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 : البحثمقدمة 
تمرر اسسررة التري لرديفا مفرب مارال بالدراب الردماتي بسبرراؤ مفسرية م لمرة 

أخرررح حسرري مرردح ترروافر ماررادر الرردعم المستافررة إلرر   تتبرراين فرري شرردتفا مررن أسرررة
الفعررب هررسه اسررتطاباؤ مبيعيررة متوقعررة تمررر لفررا اسسرررة  ول نفررا تعتبررر  وتمثررب ردود

مرحاررة الت يررل والتعامررب مرر  اإلعاقررة إلرر   تيررر مبيعيررة فرري مررا إذا لررم تاررب اسسرررة
عارري أمفررا حقيقررة واقعررة  ومررن أهررم ردود الفعررب النفسررية الترري تمررر لفررا اسسرررة هرري 

لوالدين برن  الففرب مارال الادمة وهي المرحاة اسولي وتحدث عندما يتم إعالم ا
بالدرراب الرردماتي سررواء بعررد الرروالدة مباشرررة أو فرري سررن متقدمررة في ررو  السبررر بمثابررة 

رر اوحررد    اقاسرري   اصرردمة وخبررر   يعررامي منررو الوالرردا   وت ررو  الارردمة عنيفررة إذا  ام لم 
كامرررو توقعررراؤ الوالررردين لمررريالد مبيعررري توقعررراؤ عاليرررة أو كرررا  المولرررود اسو  أو 

  .رزقوا بو بعد سنواؤ من عدم اإلمطال المولود السح
كسلك اإلم ار ففي مرحاة يستسدمفا الوالدين كإحردح وسرا ب الردفاأل اسوليرة  
ويتضمن عدم تاديق أ  الففب ماال بالدراب الردماتي وكم رار حقيقرة اإلصرابة  

عررردم إلررر   ذلرررك أ  االعترررراب بإصرررابة الرررنفم يررر ذيفم ويفرررددهم  لرررسلك ياطرررن الوالررردا 
إلرر   الواق  واإلم ررار الالشررعورح الررسح يررريحفم كررسلك ياطررن بعرر  ا برراءاالعتررراب برر

التسرروق الفبرري عنرردما يواجفرروا بالحقيقررة الم لمررة مررن أ  النفمررا يستاررل عررن أقرامررو 
بدررر ب وافرررم فإمفمرررا يحررراوال  جاهررردين مفررري حالرررة اإلصرررابة بالدررراب الررردماتي عرررن 

ي يسمعوا من أحدهم االلن من خال  مراجعة العديد من اسمباء االختااصيين ل 
أ  الففرررب تيرررر مارررال بالدررراب الررردماتي وعنررردما يواجرررو الوالررردين حقيقرررة أ  الرررنفم 
ماررال بالدرراب الرردماتي فينتالفمررا شررعور بال ضرري وياقررو  الارروم عارر  المستدررفي 

 .واسمباء أو المعامين بنمفم لم يبسلوا الطفود ال افية لاتعامب م  مد اة الففب
ال اسل وياقي الاوم عاي زوجتو بن  اإلصابة كما أ  ال ضي يم ن أ  ينت

جرراءؤ مررن الساررا ا الورا يررة لفررا أو يم ررن أ  ينتررال اسم ال ضرري وتاقرري الارروم 
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عارري زوجفررا بررن  اإلصررابة قررد متطررو عررن الساررا ا الورا يررة لررو ويدررعر الوالرردا  
مرن الطفراؤ الفبيرة أو الترةويرة أو التنهيايرة مرن أمفرا تتحمرب  ابال ضي والاوم أيض  

لمسررريولية عرررن وجرررود اإلصرررابة لففافرررم وقرررد يدرررعر الوالررردا  باالكتيرررال فررري مرحارررة ا
الحقرة متيطرة معامرراتفم مرن اإلحبراأ واليررني عنردما يدرعرا  أ  ال شرر  يم رن عماررو 

الت يرل والتعرايم مر  اإلصرابة إلر   لاتساا من اإلعاقرة وةعرد ذلرك يارب الوالردا 
المعتقرررداؤ إلررر   ميرررب الوالررردا وذلرررك بعرررد أ  يدرررعر الوالررردين برررالعط  واالستسرررالم ي

