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فعالية األنشطة الحركية في الحد من إيراء 
اإلعاقة العقلية  يلدى األطفال ذو الرات

 القابلين للتعلم المصريين والسعوديين 

  :الممخص
الحد مف سمكؾ  فيىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية األنشطة الحركية 

لقابميف لمتعمـ ( طفبلن مف ذكل اإلعاقة العقمية ا20إيذاء الذات لدل عينة مككنة مف )
بمدينة الزقازيؽ بمحافظة  المصرييف كالسعكدييف مف جمعية نكر الحياة لئلعاقة العقمية

ككذلؾ مف  ،كبالمدرسة السعكدية بالباحة لبرامج التربية الخاصة ،الشرقية بمصر
كالذيف تراكحت  ،الممتحقيف ببرامج التربية العقمية بمنطقة الباحة بالمممكة العربية السعكدية

كانحراؼ معيارل  ،( عامان 10 ،8بمتكسط قدره ) ،( عامان 13-9أعمارىـ الزمنية ما بيف )
 ،(69-55كتراكحت نسب ذكائيـ عمى مقياس ستانفكرد بينيو ما بيف ) ،(0، 78قدره )

كتـ تقسيـ عينة الدراسة إلى أربع  ،(71 ،4) معيارمكانحراؼ  ،(61 ،5بمتكسط )
( 5كبمغ عدد أفراد كؿ مجمكعة ) ،مييما ضابطتافمجمكعتاف تجريبيتاف كمث :مجمكعات

كمقياس إيذاء  ،مقياس ستانفكرد بينيو ترجمة كتعريب صفكت فرج كتـ تطبيؽ ،أطفاؿ
كقد أشارت  ،( جمسة21تككف مف ) كالذمكبرنامج األنشطة الحركية إعداد الباحث  ،الذات

جات سمكؾ إيذاء الذات نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب در 
لممجمكعة التجريبية األكلى)المصرية( كلممجمكعة التجريبية الثانية)السعكدية( كلممجمكعة 

في القياس البعدل ( الضابطة األكلى )المصرية( كلممجمكعة الضابطة الثانية) السعكدية
سعكدية( لصالح المجمكعة التجريبية األكلى )المصرية( كالمجمكعة التجريبية الثانية )ال

كما كجدت فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب درجات سمكؾ  ،)في االتجاه األفضؿ(
إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية( كلممجمكعة التجريبية الثانية 
 ،)السعكدية( في القياسيف القبمي كالبعدم لصالح القياس البعدم)في االتجاه األفضؿ(

إحصائيان بيف متكسطي رتب درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة  كعدـ كجكد فركؽ دالة
التجريبية األكلى)المصرية( كلممجمكعة التجريبية الثانية )السعكدية( في القياسيف البعدم 

كما تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب درجات سمكؾ إيذاء  ،كالمتابعة كالتتبعى
مصرية( كلممجمكعة التجريبية الثانية )السعكدية( في الذات لممجمكعة التجريبية األكلى )ال

كأكصت الدراسة  ،القياسات المتكررة لصالح القياسات التنازلية )في االتجاه األفضؿ(
مف فئة القابميف لمتعمـ لؤلنشطة الحركية  بضركرة ممارسة األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية
 كجزء مف العممية التعميمية المقدمة لتمؾ الفئة.

األطفاؿ ذكك اإلعاقة العقمية  -إيذاء الذات  -األنشطة الحركية  :كممات المفتاحيةال
 القابميف لمتعمـ 
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Effectiveness of Motor Activities in Self-injury Reduction amang 
Egyptians and Saudis Educable intellectual disability Children  

This study aimed at investigating the effectiveness of 
motor activities in reducing the behaviour of self- injury amang a 
sample of (20) Egyptians and Saudis educable intellectual 
disability Children of Nour Al-Hayat association intellectual 
disability Children in Zagazig in Al-Sharqia Governorate, Egypt، 
and Baha school for special education programs in Saudi Arabia, 
as well as intellectual enrolled in education programs of Baha، 
Saudi Arabia. The age of study subjects ranged from (9)to(13) 
years with an average of (10,8) years and a standard deviation 
of(0,78).The percentage of intelligence ranged from (55) to (69) 
with an average of (61,5) according to Stanford Binet scale and a 
standard deviation of (4,71).The study subjects were divided into 
four groups: two experimentals and two controls.The study 
instruments comprised the Stanford Binet scale، translated by 
Safwat Farag، the self- injury scale and the motor activities 
program, both prepared by the researcher.Results of the study 
revealed that there are statistically significant difference between 
the pre- and post mean score ranks of self- injury behavior of the 
first experimental group (Egyption subjects) and the second 
experimental one (Saudi subjects) on one hand and the first 
control group (Egyptian subjects) and the second control one 
(Saudi subjects) on the other hand in favour of the post 
measurement of both the experimental groups signalling a better 
direction.The study also indicated that there are no statistically 
significant differences in the self-injury behavior of the first 
experimental group (Egyptians) and the scond experimental 
group (Egyptians) and the scond experimental group one (Saudis 
)in the pre-, post-, and follow-up measurments ,Besides، the study 
results revealed that there are statistically significant difference in 
the mean score ranks of self-injury behavior of the first 
experimental group (Egyptians) and the second experimental one 
(Saudis) in the descending measurement verferring to a better 
direction.Hence، the study recommends the nessity of giving the 
intelleculty disability educable children، the opportunity to 
practise motor activities as a part of the instructional program 
given to such a class of children. 

Key words: Motor Activities - Self-injury - Educable 
Intellectual Disability Children.  

 
 



 ـ 3126الجزء الرابع( يناير لسنة  273ربية، جامعة األزىر، العدد: )مجمة كمية الت
 

 25: 

 : المقدمة
لمظاىر أحد ا Self-Injurious Behavior (SIBيعد سمكؾ إيذاء الذات ) 
إذ يتضمف ىذا السمكؾ إحداث أذل ؛ تسبب أضرارِان لذكل اإلعاقة العقمية  التيالسمككية 

 ،كالحرؽ ،كشد الشعر ،كالقرص ،كلطـ الكجو ،ضرب الرأس بعنؼ فيبالجسد كتظير 
كما يتسـ ىذا السمكؾ . كالخدش ،كالضغط بشدة عمى العيف ،كعض أجزاء مف الجسـ

كيحدث الشخص اإلصابة لنفسو بدكف مساعدة  ،خصبارتكاب ألـ مقصكد بجسـ الش
كتؤدل  ،األنسجة فيكقد تككف اإلصابة شديدة بما فيو الكفاية لتحدث تمفان  ،شخص آخر

كتتمثؿ مخاطر إيذاء الذات لدل ذكل اإلعاقة . (20. ص، 2004 ،لمجركح )سكستكف
 :ؿ مختمفة مثؿالسمكؾ المكجو ذاتيا نحك إصابة أنسجة الجسـ مف خبلؿ أشكا فيالعقمية 
 Devine andكسحب الشعر)  ،ضرب الرأس كالجسد ،باألظافرحؾ الجمد ، العض

Symons,2013; Barnard-Brak ; Rojahn.; Richman ; Chesnut and 
Wei ,2015.) 

( إلى كجكد مجمكعة Roy; Roy; Deb and Unwin 2015 )كيشير كؿ مف
ل لحدكث سمككيات إيذاء الذات لدل ذكم تؤد التيمتنكعة مف العكامؿ البيئية كالبيكلكجية 

كما أف القدرة عمى إدارة ىذه السمككيات تمكف مف حؿ مشكبلتيا مف قبؿ   ،اإلعاقة العقمية
عمى انتشار سمكؾ إيذاء الذات  (DaviesOliverand    2013بينما أكد ). المجتمع

كما تدؿ بعض المؤشرات  ،حتى منتصؼ مرحمة البمكغ لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية
 . الزمنيعمى كجكد عبلقة طردية بيف سمكؾ إيذاء الذات كالعمر 

كفقان لما ذكره  - كؾ إيذاء الذات لدل ذكل اإلعاقة العقميةكتتراكح نسب انتشار سم
ما  -Buono; Scannella;Palmigiano; Elia and Nuovo(2012 ) كؿ مف
الجسـ نتيجة سمككيات إيذاء  فيككانت المناطؽ األكثر تضرران  ،٪(46.5 - 44بيف )
 . شيكعان  عاألنكاككاف العض أكثر  ،كالفـ كالرأس ،اليديف :الذات

ارس األنشطة الحركية بيدؼ تنميتيا بأدكات معدلة كبسيطة كطرؽ جذابة كتم
كتعمؿ عمى  ،كالتسمؽ ،الكثب ،المشي ،الجرم: مثؿ  ،تعنى بالحركات األساسية لمفرد

 . (45-39 ،2005 ،؛ شرؼ35-23 ،2008 ،تكيؼ الطفؿ حركيان مع جسمو )عثماف
 rOppewal; Hilgenkamp; Wijck ;Schoufou andكأشار كؿ مف )

Evenhuis ,2015 إلى أىمية األنشطة الحركية حيث تعد منبئان النخفاض القدرة عمى )
 كما تمثمت ىذه األنشطة الحركية  ،أداء األنشطة الحياتية اليكمية لذكم اإلعاقة العقمية

 كالتحمؿ العضمي. ،سرعة المشي ،التكازف ،البراعة اليدكية في
  :مشكمة الدراسة

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422212002594
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422212002594
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انتشار سمكؾ إيذاء الذات لدل ذكل اإلعاقة  فيالحالية  تتضح مشكمة الدراسة
سمكؾ إيذاء الذات  انتشار(إلى 2013)   DaviesOliverandأشار كؿ مف  إذ؛ العقمية

(٪ بتكرار أسبكعي 32بيف األطفاؿ الصغار بنسبة حكالي) لدل ذكل اإلعاقة العقمية
( أف نسبة انتشار سمككيات إيذاء الذات 2012) .Buono et alحيف بيف  في. كشيرم

