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ىدفت الدراسة الى التعرف عمى فعالية برنامج ارشادى لتحسين جودة الحياة 
لدى عينة من أميات االطفال ذوى اضطراب النشاط الزائد والتحقق من فعالية برنامج 
ارشادى قائم عمى فنيات اإلرشاد اإلنتقائى مع االميات بمحافظة البحر األحمر 
لتحسين جودة الحياة ، والتحقق من استمرارية فعالية البرنامج االرشادى اإلنتقائى بعد 

االطفال ذوى  ( أم من اميات61من )نة الدراسة فترة المتابعة. وقد تكونت عي
وتم  عاما 54-03بمحافظة البحر تتراوحت اعمار العينة من اضطراب النشاط الزائد

اعداد الباحثة  ذوى اضطراب النشاط الزائدمقياس لجودة الحياة الميات استخدام 
يم ( وذلك لمجانسة مجموعات عينة الدراسة قبل البرنامج. وعميو تم تقس9362)

تطبيق وبعد العينة إلى مجموعتين: المجموعة الضابطة ، المجموعة التجريبية 
بمحافظة البحراألحمر توصمت  ذوى اضطراب النشاط الزائدالبرنامج عمى اميات 

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات رتب الدراسة إلى النتائج التالية : 
ة عمى مقياس جودة الحياة بابعاده فى والضابط  درجات افراد المجموعة التجريبية

القياس القبمي، التوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات رتب درجات افراد 
المجموعة الضابطة عمى مقياس جودة الحياة بابعاده فى القياسين القبمى والبعدى، 
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات رتب درجات افراد المجموعة 
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توجد فروق  ة عمى مقياس جودة الحياة بابعاده فى القياسين القبمى والبعدى،التجريبي
ذات داللة احصائية بين متوسطات رتب درجات افراد المجموعة 

لفرض اوالضابطة عمى مقياس جودة الحياة بابعاده فى القياس البعدي ،  التجريبية
ت افراد الخامس التوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات رتب درجا

 المجموعة التجريبية عمى مقياس جودة الحياة بابعاده فى القياسين البعدى والتتبعى.
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Abstract 

The goals of this study comprise identifying the 
effectiveness of a counseling program conducted on a sample 
of Mothers of children with Hyperactivity for a higher quality of 
life, ensuring the effectiveness of a selective counseling 
program conducted on Red Sea mothers Mothers of children 
with Hyperactivity in order for them to enjoy good quality of life, 
and further ensuring the continuity of such effectiveness at the 
end of an observation period. The study was conducted on a 
sample of 15mothers (aged between 30 and 45 years) whose 
children had joined local autism centers within Red Sea 
governorate. The following rating scales were used by the 
researcher A quality of life rating scale (The researcher - 
2019) for pre-program consistency of the sample group: The 
sample was divided into a Control Group and an Experimental 
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Group. After the program had been applied to Red Sea 
mothers Mothers of children with Hyperactivity, the study 
indicated the following (on the ‘quality of life rating scale’): 
1. Statistical differences in average marks between Control 
Group and Experimental Group (pre dimensional measurement) 
2. No statistical differences in average marksbetween the 
Control Group members (pre and post dimensional 
measurements)  
3. Statistical differences in average marks between the 
Experimental Group members (pre and post dimensional 
measurements)  
4.Statistical differences in average marks between Control 
Group and Experimental Group (post dimensional 
measurement)  
5. No statistical differences in average marks between the 
Experimental Group members (post and consecutive 
measurements) 
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 ةـــــدمــــقـم
يعد إضطراب فرط الحركة من األمور التى تشكل لبعض األسر مصدر 

ك فإن ارشاد الوالدين لمقمق والضغوط النفسية والنظرة غير االيجابية لمحياة لذل
واالستمتاع بيا فى ظل اضطراب   وخاصة األم ومساندتيا لتحسين جودة الحياة لدييا

 النشاط الزائد البنيا والعمل عمى الحد من تاثيرىا النفسى ضروره حتميو.
يعتبر النشاط الزائد من المشكالت السموكية التي يعانى منيا األطفال  

زعاج المحيطين بالطفل، حيث يعانى من ىذا ويشكل مصدرًا أساسيا لضيق و  توتر وا 
المشكمة أولياء  األمور والمعممون والتالميذ، ومما ال شك فيو أن سموك ىذا الطفل 
ومستوى نشاطو الزائد قد يؤثر عمى استجابات الوالدين والمعممين والقائمين عمى 

نموه ومستقبمو رعاية الطفل وعمى أسموب معاممتيم لمطفل مما يؤثر بالتالي عمى 
 ( 9333،09التعميمي واالجتماعي فيما بعد )جمال الحامد، 

فنشر الوعى بين أميات األطفال النشاط الزائد عن معنى اضطراب فرط 
الحركة وتوضيح خصائص ىذا االضطراب والمشكالت التى تترتب عميو لدى 

دة يكمن فى ع  األطفال يعتبرمفتاح النجاح ألى محاولة عالجية أو تنموية
القرناء  -األخوة  –الوالدين  -المعمم أو المربى –عناصروىى ) األخصائى 

 المخالطين لمطفل ثم الطفل نفسو(.
مرحمة الطفولة ىي المرحمة العمرية التي من السيل اكتساب الطفل 
السموكيات المرغوب فييا وتنمية قدرتو العقمية والميارية بسيولة ويسر في ضوء 

  لتي يعيش فييا.استعداداتو والبيئة ا
يرى الكثير من الباحثين اىمية االتجاه الى دراسة اسرة الطفل ذوى النشاط 

 (Palacios,2004 & Gross,2004الذائد وبشكل خاص األم )
حيث أن األميات ىم األكثر تأثر ومعاناه بسبب أطفالين ألنين يتحممن األعباء 

 معظم 
من عدم االحساس بالسعادة  وليذا ولما تعانيو أم الطفل من مشكالت نفسية

وعدم الرضا عن الحياه وتضيور العالقة االسرية واالجتماعية وسؤء الصحة البدنية 
وبالتالى تؤثر عمى رعايتيا لطفميا فالبدمن توفير مساعدة متخصصة وخدمات 
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ارشادية مناسبة تمكن االم من تحسين جودة الحياة وتقوية حياة األسرة فتزويد االم 
رشادية وميارات تعامل فعالة لتحسين جودة الحياة لتمكنيا من مواصمة بالبرامج اال

 جيودىا واستعادة طاقتيا لرعاية طفميا ذوى اضطراب النشاط الذائد
 ةــــراسكمة الدــــــمش

)نادية  النفسي والرضا بالحب واألمن شعوره تتضمن الفرد حياة جودة إن
 (4 ،933٢الجميل،

 الحياة و من جودة تحديد في اىمية كثراأل يى الذاتية المؤشرات حيث ان
 االجتماعي والقيم الترابط عمى الدالة االجتماعية فالجوانب ، الموضوعية المؤشرات
 النفسية من المتغيرات وغيرىا االجتماعي السموك عمى الدالة والمعتقدات االجتماعية

 ) &   (others,2002,355-371 االفراد . عند الحياة لجودة التنبؤية العوامل من
Bowling 

 تمنحين التي الجيدة ىي االجتماعية والعالقات المناسبة البيئية الظروففإن 
  (Ryff,1981, 16)   الحياة بجودة اإلحساس عمى القدرة

الشك أن كل أم تتطمعن بميفة وشوق كبيرين الى ذلك الطفل المنتظر قدومو 
والحالة النفسية التى يتمتع   ألمويمثل ذلك بالممارسات السموكية التى تظير عمى ا

بيا والتى تظير استعدادىما الستقبال ذلك الطفل ومن ىذه المظاىر اىتمام 
بنفسيا لممحافظة عمى حمميا وصحة جنينيا ويظير ذلك فى ادائيا الحذر  األم 

لمياميا الوظيفية فى البيت ومراجعتيا المستمرة لمطبيب المختص ولكن تعتبر المحظة 
فييااكتشاف اعاقة الطفل فى االسرة مرحمة حاسمة فى حياة االسرة التى يتم 

حيث انيا تعود الى احداث تغيير جذرى عمى   وافرادىا.وتعود اىمية ىذه المرحمة من
مسار الحياة النفسية واالجتماعية وحتى السموكية لموالديين وخاصة األم و كذلك لكل 

 (622٢فرد من افراد االسرة .) فاروق صادق ،
ما أكدت الدراسات إلى أن االميات ىن اكثر افراد االسرة تعرضا لمضغوط ك

النفسية حيث ممكن مالحظة ذلك من خالل المظاىر السموكية التى تبدو عمى 
االميات كمشاعر الذنب الرفض المستمر لمطفل ، الحماية الزائدة ، حبس الطفل 

نعزال عن الحياة بالمنزل وعدم اظياره لمناس ، الشعور بفقدان الطفل ، اال
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القدرة عمى التخيل   االجتماعية، الشعور بالعدوانية والنقص ، اليروب من الواقع عدم
او مواجية الحقيقة، عدم االنسجام النفسى بين الوالدين ومع بقية افراد االسرة كما 
يالحظ من االمور اليامة التى تنتج عن الضغوط النفسية التى يحدثيا وجود طفل 

 الزائد فى االسرة  ذوى النشاط
فمشكمة النشاط الزائد من أىم المشكالت السموكية التى تناوليا العديد من 
الباحثين فى مجال عمم النفس والطب النفسى لألطفال، والتى تنتشر بين األطفال فى 
مرحمة الطفولة، فالطفل زائد النشاط دائما كثيرالحركة ويالحظ ذلك من خالل خروجو 

شرح المعمم، عدم المعب بيدوء  االنتقال من عمل الى أخر دون من المقعد اثناء 
االنتياء منو، عدم طاعة الوالدين أو الكبار، عمي عالقةغير جيدة بأقرانو، دائما 
مندفعا فى كل تصرفاتو دون تفكير، ولذلك كان يجب العمل عمى مساعدة اآلطفال 

العالج المبكرالن عدم زائدى النشاط لمتخمص من ىذه المشكمة السموكية عن طريق 
معالجة ىذه المشكمة فى مرحمة الطفولة يمكن ان تؤدى الى مشاكل فى التحصيل 

 (9331،61واإلنجاز فى المراحل العمرية التالية. )شيماء فكرى،
فى نظريتو عن اضطراب النشاط الزائد  Barkley (1990وعرفو باركمى )

يذية قد يؤدى الى قصور فى عمى انو اضطراب فى منع االستجابة لموظائف التنف
تنظيم الذات وعجز فى القدرة عمى تنظيم السموك اتجاه االىداف الحاضرة والمستقبمة 

 (9334،6٢مع عدم مالئمة السموك بيئيا .) مشيرة اليوسفى،
حيث تزايد نسبة انتشار النشاط الزائد بين األطفال عموما ولدى أطفال فضال   

ر، إلى جانب العديد من اآلثار السمبية لمنشاط الزائد عن زيادة ىذه النسبة لدى الذكو 
عمى الطفل واألسرة والمدرسة، وعمى ذلك فإن نسبة انتشار النشاط الزائد كبيرة جدا 
وتتزايد في العالم العربي، وفي مصر تحديد ويسبب بعض انماط السموكيات 

فل بكثرة المضطربة والتى تنشا بسسبب ضغوط سمبية عمى األم حيث يتسم ذلك الط
التممل ونقص االستقرار واليدوء وقصور اإلنتباه ونقص االصدقاء وصعوبة اتخاذ اى 

ومما يزيد من الضغوط   ميمة موجو لو وىذا يمثل ضغوط نفسية سمبية عمى األم .
أن يصدر الطفل انماطا سموكية غير سوية تسبب إيذاء نفسية او ايزاء   النفسية لألم

القمق   .  ج لموالدين ويسبب التوتر فى بعض األحياناالخرين مما يسبب االحرا
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الزائد عند االباء عمى مصير طفميم وذلك لعدم قدرتو عمى تحمل المسئولية او 
 االعتماد عمى الذات 

شعور الوالدين بالنقص االجتماعى عن باقى االباء ىذه المشاعر تعمل عمى 
 عرقمة سير البرنامج الذى يوضع لمطفل

أم الطفل ذوى اضطراب النشاط الذائد لمحياة التى تعيشيا  ادراك  قد تؤثر
وتتمتع بما فييا من امكانات وموارد متاحة عمى جودة الحياة لدييا واشار 

( عمى مستوى جودة الحياة التى يدركيا  Baumagarten, 2004 بايومجارتين)
كم فى المشاعر الفرد يرتبط بالنمو اإلنفعالى والتحكم فى المشاعر السمبية لمفرد والتح

السمبية لمفرد فمفيوم جودة الحياة يشير الى الصحة الجيدة أو السعادة او تقدير الذات 
 ( Cummins,1997,373او الصحة النفسية .)  او ارضا عن الحياة

كماأن جودة الحياة تتضمن الوظائف الجسمية المتمثمة فى انجاز 
االفكار واالنفعاالت والحياة اليومية، والوظائف النفسية المتمثمة فى   الميام

-Donvon,1998,1193االجتماعية والبيئية والرضا عن الحياة بشكل عام .)
1192) 

حيث أن ىؤالء األطفال يميمون إلى الفوضى في الفصل فيم يصدرون العديد 
من السموكيات غير المرغوبة التي تعوق تعمميم وتعمم أقرانيم في الفصل، مما يؤدى 

نجاز أقرانيم االكاديمى والمعرفي )ذلك إلى انخفاض  ـ  659: 600إنجازىم وا 
652.) 