 . من السالق مما يعفيفما الراحة والفمنمينة االدينية فيابحا أكثر تدين  
فرالت يل والتعررايم مرر  اإلصررابة بالدرراب الرردماتي هرري رخررر مرحاررة مررن ردود 
الفعب النفسية وهو هدب يسعي المرشد النفسي لتحقيقو لدى والدح الففب الماال 

المرحاررة يتقبررب الوالرردا  إصررابة الففررب بالدرراب الرردماتي بالدرراب الرردماتي  وفرري هررسه 
ترروفير البرررامت الترةويررة والتنهيايررة والنفسررية ويحرراوال  مسرراعدة الففررب إلرر   ويسررعيا 

 . عاي النمو والتعايم وتحسين توافقو ومففومو عن ذاتو
الحظو الباحثة وجود خاب في أداء اسسررة سدوارهرا متيطرة أ  بعر  اسسرر 

 وجود مفب ماال بالداب الدماتي لديفا  كما يعرامي كرب فررد مرن تعامي ك ب من
اسسرررة حسرري دوره ومسرريولياتو مررن وجررود مفررب ماررال بالدرراب الرردماتي فرري أفررراد 

اسسررررة والحظرررو الباحثرررة بعررر  المدررر الؤ والضررر وأ التررري تتعرررر  لفرررا اسسررررة 
سصردقاء كامع ا  اسسرة عن الوسط االجتماعي الداعم والسح يتمثرب فري اسقرارل وا

الاسين يم ن أ  يقدموا العو  لألسرة والدعم النفسي لفا  ويترتي عاي ع لرة اسسررة 
هررسه شررعور الوالرردين بالطفررد ال بيررر بسرربي عرردم دعررم ومسررامدة ا خرررين مررن خررار  
اسسررررة لفرررم ممرررا يطعرررب الوالررردين أقرررب فاعايرررة فررري مسرررايرة الففرررب المارررال بالدررراب 

عاي ذلك أ  ت و  فرص التعام لاففب لامفاراؤ الدماتي وتابية احتياجاتو ويترتي 
أفررراد  والسبررراؤ االجتماعيررة محرردودة فرري خررار  مفرراق اسسرررة  كررسلك تفرررب أدوار

اسسرررررة وعرررر   اسدوار لررررين أعضرررراء اسسرررررة  حيررررل ياقرررري عرررريء العنايررررة بالففررررب 
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مسرراعدة اسل والررسح لرردوره إلرر   الماررال بالدرراب الرردماتي عارري اسم الترري تحتررا 
العمرررب والبقررراء خرررار  المنررر   ويررررح أ  دوره ال يدرررمب العنايرررة المباشررررة  إلررر  يميرررب

 .بالففب الفتقاده السبرة والابر الاسا  يم ناه من ذلك
كررسلك فررإ  الطفررد ال بيررر الررسح تبسلررو اسم لاعنايررة بالففررب الماررال بالدرراب   

اسسررررة  ممرررا أفررراد  الرردماتي يم رررن أ  يحررردث تقاررير فررري أدا فرررا لرردورها مررر  بررراقي
يترترري عايررو حرردوث مدرر الؤ وصررراعاؤ ومررن هنررا يظفررر الساررب فرري أداء اسدوار 
وسروء اسداء الرروييفي  ممررا ير  ر بالتررالي عارري اسسرررة كرسلك مقررا مفرراراؤ العنايررة 
بالففب فقد يدعر الوالدا  بنمفما ال يحسنا  العناية بالففب وليس لديفما مفارة فري 

ر المعاوماؤ وامعدام التطارل الدسارية التعامب م  الففب وكعاقتو وذلك لعدم توفي
التعررب عاري اإلجرراءاؤ التري إلر   والعا اية  مما ي يد مرن أعبراء الوالردين وسرعيفما

 .يطي استسدامفا لتابية احتياجاؤ الففب الماال بالداب الدماتي
وةررسلك فقررد تسررفم اسسرررة فرري مدررنة المدرر الؤ السرراوكية سلنا فررا حيررل امفررا  