نيـ ( م353لدل عينة مككنة مف ) اإلعاقة العقمية مذك  األشخاصسمكؾ إيذاء الذات لدل 
ككانت المناطؽ األكثر تضرران  ،٪ (46.5( شخصا مف ذكم اإلعاقة العقمية بمغت)195)

كما كاف أسمكؾ  ،الفـ كالرأس ،اليديف :مف سمككيات إيذاء الذات في كؿ مف المجمكعتيف
؛إذ ينتشر سمكؾ إيذاء الذات لدل فئة األطفاؿ ذكل اإلعاقة . العض أكثر األنكاع شيكعان 

 Ruddick;Davies;Bacarese-Hamilton andرحيث أشا؛ العقمية
Oliver(2015 إلى )سمكؾ إيذاء الذات لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية الشديدة  انتشار

 النفسيكتعد شدة ىذه السمككيات مؤشران ميما ألىمية التدخؿ  ،في المممكة المتحدة
لدل  االنتشارلؾ كما ظير ذ ،مف قبؿ األشخاص ذكل العبلقة بيؤالء األطفاؿ كالسمككي

حيف حدد مقدمك الرعاية األكلية أىمية تقديـ  في ،٪( عمى األقؿ مف ىؤالء األطفاؿ4.1)
التدخؿ السمككي بصكرة  فيالمعمميف لمستكيات عالية مف تعديؿ السمكؾ لتمؾ الفئة ممثمة 

الشديدة حتى ال تظير ىذه  ( مرة مع األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية13تقؿ عف ) ال
 . كياتالسمك 

حيث لـ تتناكؿ ؛ كما تظير قمة الدراسات التي تناكلت مكضكع الدراسة الحالية
الحد مف سمكؾ  فيفعالية األنشطة الحركية  -في حدكد إطبلع الباحث –الدراسات السابقة

ككذلؾ فإف  ،إيذاء الذات عند األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية القابميف لمتعمـ بشكؿ مباشر
خاصة  ،اسات التي قامت بتطبيؽ األساليب المستخدمة في ىذه الدراسةالدر  فيىناؾ ندرة 

 . تتعمؽ باألنشطة الحركية في البيئتيف المصرية كالسعكدية التي
كما يعتمد األسمكب المستخدـ في الدراسة الحالية ىك األنشطة الحركية 

لمبلعب بيئات مفتكحة تشمؿ ا في الحركيمف خبلؿ ممارسة األداء  التركيحية الممتعة
كاألماكف المفتكحة حيث يمثؿ تطكران جديدان لمعبلج بالمعب حيث إنو يأخذ في اعتباره 

 التي كجيت ليذا النكع مف التدريب باألنشطة. االنتقادات
االىتماـ بحؿ مشكبلت فئة ذكل اإلعاقة  فييتمثؿ  الحاليحيف أف التكجو  في

ع؛ إذ تعتبر الدراسة الحالية محاكلة كمحاكلة دمجيـ في المجتم، القابميف لمتعمـ العقمية
حيث إنيا تحاكؿ الحد مف أىـ السمككيات المنتشرة لدل ىذه ؛ لئلسياـ في تحقيؽ ذلؾ

. رات ىذه السمككياتاخفض تكر  فيقد يسيـ  الذماألمر  ،الفئة )كىك سمكؾ إيذاء الذات(
الحركية لمحد مف كىذا األمر قد لفت انتباه الباحث إلى محاكلة التدخؿ ببرنامج األنشطة 

 سمكؾ إيذاء الذات لدل الشريحة العمرية األقؿ كىى مرحمة الطفكلة لذكل اإلعاقة العقمية.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422212002594
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422212002594
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تخصص  ،أثناء إشرافو عمى طبلب قسـ التربية الخاصة -كما الحظ الباحث 
لبرامج التربية الخاصة بالباحة بالمممكة  االبتدائيةبالمدرسة السعكدية  اإلعاقة العقمية

أف بعض التبلميذ ذكل اإلعاقة العقمية يظيركف سمككيات مشاىدة مف  -السعكدية العربية 
كبعد عكدة الباحث إلى جميكرية مصر العربية قاـ بعدة زيارات لمدارس  ،إيذاء الذات

 لدييـالذات  ءكجمعيات لذكل اإلعاقة العقمية ظيرت مؤشرات أكلية عمى كجكد سمكؾ إيذا
كأف ىذه  ،لحياة بمدينة الزقازيؽ بمحافظة الشرقية بمصركخاصة لدل تبلميذ جمعية نكر ا

لياء أمكرىـ ك كأل  ،كجكد أثار جسمية كنفسية لدل ىؤالء التبلميذ فيالسمككيات قد تتسبب 
 فيككذلؾ أظيرت بعض الدراسات السابقة فعالية بعض البرامج  ،النفسيعمى الصعيد 

ية لدل ذكل اإلعاقة العقمية الحد مف سمكؾ إيذاء الذات أك استخداـ األنشطة الحرك
  ،Singh et al.(2004) كدراسة  ،(2003مثؿ دراسة مسافر )  ،القابميف لمتعمـ

; Consoli.; Bodeau; Cohenكدراسة كؿ مف;   ،(2007كدراسة أحمد )
(2013 Cohenand  Wachtel; Guinchat)،   كدراسةRana et al.(2013)،  
 Stanish andكدراسة   ،(2008كدراسة حسف ) ،et al. (2015) Royكدراسة 
(2012Temple)،  كدراسةTamin et al.(2015)،  كدراسةBoddy . et al
مف تمؾ سمككيات  حاكؿ الباحث مف خبللو التدخؿ ببرنامج لمحد الذماألمر   ،(2015)

 إيذاء الذات لدل ىذه الفئة.
 : تساؤالت الدراسة

 : كيمكف صياغة مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ الرئيس التالي
الحد مف إيذاء الذات لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة  فيما فعالية األنشطة الحركية  

  :تساؤؿ األسئمة التاليةكيتفرع مف ىذا ال ،العقمية القابميف لمتعمـ المصرييف كالسعكدييف
  ىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطي رتب درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية

كالمجمكعة الضابطة ( كلممجمكعة التجريبية الثانية )السعكدية( األكلى )المصرية
 ؟السعكدية( في القياس البعدلكالمجمكعة الضابطة الثانية )( )المصرية األكلى

 متكسطي رتب درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية  ىؿ تكجد فركؽ بيف
 القبميكلممجمكعة التجريبية الثانية )السعكدية( في القياس ( األكلى )المصرية

 ؟كالبعدل كالمتابعة كالتتبعى
  ىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطي رتب درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية

 ريبية الثانية)السعكدية( في القياسات المتكررة؟األكلى )المصرية( كلممجمكعة التج
   :ؼ الدراسةاىدأ

 : تحددت أىداؼ الدراسة الحالية فيما يمي 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Consoli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bodeau%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wachtel%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guinchat%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Temple%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22711480
https://www.researchgate.net/researcher/15326838_Lynne_M_Boddy
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 اختبار فعالية برنامج لؤلنشطة الحركية لمحد مف سمكؾ إيذاء الذات لدل األطفاؿ
 كالتأكد مف استمرار فعالية البرنامج في الحد ،القابميف لمتعمـ ذكل اإلعاقة العقمية

 . القياسيف المتابعة كالتتبعى فيمف ىذه السمككيات بعد تكقؼ البرنامج 
 : أىمية الدراسة

 : تكمف أىمية الدراسة الحالية فيما يمي 
 : كتتضمف اآلتي  :األىمية النظرية :أكالن 
 تقديـ إطار نظرم كدراسات سابقة حكؿ األنشطة الحركية كسمكؾ إيذاء الذات . 
 ع القرار في أف يتخذ قراران بتعميـ ممارسة األنشطة الحركية قد تفيد ىذه الدراسة صان

 . اإلعاقة العقمية بذكممراكز الرعاية كالمدارس الخاصة  فييكميان 
  :التالي فيتتضح األىمية التطبيقية لمدراسة الحالية  :األىمية التطبيقية :ثانيان 
 سمكؾ إيذاء كاستخدامو لخفض حدة  ،تصميـ برنامج قائـ عمى األنشطة الحركية

 . لمتعمـ القابميفالذات لدل عينة مف األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية 
 فعالية برنامج األنشطة الحركية لخفض حدة سمكؾ إيذاء الذات لدل عينة مف  اختبار

 . األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية القابميف لمتعمـ
 إلعاقة العقمية يمكف تطبيؽ البرنامج الحالي عمى مجمكعات أخرل مف األطفاؿ ذكل ا

 . بفئاتيا المختمفة لمساعدتيـ في خفض سمككيات إيذاء الذات
  :مصطمحات الدراسة

  Intellectual Disability  :اإلعاقة العقمية :أكالن 
 The Americanتصؼ الجمعية األمريكية لئلعاقات العقمية كالنمائية 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities 
(AAIDDاإلعاقة العقمية )  بككنيا أكجو القصكر األساسية التي يشيدىا األداء الكظيفي

لمطفؿ, كيظير خبلليا انخفاض األداء الكظيفي العقمي لمطفؿ عف المتكسط بشكؿ داؿ 
أك أكثر مف المجاالت  ،مع كجكد أكجو قصكر أخرل ترتبط بو في مجاليف اثنيف ،إحصائيان 

 :كالتي تتمثؿ في ،مميارات التكيفية أك التي ترتبط بالسمكؾ التكيفيالتطبيقية التالية ل
كاستغبلؿ المصادر  ،كالميارات االجتماعية ،كالحياة المنزلية ،كالعناية بالذات ،التكاصؿ

كقضاء كقت  ،كاألداء الكظيفي األكاديمي ،كالصحة كاألماف ،كتكجيو الذات ،المجتمعية
قبؿ كصكؿ الفرد سف الثامنة عشرة مف  عاقة العقميةبشرط أف تحدث اإل ،كالعمؿ ،الفراغ