والواقع أن مشكمة النشاط الزائد وما بيا من أعراض مثل: )فرط الحركة، 
شرود الذىن، االندفاعية( ليست مشكمة مدرسية فقط، بل ىي مشكمة حياتية فيي ال 

 تؤثر وال تتداخل مع حياة الطفل 
واالرشاد الميات الطفل ذوى النشاط الذائد التى فمن الضرورى تقديم التوجية 

تساعدىم عمى التعامل مع اطفاليم ورعايتيم الرعاية المناسبة فى ظل حياة نفسية 
ولذلك فان عممية التدخل االرشادى تصبح أمرا ضروريا   افضل لالم  واجتماعية

لدى   والدراسة الحالية محاولة لمتدخل االرشادى والذى ييدف الى تحسين جودة
 أميات النشاط الزائد.
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وليذا يمكن تحديد مشكمة الدراسة فى اإلجابة عمى السؤال التالىما فعالية برنامج  
 ارشادى فى تحسين جودة الحياة لدى عينة من أميات اطفال النشاط الزائد ؟

 ةــــــداف الدراســــــأى 
 ىدفت الدراسة الى

ة الحياة لدى أميات ذوى النشاط تحديد مدى فعالية برنامج ارشادى لتحسين جود .6
 الزائد من خالل المعالجة اإلرشادية واإلحصائية لممجموعة التجريبية.

التعرف عمى مدى استمرارية اثر البرنامج االرشادى االنتقائى فى تحسين جودة  .9
 الحياة لدى عينة الدراسة.بعد االنتياء من الجمسات اإلرشادية واثناء فترة المتابعة.

من نتائج الدراسة فى تقديم الخدمات االرشادية لتحسين جودة الحياة االستفادة  .3
 ألميات األطفال ذوى النشاط الزائد فى مجتمعات متشابو لمجتمع الدراسة.

 ةـــــمية الدراســــاى
 تتضح أىمية الدراسة من خالل :

 أ ـ األىمية النظرية.  
 ب ـ األىمية التطبيقية. 
 أ ـ األىمية النظرية : 

 ص األىمية النظرية فيتتمخ
ذوى النشاط الزائداليمكن أن تؤتى  إن برامج اإلرشاد والعالج النفسى لدى الطفل. 6

ثمارىا وال تحقق نجاحيا إالمن خالل اشراك ام طفل النشاط الذائد النيا عنصر 
محورى وتتوقف فعالية ىذا االشراك عمى ممارسة االم لمحياة ونظرتيا ليا بشكل 

ن تحسين جودة الحياة الميات اطفال النشاط الذائد من خالل صحيح ومن ثم فا
برنامج ارشادى مقدم لالميات ىى محاولة لتحسين فعالية برامج االرشاد المقدمة 

 لمطفل ذوى النشاط الزائد أيضا .
إن عدم التدخل اإلرشادى لتحسين جودة الحياة قد يؤدى الى زيادة النظرةالسمبية . 9 

ة وعدم السعادة الى حد ال تستطيع األم أن تؤىميا امكانتيا وعدم الرضا عن الحيا
 وممارسة الصحة النفسية.   الى حدود التحمل وميارات المواجية االجتماعية
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 ب ـ األىمية التطبيقية:
 تتحدد األىمية التطبيقية فيما يمي :

 . تصميم برنامج ارشادى انتقائى لتحسين جودة الحياة  لعينة من اميات النشاط6
الزائد وتطبيق البرنامج ييدف إلى تحسين جودة الحياة لدى عينة الدراسة ، مما 

 يساىم عمى التفاعل اإليجابى مع الحياة وتحقيق التوافق الشخصى واإلجتماعى
ـ نتائج الدراسة التي يمكن أن تسيم من الناحية التطبيقية فى امكانية استفادة  9

اإلرشاردى من ىذه الدراسة وتطبيق  المتخصصين والباحثين والممارسين لمعمل
خطواتيافى حاالت اخرى كما يمكن أن تكون دعوة وتشجيع لممتخصصين 
لتكثيف الجيودالعممية فى ىذا المجال وكذلك لفت النظار إلى اىمية مثل ىذه 

 الموضوعات وأىمية الدراسات التى تعتمد عمى البرامج اإلرشادية.  
 ةـــــاسات الدر ـــــمصطمح
 ط الزائد:النشا

   Hyperactivityىو النشاط الزائد تعريف النشاط الزائد إجرائيا 
في ضوء المقياس المستخدم في الدراسة الحالية تم تعريف النشاط الزائد إجرائيا عمى 
انو الطفل الذي يعانى من ارتفاع مستوى النشاط الحركي بصورة غير مقبولة بالنسبة 

نتباه لمدة طويمة،عدم القدرة عمى إقامة عالقات طيبة لعمره وعدم القدرة عمى تركيز اال
مع أقرانو ووالديو ومدرسيو، عدم االتزان االنفعالي، عدم التريث، عدم القدرة عمى 
 ضبط النفس )االندفاعية(، عدم الطاعة لألوامر الصادرة إليو من والديو أو مدرسيو.

   جودة الحياة:
واالرتياح والرضا   الصفاء واليدوء والطمأنينةحالة عامة ايجابية يشعرخالليا الفرد ب 

 من الناتجة النفسية بالسعادة الفرد شعور درجة وحسن الحالة الصحية والنفسية وفييا
 الذاتية الحياة ابعاد في الحاجات اشباع عمى وبالقدرة حياتو بظروف رضاه

 ندماجواال والمادية البدنية والسعادة ، الشخصي النمو تشمل والتي والموضوعية
 البشرية والحقوق ، االجتماعي

 الحياة في المختمفة المظاىر اتجاه الفرد بيا يشعر التي الرضا عدم أو رضا درجة
 لمواقف  الشخصية بالخبرات االىتمام وتشمل ، االنساني بالوجود سعادتو ومدى
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 لوعوام حياتو حول الفرد بافكار ترتبط داخمية عوامل عمى تشتمل انيا كما ، الحياة
 الفرد انجاز النشاطات ومدى االتصال االجتماعي سموكيات تقيس التي كتمك خارجية
 33) ،9332جسام، سناء(لممواقف

وتقاس جودة الحياة اجرائيا فى ىذه الدراسة بمجموعة الدرجات الكمية التى تحصل  
عمييا اميات اطفال النشاط الذائد عمى ابعاد مقياس جودة الحياة والتى تتضمن 

الحياة االسرية، الرضاعن الحياة ، االمن االقتصادى ، جودة الحياة  )جودة
 االجتماعية، السعادة، جودة الحياة الصحية(

 البرنامج االرشادى: 
تعريف البرنامج فى ىذه الدراسة اجرائيا يقصد بو خطة محددة ودقيقة تشمل مجموعة 

دمة الميات اطفال من االجراءات المنظمة واالجراءات التعميمية االرشادية المق
النشاط الذائد من اجل مساعدتيم عمى تحسين جودة الحياة لدييم وتشمل ىذه الخطة 
اسموب التنفيذ وادوات التقييم والمدة الزمنية لمتطبيق والبرنامج يعتمد عمى نظرية 
االرشاد االنتقائى والتى تقوم عمى قيام المرشد بانتقاء واختيار عدد من االساليب 

لعالجية ودمجيا معا بما يتناسب وطبيعة المشكمة وحدتيا وخصائص والفنيات ا
 المسترشد بيدف تحقيق أفضل النتائج

 ةــسابق اتـــودراس ريـــنظ ارـــإط
 النشاط الزائد:

النشاط الزائد من أىم المشكالت السموكية التى تناوليا العديد من الباحثين فى مجال 
تى تنتشر بين األطفال فى مرحمة الطفولة، عمم النفس والطب النفسى لألطفال، وال

فالطفل زائد النشاط دائما كثيرالحركة ويالحظ ذلك من خالل خروجو من المقعد اثناء 
شرح المعمم، عدم المعب بيدوء  االنتقال من عمل الى أخر دون االنتياء منو، عدم 

فى كل تصرفاتو طاعة الوالدين أو الكبار، عمي عالقةغير جيدة بأقرانو، دائما مندفعا 
دون تفكير، ولذلك كان يجب العمل عمى مساعدة اآلطفال زائدى النشاط لمتخمص 
من ىذه المشكمة السموكية عن طريق العالج المبكرالن عدم معالجة ىذه المشكمة فى 
مرحمة الطفولة يمكن ان تؤدى الى مشاكل فى التحصيل واإلنجاز فى المراحل 

 العمرية التالية.
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ب الناتج عن النشاط الزائد بعدة سمات يمكن من خالليا تمييزه عن يتسم االضطرا
االضطرابات األخرى حيث اختمف الميتمون بالنشاط الزائد حول ىذه السمات، فتم 
عرض األعراض عن طريق اتجاىين األول ميز  بين السمات األساسية والسمات 

لسمات الثانوية ولكن الثانوية، واالتجاه الثاني لم يميز بين السمات األساسية وا
 .  DSM – IVيصنفيا كأنماط تصنيفية الضطراب النشاط الزائد طبقا لمعيار

وفيما يمي عرض لالتجاىين: األول )األعراض األساسية والثانوية لمنشاط الزائد(، 
الثاني )األنماط التصنيفية الضطراب النشاط الزائد / قصور االنتباه طبقا لمعيار 

DSM – IV  ) 
ب الباحثين يرون أن السمات األساسية لمنشاط الزائد ىي ثالث سمات ) فرط إن أغم

 اإلندفاعية ( . –الحركة  نقص االنتباه 
تظير عمى األطفال زائدي النشاط سمات عديدة منيا فرط الحركة، وزيادة ممحوظة 
في القمق ونقص االنتباه والعجز عن التفكير والتركيز،  و االندفاعية حيث ال يمكن 

 – 99، 9330لتحكم في حركاتو الزائدة بأي حال من األحوال )عمى شعيب  ،ا
9٢ .) 