فيعريم اسلنراء فري يرب أداء   اصرحي   ار أمنرة لنمرو اسلنراء ممرو  توفر لييرة أسررية تير
 .اسسرةأفراد  وييفي سيء يسوده اإلففرال و التوتر لين

 مدر الؤأ  كثررة ال "Eric Jonsonأريك جومسو  "وقد أيفرؤ متا ت دراسة 
الساوكية والض وأ التي يسببفا الففب المعوق كامو ت يد من التن يراؤ السابية في 

 ( Eric Jonson 1998,) ء الوييفي اسسرح اسدا

أ  وجرود  "Shari Wade et alشرارح واد ورخررو  "كمرا أكردؤ مترا ت دراسرة 
مفررب معرروق يطعررب اسسرررة أكثررر عرفررة لالفررفرال والتف ررك ممررا يررنع س لوفررو  
عاررر  اسداء الررروييفي اسسررررح بمستارررل أبعررراده لرررين اسسرررر العاديرررة وأسرررر اسمفرررا  

 (Shari Wade et al, 1995)ر العادية المعوقين لاالم اسس
أ  سررواء اسداء  "Masahiro tanakaمررا سرراهير وتاماكررا "كمررا أكرردؤ دراسررة 

مرا يسرببو وجرود الففرب المعروق إلر   الوييفي اسسرح في أسر المعوقين كا  يرجر 
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مررن عرريء وافررم  ولرريس بالنسرربة لاوالرردين فقررط وكممررا لألسرررة كافررا لررو كامررو هررسه 
 ,Masahiro Tanaka) .ستقرار والتوافق قبب قدوم الففب المعوق اسسرة تتمت  باال

1996)  
ررر أ  اسداء الرررروييفي  "Alison Hearأليسررررو  هيررررر "أيفرررررؤ دراسرررة  اأيض 

اسسرح لدى أسر المعوقين كا  يتسم بالضعل والقاور في مطاالؤ االستطاباؤ 
 ,Alison Hear) .الوجداميررة والتعبيررر عررن أداء اسدوار اسسرررية وحررب المدرر الؤ

2004) 
 – Glasscockرةيرتررا فررراح  –جالسرر و  "كررسلك أوفررحو متررا ت دراسرررة 

Roberta-fay"  كيل تر  ر خبررة وجرود الففرب مارال بالدراب الردماتي عار  حيراة
اسم حيررل تتحمررب عرريء تقررديم رعايررة إيطاليررة بالففررب الماررال بالدرراب الرردماتي  

حررو  الدرراب الرردماتي لتحسررين تقرروم لتقررديم الرردعم االجتمرراعي واهتمررامفم برراالمالأل 
 (Glasscock – Roberta-fay, 1997) جودة الحياة لدى اسمفا 

ررررر حاجرررررة أسرررررر  "Kandall-Robbieكامررررردا  وروةررررري "أيفررررررؤ دراسرررررة  اأيض 
 Kandall. )تقديم الدعم اسسرح والتدرييإل   اسمفا  الماالين بالداب الدماتي

Robbie, 1991) 
مررن اإلرشرراد النفسرري يسررفم فرري تحسررين وجررود مرروأل إلرر   لررسلك دعررو الضرررورة

و   اسداء الرروييفي اسسرررى و تحسررين التوافررق وتقرردير الررساؤ لرردى هرر الء اسمفررا 
هرسا يررتم تحقيقررة بإسررتسدام اإلرشرراد اسسرررح الررسح  بررو مطاحررو و فاعايتررو فرري مطررا  

ر  البحوث والدراساؤ النظرية  اكبيرر   اأمرا المطرا  التفبيقري و العماري فقرد حقرق مطاح 
توجررد م سسرراؤ و مراكرر  خرردماؤ مفسررية تقرروم لتقررديم خدمررة اإلرشرراد اسسرررح  حيررل

 .لألسر في الدو  المتقدمة
وعاررر  الررررتم مرررن مطرررا  اإلرشررراد اسسررررح فررري المطرررا  النظررررح و النظررررح و 
التفبيقي إال أمو لم ياق  اإلهتمام ال افي في مار و الدو  العرةيرة التري تعرفرو 
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أما مطا    منظور خدمة الفرد و خدمة المطتم لإلرشاد اسسرح و تتعر  لو من 
و عارر    عاررم الررنفس فدراسرراؤ اإلرشرراد النفسرري اسسرررح ت رراد ت ررو  محرردودة لا ايررة