كفقان لمطبعة  (.كتتبايف شدة اإلعاقة العقمية254 ،2008 ،عمره )ىاالىاف؛ كككفماف
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الخامسة مف دليؿ التصنيؼ التشخيصي كاإلحصائي لؤلمراض كاالضطرابات النفسية 
كعميقة  ،ةكشديد ،كمتكسطة ،ما بيف إعاقة عقمية بسيطة DSMV( 2013كالعقمية )
 . (American Psychiatric Association, 2013,31"حادة " )

 Educableالقابميف لمتعمـ  كيعرؼ الباحث األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية
Intellectual Disability Children  بأنيـ أكلئؾ األطفاؿ الذيف يعانكف مف اإلعاقة

كالممتحقيف بجمعيات كمعاىد كبرامج  البسيطة كالذيف يطمؽ عمييـ القابميف لمتعمـ العقمية
 . ( عمى مقاييس الذكاء المقننة68– 50كتتراكح نسبة ذكائيـ بيف ) ،التربية العقمية

  :Self-Injurious Behavior (SIB) :إيذاء الذات :ثانيان 
يتمثؿ في قياـ الطفؿ  كالذميشار لسمكؾ إيذاء الذات بالسمكؾ غير السكم 

أك شد  ،أك ضرب رأسو ،مف خبلؿ إيذاء بعض أجزاء مف جسموباإلساءة المتعمدة لذاتو 
 . (425 ،2007، )البياص جسمو فيالجركح  أك فتح ،أك لطـ كجيو ،شعره

كيشير الباحث إلى أف سمكؾ إيذاء الذات يقـك مف خبللو األطفاؿ ذكل اإلعاقة  
بطريقة بدنية أك  ،عمى نحك متكرر  ،العقمية القابميف لمتعمـ بإلحاؽ الضرر أك األذل بذاتو

كقد . الخ. أك سب الذات... ،أك لطـ الكجو ،مثؿ ضرب الرأس أك خمش الجمد ،لفظية
 ،يككف الضرر الناتج عف ىذا السمكؾ فادحان مثؿ فؽء إحدل العينيف أك فقد أحد األطراؼ

 . كقد يككف بسيطان مثؿ خدش الجمد
بأنو لتي يحصؿ عمييا األطفاؿ الدرجة ا :كُيعرؼ الباحث سمكؾ إيذاء الذات إجرائيا ن

ذكك اإلعاقة العقمية القابميف لمتعمـ عمى مقياس سمكؾ إيذاء الذات المستخدـ في الدراسة 
 الحالية إعداد الباحث.

 Motor Activities :األنشطة الحركية :ثالثان 
تكصؼ األنشطة الحركية بالممارسات الرياضية كالتكجييات التي يتمقاىا ذكل  

كبذلؾ يتـ تنمية ميارات ذكل اإلعاقة  ،ة مف المتخصصيف كالمؤىميفالخاص االحتياجات
البسيطة عف طريؽ إعداد البرامج الرياضية الخاصة بيذه الفئة حتى يتمكنكا مف  العقمية

القياـ بميارات الحياة اليكمية كالتي تنمي القدرة عمي الحركة كاالعتماد عمي النفس 
(Harum,2006,210) .لفعاليات غير الصفية التي يقـك بيا كيقصد بيا مجمكعة ا

األطفاؿ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ تربكية ال تتحقؽ في أغمب األحياف بصكرة مقبكلة مف 
كيعرؼ الباحث األنشطة الحركية . (94ص. ،2006 ،خبلؿ األنشطة الصفية)الفتبلكم

 عمى إنيا مجمكعة مف التمرينات كالتدريبات الجسمية كالحركية التركيحية المتنكعة
 كيدؿ عمييا مف خبلؿ البرنامج المستخدـ. ،كالممتعة

  :حدكد الدراسة
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 : التالياشتممت حدكد الدراسة عمى  
 ( تمميذان كتمميذة مف األطفاؿ ذكل 20أجريت الدراسة الحالية عمى ) :البعد البشرم

 – 9اإلعاقة العقمية البسيطة مف فئة القابميف لمتعمـ كالذيف تراكحت أعمارىـ ما بيف )
 . (69 – 50كالذيف تتراكح معامؿ الذكاء لدييـ مف ) ،( عامان 13

 تـ اختيار العينات التي أجريت عمييا الدراسة ببرنامج التربية الخاصة  :البعد الجغرافي
بالمدرسة السعكدية االبتدائية بمنطقة الباحة بالمممكة العربية السعكدية كمف جمعية 

ينة الزقازيؽ بمحافظة الشرقية بجميكرية نكر الحياة لذكل االحتياجات الخاصة بمد
 . مصر العربية

  أستخدـ الباحث مقياس سمكؾ إيذاء الذات كتـ اختيار الحاصميف  :البعد المنيجي
- 50تراكحت ما بيف ) كالتي ،عمى درجات مرتفعة في مقياس سمكؾ إيذاء الذات

 . لمتحقؽ مف فركض الدراسة ،كبرنامج األنشطة الحركية ،(65%
  فيتـ تطبيؽ برنامج األنشطة الحركية المستخدـ في الدراسة الحالية  :الزمنيالبعد 

ـ لمعينة السعكدية مف شير فبراير إلى 2014/ 2013 الدراسيلمعاـ  الثانيالفصؿ 
األكؿ مف شير  الدراسيالفصؿ  فيكلمعينة المصرية مف  ،ـ2014شير مايك 

 ـ.2014سبتمبر إلى شير ديسمبر 
 

 : سابقة كدراسات نظرمإطار 
  :سمكؾ إيذاء الذات لذكل اإلعاقة العقمية :أكالن 

كتتفاكت ىذه . بالذات األذل إلحاؽيتسـ سمكؾ إيذاء الذات باستجابات متكررة مف  
منتجا أضراران بدنية  ،كيتسـ ذلؾ السمكؾ باالضطراب ،ما بيف الطفيفة كالشديدة اإلصابات

 Kerth; Progar and)كالعض  ،كضرب الرأس ،عنيفة كدائمة كخدش الجمد
Morales,2009)،   كقد أشارBuono et al .(2012 إلى )نسبة انتشار  ارتفاع

 ;MacLean ; Tervoكما أشار كؿ مف . سمككيات إيذاء الذات لدل ذكل اإلعاقة العقمية
Hoch; Tervo and Symons (2010 )دراستيـ عف إيذاء الذات لدل عينة مف  في

كصؼ بأنو منخفض  كالتي يف لخطر اإلصابة باإلعاقات العقميةاألطفاؿ كالبالغيف المعرض
انتشار سمكؾ إيذاء  Peebles and Price( 2012حيف أرجع كؿ مف) في. الشدة

تحدث  التيكنتيجة لئلصابة  ،إلى الجياز العصبي المركزم الذات لدل ذكل اإلعاقة العقمية
اصمة سمكؾ إيذاء الذات مف خبلؿ مسارات األلـ المركزية كالتي تشكؿ عامبل مثبطان لمك  في

كما أشارا إلى ارتباط ذلؾ السمكؾ  ،الخبليا العصبية المكجكدة في الجياز العصبي المحيطي
كيبدأ ظيكر سمكؾ إيذاء   ،مع بعض االضطرابات النمائية التي تسبب اإلعاقة العقمية
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سيس المزعجة أك الذات لدل األفراد المصابيف باالضطرابات النمائية كيمكف معالجة األحا
 ،كما أف ردكد الفعؿ السمبية تقمؿ مف اإلحساس باأللـ ،المؤلمة المترتبة عمى ذلؾ السمكؾ

كالذم ينطكم عمى استجابة تنازلية لمخبليا العصبية المثبطة في الجياز العصبي المركزم 
يمكف أف تعمؿ عمى تخفيؼ معالجة مسببات األلـ في العمكد الفقرم؛ إذ تنخفض  كالتي

 مؾ المسببات لدل ذكل االضطرابات النمائية.ت
 ،سمكؾ إيذاء الذات في( عكامؿ الخطر 2010). MacLean et alبينما أكضح  
كذلؾ  ،يعد أكثر عرضة إلظيار السمككيات الصعبة كفقا لمتقييمات العصبية النمائية كالذم

 قة العقمية( سنكات مف ذكل اإلعا6لدل عينة مف األطفاؿ تصؿ أعمارىـ إلى أكثر مف )
؛ في سمكؾ إيذاء الذات في كقت التقييـ االنخراطكقد تـ اإلببلغ عف  ،ذكل الشمؿ الدماغي

كما ال تكجد داللة لعبلمات الخطر الدالة عمى سمكؾ إيذاء الذات لدل  ،الحسيكاألداء 
 . األطفاؿ كالمراىقيف مف ذكم اإلعاقة العقمية مع المشكبلت السمككية األخرل

كيشتمؿ عمى جذب  :إيذاء الذات القيرم :أنكاع إيذاء الذات ما بيفكما تتبايف  
يذاء الذات االندفاعي ،أك الكشط إلزالة زكائد لحمية ،أك إزالة الجمد ،الشعر كفيو ال  :كا 

يذاء الذات المتكرر ،يدرؾ الفرد أنو يؤذم ذاتو كيتميز باالنتقاؿ نحك التأمؿ في إيذاء  :كا 
كال ينظر الفرد إلى نفسو عمى أنو يؤذم  ،ذاء الذات بالفعؿالذات حتى عندما ال يحدث إي

كغالبان يعد ىذا السمكؾ استجابةن منعكسةن ألم نكع مف الضغكط النفسية اإليجابية أك . ذاتو
تشكيو الذات   :حيف تشمؿ تمؾ األنكاع في. (26-25 ،2003، السمبية )مسافر

زا ،كبتر األطراؼMutilation-Major Self :األساسي لة كجرح حدقة العيف كقد تصؿ كا 
( مف 45تتسبب في حدكث ضرر جسدم لدل ) التيإلى فؽ العيف أك ابتبلع األجساـ 

الرأس بشكؿ  ارتطاـ في :كيتمثؿ ذلؾ السمكؾ ،البالغيف في جنكب شرؽ الكاليات المتحدة
Superficial Self- :كتشكيو الذات السطحي أك الظاىرم ،عنيؼ كمتكرر