فرط الحركة األكثر وضوحا فى جممة السمات المميزة لمنشاط الزائد، حيث أن ىذه 
السمة تظير فى صورة ميل إلى الحركة الكثيرة المتواصمة، وعدم القدرة عمى الثبات 

.يتسم الطفل زائد النشاط غالبا بأنو يحرك يديو واالستقرار فى مكان واحد لفترة طويمة
أو قدميو أو يتموى أثناء الجموس، ويترك مكانو فى الفصل الدراسي أو فى أي مواقف 
أخرى يتوقع منو أن يبقى فييا جالسًا، يقفز بإفراط فى المواقف التي ال يكون فييا ىذا 

 فراط   سموكًا مالئمًا، يتصرف كأنو منقاد بواسطة محرك، يتكمم بإ
يتسم الطفل زائد النشاط بان لديو صعوبة في مداومة Inattentionنقص االنتباه  

االنتباه في الميام أو أنشطة المعب يبدو وكأنو غير مبالي باالستماع عندما يوجو 
إليو الكالم مباشرة، اليتبع التعميمات ويتقاعس عن إنياء الواجب المدرسي، كثير 

يتشتت بسيولة بسبب المثيرات الخارجية  )محمد  النسيان لألنشطة اليومية،
 (.61: 9330السيد،منى خميفة ،

 



 جامعة الفيوم –كمية التربية لمطفولة المبكرة  – مجمة بحوث ودراسات الطفولة
 

 - 611 - 

 عشر العدد الثاني

وان أىم الصفات التي تميز الطفل ذوى مشكمة النشاط الزائد عن اقرأنو العادين عدم 
 (.Coofer and O'regan034 - 069- قدرتو عمى ضبط انتباىو فيو ال يركز )

ألطفال في صعوبة التمكن من تثبيت كما تظير مشكمة نقص االنتباه لدى ىؤالء ا
انتباىيم نحو المثير المرتبط بما ىو مطموب وكف االستجابة لممثيرغيرالمرتبط 

 بالمطموب، ومن ثم يستثيرون إلى مظاىرخاطئة لمثيرما أومثيرغيرمالئم.
كما تظير االندفاعية بشكل واضح عندما تتم مقارنة مجموعة من األطفال العاديين 

طفال ذوى مشكمة النشاط الزائد عمى اختبار الصور المتشابية، بمجموعة من األ
حيث يميل األطفال زائدى النشاط إلى االندفاعية في اإلجابة والوقوع في كثير من 

 األخطاء بخالف األطفال العادين 
( إلى أن الطفل زائد 9330واشار كل من محمد السيدعبدالرحمن ، منى خميفة )

قبل أن يكتمل السؤال، وغالبا ما يكون لديو صعوبة في  النشاط يتسرع في اإلجابة
 انتظار دوره، ويقاطع األخريين حيث انو يتدخل في المحادثة أو المعب 

حيث تؤثر االندفاعية عمى أداء األطفال، الن األطفال ذوى النشاط الزائد يكونون 
، ويكون اندفاعيين  بصورة تجعميم غير قادرين عمى انياء العمل الذي يقومون بو

 أداؤىم غير مقبوال 
 Quality of lifeجودة الحياه 

الواسع سواء   يعتبر مفيوم جودة الحياه من المفاىيم التى نادرا ما حظيت بإىتمام
عمى مستوى االستخدام العممى واالستخدام العممى فى حياتنا اليومية وبيذه السرعة 

 محدد ليذا المصطمح.  غير أن مستخدمى ىذا المفيوم لم يتفقوا بعد عمى معنى
 (9، 9331) فوقية عبد الفتاح، محمد حسين،

 باستغالل الشعوريتحقق ىذا وان ، حياتو بجودة يشعره الذي ىو بالرضا الفرد شعور
 ذات ، واىداف جيدة اجتماعية وعالقات ، ابداعية نشاطات في المكانياتو الفرد
بجودة الحياة  عرهيش الذي ىو بالحياة االحساس فيو تبث وبعائمة ، معنى

(Nordenfelt,1999,92)  
 من الصعوبة أنو إلى Titmans & others,1997واخرون)  تيتمانس واشارة
 التناول مستوى عمى المفيوم ىذا حداثة ذلك ، الحياة لجودة محدد تعريف صياغة
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احيانًا  يستخدم اذ ، العموم من العديد في لالستخدام المفيوم ىذا العممي تطرق
 المجتمع تقدم الفراد التي واالجتماعية المادية الخدمات مستوى في الرقي عن لمتعبير
 اشباع عمى ىذه الخدمات قدرة لمدى االفراد ادراك عن لمتعبير يستخدم انو كما

 من فروع بفروع أو الحياة مجاالت من محدد بمجال المفيوم ىذا يرتبط حاجاتيم ال
 بمختمف اختصاصاتيم والباحثين العمماء بين موزع مفيوم ىو انما ، العمم
 وبيذه والعممي العممي االستخدام مستوى الواسع عمى بالتبني مفيوم حظى ما نادراً 

 المفيوم ىذا تبني تم النفسية العموم في وان ، جودة الحياة لمفيوم حدث مثمما السرعة
 سالنف لعمم كان فقد ، والتطبيقية منيا النظرية ، التخصصات النفسية مختمف في

 المقام في يعود ذلك االنسان وان حياة جودة عمى المؤثرة تحديد المتغيرات في السبق
 ، الجودة لتمك الذاتي االدراك عن تعبير ىي النياية في الحياة جودة الىان االول

 (  9334،20 منيا) عادل االشول، يدركو ما ىي لمفرد فالحياة بالنسبة
 طبيعة في يكمن ذلك في الحاسم فالعامل الشعور ىذا في درجة نسبة ىناك ان عمى
 (0 ، 9330 الرحمن ، )سعيد عبد لجودة حياتو الفرد ادراك
 الفرد بين القوية االنفعالية العالقة في يتضح   Qualityجودة كممة في العنصر إن

 عن فضالً  ومدركاتو واحاسيسو الفرد تتوسطيا مشاعر التي العالقة ىذه ، وبيئتو
 & Watson )المفيوم ليذا محددات الثقافية كونيا العواملو  البيئة دور اىمية

Clark,1997,p267)   
 ثالثة من يتكون مجال مجاالت وكل ثمانية من مكون جودة الحياة مفيوم أن

 من اىمية االكثر المحددات كونيا الذاتية االبعاد اثر عمى جميعيا مؤشرات تؤكد
والمجاالت   الحياة بجودة الفرد شعور درجة تحديد في االبعاد الموضوعية

:السعادة الوجدانية، العالقات بين االشخاص،السعادة المادية، النمو الشخصى، ىما
السعادة البدنية، تقرير المصير،االندماج االجتماعى ، الحقوق البشرية 

 ((Chou,y.c etal,2007   والقانونية
( Baumagarten,2004ودراسة بايومجارتين ) Lewis(2002اكدت دراسة لويس )

عمى ان مستوى جودة الحياة الذى يدركيالفرد انما يرتبط بالنمو االنفعالى والتحكم فى 
إن مفيوم جودة  Cummins ( 1997)المشاعر السمبية لمفرد ، كما يرى كومنس 
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الحياة يشير الى الصحة الجيدة ، أو السعادة أو تقدير الذات أو الرضا عن الحياه إو 
ايضا ان جودة الحياة تتضمن  Donvan( (1998ونفان الصحة النفسية ويرى د

الوظائف الجسمية المتمثمة فى انجاز االنشطة اليومية والوظائف النفسية المتمثمة فى 
 االفكارواالنفعاالت والنشاط االجتماعى والبيئى والرضا عن الحياة بشكل عام

الحياة بين األباء وتشير نتائج العديد من الدراسات إلى التاثير المتبادل فى جودة 
واألميات واألبناء فاألميات الالتى حدث لين تغير مقصور فى جودة حياتين 
 اصبحن اكثر قدرة فى التفاعل مع الحياة ومع أطفالين ذو االحتياجات الخاصة . 

 (9، 9331) فوقية عبد الفتاح، محمد حسين ،
ثية حول مفيوم اختمف الباحثون عمى اختالف تخصصاتيم واىتمامتيم البح  وايضا

جودة الحياة وتعددت المؤشرات التى اشارت بيا الباحثون لجودة الحياة ما بين 
 المؤشرات موضعية واخرى ذاتيو

 ولقد اشار العديد من الباحثين إلى صعوبة وضع تعريف محدد لجودة الحياة 
Andrens  . Schalock,1990.Timon&others,1997) ) 

ة مفيوم شائع إال انو اليزال غير واضح و وعمى الرغم من أن جودة الحيا
تحتوىادبيات البحث عمى تعريفات جديدة لجودة الحياه حيث( أن جودة الحياة مفيوم 
ينتمى الى عائمة من المفاىيم المتشابية معو مثل السعادة والرضا والحياة الجيدة 

 ( (Andelman&oother,1999,106والرضا الذاتى
ودة الحياة رضا الفرد بنصيبو وقدره فى الحياه والشعور وتشمل التعريفات االخرى لج

 ((Taylor&Bogdan,1990الداخمى بالراحة 
( وامتالك الفرص لتحقيق (Keith,1990وكذا الشعور باالستقالل والرضا الذاتى 

والشعور العام بالراحة والرضا عن الحياة   (Good,1990)  اىداف ذات معنى
والقدرة عمى تبنى  (Stark&Gold Sbury,1990)والسرور والسعادة والنجاح 

 (Karen&others,1990)اسموب حياتى يشبع الرغبات الفريدة واحتياجات الفرد 
( جودة الحياة عمى انيا الشعور  ,Dodson,1994, P.218ويعرف دوسون )

 الشخصى لمكفائة واجادة التعامل مع التحديات 
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المتبادل فى جودة الحياة بين األباء وتشير نتائج العديد من الدراسات الى التاثير 
واألميات و األبناء فاالميات الالتى حدث لين تغير مقصور فى جودة حياتين 
اصبحن اكثر قدرة فى التعامل مع اطفالين وىذا فى حدذاتو يمكن ان يؤثر بااليجاب 

 (9334عمى جودة الحياة لدى ىؤالء االميات .) عادل االشول ،
 شاط الذائد عمى االسرةتأثير الطفل اذوى الن

األسرة مؤسسة إجتماعية نجدىا فى كل المجتمعات البشرية وىى تتأثر 
بالتطور االقتصادىة واالجتماعية والثقافية التى يعيشيا المجتمع وتعتبر االسرة من 
اىم الجماعات فيى الوحدة البنائية االساسية التى تنشأ عن طريقيا مختمف التجمعات 

تقوم بالدور الرئيسى فى بناء المجتمع وتدعيم وحدتو وتنظيم سموك  اإلسكانيو حيث
افراده بما يتناسب مع االدوار االجتماعية المحددة وفقا لمشكل الحضارى العام تعتبر 
االسرة نسق او نظام بالغ التفرد والخصوصية النو النسق الذى ينضم غميو الطفل 

اجاتو ويستمد منو مصادر الدعم العادى او المعاق منذ بداية حياتو يشبع فى ح
النفسية لمطفل وبخاصة فى الحياة عمى المتغيرات المرتبطة بيذا   وتتوقف الصحة

 ( 6٢، 9333  النسق)سعيد حسنى،
واألسرة ىى وحدة المجتمع األولى وىى الواسطة أو حمقة الوصل بين الفرد و 

ىى الوسط اإلنسانى  المجتمع أو الواسطة بين الثقافة والثقافة والشخصية واالسرة
األول الذى ينشأ فيو الطفل ويكتسب فى نطاقيا أول أساليبو السموكية التى تمكنو من 

 ( 9339إشباع حاجاتو وتحقيق إمكانياتو والتوافق مع المجتمع ) كمال سالم ، 
وتمثل األسرة شبكة من العالقات اإلنسانية وينشا الطفل فى الشبكة ويعتمد 

فى سنوات حياتو المبكرة وىى السنوات ذات األىمية الباقية فى عمييا إعتمادا كميا 
من نوع خاص يرتبط أفرادىا بعالقة الشعور الواحد   تشكيل شخصيتو فاالسرة جماعة

ة المتبادلة )شاىين رسالن ، الذى يجمعو األلفة والترابط بالتعاون والمساعد
9331،4) 

ر الضغوط األسرية إن وجود طفل ذاتوى فى األسرة يضاعف إلى حد كبي
وتصبح بداية لسمسمة ىموم نفسية التحتمل بإعتبار أن الوالدين بصفة خاصة 
يتطمعان لميالد طفل عادى ومعافى صحيا وجسميا وحيث يمثل الطفل إمتداد 
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بيولوجيا ونفسيا ليما فيما يرونو مشروع المستقبل الذى يستثمران فيو عطائيما النفسى 
( ولذا فإن ميالد طفل ذى إعاقة فى 6، 9330فى، والمادى فى الحياة )عمى حن