مراكرر  أو عيرراداؤ مفسررية  -فرري حرردود عاررم الباحثررة –المسررتوى التفبيقرري ال توجررد 
 .تفبق لرامت اإلرشاد النفسي اسسرح في مار
لنفسرري اسسرررح و تن يراتررو اإليطاليررة و كررب هررسه اسمررور مررن أهميررة اسرشرراد ا

الث ررراؤ الموجررودة فرري الدراسرراؤ العرةيررة فرري هررسا المطررا  و الث ررراؤ الموجررودة فرري 
محاولة إرشاد اسسر التي لديفا سوء أداء وييفي إل   الواق  الميدامي دعو الباحثة

  .لتحسين التوافق وتقدير الساؤ لدى ألنا فم الماالين بالداب الدماتي
 : البحثلة مشك 

مرررن خرررال  االحت رررا  المباشرررر لاباحثرررة لررربع  أسرررر  البحرررلمبعرررو مدررر اة 
حيل تعمرب الباحثرة كمعامرة ريرا  أمفرا  فر  اسمفا  الماالين بالداب الدماتي 
جامررري إلرر   أمفرررا  ماررالين بالدرراب الررردمات  مدرسررة تطريبيررة ومررررؤ بسبرررة تعارريم

لرديفم  ين بالدراب الردمات الماال وجدؤ أ  بع  ه الء اسمفا  اسمفا  العادين
توافق مفسي واجتمراعي جيرد كرسلك تقرديرهم لرساتفم مرتفر  لينمرا الحظرو الباحثرة أ  
بعرر  اسمفررا  الماررالين بالدرراب الرردماتي يعرراموا مررن سرروء توافررق وتقررديرهم لررساتفم 

وجود خاب ف  هسه اسسر إل   منسف  رتم تدابو اإلصابة في الحالتين مما يدير
ا لويا ففرررا تطررراه هررر الء اسلنررراء ممرررا دعرررا الباحثرررة لابحرررل فررر  و تقارررير فررر  ادا فررر

جوامرري القاررور عنررد هرر الء اسسررر تطرراه ألنا فررا ومررا يطرري أ  تقرروم بررو هررسه اسسررر 
من تواصب أسرح وكشرباأل حاجراؤ مفسرية وتحقيرق ممرو اجتمراعي وشساري وتقرديم 

  بنلنا فرررا لاوصرررو  االررردعم والمسرررامدة اسسررررية وقيرررام اسسررررة بندوارهرررا اسسررررية سرررعي  
لتحسرررين التوافرررق  اتقررردير ذاؤ مرتفررر  وكرررسلك سرررعي  إلررر   المارررالين بالدررراب الررردماتي

 .النفسي واالجتماعي لف الء اسمفا 
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اهتمامفرا بمعردالؤ  بحروثالحظو الباحثة من خرال  امالعفرا عاري ال اأيض  
امتدرار الظرراهرة والعوامررب المسررببو لفررا وتدسيارفا والعوامررب المسررببة لفررا والمرتبفررة 

واهتمررو الدراسرراؤ بإعررداد لرررامت عالجيررة فرري المطررا  الحركرري لمسرراعدة هررسه . لفررا
الفيررررة  وةررررالتعرب عارررري الساررررا ا المميرررر ة لفررررا وةساصررررة الساررررا ا الحركيررررة 
واهتمو بالتعرب عاي الحاجاؤ التعايمية لألمفا  الماالين بالداب الدماتي  كما 

ب الررردماتي فررري بعررر  اهتمرررو بعررر  الدراسررراؤ اسجنبيرررة لدراسرررة المارررالين بالدرررا
كامرردا  وروةرري  Kandall Robbie القرردراؤ المعرفيررة والحركيررة وقررد أشررارؤ دراسررة

أ  اسمفررررا  الماررررالين بإعاقررررة صررررحية وجسررررمية وهرررري الفيررررة الترررري إلرررر   (0110)
تعاررم مفرراراؤ االعتمرراد عارري إلرر   تدررتمب عارري فيررة الدرراب الرردماتي  لررديفما حاجررة