Mutilation، زالة الجمد ،كجذب الشعر ،ف حرؽ الجسـ كالخربشةكيتضم  كقطع الجمد ،كا 
 .(Beighley,2014 Tureck;.Matson and) ؛(25 ،2004 ،)سكستكف
؛ بعض الحاالت فيكما  :كتتعدد أسباب إيذاء الذات ما بيف األسباب البيكلكجية 

يث ح ،Lesh Nyhan Syndromeزممة ليش نيياف  :حيث يرتبط بعكامؿ بيكلكجية مثؿ
كفييا يظير الطفؿ فرط التكتر التشنجي مع  ،يرتبط فييا سمكؾ إيذاء الذات عمى نحك ثابت

  . (199 -197 ،1998، )مميكة احتماؿ كجكد اإلعاقة العقمية
كالذيف يعانكف مف اضطرابات  ،كىناؾ األسباب النفسية كاضطرابات الشخصية

ؿ بأنيـ ال يستطيعكف التحكـ حيث يشعر األطفا؛ كالشعكر بالعجز كالضعؼ ،نفسية حادة
أك التخفيؼ مف المعاناة مثؿ ضرب الرأس)العزة؛  ،أك الحصكؿ عمى الرضا ،في المكاقؼ
ما بيف  :كتتعدد االتجاىات المفسرة لسمكؾ إيذاء الذات. (260 ،2001، كعبد اليادم
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كلذلؾ يزداد  ،Serotoninمستكيات السيركتكنيف  النخفاضيرجع  كالذمالبيكلكجي 
 (.20 ،2004، )سكستكف كاف كتتصاعد ردكد الفعؿ لئلثارة لدرجة إيذاء الذاتالعد

 ،لمغضب عمى الذات كإسقاطيرجع سمكؾ إيذاء الذات  كالذمكىناؾ االتجاه النفسي 
كما أف كثيران ممف ينخرطكف في سمكؾ إيذاء الذات قد  ،كرد فعؿ لشعكر الطفؿ بالذنب

كما يرل  ،(42-41 ،2007، ة )مسافريعانكف مف اضطرابات كجدانية كنفسية حاد
أف سمكؾ إيذاء الذات قد ينتج عف قصكر التكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعي  االجتماعياالتجاه 

كما قد يقـك بعض األطفاؿ بإيذاء . (431، 2007، كضعؼ الترابط األسرم )البياص
-170 ،2001، الحصكؿ عمي محبة اآلخريف كعطفيـ )شيفر؛ ميمماف فيأنفسيـ رغبة 

االستثارة  فيكقد يتمثؿ  ،كيظير االتجاه السمككي كنتيجة لمتعزيز االجتماعي. (171
 McKerchar ; Kahng; Casioppoالحسية لمطفؿ المرتبطة بسمكؾ إيذاء الذات )

and Wilson,2001.) . العبلج  فيكما تتنكع طرؽ الحد مف سمكؾ إيذاء الذات
يزيد  الذم الدكائيكالعبلج  ،دات االكتئابتستخدـ مضا التيباألدكية كالعقاقير مثؿ تمؾ 
كاالنتباه لمقدمات سمكؾ إيذاء الذات مف خبلؿ التنبو لمشاعر  ،نسبة السركتينيف في المخ

التقبؿ : كالعبلج السمككي الجدلي كىك يقـك عمى ركيزتيف أساسيتيف ىما، األطفاؿ كسمككيـ
يتـ مف خبلليا  كالتي، كاإلطفاء ،رخاءكالعبلج باالست ،كالعبلج العقبلني االنفعالي ،كالتغيير

يتـ بتعزيز سمكؾ آخر بديؿ ينشغؿ بو الطفؿ عف  كالذمكالتعزيز التفاضمي  ،تجاىؿ السمكؾ
كتشجيع الحديث اإليجابي مع الذات بغرس األفكار  ،كالصدمات الكيربائية  ،إيذائو لذاتو
كالتعميـ  ،نشاطات ممتعة يفالتخطيط بإشراؾ الطفؿ  فيكالعبلج البيئي كيتمثؿ  ،اإليجابية

كالتخطيط ألنشطة ممتعة بالتشجيع عمى المشاركة  ،الممطؼ مف خبلؿ المقاطعة كالتجاىؿ
ف كانت صغيرة كبسيطة )سكستكف  ،؛ العزة116-108 ،2004 ،في األنشطة حتى كا 

-60 ،2007، مسافر؛ 431 ،2007، ؛ البياص269 -266 ،2001 ،عبد اليادم
61( . 

تناكلت فعالية بعض البرامج لمحد مف إيذاء الذات  التيسابقة كمف الدراسات ال 
بحثت فعالية  كالتي( 2003دراسة مسافر )  :المحكر األكؿ في لدل ذكل اإلعاقة العقمية

كالتعميـ الممطؼ في خفض سمكؾ إيذاء الذات لدل عينة مككنة مف  ،االقتصاد الرمزم
تعمـ ممف تتراكح أعمارىـ الزمنية ما بيف ( طفبلن مف ذكل اإلعاقة العقمية القابميف لم13)
كالتعميـ  ،كبرنامج االقتصاد الرمزم ،كتـ استخداـ مقياس إيذاء الذات  ،( عامان 12 – 9)

كتكصمت النتائج إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات  ،الممطؼ
اب القياس البعدم )في كالثانية لحس  ،إيذاء الذات في المجمكعتيف التجريبيتيف األكلى

 االتجاه األفضؿ(.
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( لبحث فعالية البيئة متعددة الحكاس مف 2004).Singh et alكما ىدفت دراسة 
لمتدريب عمى االسترخاء كنشاطات التدريب  Snoezelen( MSEخبلؿ استخداـ غرفة )

عينة كتككنت ال ،عمى ميارات الحياة اليكمية كالميارات المينية لخفض حدة إيذاء الذات
كتـ استخداـ قائمة لقياس سمكؾ إيذاء  ،الشديدة ( مراىقان مف ذكل اإلعاقة العقمية15مف )

كأظيرت النتائج فعالية كؿ مف البرنامج المستخدـ  ،الذات كبرامج األنشطة العبلجية الثبلثة
 . خفض إيذاء الذات لدل أفراد المجمكعة التجريبية في
الية األنشطة الفنية في خفض سمكؾ إيذاء الذات ( فع2007كما تناكلت دراسة أحمد )  

( طفبلن مف ذكل اإلعاقة العقمية القابميف لمتعمـ, كما تـ تطبيؽ 16لدل عمى عينة قكاميا)
كبرنامج األنشطة الفنية, كتكصمت ، مقياس تقدير المعمـ لسمكؾ إيذاء الذات لدل تبلميذه
ت أطفاؿ المجمكعة التجريبية كرتب الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف رتب درجا

درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة عمى مقياس تقدير المعمـ لسمكؾ إيذاء الذات لدل 
 تبلميذه في القياس البعدل لصالح المجمكعة التجريبية.

 ;Cohenand  Consoli  Wachtel; Guinchat; Bodeauكأما دراسة كؿ مف;   
Cohen(2013 فقد تناكلت فعالية العبلج الكيربائي )الحد مف إيذاء الذات كالعدكانية  في

( مف المراىقيف مف 4نت عينة الدراسة مف )كتكك   ،لدل المراىقيف ذكم اإلعاقة العقمية
عبلجان كقد تمقت العينة  ،عامان ( 14-12ما بيف ) أعمارىـممف تتراكح  ذكل اإلعاقة العقمية
( جمسة مع استخداـ مقياس لقياس إيذاء 19( عبارة عف )ECTبالصدمة الكيربائية)

 مكؾ إيذاء الذات.س فيكأظيرت النتائج كجكد انخفاض ممحكظ  ،العدكانيالذات كالسمكؾ 
( فعالية التدخبلت الدكائية لمحد مف 2013). Rana et alكما بحثت دراسة  

كتـ   ،مف البالغيف ذكم اإلعاقة العقمية( 50سمكؾ إيذاء الذات لدل عينة مككنة مف )
مقياس لتقدير سمكؾ إيذاء  كاستخداـ ،منيـ أربعةالتدخؿ ببعض العبلجات الدكائية لدل 

  ،)الكىمي( اإليحائيارنة أثر العبلج بدكاء النالتريكسكف مقابؿ العبلج كتمت مق ،الذات
كما أظيرت النتائج أف النالتريكسكف  ،كمقارنة العبلج بالكمكميبراميف مقابؿ النالتريكسكف
كما لـ تحدث مضادات االكتئاب ، ( ٪33قاـ بخفض معدؿ سمكؾ إيذاء الذات بنسبة )

كما  ،ات الذىاف لخفض إيذاء الذات لدل أفراد العينةكمضاد ،األخرل مثؿ الكمكميبراميف
 باألدكية لمحد مف إيذاء الذات لدل أفراد العينة.( الكىمي) اإليحائيظيرت فعالية العبلج 

                                                           
  يقصػػد بغرفػػة سػػنكزلفMSE)) Snoezelen  قػػة اإلعاشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ العػػبلج لػػذكل

 معػدة الغرفػة كمحفػزة،  كتمػؾ ميدئػة لبيئػة تعريضػيـ خبلليػا مػف كيػتـ كالتكحد ، اإلنمائية
 الصػكت،  المػكف،  اإلضػاءة،  تػأثيرات اسػتخداـ خػبلؿ مػف الحػكاس لتحفيػز خصيصػا

 .األفراد ىؤالء لدل التكازف حاسة كتحفيز الممس،  حاسة تكظيؼ   الرائحة، المكسيقى، 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Consoli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wachtel%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guinchat%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bodeau%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3
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 فيممثبلن  الدكائيفعالية العبلج  Roy(  et al .2015)دراسة بحثت كأيضان 
كتككنت   ،عاقة العقميةلمحد مف إيذاء الذات لدل ذكل اإل Antigensمضادات االنتيجف

كتـ استخداـ  ،( مف التكحدييف49ك) ( مف البالغيف ذكل اإلعاقة العقمية75العينة مف )
كأفادت النتائج  ،كمبلحظة لسمكؾ إيذاء الذات ،مف خبلؿ مضادات االنتيجف الدكائيالعبلج 