األسرة أو اكتشاف إعاقتو يمثل صدمة شديدة ألعطاء النسق األسرى حيث تضيع 
ختالفات اآلراء ولوم الذات واآلخرين  اآلمال والطموحات وفرصة لتبادل اإلتيامات وا 

) عمر  بل وتحطيم لمثقة فى الذات وتعطيل لإلرادة ويمتد لعدم الرضا عن الحياة
 (9336نصر اهلل ،

مما سبق فإنو يمكن القول أن إتجاىات االم بشكل خاص والوالدين بشكل 
عام نحو الطفل الذاتوى ميمة جديدة وذلك لممشكالت اإلنفعالية والعاطفية التى تعانى 
األسرة منيا تنعكس وتؤثر بشكل كبير عمى شخصية الطفل والطفل الذاتوى مثمو مثل 

أن يشعر بعدم اإلرتياح والخذالن عندما يدرك أنو غير مرغوب أى طفل آخر يمكن 
أو ميمل ومنبوذ لذلك إن وضع الطفل فى نطاق األسرة يتقدر إلتجاىات أفراد األسرة 
ونموه وأن يكون مطمئنا وآمنا إذا عمم أنو مرغوب فيو وأن المحيطون بو يبادلونو 

 الحب والعطف والحنان كما يمكن 
إلى تقديم اإلرشاد النفسى لموالدين وخاصة لالم لكى ويحتاج االمر دائما 

تعرف كيف يفكر طفميا وما ىو عالمو الخاص بو وما ىى وسيمة التواصل أن   تتعمم
معو وكيفية تييئو المنزل ليكون بيئو مناسبو لتنمية قدرات الطفل . وكيف يحدث 

ذا التواصل . التواصل االجتماعى لمطفل مع اآلخرين وكيف تعمل األم عمى تقوية ى
كما يجب أن تتعرف االم عمى كيفية تعميم المشاعر االنسانية لمطفل. ) عال عبد 

 ( 20، 9366الباقى ،
فكمما كانت امكانات األسرية و االجتماعية والبيئية مواتية ويحظى الطفل 
بالتقبل فى أسرتو والرعاية والتعميم والعالج والتدريب ، كمما كان مسار التحسن 

ن دراسة التطور المحق لحالة الطفل والتنبؤ بما يمكن أن يكون ، أفضل  والتطوير وا 
عميو مستوى النمو والتحسن لتمك الحالة يساعد عمى وضع خطة عالجية ونمائية 
سميمة، وكذلك إعدادبرامج التدريب والتعميم المالئمةالستثمار قدرتو أفضل استثمار 

النمائية لمطفل عقميا واجتماعيا ونفسيا  من أجل تحقيق نمو أفضل فى جميع الجوانب
 ( 21، 9366وحركيا وبدنيا ايضا ) عال عبد الباقى،
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 االرشاد االنتقائى 
 لمممارسة اإلرشادية المثمى والصورة اإلرشادي النضج يمثل االنتقائي االتجاه
والفروق  االختالفات، مواجية عمى وتعمل اإلرشادية الفنيات فيو تتكامل المتخصصة
 باالتجاه اإلرشاد حيث إن.والمسترشدين والمشكالت والحاالت المواقف في والتغيرات
 الحديثة الصورة اإلرشادية ىو والوسائل األبعاد، متعدد التوفيقي التكاممي االنتقائي
 والتنوع واالختيار التنظيم عمى وتقوم والشمول واالتزان المرونة تحقق التي الفعالة
 ومتسق ومنسجم متالحم بأسموب

 تنتمي والعالجية، اإلرشادية الفنيات من متسق طابع ذات منظومة" االنتقائية
 بشكل يتم الفنيات ىذه انتقاء أن إال بيا، خاصة عالجية نظرية إلى كل فنية فييا

 شخصية اضطراب جوانب من جانب عالج في كل منيا تسيم بحيث تكاممي
 دقيق تشخيص إلى بالرجوع تكاممية ةلتشكيل منظوم الفنيات ىذه انتقاء ويتم العميل،
 ولطبيعة العالجية مالئمتيا لمخطة ومدى الفنيات أفضل لتحديد العميل لحالة

 (4 ، 9339 السموكية . )حسام الدين عزب، المشكمة أو االضطراب
 العالج نظرية عمى قائم النفسي اإلرشاد أشكال من شكل" االنتقائي واإلرشاد
 واالستراتيجيات المبادئ تحديد عمى يقوم نظاًما عدي والذي النفسي االنتقائي،

 ثبت التي االستراتيجيات تمك خاصة األخرى، النفسية في العالجات الفعالة األساسية
 ، 9333 النور، ) محمد أبو العميل حاجات المشكالت وتالئم عالج في فعاليتيا
949) 

 والتيار الناضج المتكامل الجديد ثوبو في اإلرشاد االنتقائي اإلرشاد يمثل
 ليكون النفسي اإلرشاد في جاد إسيام ولكل إضافة لكل والمنفتح اإلرشادي المرن

 أفضل لتحقيق اإلرشادية والفنيات األساليب ودمج الذي يقوم بانتقاء المتناسق النظام
 النتائج

 تنتمي والعالجية، اإلرشادية الفنيات من متسق طابع ذات منظومة" النتقائيةا
 بشكل يتم الفنيات ىذه انتقاء أن إال بيا، خاصة عالجية نظرية إلى يةكل فن فييا

 شخصية اضطراب جوانب من جانب عالج في كل منيا تسيم بحيث تكاممي
 دقيق تشخيص إلى بالرجوع تكاممية لتشكيل منظومة الفنيات ىذه انتقاء ويتم العميل،
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 ولطبيعة لعالجيةا مالئمتيا لمخطة ومدى الفنيات أفضل لتحديد العميل لحالة
  (9339 عزب،حسام الدين السموكية . ) المشكمة أو االضطراب

 ةــــات السابقــــالدراس
 المقدمة

تعتبر أدبيات البحث حجر الزاوية فى البحث العممى لما ليا من اىمية 
لمبحث فى اكتساب المعرفة لطبيعة المشكمة التىيريد دراستيا وتضيف الى ذلك 

عممى ربما يكون قد غفميا.حيث نبدأ من نقطة انتياء اساليب جديدة فى البحث ال
اآلخرين ولذلك يجب البحث واالطالع الشامل والمتعمق عمى الدراسات السابقة التى 

 ذات عالقة بموضوع البحث والتى يتم عرضيا كاألتى:
 Antle(2005)دراسة 

من  94ىدفت الدراسة إلى معرفت العالقة بين التوافق األسرى وجودة الحياة عمى 
المراىقين ذو األعاقة البصرية وأسرىم واشارت النتائج الى انو توجد عالقة إرتباطية 
موجبة بين التفكير العقالنى والتوافق األسرى مما يعكس اىمية العقالنية فى التفكير 

 كأحد ابعاد جودة الحياة.
 Shalock( 1111دراسة شالوك )

فى االساس عمى نشر مفيوم جودة أن تحسين جودة الحياة لدى المعاقين يعتمد 
الحياة وأن تحسين جودة الحياة ىدف واقعى يمكن تحقيقو لجميع افراد أسرة المعاقين 
وىذا ما قد يؤدى إلى التغمب عمى العقبات وتذليل الصعوبات  فأشارت النتائج الى 
ان خفض بعض التناقضات بين الفرد وبيئتو األسرية واالجتماعية يعمل عمى تحسين 

دة الحياة لدى افراد األسرة جميعا وأن تحسين جودة الحياة لدى المعاقين يعتمد جو 
باألساسعمى نشر مفيوم جودة الحياة وأن تحسين جودة الحياة ىدف واقعى يمكن 

 تحقيقو لكافة األفراد المعاقين. 
 Jiyean.Park.et al( 1111دراسةجيون بارك واخرون )

ة الحياة لدى األطفال المعاقين وىدفت الدراسة إلى دراسة بعنوان تأثير الفقر عمى جود
معرفة مدى تأثير الفقر عمى جودة الحياة لى االطفال المعاقين ، وقد استندت ىذه 
الدراسة عمى فيميا لجودة الحياة بالتركيز عمى جودة الحياة وجودةالمخرجات المقدمة 
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االعتماد عمى  لممعاقين وقد اعتمدت الدلراسة عمى البحث الوصفى النوعى مع
اإلحصائيات والمعاقين وظروف معيشتيم السكنية والعائمية . واسفرت الدراسة عن 
وجود مجموعة من النتائج : توجد عالقة ارتباطية بين الفقر وكل من الدخل واالعاقة 
كما أشاؤت إلى ضرورت اتباع مفيوم فكرى جديد لجودة الحياة ىذا المفيوم الذى 

 يب الجودة وجودة االحتياجات التى يقضميا المعاق.يعتمد عمى تحسين اسال
 (1116دراسة عادل عبد اهلل)

ىدفت الدراسة الى التحقق من مدى فعالية برنامج ارشادى يتم تقديمو الميات 
االطفال التوحديين فى تنمية بعض الميارات ذات الصمة بالسموك اإلجتماعى المقبول 

الميات بطبيعة ىذا األضطراب وابعاده ليؤالء األطفال من خالل زيادة الوعى ل
وكانت النتائج تتمثل فى وجود فروق ذات داللة احصائية فى القياس البعدى لمسموك 
االنسحابى لممجموعة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية مما يعكس 
ق انخفاض السموك االنسحابى لصالح القياس البعدى لممجموعة التجريبية والتوجد فرو 

ذات داللة احصائية لممجموعة الضابطة فى القياس القبمى والبعدى لمسموك 
 االنسحابى.

 تعميق عمى الدراسات السابقة
من المالحظ خالل اضالع الباحثة عمى الدراسات السابقة وجود اتفاق عمى 
ان االعاقة عامة تؤثر عمى جودة حياة الطفل المعاق وعمى جميع افراد اسرة 

ؤثر تاثير مباشر ايضا عمى صحتة النفسية والجسدية  ومن المالحظ المعاقوالتى ت
ايضا ان ىناك ندرة عمى حسب عمم الباحثة فى االبحاث العربية التى تناولت جودة 
حياة المعاق وجميع افراد اسرتة وكذلك جودة حياة االم عامة وأم الطفل التوحدى 

 خاصة وعالقتيا بالمشاكل الجسمية والنفسية 
 ةــــالدراس روضـــــف

 فى ضوء االطار النظرى والدراسات السابقة يمكن صياغة فروض الدراسة التالية:
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات رتب درجات افراد الفرض األول: 

والضابطة عمى مقياس جودة الحياة بابعاده فى   المجموعة التجريبية
  .القياس القبمي
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ذات داللة احصائية بين متوسطات رتب درجات افراد  الفرض الثانى: التوجد فروق
المجموعة الضابطة عمى مقياس جودة الحياة بابعاده فى القياسين 

 القبمى والبعدى.
الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات رتب درجات افراد 
المجموعة التجريبية عمى مقياس جودة الحياة بابعاده فى القياسين 

  بمى والبعدىالق
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات رتب درجات افراد الفرض الرابع: 

والضابطة عمى مقياس جودة الحياة بابعاده فى   المجموعة التجريبية
  القياس البعدي.