)  .تقررررديم الرررردعم والترررردريي ل برررراءإلرررر   الرررردعم النفسرررري وحاجررررةإلرررر   الررررساؤ وحاجررررة
Kandall Robbie,1991 )  

مركررر   Interstate Research Associatesكمرررا أشرررارؤ دراسرررة أجراهرررا 
أ  اسمفررررا  الماررررالين بالدرررراب ( 0111)المعاومرررراؤ العررررالمي لألمفررررا  والدرررربال 

 ,Interstate Research Associates) .الردعم اسسررح إلر   الردماتي لرديفم حاجرة

1993: 3)  
في حدود عام الباحثة دراساؤ عرةيرة أو أجنبيرة حاولرو إعرداد  لينما ال توجد

لرمررامت إرشررادح لتنميررة اسداء الرروييفي اسسرررح سسررر اسمفررا  الماررالين بالدرراب 
الرردماتي والتعرررب عارري أ ررر ذلررك البرمررامت فرري التوافررق وتقرردير الررساؤ لرردح هرر الء 

إلشرباأل  ااسداء الوييفي عند هسه اسسر سعي  دراسة إل   اسمفا  مما دعي الباحثة
احتياجاؤ هر الء اسمفرا  وتفترر  الباحثرة أ  اسداء الروييفي اسسررى هرو السربي 

فرر  سرروء توافررق هرر الء اسمفررا  وفرر  تقرردير الررساؤ المررنسف  لررديفم لرررسلك  الررر يس
تسررررع  الباحثررررة لتنميررررة اسداء الرررروييفي اسسرررررى سسررررر هرررر الء اسمفررررا  الماررررالين 

مما ساعد عار  يفرور . لتنمية توافقفم وتنمية تقديرهم لساتفم اداب الدماتي سعي  بال
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عارر  ذلررك فررإ  مدرر اة الدارسررة يم ررن أ  تتحرردد فرر   االحاليررة وةنرراء   البحررلمدرر اة 
 :التالي الر يسالس ا  

ما فاعلية تطبيق برنامج إرشادي لتنمية األداء الوظيفي األسرى لدى أسر 
ل الااادماغي فاااى التوافاااق وتقااادير الاااذات لااادى هاااؤالء األطفاااال المصاااابين بالشااال

 األطفال؟ 
 :البحثهدف 

فاعايررة لرمررامت إرشررادح لتنميررة اسداء الرروييفي اسسرررح لرردى  التعرررب عارر  -
أسرررر اسمفرررا  المارررالين بالدررراب الررردماتي فررر  التوافرررق وتقررردير الرررساؤ لررردى هررر الء 

 . اسمفا 
اسداء الررررروييفي  إسررررتمرار فاعايرررررة لرمررررامت إرشررررادح لتنميررررة التعرررررب عارررر  -

اسسرررح لرردى أسررر اسمفررا  الماررالين بالدرراب الرردماتي فرر  التوافررق وتقرردير الررساؤ 
 . لدى ه الء اسمفا 

 : البحثأهمية 
 :األهمية النظرية

عا  أهمية اسداء الوييفي اسسرى لاففب المارال بالدراب  تاقي الضوء - 
  الدماتي ومدى

 .اءارتبامو لتوافق وتقدير ذاؤ ه الء اسلن 
إ راء الم تبة العرةية لدراسة عن فية هامة من الفيراؤ الساصرة وهري فيرة  - 

 .الداب الدماتي
 : األهمية التطبيقية

فر  اسرتسدام البرمرامت مر  أسرر هر الء  البحلتتمثب ف  االستفادة من متا ت  
تحسين معاماة اسسر م  ه الء إل   اسمفا  الماالين بالداب الدماتي مما ي دح
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تحسرررين اسداء الررروييفي اسسررررى وتحسرررين التوافرررق النفسررري إلررر   وةالترررالي اسمفرررا 
 . واالجتماعي لف الء اسمفا  م  أسرهم وكسلك تحسين تقديرهم لساتفم

 : التعريفات اإلجرائية للدراسة
 Family functional: األداء الااااااااوظيفي األساااااااارى  -1

performance: 
سسرة ف  القيرام لويا ففرا مرن يعني اسداء الوييفي اسسرى أساول ومريقة ا