 ( مف 8إيذاء الذات لدل ) فيحدكث انخفاض 
 فيكما أف االنخفاض  ،مؾ المضادات( مف كؿ مجمكعات تـ استخداـ ت10كؿ )

كما كجد  ،٪(50( كاف بنسبة )124( مشاركان مف أصؿ )62سمكؾ إيذاء الذات لدل) 
 الشديدة. سمكؾ إيذاء الذات لدل البالغيف ذكل اإلعاقة العقمية فيتحسف أكثر كضكحان 

 : تعقيب عاـ عمى الدراسات كالبحكث لممحكر األكؿ
 التي :المحكر األكؿ في ،راسات السابقة في أىدافياتباينت الد :بالنسبة لؤلىداؼ 

( 2003دراسة مسافر ) :مثؿ تناكلت الحد مف إيذاء الذات لدل ذكل اإلعاقة العقمية
كالتعميـ الممطؼ في خفض سمكؾ إيذاء  ،تناكلت فاعمية أسمكبي االقتصاد الرمزم التي
لبحث فعالية  Consoli et al .(2013)حيف ىدفت دراسة كؿ مف  في  ،الذات

 .et alكما بحثت دراسة   ،الحد مف إيذاء الذات كالعدكانية فيالعبلج الكيربائي 
(2015 )Roy  مضادات االنتيجف فيممثبل  الدكائيفعالية العبلجAntigens  لمحد

 مف إيذاء الذات.
 تناكلت الدراسات كالبحكث السابقة بالنسبة لمبرامج المستخدمة فى   :بالنسبة لمعينة

حيث تناكلت دراسة ؛ عينات صغيرة الحد مف إيذاء الذات لدل ذكل اإلعاقة العقمية
ممف  ( مف األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية13( عينة الدراسة مف )2003مسافر )

Singh et al.(2004 )كدراسة  ،( عامان 12 – 9ح أعمارىـ الزمنية ما بيف )تتراك 
أما بالنسبة لمعينات   ،( مراىقان مف ذكل اإلعاقة العقمية15تككنت عينتيا مف ) التي

( مف البالغيف مف 50( عينة بمغت )2013). Rana et alالكبيرة فتناكلت دراسة 
et al. (2015 )Roy (75 )دراسة  فيككذا كصمت العينة   ،ذكم اإلعاقة العقمية

 . مف المراىقيف ذكل اإلعاقة العقمية
 كالتي :المحكر األكؿ ففي ،تباينت الدراسات السابقة في أدكاتيا :بالنسبة لؤلدكات 

 :دراسة فيكما  تناكلت الحد مف إيذاء الذات لدل ذكل اإلعاقة العقمية
كبرنامج االقتصاد  ،تاستخدمت مقياس سمكؾ إيذاء الذا كالتي( 2003مسافر)
كقد تمقت ، Consoli et al .(2013)كدراسة  ،كبرنامج التعميـ الممطؼ ،الرمزم

  ،تخداـ مقياس إيذاء الذاتكتـ اس ،(ECTالعينة تدخؿ بالعبلج بالصدمة الكيربائية)
كتـ  ،et al.(2015 )Royكدراسة ،كتـ استخداـ مقياس تقدير سمكؾ إيذاء الذات

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Consoli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Consoli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
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كبطاقة مبلحظة  ،Antigensمف خبلؿ مضادات االنتيجف الدكائياستخداـ العبلج 
 لسمكؾ إيذاء الذات.

 الخاص المحكر األكؿ ك  فيأسفرت نتائج الدراسات كالبحكث السابقة  :بالنسبة لمنتائج
مثؿ دراسة مسافر  :عف نتائج متعددة بالحد مف إيذاء الذات لدل ذكل اإلعاقة العقمية

تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات  كالتي( 2003)
إيذاء الذات في المجمكعة التجريبية األكلى )مجمكعة االقتصاد الرمزم( قبؿ كبعد 

 في ،حساب القياس البعدم )في االتجاه األفضؿ(كىذه الفركؽ ل ،تطبيؽ البرنامج
 في( لكجكد انخفاض ممحكظ 2013). Consoli et al حيف تكصمت دراسة كؿ مف

( الكىمي) اإليحائيكما ظيرت فعالية العبلج  ،العدكانيسمكؾ إيذاء الذات كالسمكؾ 
et al. (2015 )كما أظيرت دراسة  ،لمحد مف إيذاء الذات لدل أفراد العينة باألدكية

Roy  مضادات  استخداـإيذاء الذات مف خبلؿ  فيحدكث انخفاض
 لدل ذكل اإلعاقة العقمية الشديدة. Antigensاالنتيجف

  :األنشطة الحركية لذكل اإلعاقة العقمية: ثانيان 
تتضمف األنشطة الحركية ممارسة نشاطات حركية تتضمف حركات أساسية بيدؼ  

، التسمؽ ،الكثب ،المشي ،بالجرماف جذابة تعنى تنميتيا بأدكات معدلة كبسيطة كألك 
.......كتتعامؿ ىذه األنشطة مع تكيؼ الطفؿ حركيا مع جسمو بيدؼ تعمـ الحركة كالتعميـ 

؛ 35-23 ،2008 ،األداء )عثماف فيبما يسمح لو بممارسة خبرة النجاح ؛ مف خبلليا
اإلعاقة العقمية  كما تتضح أىمية األنشطة الحركية لدل ذكل. (45-39 ،2005 ،شرؼ
إذ أنيا تعمؿ عمى تحسيف المياقة البدنية كالصحة العامة كتنمية التكافقات العضمية ؛ 

تنمية مستكل  فيكما تسيـ  ،كمف ثـ تحسيف الكفاءة الحركية ،العصبية كالحاسية الحركية
 ذمال األمر كالبصرم الحركيتركيزىـ كانتباىيـ كمقدرتيـ عمى اإلحساس كالتذكر كالتمييز 

 . (35  ،2008 ،اإلدراكية كينمييا )حسف ـاستعداداتييطكر 
 فيإلى أىمية األنشطة الحركية ممثمة  et al. Oppewal( 2015بينما أشار )

تعد منبئان النخفاض القدرة عمى أداء أنشطة مفيدة لمحياة  كالتيممارسة المياقة الحركية 
إلى ىذه األنشطة ليا تأثيرات  اإلشارةت كما تم  ،اليكمية لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية

التحمؿ  ،سرعة المشي ،التكازف ،البراعة اليدكية :فيعديدة عمى ىؤالء األطفاؿ متمثمة 
مفيدة لمحياة  أنشطةكالمياقة التنفسية تنبئ بصكرة كبيرة بالقدرة عمى أداء  ،العضمي
 اليكمية.

نمية التكافقات العضمية ت فيكما تسيـ األنشطة الحركية لذكل اإلعاقة العقمية 
تحسيف الكفاءة الحركية كرفع مستكل التركيز كاالنتباه  فيكالعضمية كالحركية مما يسيـ 

كتكمف أىداؼ األنشطة الحركية  . (376 ،2002 ،إبراىيـلدييـ ) اإلحساسكالقدرة عمى 
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 ،اءة البدنيةكتنمية الكف ،تنمية الميارات الحركية النافعة لمحياة :في لذكل اإلعاقة العقمية
حساس الطفؿ بالمرح كالمتعة بممارسة الحركة كتعميـ الطفؿ تككيف عبلقات طيبة مع  ،كا 

 الكعيأك اجتماعيا مما يزيد  ،كتقكيـ العيكب كاالنحرافات المختمفة بدنيا أك نفسيا ،زمبلئو
كيشير . (127  ،2006 ،صابر؛ 55-41 ،2005 ،بالقيـ الجمالية كحب الحياة )شرؼ

تعد مجمكعة مف األداءات الحركية  لى أف األنشطة الحركية لذكل اإلعاقة العقميةالباحث إ
مكاف مفتكح بصكرة جماعية تتفاعؿ مف خبلليا أجساـ ىؤالء األطفاؿ  فيتمارس  التي

ىذه األنشطة حتى  فيممتعة بتشجيعيـ عمى المشاركة  ألنشطةحركيان مف خبلؿ التخطيط 
 االختبلطكبث   ،مف شأنيا تشجيعيـ عمى تجنب العزلة كالتيأك بسيطة  ،كلك كانت صغيرة

كما تعد ممارسة األنشطة  ،كالتفاعؿ مع اآلخريف كما تتسـ بالتنكع كالتشكيؽ كاإلثارة
قباؿ مؤشران عمى خفض سمككيات إيذاء الذات   فيبفعالية  باالندماجالحركية بحماس كا 

مع بعض  االستمتاعمف  إذ تككف ممارسة ىذه األنشطة نكعان ؛ اآلخريفالتفاعؿ مع 
ممارسة ىذه  في كاالنخراطكضخ مزيدان مف التحفيز  ،الشعكر بالتميز كاإلتقاف كالسعادة
كمف ثـ إليائيـ عف إتياف سمككيات إيذاء   ،االجتماعياألنشطة كفقان لنظرية التعميـ 

 الذات.
قة تناكلت فعالية األنشطة الحركية مع ذكل اإلعا التيكمف الدراسات السابقة 

بحثت تأثير برنامج أنشطة  كالتي( 2008دراسة حسف )  :الثانيالمحكر  في العقمية
لدل عينة  االنسحابيحركية عمى تنمية بعض الميارات االجتماعية كأثرىا عمى السمكؾ 

برنامج  فيكتمثمت أدكات الدراسة  ،القابميف لمتعمـ مف األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية
كتكصمت النتائج  ،لمميارات االجتماعية كأخر لمسمكؾ االنسحابىاألنشطة الحركية كمقياس 

تنمية الميارات االجتماعية كخفض  فيلبرنامج األنشطة الحركية  إيجابيإلى كجكد تأثير 
 السمكؾ االنسحابى لدل عينة الدراسة.