الفرض الخامس: التوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات رتب درجات افراد 
ى مقياس جودة الحياة بابعاده فى القياسين المجموعة التجريبية عم

 البعدى والتتبعى.
 راءاتـــــة واالجـــالطريق

 الدراسة: منيج :أوالً 
المنيج التجريبى أكثر المناىج مالئمة لتحقيق ىدف الدراسة فى قياس فعالية برنامج 
ارشادى مقدم الميات االطفال ذوى النشاط الزائد لتحسين جودة الحياة لدييم كما 

 يا مقياس جودة الحياة بأبعادهيقيس
 ثانيا العينة:

( أم من اميات اطفال النشاط الزائد بمحافظة البحر 61تكونت عينة الدراسة من )
 ( وانحراف معيارى5.9عاما بمتوسط قدره)  54-03االحمر وتراوحت اعمارىم من

(ام ٢وتم تقسيم العينة الى مجموعتين مجموعة التجريبيةوتتضمن ) (6.39)
( ام وكان البد من التاكد ان المجموعتين الضابطة ٢مجموعة الضابطة وتتضمن) وال

من حيث درجاتيم عمى مقياس جودة الحياة و بالنسبة لمتغيرات   والتجريبية متكافئتان
المستوى االجتماعى والثقافى لالسرة وعمر االميات حيث اثبتت الدراسات السابقة أن 

ى جودة الحياة ليذا تم التجانس بين المجموعتين ىذين المتغيرين يؤثران عمى مستو 
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ويوضح الجدولين التاليين   بحساب الفروق بين المجموعتين لمعينات غير المرتبطة
 نتائج ذلمك

 (6جدول )
الفروق بين متوسطات رتب درجات افراد المجموعتين المجموعة التجريبية 

 عمى مقياس جودة الحياة بابعاده فى القياس القبمى  ةوالمجموعة الضابط
 

متوسط  العدد المجموعة ابعاد المقياس
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U Z  مستوى
 الداللة 

جودة الحياة 
 االسرية

 غير دالة صفر 25.00 58,00 8.00 8 الضابطة
 63.00 8.00 8 التجريبية 

الرضاعن 
 الحياة

 غير دالة 0.46 24.30 59.50 0.41 8 لضابطة
 60.50 8.50 8 التجريبية 

االمن 
 االقتصادى

 غير دالة o.22 23.50 59 7.65 8 الضابطة
 60.45 8.00 8 التجريبية 

جودة الحياة 
 االجتماعية

 غير دالة 0.25 27.00 62.00 8.29 8 الضابطة
 58.00 7.70 8 التجريبية 

 غير دالة 0.24 26.00 56.00 8.00 8 الضابطة السعادة
 70.00 7.80 8 التجريبية 

جودة الحياة 
 الصحية

 غير دالة 0.23 30.00 59.00 59.50 8 الضابطة
 64.00 60.00 8 التجريبية 

 غير دالة 0.67 22.00 61.00 8.86 8 الضابطة الدرجة الكمية
 58.30 7.27 8 التجريبية 

  
فروق ذات داللة احصائية بين  ويالحظ من الجدول السمبق انو التوجد

متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية والضابطة عمى مقياس جودة الحياة 
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 بابعاده فى القياس القبمى
 (1جدول )

الفروق بين متوسطات رتب درجات افراد المجوعتين التجريبية والمجموعة الضابطة 
 لثقافى لالسرة وعمر االمياتعمى مقياس المستوى االجتماعى و االقتصادى و ا

 فى القياس القبمى
 

متوسط  العدد المجموعة ابعاد المقياس
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U Z  مستوى
 الداللة 

المستوى 
االجتماعى ـ 

االقتصادى 
 والثقافى لالسرة

 غير دالة 0.24 95.33 00..55 7.25 8 الضابطة
 60.00 7.50 8 التجريبية 

 غير دالة 0.44 95.33 60.00 8.50 8 لضابطة عمر االميات
 70.00 7.56 8 التجريبية 

 
ويالحظ من الجدول السابق انو التوجد فروق ذات داللة احصائية بين 
متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبة والمجموعة الضابطة فى مستوى 

 قتصادى والثقافى لالسرة وعمر األميات فى القياس القبمىاال –االجتماعى 
 ةــــثالثا: ادوات الدراس

 استخدمت الباحثة االدوات التالية:
 (  6111ـ مقياس النشاط الزائد  إعداد :)محمد عبد التواب معوض، 6

 وصف المقياس: 
 (عبارة مقسمة الى سبعة أبعاد، تمثل السمات األساسية16يتكون المقياس من )

وبعض السمات الثانوية المميزة لألطفال ذوى النشاط الزائد، يحتوى كل بعد من أبعاد 
(عبارة، 90المقياس عمى عدد من العبارات، البعد األول قصورا النتباه ويتكون من)

( عبارة، والبعد الثالث عدم الطاعة 90البعد الثاني الحركة المفرطة ويتكون من)
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( عبارات، والبعد 4الرابع التريث ويتكون من ) ( عبارات، والبعد4ويتكون من )
( عبارات، والبعد السادس ىو ضعف العالقة 0الخامس االندفاعية ويتكون من)

( عبارات، والبعد السابع عدم االتزان االنفعالي ويتكون من 4باآلخرين ويتكون من )
 ( عبارات.0)

الق ، يحدث في ويوجد بجانب كل عبارة أربعة اختيارات: )ال يحدث عمى اإلط
 بعض األحيان ، يحدث كثيرا، يحدث دائما( .

( فإذا كانت العبارة تتضمن سموكا اعتاد الطفل أن يكرره باستمرار فنوضع عالمة) 
ذا كان السموك اعتاد الطفل أن يكرره كثير فنوضع  أمام الجممة "يحدث دائما"، وا 

ذا تساوى احتمعالمة ) ال صدور السموك وعدم ( أمام الجممة " يحدث كثير"، وا 
 ( أمام الجممة صدوره فتوضع عالمة )

ذا كان السموك ال يصدر عن الطفل فتوضع ) ( " يحدث في بعض األحيان "، وا 
 أمام الجممة " ال يحدث عمى اإلطالق".

 الخصائص السيكومترية  -1
 )أ( ـ ثبات المقياس  

 -ة:قام معد المقياس بحساب ثبات المقياس بالطرق التالي
 ( ـ طريقة إعادة التطبيق 6)

( تمميذ 664( يومًا من التطبيق األول عمى عينة قواميا )03بعد فترة زمنية قدرىا )
من تالميذ الحمقة األولى لمتعميم االساسى، قام بتقديرىم خمسة عشر مدرس من 

ات ما مدرسة شمبي االبتدائية واالنجمية االبتدائية بمدينة المنيا وتراوحت معامالت الثب
 (.3.36( وجميعيا دالة عند مستوى )3.٢4(، )3.56بين )

 ( ـ طريقة ألفا كرونباخ 1) 
تم حساب الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ والتي يطمق عمييا اسم معامل ألفا، وذلك لكل 

( تمميذ من تالميذ 933من األبعاد السبعة لممقياس والمقياس كمو عمى عينة قواميا )
( وكان 3.25(، )3.05وتراوحت معامالت ثبات األبعاد مابين )  المرحمة االبتدائية

 (.3.36( وجميعيا دالة عند مستوى )3.٢0)معامل ثبات المقياس ككل 
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 ( ـ طريقة التجزئة النصفية 1)
طريقة التجزئة النصفية لحساب معامالت الثبات باستخدام معادلة التصحيح لسبير 

فردي والزوجي متساوين ، بينما استخدم معادلة براون لألبعاد التي جزأييا ال -مان 
فى حساب معامالت ثبات األبعاد التي كان جزأييا غير  Horstالتصحيح ليو رست 

 (. 3.36(، )3.34متساويين فكانت المعامالت جميعيا دالة عند مستوى )
 )ب( ـ صدق المقياس  
  ( ـ الصدق المرتبط بالمحك6) 

مجموعة من التالميذ عمى المقياس، ودرجاتيم  حساب معامل االرتباط بين درجات
( لمنشاط الزائد، وكانت العينة قواميا 62٢5عمى مقياس )عبد العزيز الشخص، 

( تمميذ وتمميذة من تالميذ الحمقة األولى بالتعميم األساسي، قام بتقديرىم 664)
عند  ( وىو دال3¸٢٢عشرون معمما في االختبارين ، وكان معامل االرتباط مساويا )

 ¸ .( . 36مستوى )
 ( ـ الصدق العاممى 1)

حيث تم إجراء التحميل العاممى لمصفوفة معامالت االرتباط لتوضيح التشبعات لمعينة 
 االستطالعية عمى عبارات المقياس.

 مقياس لجودة الحياة الميات ذوى النشاط الزائد -1
 :المقياس إعداد خطوات

 التى بقياس  المقاييس من وعدد السابقة والدراساتقامت الباحثة باالطالع عمى 
 جودة لقياس المختصر مانشستر مثل مقياس مختمفة عينات لدى الحياة جودة مستوى
 ( Hawwthorne,2006) ىوثروني ومقياس (Priebe ,1999 ) عدادإالحياة 
 الصحة منظمة إعداد من النفسية الصحة (ومقياس 9331.وكاظم )منسي ومقياس
 2008 ) تعريب) بشرى اسماعيل (WHO QOL) العالمية
 ركثي يحدث) عبارة كل وأمام عبارة،) ( 48 ) من النيائية صورتو في المقياس يتكون

 من ويطمب (اً  أبد يحدث ال قمياًل، يحدث أحيانًا، يحدث، غالبًا  يحدث  ، اً 
 :ىي بدائل سة تحديد المفحوص
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 :ىي االيجابية لمبدائل مفةمخت زنا أو الباحثو توضع وقد عميو، ينطبق الذي البديل
 يحدث ال ،9= قميال يحدث ،0= أحيانا يحدث ،5= غالبا يحدث 4= كثيراً  يحدث
 :التالية األرقام تحمل التي و معكوسة السمبية العبارات درجة تكون حين في ،6أبدا=

،29، 28 ،25 ،24 ،23 ،20 ،19 ،18 ،14 ،0٢  ،01 ،00 
 ، (953درجة )  ىي لممفحوص محتممة يةكم درجة أعمى فإن وبالتالي   2،5٢،

 عمى المقحوص درجة ارتفعت وكمما ( 48 ) ىي محتممة كمية ، درجة وأدنى
اذا ، الحياة جودة مستوى ارتفاع  عمى ذلك كان المقياس مؤشرا  ذلك كان إنخفضت و 

 وتم تقنين المقياس تبعًا لمخطوات التالية: .الحياة جودة مستوى ضعف عمى
 صدق المقياس

 صدق المحكمين:
تم عرض عبارات المقياس في صورتو المبدئية عمى مجموعة من المحكمين بمغ 

الحكم عمى المقياس  والتربية بيدف ( من أساتذة ومدرسي عمم النفس7عددىم )
 من وضعت لقياسو، ما لقياس ومالءمتيا المقياس عباارت صدق مدى عن الكشف
، وتم أخذ العبارات التي  المغوية ةالصياغ ووضوح وسالمة وضوح العباارت حيث

% من جممة المحكمين بعد التعديل وحذف بعض العبارات ٢3اتفق عمييا أكثر من 
 غير المناسبة

( بمحافظة البحر االحمر 13استطالعية قواميا ) عشوائية عينة الباحثو اختارت 
 حساب خالل من  في لمتطبيق الحياة جودة مقياس صالحية التحقق من بيدف

 حساب وأيضاً  اليو، تنتمي الذي البعد مع عبارة كل درجة بين معامالت االرتباط
 :ذلك توضح التالية والجداول .الكمية والدرجة بعد كل بين درجة االرتباط معامالت
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 (1) رقم جدول
 إليو تنتمي الذي البعد درجة مع عبارة كل درجة ارتباط معامل يبين

 
جودة الحياة 

 االسرية
 الرضاعن
 الحياة

االمن 
 االقتصادى

جودة الحياة 
 االجتماعية

جودة الحياة  السعادة
 الصحية

 م.االرتباط م م.االرتباط م م.االرتباط م م.االرتباط م م.االرتباط م م.االرتباط م

1 0.53 2 0.48 3 0.64 4 0.54 5 0.68 6 0.61 

7 0.77 8 0.69 9 0.76 10 0.56 11 0.63 12 0.77 

13 0.61 14 0.72 15 0.44 16 0.72 17 0.44 18 0.55 

19 0.48 20 0.45 21 0.63 22 0.52 23 0.64 24 0.66 

25 0.55 26 0.68 27 0.47 28 0.65 29 0.66 30 0.65 

31 0.61 32 0.55 33 0.57 34 0.66 35 0.64 36 0.47 

37 0.56 38 0.47 39 0.40 40 0.50 41 0.51 42 0.68 

43 0.68  44 0.39 45 0.56 46 0.57 47 0.53 48 0.55 

 
 ارتباطات حققت قد المقياس رت ا عبا جميع أن السابقة الجداول من يتبين

  0.01 من أقل داللة مستوى عند إليو تنتمي البعد درجة مع دالة
 (1جدول )