أجررررب تحقيررررق أهررررداففا وتاياتفررررا  وترررروفير المتفابرررراؤ اسساسررررية والحاجرررراؤ النفسررررية 
والترةوية سلنا فا من خال  التفاعب والتواصب لين أفرادها والقيام باسدوار اسساسية 

والارررراعاؤ داخافررررا وكشرررباأل حاجرررراؤ ألناءهرررا ومسررررامدتفم ودعررررم  مدرررر الؤوحرررب ال
سرميرة ألرو الحسرن  ) مو الدساي واالجتماعي والضربط والتنظريم لرديفم جوامي الن

4112 :0412 ). 
 :Cerebral Palsyالشلل الدماغي  -2

مطموعة من االفرفراباؤ العاربية تيرر الورا يرة تنرتت عرن إصرابة المنفقرة 
وةاررفة عامررة . فرر  الررتح م فرر  العضررالؤ اإلراديررة االحركيررة فرر  المرر  تسرربي عفب رر

أو  Rubellaمثررب الررروةيال )ن عوامررب مثررب العرردوى قبررب الوالديررة تنررتت اإلصررابة عرر
فر  الرردم  االمفاررا   RHوالعامرب الريسيسرري عرردم تما رب عامررب ( الحاربة اسلماميررة

قبب اسوا  عن المديمة  عدم النضت  الن يف المسي الداخاي  فرأ البيادوةين فر  
اررة إصررابة الرررأي بعررد الرردم  واالفررفرال التسررممي والرروالدة العسرررة  وفرري حرراالؤ قاي

 قفررراأل) وتتضرررمن اسعررررا  التدرررنت والحركررراؤ تيرررر المسررريفر عايفرررا . الررروالدة

athetosis  ) والمدررررية المتما اررررة والحررررديل الحاقرررري وفرررري بعرررر  الحرررراالؤ النوةرررراؤ
ل  اوالعيررول البارررية وفقرردا  السررم  والتساررل العقاي ويعرررب الماررفام اختاررار  

(C.P.).  
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 (111: 0111فافي  جالر عبد الحميد و عالء ك)
 :Adjustmentالتوافق  -3

يعررب التوافرق بنمرو إعتمراد الففرب عار  مفسرو و " راسرب كاسريب" عرفو 
اإلمفرررراد و إلررر   إحساسرررو بقيمترررو و شرررعوره بالمتمررراء و التحررررر مرررن الميرررب

اإلعتررررراب بالمسررررتوياؤ اإلجتماعيررررة و إكتسررررال المفرررراراؤ اإلجتماعيررررة و 
و عالقتررررو بنسرررررتو و مدرسررررتو   تمرررر  التحرررررر مررررن الميررررو  المضررررادة لامط

 .أ  الحالررة الاررحية لاففررب جيرردة و حواسررة سررايمةإلرر   باإلفررافة  جيرردة
 ( 1 :0111مافف  دمحم كامب  )

  :Self Esteemتقدير الذات  -4
بنمو ذلرك التقيريم  تقدير الساؤ Cooper Smith  ((1967يعرب كوةر سميل

عارق لساترو ويررى أ  هرسا المففروم يعبرر السح يتوصب إليو الفرد ويتمناه عرادة فيمرا يت
عررن اتطرراه موافقتررو أو عرردم موافقتررو مررن جررامبي الفرررد تطرراه ذاتررو كمررا يرررى أيضررا أ  

مردى اعتقراد الفررد فري ذاترو باعتبارهرا ذاترا قرادرة ماجحرة ذاؤ إل   هسا المففوم يدير
 أهمية أو شن  ما كما يعتقد أيضا أ  الفرد يتوصب في وقو ما من مراحرب مفولترو

تقيرريم ذاترري عررام بسارروص مرردى قيمتررو وكفايتررو  ررم يظررب هررسا المففرروم إلرر   المب رررة
فررراروق عبررردالفتا  و دمحم ) فررري اعتقررراد الفررررد وكدراكرررو لعررردة سرررنواؤ تاليرررة امسررربي   ا الت ررر