( فعالية برنامج التماريف 2012) TempleStanish andكما بحثت دراسة 
كذلؾ مف خبلؿ استخداـ برنامج   ،لممراىقيف ذكل اإلعاقة العقمية األقرافالمكجية مف 

ج كتـ تطبيؽ البرنام، التمرينات المكجية األقراف لزيادة المياقة البدنية المرتبطة بالصحة
 ،كبعدل الختبار المياقة البدنية قبميكتـ إجراء قياسيف  ،( يكمان 15لمدة ) أسبكعيايكميف 

زيادة  فيالمياقة البدنية  فيكأظيرت النتائج حدكث تحسف ممحكظ مف قبؿ المشاركيف 
 كفى التماريف اليكائية كتدريبات الكزف. ،المشي

التحمؿ لزيادة المياقة (نمكذج تماريف 2015.)Tamin et alكما تناكلت دراسة  
كقد تـ تصميـ نمكذج لتقييـ فعالية ممارسة التحمؿ   ،البدنية لدل ذكل اإلعاقة العقمية
مككنة  إجراء تجربة سريرية عشكائية لذكل اإلعاقة العقميةلزيادة المياقة البدنية مف خبلؿ 

اصة في ( عامان مف بعض المدارس الخ30-10( ممف تتراكح أعمارىـ ما بيف)212مف )

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Temple%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22711480
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كأظير   ،كقد تـ تكزيع العينة بشكؿ عشكائي إلى ثبلث مجمكعات ،جاكرتا باندكنيسيا
 زيادة المياقة البدنية لدل عينة الدراسة. فيالبرنامج فعالية نمكذج التحمؿ 

( فعالية كؿ مف األنشطة البدنية 2015. et al) yBoddبينما تناكلت دراسة  
كالمعب في مجمكعات صغيرة في تنمية بعض سمككيات األطفاؿ كالشباب لدل عينة مف 

كأظيرت النتائج أف عددان قميبلن مف   ،( مف ذكم اإلعاقة العقمية570المشاركيف قدرىا )
( ٪ مف 23بنسبة )مف صحتيـ البدنية كذلؾ  لبلستفادةاألطفاؿ ينشطكف بما يكفي 

أك  ،كلـ تتـ مبلحظة كجكد أم فركؽ في النشاط البدني المعتاد ،المجمكعة المشاركة
 فيكما قضى كبار السف المشاركيف مزيدان مف الكقت  ،سمككيات المعب بيف الذككر كاإلناث

 ممارسة األنشطة البدنية كالمعب في مجمكعات صغيرة.
 : الثانيبقة لممحكر تعقيب عاـ عمى الدراسات كالبحكث السا

 كلكنيا ركزت عمى تناكؿ ،تباينت الدراسات السابقة في أىدافيا :بالنسبة لؤلىداؼ: 
الحد  أكتنمية بعض الميارات  في فعالية األنشطة الحركية مع ذكل اإلعاقة العقمية

( لبحث  TempleStanish and 2012)دراسة فيمف بعض االضطرابات كما 
حيف  في  ،لممراىقيف ذكل اإلعاقة العقمية األقراففعالية برنامج التماريف المكجية مف 

لبحث فعالية كؿ مف األنشطة البدنية النشاط  Boddy(2015) . et alىدفت دراسة
. البدني كالمعب في تنمية بعض سمككيات األطفاؿ كالشباب ذكم اإلعاقة العقمية

الحد مف  فيفقد ىدفت إلى بحث فعالية األنشطة الحركية  ،كبالنسبة لمدراسة الحالية
 . لعقميةسمكؾ إيذاء الذات لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة ا

  تناكلت األنشطة  التيبعد مراجعة الدراسات كالبحكث السابقة   :بالنسبة لمعينة
 فييبلحظ أنيا طبقت عمى عينات صغيرة كما  الحركية مع ذكل اإلعاقة العقمية

( 212كجدت عينات كبيرة حيث بمغت ) كالتيTamin et al. (2015 )  :دراسة
 .et al) دراسة فيكأيضان كصمت العينة  ،( عامان 30-10) ممف تتراكح أعمارىـ بيف

Boddy(2015  ( مف األطفاؿ كالشباب مف ذكم اإلعاقة العقمية570نحك ) .
( طفبلن مف ذكل اإلعاقة 20فقد بمغت عينة الدراسة ) ،كبالنسبة لمدراسة الحالية

( عامان حيث تـ تقسيميـ إلى أربع 13-9ممف تتراكح أعمارىـ ما بيف ) عقميةال
اثنتاف تجريبيتاف كمثميما مجمكعتاف ضابطتاف ككؿ مجمكعة منيما  ،مجمكعات

 ( أطفاؿ مف ذكل اإلعاقة العقمية القابميف لمتعمـ.5تككنت مف )
 كالخاص  الثانيالمحكر  فيكقد تنكعت أدكات الدراسات السابقة  :بالنسبة لؤلدكات

 TempleStanish and  :مثؿ دراسة باألنشطة الحركية مع ذكل اإلعاقة العقمية
ة المياقة البدنية استخدمت برنامج التمرينات المكجية لؤلقراف لزياد التي( 2012)

األنشطة البدنية  استخداـكتـ  ،Boddy. et al( 2015كدراسة)  ،المرتبطة بالصحة

https://www.researchgate.net/researcher/15326838_Lynne_M_Boddy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Temple%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22711480
https://www.researchgate.net/researcher/15326838_Lynne_M_Boddy
https://www.researchgate.net/researcher/15326838_Lynne_M_Boddy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Temple%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22711480
https://www.researchgate.net/researcher/15326838_Lynne_M_Boddy
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كبالنسبة لمدراسة الحالية فقد أستخدـ الباحث أدكات ممثمة . في مجمكعات صغيرة
كمقياس سمكؾ إيذاء  ،بينيو ترجمة كتقنيف صفكت فرج –فكرد مقياس ستان :في

 كبرنامج األنشطة الحركية إعداد الباحث. ،الذات إعداد الباحث
 الخاص  الثانيالمحكر  فيأسفرت نتائج الدراسات كالبحكث السابقة  :بالنسبة لمنتائج

 TempleStanish and  :مثؿ دراسة باألنشطة الحركية مع ذكل اإلعاقة العقمية
المياقة البدنية  فيأشارت لحدكث تحسف ممحكظ مف قبؿ المشاركيف  كالتي( 2012)

لية ( إلى فعا2015).Tamin et alحيف تكصمت نتائج دراسة في  ،زيادة المشي في
كما تكصمت نتائج دراسة ، زيادة المياقة البدنية لدل عينة الدراسة فينمكذج التحمؿ 

(2015 )Boddy. et al  إلى أف عددان قميبلن مف األطفاؿ ينشطكف بما يكفي
 (٪ مف المجمكعة المشاركة.23لؾ بنسبة )لبلستفادة مف صحتيـ البدنية كذ

 فيفقد تكصمت نتائجيا إلى فعالية األنشطة الحركية  ،كبالنسبة لمدراسة الحالية 
 . القابميف لمتعمـ الحد مف إيذاء الذات لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية

يذاء الذات لدل ذكل اإلعاقة العقمية البرامج التدخمية   :األنشطة الحركية كا 
 لفعالية!كا

الحد مف سمكؾ إيذاء الذات لدل  فيتتضح فعالية بعض البرامج المستخدمة 
الحد مف سمكؾ إيذاء الذات بالتدريب عمى  استيدفت كالتي  ،ذكل اإلعاقة العقمية

كما أظيرت نتائج بعض الدراسات فعالية   ،الشديدة لدل ذكل اإلعاقة العقمية االسترخاء
 ،الذات لدل تمؾ الفئة لتعميـ الممطؼ في خفض سمكؾ إيذاءكا  ،أسمكبي االقتصاد الرمزم

 (MSEككذا تـ التأكيد عمى فعالية البيئة متعددة الحكاس مف خبلؿ استخداـ غرفة)
Snoezelen  كنشاطات التدريب عمى ميارات الحياة اليكمية  االسترخاءلمتدريب عمى

ؿ العبلج بالصدمة كتـ تناك  ،لخفض حدة إيذاء الذات لدل ذكل اإلعاقة العقمية
لمحد مف سمكؾ  Antigensمضادات االنتيجف فيكبالتدخؿ الدكائي ممثبل   ،الكيربائية

 ;Singh; Lancioni; Winton; Molina)  الذات لدل ذكم اإلعاقة العقمية إيذاء
Sage; Brown and Groeneweg,2004) ؛ 2004  ،مسافر؛. Consoli; 

,2013Cohen and Wachtel; Guinchat; Bodeau ; Cohen ؛Rana; 
and Varghese ,2013 Gormez ؛, RoyRoy; Roy; Deb ; Unwin and 

بعض البرامج التدخمية لخفض سمككيات إيذاء الذات عمى البرامج  اعتمدتكقد  . (2015
 كأخرل عمى البرامج الدكائية لخفض سمككيات ،السمككية كالبيئية كتحفيز الحكاس تارة

 في كاالستمراريةإيذاء الذات لدييـ مف خبلؿ الممارسة الفردية كالجماعية لتمؾ التدخبلت 
األنشطة الحركية مع  استخداـحيف تـ  في  ،ممارستيا مع تنكع نكع التدخؿ كبيئة التعميـ

كفعالية تصميـ  ،مف خبلؿ تعمـ بعض الجكانب السمككية كالبدنية ذكل اإلعاقة العقمية

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Temple%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22711480
https://www.researchgate.net/researcher/15326838_Lynne_M_Boddy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Consoli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wachtel%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guinchat%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bodeau%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roy%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24397316
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لممراىقيف ذكل  األقرافكفعالية برنامج التماريف المكجية مف   ،ب الصغيرةبرنامج لؤللعا
كالتدخؿ ببرنامج قائـ عمى كؿ مف األنشطة البدنية كالمعب في سمككيات ، اإلعاقة العقمية

؛ عبد 2001 ،األطفاؿ كالشباب لدل عينة مف ذكم اإلعاقة العقمية )عبد المنصؼ
 ; Tamin;؛Templend Stanish a 2012,؛ 2008 ،؛ حسف2004 ،الكىاب

Idris ; Mansyur and Soegondo ,2015  ;؛owlesKnand Fairclough  
Boddy;Downs  ,2015 .) 