 لو الكمية الدرجة مع الحياة جودة مقياس أبعاد من بعد كل درجة ارتباط معامل
 

 االرتباط معامل ابعاد جودة الحياة
 0.72 جودة الحياة االسرية

 0.77 الرضاعن الحياة
 0.82 السعادة

 0.80 االمن االقتصادى
 0.86 جودة الحياة االجتماعية
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 0.74 جودة الحياة الصحية
 

 بعد كل درجة بين إحصائياً  دالة ارتباطات وجود يتضح الجدول إلى بالنظر
 0.01 داللة مستوى عند لممقياس الكمية والدرجة جودة الحياة مقياس أبعاد من

 بتطبيق الباحثة قامت دقيقة نتائج سيعطي المقياس أن من لمتحقق :التالزمي الصدق
 من كل إعداد من الحياة جودة ومقياس الحالية رسة الدا موضوع الحياة جودة مقياس
 بيدف وذلك عبارة، 60 من يتكون والذي ( 2006 ) كاظم المنسي وعمي محمد
 .المقياسين درجات بين االرتباط خالل حساب من التالزمي دقالص حساب

 (1 ) رقم جدول
 لممقياسين الكمية والدرجة األبعاد درجات ارتباط معامل يبين

 
 معامل االرتباط ابعاد جودة الحياة

 0.74 جودة الحياة االسرية
 0.66 الرضاعن الحياة

 0.88 السعادة
 0.70 االمن االقتصادى

 0.77 لحياة االجتماعيةجودة ا
 0.79 جودة الحياة الصحية

 0.83 الدرجة الكمية
 0.05 مستوى عند دالة * 0.01 مستوى عند دالة
 

 أبعاد درجات بين إحصائياً  دالة ارتباطات وجود تبين الجدول إلى بالنظر
 لمقياس الكمية الدرجة مع الكمية ودرجتو الحالية رسة ا الد الحياةموضوع جودة مقياس
 عند ،( 2006 ) كاظم وعمي المنسي محمد من قبل إعداده تم الذي الحياة جودة

 الصدق من عالية بدرجة المقياس يتسم أن أي ، 0.01 من أقل داللة مستويات
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 الحياة جودة لقياس يصمح وأنو التالزمي
  :ثبات المقياس

 : ىما بطريقتين الثبات حساب تم
  من مكونة عينة عمى اإلعادة بطريقة باتالث معامل استخرج : باإلعادة الثبات

 نفسيا العينة عمى الثانية لممرة المقياس تطبيق أعيد من اميات التوحد ثم  ام ( 13 )
 لألبعاد الثبات معامالت ج استخرا وجرى األول التطبيق من أسابيع ثالثة مضي بعد

 Pearsoon .والثاني األول التطبيقين ارتباط بين معامل حساب طريق عن المختمفة
 بيرسون
 ألفا معادلة استخدام خالل من الثبات معامل حساب تم :كرونباخ ألفا بطريقة الثبات

 كرونباخ
 بالطريقتين الثبات معامل نتائج يبين جدول يمي وفيما ( 13 ن =) حيث

 (1جدول)
 

 ( 1 ) رقم جدول
 كرونباخ والفا االعادة بطريقة الثبات ارتباط معامل يبين

 
 

 كرونباخ الفا طريقة االعادة طريقة الحياة جودة أبعاد
 0.78 0.72 جودة الحياة االسرية

 0.83 0.84 الرضاعن الحياة
 0.81 0.76 السعادة

 0.76 0.69 االمن االقتصادى
 0.85 0.81 جودة الحياة االجتماعية
 0.79 0.74 جودة الحياة الصحية

 0.82 0.78 الدرجة الكمية
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 (0.69) بين تراوحت اإلعادة ثبات معامالت ان يالحظ الجدول الى بالنظر
 األمر ، 0.01 من أقل داللة مستوى عند إحصائياً  دالة وىي قيم ( 0.84 ) وبين
 ألفا ثبات معامالت الدارسة،أما بمتطمبات الثبات تفي من جيدة درجة عمى يدلل الذي

 عند إحصائياً  الةد أيضاً  ( وىي قيم( 0.85 وبين ( 0.72) بين تراوحت فقد كرونباخ
 جيدة يتسم بدرجة المقياس أن عمى يدلل الذي األمر ، 0.01 من أقل داللة مستوى

 .الدارسة بمتطمبات يفي الثبات، من
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البرنامج اإلرشادي االنتقائى لتحسين جودة الحياة الميات االطفال ذوى  -1
 النشاط الزائد

 ممخص لجمسات البرنامج االرشادى:
 (7جدول)

 
موضوع  رقم الجمسة

 الجمسة
زمن  
 الجمسة

الفنيات  محتوى الجمسة
 المساعدة

األنشطة 
 المستخدمة

الجمسة 
 األولى

التعارف 
وبناء 

العالقة 
 االرشادية

 

معرفة وتاىيل  دقيقو 13
اميات المجموعة 
االرشادية لمعممية 
االرشادية وعمى 
اىمية واىداف 
البرنامج واقامة 
عالقة ودية 
وتحقيق االلفة 

تبادلة والثقة الم
بيين الباحثة 
االميات واالتفاق 
عمى موعد 

الجمسات 
االرشاديةومكانيا 

 ومدتيا
 

 

التعاقد التبادلى 
 -المحاضرة
المناقشة 

–الجماعية 
الواجبات 
 المنزلية.

"حفل 
 ترفييى"
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الجمسة 
الثانية 
 والثالثة

التدريب 
عمى فنية 

 االسترخاء

 

التاكيد عمى االثر  دقيقة 13
النفسى 

عمى واالجتماعى 
االسترخاء عمى 
اىمية فنية 
االسترخاء فى 
مواجية مثيرات 
الغضب والتوترو 
تدريب االميات 
عمى تمرينات 
االسرخاءواكساب 

ميارة  ضبط 
االنفعاالت و 
التحكم فى 

المخاوف 
 والصدمات

 

 

 -المحاضرة
المناقشة 

 –الجماعية 
 -االسترخاء
التنفيس 
 -االنفعالى
لعب  -النمذجة 
 -االدوار
 -التعزيز

 الواجب المنزلى
 

. 

 نشاط ثقافي
نشاط 

تعميمي"تبد
 يل االسماء"
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الجمسة 
الرابعة 

 والخامسة

تغير نمط 
التفكير 

وزيادة الثقة 
 بالنفس

اعطاء االميات  دقيقو13
فرصة التعبير عن 
افكارىم بحرية 
والثقة بالنفس 
والقدرة عمى 
التصورات الخاطئة 

وتعديميا 
)انتقائيةالتصوراتال

 خاطئة(
صحيح تعميم ت

انماط التفكير غير 
 المنطقى)بيك(.

المناقشة 
 –الجماعية 

 -االسترخاء
التنفيس 
 -االنفعالى
لعب  -النمذجة 
 -االدوار
التغذية  -التعزيز

 -الرجعية 
 الواجب المنزلى

 نشاط ثقافي
نشاط 

تعميمى"التام
 ل

الجمسة 
السادسة 

والسابعةوالثا
 منة

التدريب 
عمى إعادة 

البناء 
 المعرفي

االميات اعضاء  دقيقو13
البرنامج االرشادى 
كيفية إجراء الحوار 
االيجابي مع الذات 
عادة البناء  وا 

 المعرفي.
و ممارس االميات 
الحوار االيجابي 

 مع الذات
وتتدرب االميات 
عمي استخدام فنية 
إعادة البناء 

 المعرفي
 

المناقشة 
 –الجماعية 

 -االسترخاء
التنفيس 
 -االنفعالى
لعب  -النمذجة 

 -واراالد
التغذية  -التعزيز

 -الرجعية 
 الواجب المنزلى 

 نشاط فني
نشاط ثقافي 

نشاط 
"اكتبى 
عبارة 

ايجابية لكل 
 عبارة سمبية"
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الجمسة 
التاسعة 
 والعاشرة

المفيوم 
االيجابى 
لمذات 
 ولمحياة

محو االفكار  دقيقو13
السمبية عن الذات 
وعن الحياة المميئة 

بالصعاب 
واستبداليا 

بالممارسات 
 يجابية البديمةاال

تعميق مفيوم 
العالقات االيجابية 
لمذات فى تكوين 
حياة انسانية 
اجتماعية اسرية 
ايجابية مميئة 
بالسعادة واالمل 

 والتفائل
 
 

 -المحاضرة
المناقشة 

  –الجماعية 
النمذجة 

-بالمشاركة 
 -االسترخاء
التنفيس 
 -االنفعالى
لعب  -النمذجة 
 -االدوار

 -التعزيز 
 ىالواجب المنزل

 

نشاط 
 قصصي
نشاط" 

 رسومات"
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الجمسة 
الحادية و 
 الثانية عشر 

تاصيل 
مفيوم 
المواجو 
الذاتية 

لمصعاب 
 الحياة

تتطبق االميات  دقيقو13
فنية التعزيز الذاتى 
وتدعيم االنماط 
السموكية السوية 
لمذات تطبق 
االميات عمميا 
ىذه المعادلة : 
موقف) مثير 
ضاغط(+ تفكير 
)ايجابى(+احساس

اعر( = سموك  )مش
سوى تقوية الوازع 
الينى واالخالقى 
كعامل ىام ومؤثر 
فى مواجية الحياة 
ودعوة لحياة ىادئة 
ليست خالية من 

المصاعب 
والمسئوليات ولكن 
خالية من اليموم 

 والضغوط

 -المحاضرة
المناقشة 

  –الجماعية 
النمذجة 

-بالمشاركة 
 -االسترخاء
التنفيس 
 -االنفعالى
لعب  -النمذجة 

 -الدوارا
  -التعزيز 

االلتزام بالخطط 
الواجب  -

 المنزلى

نشاط 
 رياضي
نشاط 

قصصى 
سرد 

القصص 
االنبياء" 
االبتالء 
 والصبر"

 

الجمسة 
والثالثة و 

الرابعة 
 عشر

ميارت حل 
 المشكالت

 
 

تعريف االميات  دقيقو13
طرق حل 
المشكالت وتجميع 
الميارات التى 

 نشاط فني 
نشاط " رسم 

شجرة 
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سبق اكتسابيا 
واستخدمة فى 

ة متناسقة منظوم
لتحسين جودة 
الحياة  وزيادة 
الفعالية الذاتية 
وادخال السعادة 

والرضا عن النفس     
والحياة، تدريب 
االميات عمى 
كيفية مواجية 
المشكالت التى 
يتعرضون ليا 
بعقالنية واسموب 
منظم فى التفكير 
حتى يمكنيم 
مممارسة يوميم 
الممئ بالمسئوليات 
والصعاب اتجاه 
ى اطفاليم وباق

افراد االسرة حتى 
يمكنيم اتخاذ 

القررارات 
االسريةالحياتيو 

بعيد عن الضغوط 
 واالنفعال

 العيمة"
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موضوع  رقم الجمسة

 الجمسة
محتوى  زمن  الجمسة

 الجمسة
الفنيات 
 المساعدة

األنشطة 
 المستخدمة

الجمسة 
الخامسة 
والسادسة 
والسابعة 

 عشر

من اجل حياة 
 فضلا
 

 

تبنى مفيوم  دقيقو13
من اجل حياة 

افضل 
وتحسين 

جودة الحياة 
الصحية 

والنفسيةالعمل 
عمى محو 

المفاىيم 
 -السمبية)توتر

خوف  -قمق
حزن( -

والتركيز 
عمى) 
 -السعادة

–الحب 
-الرحمة 

 الفرحة(
 

. 

