا. الة حلةةة اتبتدائيةةة  

   1032-1007، 14 بلرسةيد،  اامةة

اتاتةاعيةةة لةةدا األطفةةا. الةةذين (  فاعليةةة ب  ةةامج لتوةيةةة الةهةةارا  2006أحةةةد، الكةةيد علةة  سةةيد    
 لالياةةا جق،  الت بيةةة رليةةة مالةةةحةةا لن مةةن أعةة اف ا ةة  اس  ةةة  ات ت ةةا  االوشةاط اليائةةد  

54 ،1-53   
(  أ ةةاط ا ة  اس الوةلل لةدا األطفةا.  اي ا ة  اس  ةة  2006ال  الاي، إيهاس ع د الةيجةي    
   32-1، 2007، سلج  بو  اامةة-الت بية رلية مالةات ت ا  االوشاط اليائد  

 الةةةدليل الح رةةةة افةةة ط ات ت ةةةا   قةةة  ا ةةة  اس حةةةل. هوالةةةك مةةةا  ةةةله(  1438الحةيةةةدي، مااةةةد    
   ال جاف: دار اامةة الةلك سةلد للوش   للةةلةين ال امل الةلة 

فةاليةةة ب  ةةامج لتوةيةةة لةةةى الةهةةارا  اتاتةاعيةةة لألطفةةا. (  2004     أحةةةد بةةن علةة  الحةييةة ، 
م تةةةةب الت بيةةةةة لةةةةدا. الالةةةةيج  (، رسةةةةالة مااكةةةةتي  موشةةةةلر    ليةةةةا  القةةةةابلين للةةةةتةلاالةتالفةةةةين عق

   ، ال جافالة ب 
فة  خفةى الكةللج الصةف  ر لة ةة الكةللج الايةدر فاعليةة(  1997  الا يب، اةةا.؛ احةةدي،  يجةه  

   254-275( 42  11 الت بلجة،  الةالة  ري  الةواسب
لة ةةة الكةةللج الايةةد فةة  خفةةى الكةةللج الصةةف  (  فاعليةةة 1997الا يةةب، اةةةا.؛ احةةةدي،  يجةةه    

  1  276-253(، 42  11 الت بلجة،  الةالةري  الةواسب  
  القةةاه  : اليائةةد الح رةة  لالوشةةاط الةصةةحلس ات ت ةةا  ا ةة  اس(  2007الدسةةلا ، ماةةدي محةةةد    

 م ت ة ات الل الةص جة  
 ال  ةةة الياليةة(  األردن: دار الف ة   الةةاديين رية  األطفةا. سي لللاية(  1998ال اسان، فارا     

 لل  اعة االوش  االتل جا  
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  مصة : مالةة ال فللةة اليائةد الوشةاط   ات ت ةا  اصلر ا   اس(  2002ال اجتا، ع د هللا  الا    
   58-39(، 2االتوةية،   

 ةاه  (  أث  التةيجةي ال مةيي فة  خفةى م2015اليع  ، سهيل محةلد؛ االقح ا  ، محةد حكن    
ا ةةة  اس عاةةةي ات ت ةةةا  الةصةةةحلس لالوشةةةاط الح رةةة  اليائةةةد لةةةدا ال ةةةالس  اي  ةةةةلبا  

   386-373(، 3  11 الت بلجة،  الةللل ف  األرد ية الةالةالتةلا  
(  فاعلية ب  امج لتوةية الةهارا  اتاتةاعية لةدا األطفةا. الةذين حةةا لن 2006الكيد، أحةد عل     

   53-1(، 54   ، مص  - الت بية رلية مالةمن أع اف  ة  ات ت ا  االوشاط اليائد  
 األطفةا. لةدا اتاتةاعيةة الةهةارا  لةةى لتوةيةة مةدرج   إرشةادي ب  ةامج(  2015الةةار، هتةا     

 رسةةةالة مااكةةةةتي  ريةةة  موشةةةةلر (، اامةةةةة شةةةةق اء،  االوشةةةةاط ات ت ةةةا  اصةةةةلر ا ةةة  اس  اي 
 الةةل ة الة بية الكةلدحة  

 عةلةةة  دليةةةل الح رةةةة افةةة ط ات ت ةةةا   قةةة   اي  األطفةةةا. الكةةةللج مةةةةديل(  2011القا ةةة ، خالةةةد    
 (  عالا ال تب   10 ط االةةلةين لللالدين

ةاليةةةة ب  ةةةامج مةةةدرج   لاسةةةتادال األ شةةة ة الال ةةةفية فةةة  ف  ر( 2010الةةيقةةةل، إبةةة اهيا ع ةةةد الةيجةةةي    
موةيةةة الةهةةارا  اتاتةاعيةةة لةةةدا التالميةةذ  اي ا ةة  اس  ةةةة  ات ت ةةا  االوشةةاط الح رةةة  

   247 –167(، 34   اامةة عين شة ،  -الت بيةرلية  مالةالةف ط  
(  أث  مدرجب سةللر  مة فة  فة  مةالاةة األعة اف 2008الواطلر، مياد  محةد؛ االق عان، اهاد    

-الوفكةةية الدراسةةا  مالةةةاألساسةةية ت ةة  اس  ةةة  ات ت ةةا  الةصةةحلس لالوشةةاط اليائةةد  
   331-303(، 2  18 مص ، 
كةةل   لةةدا (  فةاليةة أسةةللس لة ةة الكةةللج الايةد فةة  خفةى الكةةللج الصةف  ال2008ب رةا ،  جةةاد    

   106-83(، 4  9 االت بلجة،  الوفكية الةللل مالة  مالميذ الص  اليال  األساس 
(  ا ةةةةة  اس اصةةةةةلر ات ت ةةةةةا  2011سةةةةليةان، ع ةةةةةد الةةةةة حةن سةةةةةيد؛ اال و ةةةةةااي، محةةةةةةلد محةةةةةةد    

(، 28   مصةةةة ،  -الوفكةةةة   ا رشةةةةاد مالةةةةةالةصةةةةحلس لالوشةةةةاط اليائةةةةد: التشةةةةاي  الفةةةةار   
22-43   
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  القةةاه  : دار  فكةةية ابحةةل  دراسةةا : ااتمصةةالية اتاتةاعيةةة الةهةةارا   ( 2003  شةةلا ، ط جةة   
 ر جب للوش  االتل جا  

 األسةة اس،  االة اهقةةة،  ال فللةةة فةة  الوفكةةية ات ةة  الا    ( 2001  ع ةةد الةة ةة ، حكةةن مصةة فى  
 القاه  : دار القاه   للوش  االتل جا     الةال  التشاي ، 

اةةة بةين الةهةةارا  اتاتةاعيةةة امقةدي  الةةذا  عيوةة مةةن األطفةةا. الةال(  2002  ع ةدهللا، محةةةد ااسةا  
   37-7( 11  3 الة بية،  ال فللة مالةة   الكةلرجين

ب  ةةةةةةامج رة يةةةةةلم  لتوةيةةةةةة لةةةةةةةى الةهةةةةةارا  اتاتةاعيةةةةةة لألطفةةةةةةا.    ( 2005     ااسةةةةةا، را يةةةةةا محةةةةةةد
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