البيئة المحيطة  فيمع األنشطة الحركية  كما يتفاعؿ األطفاؿ ذكك اإلعاقة العقمية
تي قد تمثؿ ليـ المنبو األكؿ كال  ،مثؿ المبلعب كاألماكف المفتكحة المختمفة غير التقميدية

تتشابو مع المعب؛ ذلؾ النشاط  التيىذه األنشطة  فيممثمة   ،الستقباؿ المثيرات الخارجية
كمراعاة   ،المحبب لدييـ كالتفاعؿ معيا مف خبلؿ األدكات كمع األقراف كالمشاركيف الفطرم

األمر ؛ العكائؽاألنشطة كالحرص عمى تخطى  كارتفاعكالزمف كالمسافة  ،مساحة الممعب
 . قد يشبع النشاط الحركي لدييـ الذم

كما أتاحت نظرية التعميـ االجتماعي ألفراد العينتيف التجريبيتيف اكتساب كتعمـ 
جديدة يستطيعكف مف خبلليا تعمـ أنماط سمككية جديدة إذا الحظكا أداء  استجابات

ب أداء السمكؾ مف الفرد كالكؼ كالتحرير بتجن  ،األنشطة الحركية فياآلخريف كشارككىـ 
  ،األنشطة كاالنغماس فييا بالتفاعؿ كالمشاركة بيا فيالمتفاعؿ  عندما يكاجو النمكذج

كمف ثـ   ،كمثؿ قيامو باإلتياف بسمككيات إيذاء الذات أثناء ممارسة األنشطة الحركية
 لذمكاالتفاعمية  باالستجاباتكجكد سمككيات تتسـ  فيتسيـ نظرية التعميـ االجتماعي 

مف خبلؿ  كالتيالرياضية  كاألنشطة  ،تفاعبلن نشطان إيجابيان مع المتغيرات البيئية تحدث
يمكف اكتسابيا  كالتي  ،تعرض أفراد العينة التجريبية لممارسة الخبرة بأنفسيـ كي يتعممكا

يحدث التعميـ مف  كالتيكالعمميات المعرفية  ،عمى نحك غير مباشر بمبلحظة اآلخريف
كالتفاعؿ  ،بالنشاط المتفاعؿلمبلحظة عندما يتـ مشاىدة استجابات النمكذج خبلليا با

 فيالحركية  كيتـ مف خبللو ممارسة األنشطة ،األنشطة فيالمباشر مع األفراد المشاركيف 
كلذا يتـ حدكث االنتباه ؛ التفاعؿ اليكمي المباشر بمبلحظة النماذج المشاركة في البيئة

 ،قد يتعمميا ىؤالء األطفاؿ التيحاكاة كمف ثـ االحتفاظ بالسمككيات كالتقميد كالم، كاالىتماـ
األنشطة كالبعد  في لبلندماجكالدافعية   ،كمع ممارسة األنشطة الحركية تظير المبلحظة

كما قد يؤدل التركيز عند ممارسة األنشطة دكران أساسيان في   ،عف سمككيات إيذاء الذات
السمككيات ؛إذ تساعد ممارسة ىذه األنشطة عمى تحفيز  عف إتياف ىذه إلياء أفراد العينة

المستقببلت الحسية كالمثيرات العصبية لبعض الحكاس مثؿ العيف كاألذف كالممس كاليديف 
المثيرات اإليجابية أثناء  كالتقاطكالرجميف كأجزاء الجسـ عمى التفاعؿ كالعمؿ بفعالية 

 ممارسة ىذه األنشطة.
  :دراسةفركض ال

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Temple%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22711480
https://www.researchgate.net/researcher/59026026_Zoe_R_Knowles
https://www.researchgate.net/researcher/15326838_Lynne_M_Boddy
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الية بصكرة صفرية* عمى تمت صياغة فركض الدراسة الح ،ا سبؽضكء م في 
 : التاليالنحك 

   ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة
كلممجمكعة   ،كالمجمكعة الضابطة األكلى)المصرية(( التجريبية األكلى )المصرية
كعة الضابطة الثانية )السعكدية( في القياس كلممجم  ،التجريبية الثانية)السعكدية (

 البعدل.
  ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة

كلممجمكعة التجريبية الثانية )السعكدية( في القياسيف  ،التجريبية األكلى )المصرية (
 القبمي كالبعدم كالمتابعة كالتتبعى تعزل لمبرنامج.

 كجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة ال ت
كلممجمكعة التجريبية الثانية)السعكدية( في القياسات   ،التجريبية األكلى )المصرية(

 المتكررة تعزل لمبرنامج.
 

 : دراسةمنيج ال
مثميما تجريبيتاف ك  اثنتافألربع مجمكعات  التجريبياستخدـ الباحث المنيج شبو  

كذلؾ مف خبلؿ تعريض المجمكعتيف التجريبيتيف)المصرية  ،مجمكعتاف ضابطتاف
كالسعكدية( لبرنامج األنشطة الحركية حيث تمت المعالجة التجريبية لممجمكعة التجريبية 
األكلى بجمعية نكر الحياة لذكل االحتياجات الخاصة بمدينة الزقازيؽ بمحافظة الشرقية 

كلممجمكعة التجريبية الثانية بالمدرسة السعكدية االبتدائية  ،بجميكرية مصر العربية
 ببرنامج التربية الخاصة بمنطقة الباحة بالمممكة العربية السعكدية.

  :عينة الدراسة

                                                           

  قػػاـ الباحػػث بصػػياغة فػػركض الدراسػػة الحاليػػة بصػػكرة صػػفرية بعػػد مناقشػػات مػػع بعػػض
 – األمريكيػةأساتذة الجامعات المصرية كالعربية،   كقد استقر لػدل الباحػث إتبػاع الطريقػة 

 فػيمكانية صػياغة الفػركض بصػكرة صػفرية تشير إل كالتي -عمى عكس الطريقة األكربية 
حالة عػدـ كجػكد دراسػات سػابقة أجنبيػة أك عربيػة بصػكرة مباشػرة تتنػاكؿ عنػكاف الدراسػة؛ 

البيئة الثقافية لمدراسات السابقة عػف الدراسػات الخاصػة بػالمتغيرات البحثيػة  الختبلؼكنظران 
 لمدراسة الحالية.  
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القابميف  ( مف التبلميذ ذكل اإلعاقة العقمية23تككنت عينة الدراسة األكلية مف)
( 20مت عينة الدراسة النيائية إلى )ككص ،كالذيف تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ،لمتعمـ

القابميف لمتعمـ لممصرييف كالسعكدييف نتيجة تغيب  تمميذا كتمميذة مف ذكل اإلعاقة العقمية
المجمكعة التجريبية  :كتـ تقسيـ العينة إلى أربع مجمكعات ،( تبلميذ مف أفراد العينة3)

كالمجمكعة   ،المصريةالمصرية كالمجمكعة التجريبية السعكدية كالمجمكعة الضابطة 
القابميف  ( أطفاؿ مف ذكل اإلعاقة العقمية5كتتككف كؿ منيـ مف )  ،الضابطة السعكدية

 . ( عامان 13-9لمتعمـ ممف تتراكح أعمارىـ ما بيف )
 (1جدكؿ )

 المصرية ( التكافؤ بيف المجمكعتيف )التجريبية األكلى كالضابطة األكلى
 .U (Mann-Whitney Testفي القياس القبمي )ماف كيتنى 

متغيرات 
 البحث

المجمكعة التجريبية 
 األكلى )المصرية (

 5ف = 

المجمكعة الضابطة 
 األكلى )المصرية (

 5ف = 

 
 
U 
 
 
 

 مستكل الداللة
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

 29.00 5.80 26.00 5.20 العمر الزمني
11.00 

 
0.746 
 غير دالة

 28.00 5.60 27.00 5.40 كاءمعامؿ الذ
12.00 

 
0.916 
 غير دالة

سمكؾ إيذاء 
 31.5 6.30 23.5 4.70 الذات 

8.50 0.402 
 غير دالة

( 1.230ك) ،الزمني( لمعمر 0.987( بمغت)U( أف قيمة )1يتضح مف جدكؿ )
مما يدؿ عمى  ،إحصائياكىى قيـ غير دالة  ،( لسمكؾ إيذاء الذات0.525ك) ،(لمذكاء

 ( غير دالة إحصائيان.Uحيث أف قيمة )  ،جمكعتيفتكافؤ الم
 (2جدكؿ )
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السعكدية في القياس ( التكافؤ بيف المجمكعتيف )التجريبية الثانية كالضابطة الثانية
 .U (Mann-Whitney Test)ماف كيتنى      القبمي

 متغيرات البحث

المجمكعة التجريبية 
 الثانية 

 ) السعكدية (
 5ف = 

المجمكعة الضابطة 
 لثانية)السعكدية (ا

 U 5ف = 
 

 مستكل
 الداللة 

متكسط 
 الرتب

 مجمكع 
 الرتب

متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

 10.00 30.00 6.00 27.00 5.50 العمر الزمني
0.588 
 غير دالة

 11000 29.00 5.80 26.00 5.20 معامؿ الذكاء
0.752 
 غير دالة

سمكؾ إيذاء 
 8.00 32.00 6.40 23.00 4.60 الذات 

0.343 
 غير دالة

( 1.018ك) ،الزمني( لمعمر 0.817(( بمغت)U( أف قيمة 2يتضح مف جدكؿ )
مما يدؿ عمى  ،إحصائياكىى قيـ غير دالة  ،( لسمكؾ إيذاء الذات0.440ك) ،(لمذكاء

 ( غير دالة إحصائيان.Uحيث أف قيمة )  ،تكافؤ المجمكعتيف
 : لتاليةاألدكات ا فيتمثمت أدكات الدراسة   :الدراسةأدكات 