 -المحاضرة
المناقشة 

  –الجماعية 
الضبط الذاتى 

 -االسترخاء-
التنفيس 
 -االنفعالى

 -جة النمذ
لعب 
 -االدوار

 -التعزيز 
الواجب 
 المنزلى

 

 

نشاط "جمع 
وتمثيل 
 االحالم"

نشاط " 
نصف 
 الكوب"

الجمسة 
 الثامنةعشر

انياء    دقيقو13االنياء 
العالقة        

 -المحاضرة
المناقشة 

 حفل ختامى
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االرشاديةالتاك والتقييم
د من كفاءة 

البرنامج 
االرشادى و 

االطمئنان 
عمى تحسين 
جودة الحياة 
لدى اميات 

المجموعة 
 شاديةاالر 

مراجعة 
وتمخيص 
جماعى 

لممساىم فى 
جمسات 
البرنامج 
االرشادى 

ومناقشة ما 
تم طرحة من 

االميات 
اعضاء 
 البرنامج
تطبيق 

االختبار 
 البعدى

  –الجماعية 
لعب 
 -االدوار
 التعزيز
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 ةــراء الدراســـوات اجــرابعا : خط
 خطوات التالية :قامت الباحثة الجراء ىذه الدراسة بال

 مراجعة الدراسات السابقة والمراجع المرتبطة بموضوع الدراسة    .6
 ال ذوى النشاط الزائد وحساب ثباتاعداد مقياس جودة الحياة الميات االطف  .9

 وصدق مقياس ادوات الدراسة 
 اعداد البرنامج االرشادى المستخدم فى الدراسة   .0
راسة بتطبيق مقياس جودة الحياة الميات االطفال ذوى النشاط اختيار عينة الد  .5

 )القياس القبمى والبعدى(الزائد 
 تقسيم عينة الدراسة الى مجموعتين تجريبية وضابطة    .4
 اجراء المجانسة بين المجموعتين التجريبية والضابطة   .1
 ة دون الضابطة تطبيق البرنامج االرشادى عمى افراد المجموعة التجربي   .0
اجراء القياس البعدى بتطبيق مقياس جودة الحياة الميات االطفال ذوى النشاط   .٢

 الزائد بعد االنتياء من تطييق البرنامج )القياس البعدى(
ذوى النشاط  اجراء القياس التتبعى بتطبيق مقياس جودة الحياة الميات االطفال  .2

 دى )القياس التتبعى(الزائد بعد مرور شيرين من القياس البع
المعالجة االحصائية لبيانات الدراسة فى القياسين القبمى والبعدى والتتبعى    .63

   . SPSSباستخدام الحزمة االحصائية لمبحوث االجتماعية
 اـــومناقشتي ةــــالدراس جــــنتائ

 يمكن تمخيص نتائج الدراسة ومناقشتيا فيما يمى:
توجد فروق ذات داللة احصائية بين : الوينص عمى انو   نتائج الفرض االول:

متوسطات رتب درجات افراد المجموعة الضابطة عمى مقياس جودة الحياة بابعاده 
 فى القياسين القبمى والبعدى

وتم اختبار صحة ىذا الفرض عن طريق استخدام اختبار"ويمكوكسن" لمعينات 
 ( ىذه النتائج٢المرتبطة ويوضح جدول )
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 (1جدول)
طات رتب درجات افراد المجموعة الضابطة عمى مقياس جودة الفروق بين متوس

 الحياة بابعاده فى القياسين القبمى والبعدى.
 

متوسط  العينة)ن( الرتب أبعاد المقياس
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

الرتب  الرضاعن الحياة
 السالبـة

 غير دالة  6033 6033 6033 6

الرتب 
 الموجبـة 

 رصف صفر صفر

 - - 0 التساوي 
 - - ٢ المجمــوع 

الرتب  السعادة
 السالبـة 

 غير دالة 6033 6033 6033 6

الرتب 
 الموجبـة

 صفر صفر صفر

 - - 0 التساوي 
 - - ٢ المجمــوع

جودة الحياة 
 االسرية

الرتب 
 السالبـة 

 غير دالة 3042 5033 9033 9

الرتب 
 الموجبـة 

6 9033 9033 

 - - 4 التساوي
 - - ٢ المجمــوع
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االمن 
 االقتصادى

الرتب 
 السالبـة

 غير دالة 6033 6033 6033 6

الرتب 
 الموجبـة 

 صفر صفر صفر

 - - 0 التساوي 
 - - ٢ المجمــوع

جودة الحياة 
 االجتماعية 

الرتب 
 السالبـة

 غير دالة 30342 5033 9033 9

الرتب 
 الموجبـة 

6 9033 9033 

 - - 4 التساوي 
 - - ٢ المجمــوع

جودة الحياة 
 الصحية

الرتب 
 السالبـة

 غير دالة 6033 6033 6033 6

الرتب 
 الموجبـة 

 صفر صفر صفر

 - - 0 التساوي 
 - - ٢ المجمــوع

الرتب  الدرجة الكمية 
 السالبـة

 غير دالة 605٢ 0043 6043 9

الرتب 
 ـة الموجب

 صفر صفر صفر

 - - 1 التساوي 
 - - ٢ المجمــوع
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 شيماء بدرى فكريد/ 

اتضح من الجدول السابق انو ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين 
متوسطات رتب درجات افراد لممجموعة الضابطة عمى مقياس جودة الحياة بابعاده 

 فى القياسين القبمى والبعدى
د فروق ذات داللة احصائية بين توجوينص عمى انو   نتائج الفرض الثانى:

متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية عمى مقياس جودة الحياة بابعاده 
فى القياسين القبمى والبعدى لصالح القياس البعدى وتم اختبار صحة ىذا الفرض عن 

 ( ىذه النتائج2طريق استخدام اختبار ويمكوكسن لمعينات المرتبطة ويوضح جدول )
 (1جدول )

الفروق بين متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية عمى مقياس جودة 
 الحياة بابعادة فى القياسين القبمى والبعدى

 
متوسط  العينة)ن( الرتب أبعاد المقياس

 الرتب
مجموع 

 الرتب
مستوى  Zقيمة 

 الداللة
الرتب  الرضاعن الحياة

 السالبـة
0 5033 9٢033 9055 3.36 

الرتب 
 بـة الموج

 صفر صفر صفر

 - - 6 التساوي 
 - - ٢ المجمــوع 

الرتب  السعادة
 السالبـة 

0 5033 9٢033 9005 3.36 
 

الرتب 
 الموجبـة

 صفر صفر صفر

 - - 6 التساوي 
 - - ٢ المجمــوع
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جودة الحياة 
 االسرية

الرتب 
 السالبـة 

0 5033 91033 9000 3.36 
 

الرتب 
 الموجبـة 

 صفر صفر صفر

 - - 6 التساوي
 - - ٢ المجمــوع

االمن 
 االقتصادى

الرتب 
 السالبـة

0 5033 90033 900٢ 3.36 
 

الرتب 
 الموجبـة 

 صفر صفر صفر

 - - 6 التساوي 
 - - ٢ المجمــوع

جودة الحياة 
 االجتماعية 

الرتب 
 السالبـة

0 5033 9٢033 9002 3.36 

الرتب 
 بـة الموج

 صفر صفر صفر

 - - 6 التساوي 
 - - ٢ المجمــوع

جودة الحياة 
 الصحية

الرتب 
 السالبـة

0 5033 9٢033 9050 3.36 

الرتب 
 الموجبـة 

 صفر صفر صفر

 - - 6 التساوي 
 - - ٢ المجمــوع

 الدرجة الكمية 
 

الرتب 
 السالبـة

٢ 5054 305٢ 9040 
 

3.36 
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الرتب  
  الموجبـة

   صفر صفر صفر

 صفر صفر صفر التساوي 
 - - ٢ المجمــوع

  
اتضح من الجدول السابق انو توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

( بين متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية عمى مقياس جودة 3.36)
 عدىالحياة بابعاد فى القياسين القبمى والبعدى لصالح القياس الب

فروق ذات داللة احصائية بين وينص عمى انو توجد   نتائج الفرض الثالث: 
والضابطة عمى مقياس جودة   متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية

الحياة بابعاده فى القياسين البعدى وتم اختبارصحة ىذا الفرض باستخدام اختبار مان 
 (نتائج ذلك63وتنى لمعينات غير المرتبطة ويوضح جدول )
 (61جدول)

الفروق بين متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
 عمى مقياس جودة الحياة بابعادىا فى القياس البعدى

 
العينة  الرتب أبعاد المقياس

 )ن(
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U  قيمة
Z 

مستوى 
 الداللة

 3.36 0039 9033 ٢3033 660٢1 ٢  الضابطة الرضاعن الحياة
 02033 5094 ٢ التجريبية

 3.36 0030 9033 ٢5033 69033 ٢ الضابطة  السعادة
 00033 5033 ٢ التجريبية

جودة الحياة 
 االسرية

 3.36 0034 صفر ٢3033 69033 ٢ الضابطة 
 0٢033 5033 ٢ التجريبية

 3.36 0053 صفر ٢9033 660٢3 ٢ الضابطة االمن 
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 0٢033 5043 ٢ التجريبية االقتصادى
جودة الحياة 

 االجتماعية
 3.36 0005 صفر ٢5033 66023 ٢ الضابطة 
 01033 5004 ٢ التجريبية

جودة الحياة 
 االجتماعية

 3.36 0002 صفر ٢9033 69033 ٢ الضابطة 
 02033 0023 ٢ التجريبية

 الدرجة الكمية
  

 3.36 0090 صفر ٢0033 66043 ٢ الضابطة 
 00033 5 ٢ التجريبية

 
ويالحظ من الجدول السابق انو توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ( بين 3.36)
 عمى مقياس جودة الحياة بابعادة فى القياس البعدى. 

التوجد فروق ذات داللة احصائية بين وينص عمى انو   نتائج الفرض الرابع:
متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية عمى مقياس جودة الحياة بابعاده 
فى القياسين البعدى والتتبعى وتم اختبار صحة ىذا الفرض عن طريق استخدام 

 ( ىذه النتائج66اختبار ويمكوكسن لمعينات المرتبطة ويوضح جدول )
 (66) جدول

الفروق بين متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية عمى مقياس جودة 
 الحياة بابعاده فى القياسين البعدى والتتبعى

 
متوسط  العدد الرتب أبعاد المقياس

 الرتب
مجموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

 الرضا عن الحياة
 
 
 
 

الرتب 
 السالبة

6 6.43 6.43 6033 
 
 
 
 

 غير دالة
 
 
 
 

الرتب 
 لموجبةا

 

 6.43 9.٢0 صفر
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       0 التساوي 
     ٢ المجموع

الرتب  السعادة
 السالبة

 غير دالة 6033 9.33 9.33 صفر

الرتب 
 الموجبة

6 9.10 9.33 

     0 التساوي
     ٢ المجموع

جودة الحياة 
 االسرية

الرتب 
 السالبة

 غير دالة صفر 6.43 9.43 صفر

الرتب 
 الموجبة

6 9.43 6.43 

     0 التساوي
     ٢ المجموع

الرتب  االمن االقتصادى
 السالبة

 غير دالة ٢0.3 6.43 6.43 6

الرتب 
 الموجبة

 6.43 6.43 صفر

     0 التساوي
     ٢ المجموع

جودة الحياة 
 االجتماعية

الرتب 
 السالبة

 غير دالة صفر 0.43 5.43 صفر

الرتب 
 الموجبة

6 9.43 6.43 

     0 التساوي
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     ٢ المجموع
جودة الحياة 

 االسرية
الرتب 
 السالبة

 غير دالة 6.33 9.43 9.43 6

الرتب 
 الموجبة

6 9.43 0.43 

     1 التساوي
     ٢ المجموع

الرتب  الدرجة الكمية
 السالبة

 غير دالة ٢3.3 5.33 9.94 9

الرتب 
 الموجبة

6 6.43 6.43 

     4 التساوي
     ٢ المجموع

 
ويتضح من الجدول السابق انو التوجد فروق ذات داللة احصائية بين 
متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية عمى مقياس جودة الحياةبابعاده فى 