 (. 1 :0110  الدسوقي 
 : البحثمنهج 
التطريبررري وتسرررتسدم الدراسرررة تارررميم  رررالث مطموعررراؤ  المرررنفت البحرررلتتبررر  
 .يبية ومح ية م  اختبار قباي وةعدح وتتبعيفابفة وتطر 
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 : محددات الدراسة
 : عينة الدراسة( أ)

سرنة ( 04-1)تترراو  أعمرارهم   وأسررهم ال  مفر( 40)مرن البحرلعينة  وت وم
أمفررا  ماررالين ( 1)مطموعررة تطريبيررة    ررالث مطموعرراؤ بالتسرراوح إلرر   مقسررمين

ارالين بالدراب الردماتي أمفرا  م( 1)مطموعرة فرابفة    وأسرهم بالداب الدماتي
 .أمفا  أسوياء وأسرهم( 1)و مطموعة مح ية   وأسرهم 

وأمفا  المطموعة التطريبية و المطموعة الضابفة ماالين بالداب الدماتي 
إال أ   اجرررد   احيرررل ي رررو  النمرررو الحركررري فررري هرررسا النررروأل بفيي ررر Moderateالمتوسررط

كرررة العضرررالؤ الدقيقرررة اسمفررا  المارررالين برررو تتفرررور لرررديفم القررردرة عاررري فررربط حر 
 .ويتعامو  المدي باستسدام أدواؤ مساعدة

  :المحددات الزمنية( ب) 
حيرل أمرو   تم تفبيق البرمرامت عار  الوالردين فري مردة سربعة شرفور و مارل

 .دقيقة 11-21و كامو مدة الطاسة تتراو  لين  تم مقالاة الوالدين مرتين أسبوعيا
 : المحددات المكانية( ج)

قسرررم ذوى االحتياجررراؤ )جمعيرررة رسرررالة فررررأل مارررر الطديررردة  ترررم التفبيرررق فررري
 (.الساصة
 : البحثأدوات  (د)
 ( 0111)إعداد سميرة الو الحسن مقياي اسداء الوييفي لألسرة -0
إعرررداد راسررريب كاسررريب تعريررري مارررفف    قا مة مالحظة ساو  الففب  -4
 (0111)دمحم كامب
اروق عبرررد الفترررا  كررروةر سرررمل تعريررري فررر إعرررداد  مقياي تقدير الساؤ  -1

(0110 ) 
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لرمامت إرشادح لتنمية اسداء الوييفي اسسرح سسر اسمفا  الماالين  -2
  (اعداد الباحثة)بالداب الدمات  

 : األساليب اإلحصائية
 .أستسدمو الباحثة اإلحااء الالبارامترى 

 1ويا وكسن  "Wilcoxon"اختبار  -
 ."ما  ويتني Mann-Whitney" اختبار -
 0 البيامية ا اسش  -

 :البحثنتائج 
توجرررد فرررروق ذاؤ داللرررة إحارررا ية لرررين درجررراؤ القيررراي القباررري و  -1

اسداء ) البحررررلدرجرررراؤ القيرررراي البعرررردح لامطموعررررة التطريبيررررة فرررري كررررب مت يررررراؤ 
  .(تقدير الساؤ–التوافق  –الوييفي اسسرى 

توجد فروق ذاؤ داللة إحاا ية لرين درجراؤ المطموعرة التطريبيرة  -2
اسداء ) البحررلموعررة الضررابفة فرري القيرراي البعرردح فرري كررب مت يررراؤ ودرجرراؤ المط

 .(تقدير الساؤ –التوافق  –الوييفي اسسرى 

توجد فروق ذاؤ داللة إحاا ية لرين درجراؤ القيراي البعردح و درجراؤ  -1
( التوافق –اسداء الوييفي اسسرى )القياي التتبع  لامطموعة التطريبية في مت يرح 

  (.تقدير الساؤ ) داللة إحاا ية في مت ير توجد فروق ذاؤ و ال
ال توجد فروق ذاؤ داللة إحارا ية لرين درجراؤ المطموعرة التطريبيرة و  -2

اسداء ) البحرررلدرجررراؤ المطموعرررة المح يرررة فررري القيررراي البعررردح فررري كرررب مت يرررراؤ 
  (.تقدير الساؤ  –التوافق  –الوييفي اسسرى 

 

 
 