 القياسين البعدى والتتبعى
 جــــــير النتائــــتفس

فروق ذات داللة احصائية بين  تشير نتائج الفرض األول إلى انو التوجد
متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة عمى مقياس جودة الحياة فى 
القياسين القبمى والبعدى ،أما فيما يتعمق بالمجموعة التجريبية فقد اشارت نتائج 

( بين 3.36الفرض الثانى إلى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى)
اد المجموعة التجريبية عمى مقياس جودة الحياة فى متوسطات رتب درجات افر 

القياسين القبمى والبعدى لصالح القياس البعدى وفيما يتعمق بالفروق بين المجموعة 
التجريبية والضابطة فقد اشارت نتائج الفرض الثالث إلى وجود فروق ذات داللة 

ة الضابطة ( بين متوسطات رتب درجات افراد المجموع3.36احصائية عند مستوى )
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والمجموعة التجريبية عمى مقياس جودة الحياة فى القياس البعدى لصالح أفراد 
المجموعة التجريبية . إن ىذه النتائج تشير إلى أن درجات أفراد المجموعة التجريبية 
قد تحسنت بينما لم يحدث تحسنا ممحوظ فى درجات المجموعة الضابطة عمى 

جراء ضبط تجريبى بين المجموعتين الضابطة و مقياس جودة الحياة وحيث انو تم إ
التجريبية فإن وجود فروق دالة بين المجموعتين،الوفروق دالة بين القياسين القبمى و 
البعدى لممجموعة التجريبية وعدم وجود فروق دالة بين القياسين القبمى والبعدى 

ةوتتفق ىذه لممجموعة الضابطة يعزى إلى البرنامج اإلرشادى المستخدم فى الدراس
  Robert W. & Et al,2009) النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التى تم عرضيا)

وليذا يمكننا القول بأن ىذه النتائج تدعم ما توصمت إليو الدراسات السابقة 
ذوى النشاط  والتى أشارت إلى انو يمكن تحسين جودة الحياة لدى اميات االطفال

رشادية تراعى احتياجات أميات ىؤالء األطفال فتزويد الزائد من خالل تقديم برامج إ
أميات األطفال ذوى النشاط الزائد بميارات فعالة لتحسين جودة الحياة وتعريف 
االميات طرق حل المشكالت وتجميع الميارات التى سبق اكتسابيا واستخدمة فى 

السعادة والرضا  منظومة متناسقة لتحسين جودة الحياة  وزيادة الفعالية الذاتية وادخال
عن النفس  والحياة، تدريب االميات عمى كيفية مواجية المشكالت التى يتعرضون 
ليا بعقالنية واسموب منظم فى التفكير حتى يمكنيم مممارسة يوميم الممئ 
بالمسئوليات والصعاب اتجاه اطفاليم وباقى افراد االسرة حتى يمكنيم اتخاذ القررارات 

عن الضغوط واالنفعال   والتدريب عمى فنية االسترخاء وميارت االسريةالحياتيو بعيد 
حل المشكالت و تحسين جودة الحياة وتبنى مفيوم من اجل حياة افضل وتحسين 

-خوف  -قمق -جودة الحياة الصحية والنفسيةالعمل عمى محو المفاىيم السمبية)توتر
فية إجراء الحوار كيو  الفرحة(-الرحمة –الحب  -حزن( والتركيز عمى) السعادة

عادة البناء المعرفي و ممارس االميات الحوار االيجابي مع  االيجابي مع الذات وا 
ومحو االفكار  الذات كما تم تدريب االميات عمي استخدام فنية إعادة البناء المعرفي

السمبية عن الذات وعن الحياة المميئة بالصعاب واستبداليا بالممارسات االيجابية 
يق مفيوم العالقات االيجابية لمذات فى تكوين حياة انسانية اجتماعية اسرية البديمةتعم

 ايجابية مميئة بالسعادة واالمل والتفائل
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واخير اشارت نتائج الفرض الرابع إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا بين 
متوسطات رتب درجات افراد المجموعة التجريبية عمى مقياس جودة الحياة فى 

بعدى والتتبعى، وىذا يعنى أن افراد المجموعة التجريبية الذين طبق عمييم القياسين ال
البرنامج اإلرشادى استفادوا منو وظموا يستخدمون محتواه مما ادى إلى استقرار 
التحسن ويمكن تفسير ذلك بان نجاح االميات فى الوصول إلى الرضا عن الحياة 

جتماعية وتحسين جودة الحياة والشعور بالسعادة وتحسين العالقة االسرية واإل
الصحية ووذ نتيجة لممارستيم ما تعمموه فى الجمسات االرشاديو من اساليب وفنيات 
اإلرشاد االنتقائى فى الواقع وما لمسوه من تحسن فى توافقيم كان بمثابة دافع ليم 

 .الى المزيد من التكرار من استخدام فنيات االرشاد االنتقائى
 اتـــــالتوصي

اسفرت اليو نتائج الدراسة فإنو يمكن تقديم مجموعة من التوصيات الى  فى ضوء ما
 عدة مجاالت إلى مجال االسرة ومجال التعميم ومجال الصحة

تدعيم والدى الطفل ذوى النشاط الزائد بكافة اوجة الدعم وخاصة توفير البرامج  -6
األرشادية التى تؤىميما لمساعدة اطفاليم والتعرف عمى طرق تشخيص 

ضطراب التوحد ،تقديم المساندة والمشورة لالميات منذ لحظة اكتشاف ا
االضطراب وتوضيح طبيعة العالقة بين االم وطفميا ذوى النشاط الزائد التى 

 تظير خالل التفاعالت اثناء الحياة اليومية.
التعرف عمى الممارسات الوالدية والعالقات بين أفراد األسرة بالطفل وتشخيص  -9

 سرية قبل البدء فى عمميات التدخل المبكر.المتغيرات األ
تدريب وتاىيل الكوادر البشرية التربوية والتعميمية المؤىمة لتربية وتعميم األطفال  -0

 ذوى النشاط الزائد وفق التكنولوجيا الحديثة.
ذوى  تحسين جودة التعميم و تييئة المدارس العادية إلستيعاب ودمج األطفال -5

 النشاط الزائد
ذوى النشاط الزائدومظاىرة والتعرف عمى  ية المجتمع بإضطرابتعريف وتوع -4

 أعراضو مبكرا والعوامل المسببة لو وطرق الوقاية منو. 
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تحسين جودة الصحة من خالل تنظيم ودعم البرامج الوقائية وتدريب القائمين  -1
بالعمل فييا مع الخدمات التشخيصية والعالجية والتأىيل الشامل لألطفال 

 وأسرىم .
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 ع:ـــــــــــمراجال
 في تكاممي تفاوضي عالجي برنامج ( : فعالية9339عزب )  حسام الدين -6

 المؤتمر أبحاث .المراىقين من عينة لدى العنف عمى سموكيات التغمب
 9المجمد :شمس عين جامعة اإلرشاد النفسي، لمركز التاسع السنوي
 .٢6-6صص

ة نفسية ( :االرشاد األسرى ماجستير إرشاد وصح9333سعيد حسنى العزه ) -9
 .6٢مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع صص

 في استراتيجيات التعايش بعض ( :استخدام9330الرحمن محمد ) سعيد عبد -0
لالتحاد  الثامنة العممية الندوة ، سمعياً  المعوقين لدى الحياة جودة تحسين
 لالشخاص والتأىيل التعميم تطوير ، الصم رعاية في العاممة لمييئات العربي
 السمع. وضعاف الصم

 لتحسين انفعالي عقالني ارشادي برنامج : فاعمية ) 9332 (جسام احمد سناء -5
 المسنين، من عينة لدى بيا المرتبطة المتغيرات وبعض الحياة جودة
 المستنصرية، بغداد. الجامعة ، التربية دكتوراه غير منشورة، كمية رسالة 

 
سمبيةالباء االطفال المعاقيين ( :االستجابات االنفعالية ال6221شاكر قنديل)  -4

تحميمية( المؤتمر الولى الثانوى لمركز   عقميا ومسؤولية المرشد النفسى )دراسة
 االرشاد النفسى فى عالم متغير جامعة عين شمس.

 

(: االعاقة التدخل طبيعتيا وخصائصيا نحو رعاية نفسية 9333شاكر قنديل ) -1
–مر السنوى لكمية الترية المؤت -وتربية افضل لذوى االحتياجات الخاصة

 .6333-54جامعة المنصورة صص
(: سيكموجية أسرة الطفل المعوق عقميا ، مكتبة النيضة 9331شاىين رسالن )-63

 جامعة القاىرة. -المصرية صحة نفسية
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(: فعالية فنيتى التعاقد التبادلى واالقتصاد الرمزى فى 9331شيماء فكرى) -0
طفال،رسالة ماجستير غير منشورة، خفض النشاط الزائد لدى عينة من اال

 جامعة المنيا.

 والتربوية النفسية العموم في اإلحصائية : األساليب(2000 )مراد احمد صالح-66
 المصرية. االنجمو مكتبة واالجتماعية القاىرة،

من  Quality of Life( : نوعية الحياة 9334عادل عز الدين االشول) -٢
المؤتمر العممى الثالث االنتماء النفسى المنظور االجتماعى والنفسى والطبى 

جامعة –والتربوى لالنسان العربى فى ضوء جودة الحياة ، كمية التربية 
 . 60-0مارس صص 61-64الزقازيق فى الفترة من 

( : سيكموجية ذوى االحتياجات الخاصة 9334عبد المطمب القريطى ) -2
 ، القاىرة دار الفكرى العربى.4وتربيتيم ،ط

 –(: اضطراب التوحد " االوتيزم" اعراضو 9366اقى إبراىيم)عال عبد الب -63
اسباب وطرق عالجو مع برامج تدريبية وعالجية لتنمية قدرات االطفال 

 .6المصابيين بو، عمم الكتاب، القاىره ، ط

(: العمل مع أسر ذوى اإلحتياجات الخاصة ، 9330عمى عبد النبى حفنى ) -66
 العمم واإليمان لمنشر والتوزيع.

( . النشاط الحركي الزائد 9330محمود شعيب ، السيد محمد فرحات . )عمى  -69
 .لدى األطفال ـ األسباب والعالج ، القاىرة : مكتبة زىراء

( :االعاقة العقمية فى مجال االسرة مراحل الصدمة و 622٢فاروق صادق ) -60
 اتحاد ىيئات رعاية الفئات الخاصة و المعااقيين ) –االدوار المتوقعة لموالدين 

 . 44النشرة الدورية( العدد

العين: دار  –موسوعة التربية الخاصة والتأىيل النفسى : (2002كمال سالم ) -65
 الكتاب الجامعى.
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( . تدريب 9330محمد السيد عبد الرحمن ، منى خميفة عمى حسن . ) -64
األطفال ذوى االضطرابات السموكية عمى الميارات النمائية ، دليل اإلباء 

 : دار الفكر العربي. والمعممين القاىرة
 

( . دراسة النشاط الزائد لدى عينة من 6229محمد عبد التواب ابو النور) -61
تالميذ مرحمة التعميم االساسى وعالقتو ببعض المتغيرات البيئة ، رسالة 

 ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة المنيا.
ائى فى تعديل االتجاه (: اثر االرشاد االنتق9333محمد عبد التواب ابو النور) -60

نحو الزواج العرفى لدى عينة من الشباب الجامعى ، مجمة البحث فى التربية 
المجمد الثالث صص  9333جامعة المنيا ، يناير –وعمم النفس ، كمية التربية 

950-920. 
( . النشاط الزائد لدى األطفال ، 9334مشيرة عبد الحميد احمد اليوسفي . ) -6٢

فض ، سمسمة اشراقات تربوية ، القاىرة : المركز العربي األسباب وبرامج الخ
 لمتعميم والتنمية.

 لدى الذات بتقبل وعالقتيا الحياة (: جودة933٢الجميل) حسن جودت نادية -62
بغداد  جامعة /لمبنات التربية كمية ، منشورة غير دكتوراه رسالة ، الجامعة
 طمبة.

االيجابيات الصامتو ، بنيا (: االوتيزم ، 933٢عبد الرحمن الخولى )  ىشام -93
 دار المصطفى لمطباعة.
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