بينيو لمذكاء)الصكرة الخامسة( تعريب/صفكت فرج  –مقياس ستانفكرد :أكالن  
(.* قاـ صفكت فرج بترجمة كتقنيف الصكرة الخامسة حيث تضمنت 2013)

 تمؾ الصكرة الكتاب األكؿ.
 كما تـ إجراء  ،تـ إعداد ىذا االختبار لمبيئة المصرية كالعربية :مكاصفات االختبار

عمى ىذا االختبار كفقا لعدد مف االعتبارات السيككمترية لبعض تعديبلت محدكدة 
كمف تمؾ  ،البنكد المفظية أك المصكرة فيالمقاييس الفرعية لتبلئـ الثقافة المصرية 

تـ استبداؿ صكر أك خرائط نصؼ الكرة الشرقي بالصكر ذات الطابع  :التعديبلت
جديدة مف الثقافة المصرية كتـ اقتباس بنكد  ،كخرائط نصؼ الكرة الغربي األمريكي
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 فياختبار المفردات مف خبلؿ تجارب استطبلعية سابقة مف عينات مصرية  في
كقد  ،كتـ حساب معايير محمية عمى عينة عشكائيا كبيرة  ،مراحؿ عمرية مختمفة

مفحكصان مف الجنسيف مف عاميف كحتى أكثر ( 3650بمغت عينة التقنيف المحمية )
 ة عشكائيا.كىى عين ،عامان ( 70مف )

  بينيو )الصكرة الخامسة( رغبة مف  –قاـ الباحث باستخداـ مقياس ستانفكرد
البسيطة مف فئة  الباحث لمتأكد مف صحة التشخيص لؤلطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية

القابميف لمتعمـ مف تبلميذ المدرسة السعكدية االبتدائية ببرنامج التربية الخاصة 
معية نكر الحياة لذكل االحتياجات الخاصة بمدينة كبج ،بمنطقة الباحة بالسعكدية

 الزقازيؽ بمحافظة الشرقية بمصر لتمقى برنامج األنشطة الحركية.
 يعد مقياس ستانفكرد بينيو لمذكاء مف أكثر المقاييس تطكران   :كصؼ المقياس

كحتى صدرت ( 1905حيث تكالت عممية تطكير ىذا المقياس منذ نشأتو عاـ) 
كتـ استخداـ النسخة  ،.2003Roid, Gعمى يد جاؿ ركيد عاـ الصكرة الخامسة 

 ،2012 ،البيئة المصرية كالسعكدية لمناسبتيا مع عينة الدراسة)عبد الرحمف في
( بترجمة كتقنيف الصكرة 2011كقد قاـ صفكت فرج ). (239-204ص.. ص

الخامسة بحيث تـ االعتماد عمييا لمتعرؼ عمى طبيعة االختبلفات كالفركؽ 
كبالنسبة الختيار عينة  ،(358-327 ،2013 ،يجية في التقنيف )خطابالمن

( مفحكصان 3650التقنيف قاـ فرج باختبار عينة عشكائية بمغ حجميا اإلجمالي)
العينة أيضان في  اختياركما تـ  ،( عامان 70إلى أكثر مف  2تمتد أعمارىـ ما بيف )

 ،الجغرافي كالريؼ كالحضركالتكزيع  ،ضكء نسب التمثيؿ الفعمية لمذككر كاإلناث
كقد قسمت محافظات مصر )السبع كالعشريف( إلى )خمس( مناطؽ لتغطي تمثيؿ 

الدلتا أك  :السكاف عمى امتداد الجميكرية مصنفة إلى )أربع( مناطؽ أساسية ىي
 -المنطقة الحضرية )القاىرة ،%.42.9الشرقية( بنسبة  -الكجو البحرم )الغربية
أسيكط( بنسبة  -الكجو القبمي أك الصعيد )المنيا ،%.22.3اإلسكندرية( بنسبة 

كيتضح مما سبؽ أف تكزيع . %.1.8كمنطقة حدكدية )أسكاف( بنسبة  ،%.32.9
كفقان لخمسة عكامؿ أساسية كتشتمؿ عمى مجاؿ   ،العينة )نسبة مئكية( في فئات

كمجاؿ  ،knowledgeكمجاؿ المعرفة  ،Fluid Reasoningاالستدالؿ السائؿ 
كمجاؿ المعالجة البصرية  ،Quantitative Reasoningدالؿ الكمي االست

 Workingكمجاؿ الذاكرة العاممة  ،Visual-Spatial Processingالمكانية 
Memory. 

الذات لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية القابميف لمتعمـ  ءمقياس إيذا :ثانيان 
 إعداد الباحث.
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كبعض الدراسات السابقة كالمقاييس  النظرمطار قاـ الباحث بمراجعة اإل :كصؼ المقياس-
كمنيا مقياس إيذاء  تناكلت إيذاء الذات لدل العادييف كذكل اإلعاقة العقمية التيالسابقة 

كمقياس تشخيص سمكؾ إيذاء الذات لممراىقيف  ،(2003عمى مسافر ) :الذات إعداد
كمقياس إيذاء الذات  ،("ب" 2006كالراشديف العادييف كغير العادييف إعداد زينب شقير )

 ،(2007سيد البياص ) :مقياس سمكؾ إيذاء الذات إعداد ،Gratz(2001) :إعداد
كمقياس سمكؾ  and Sansone(2010) .Sansoneكمقياس سمكؾ الذات إعداد 

ثـ قاـ الباحث  ،(2015إيماف عبد الكىاب محمكد ) :الذات لؤلطفاؿ الذاتكييف إعداد ءإيذا
 داد مقياس سمكؾ إيذاء الذات لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقميةبالخطكات التالية إلع

 . القابميف لمتعمـ
عمى معمكمات عامة عف الطفؿ )أسـ الطفؿ كعمره  اشتممت كالتيكضع مقدمة المقياس  -

 . كنكعو كتاريخ دخكلو لمجمعية أك المركز(
النيائية إلى  كقد كصمت فقراتو ،( عبارة32مف ) األكليةكتككف المقياس في صكرتو  -
 : لكؿ منيا خمس استجابات مف قبؿ المعمـ أك القائـ بالرعاية كىى ،( فقرة20)
 ( درجات 4يصدر ىذا السمكؾ غالبان ) -ب  ،( درجات5يصدر ىذا السمكؾ دائما ) –أ  
، درجتاف( 2يصدر ىذا السمكؾ نادرا ) –د   ،( درجات3) أحيانايصدر ىذا السمكؾ  -ج  

 . ( درجة كاحدة1) أبدان السمكؾ ال يصدر ىذا  –ق 
كتتدرج   ،درجة( 100كالدرجة الكمية)  ،( درجة20كعميو تككف الدرجة الدنيا )   

كتراكحت درجات  ،( درجات عمى الترتيب1-2-3 –4 - 5): لمتاليكفقان  االستجابات
 ( درجة.65-40سمكؾ إيذاء الذات لدل أفراد العينة ما بيف )

مقياس سمكؾ إيذاء الذات عمى مجمكعة مف المحكميف* مف قاـ الباحث بعرض فقرات  -
 معمميكبعض   ،اإلعاقة العقمية معمميكبعض  ،أعضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات

 . كبعض أكلياء األمكر ،التربية الرياضية
 . لمبلحظات المحكميف عمى فقرات المقياس كتـ تعديميا كحذؼ بعضيا االستجابة تتم -

المعمـ أك القائـ باإلشراؼ أك  استجاباتـ تطبيؽ المقياس مف خبلؿ ت :طريقة التطبيؽ
 رعاية األطفاؿ بصكرة فردية.
 : الخصائص السيككمترية

 : صدؽ المقياس :أكالن 
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عمييا  االتفاؽكصمت نسبة  التيتـ اإلبقاء عمى السمككيات  :صدؽ المحكميف -أ  
 . ( % فأكثر80) مف قبؿ المحكميف

تـ حساب معامؿ االرتباط بطريقة بيرسكف بيف درجات عينة  :الصدؽ التبلزمي -ب
التقنيف عمى المقياس الحالي كدرجاتيـ عمى مقياس سمكؾ إيذاء الذات لدل ذكل اإلعاقة 

 الذماألمر   ،(85,0ككانت قيمة معامؿ االرتباط )  ،(2003عمى مسافر): إعداد العقمية
 . يدؿ عمى صدؽ المقياس الحالي

 (3جدكؿ )
بطريقة بيرسكف بيف درجات مقياس سمكؾ إيذاء  التبلزميرتباط لحساب الصدؽ معامؿ اال 

 (2003إعداد عمى عبد اهلل مسافر ) كمقياس إيذاء الذات الذات إعداد الباحث
 معامبلت االرتباط األبعاد

 0.85 الدرجة الكمية
 (0.01** دالة عند )    (0.05* داؿ عند )     

الرتباط مقبكلة لحساب الصدؽ التبلزمى بطريقة ( أف معامؿ ا3يتضح مف جدكؿ )
إعداد  كمقياس إيذاء الذات بيرسكف بيف درجات مقياس سمكؾ إيذاء الذات إعداد الباحث

 (.2003عمى عبد اهلل مسافر )
  :ثبات المقياس :ثانيان 

                                                           
 تاذ الصػػحة النفسػػية المتفػػرع كرئػػيس قسػػـ * أ. د/ رشػػاد عبػػد العزيػػز عمػػى مكسػػى أسػػ

 الصحة النفسية األسبؽ،  كمية التربية،   جامعة األزىر.
الػديف سػعيد أسػتاذ الصػحة النفسػية المتفػرع كرئػيس قسػـ الصػحة  محػي* أ. د/ محمكد 

 النفسية األسبؽ،  كمية التربية،   جامعة األزىر.
ربية الخاصة،  كمية التربيػة،   جامعػة أ.د/ عبد الرحمف سميماف أستاذ الصحة النفسية كالت

 عيف شمس.
أ.د/ إيياب البػببلكل أسػتاذ الصػحة النفسػية،  كمػدير مركػز المعمكمػات التربكيػة كالنفسػية،   

 كمية التربية،   جامعة الزقازيؽ.
 مدرس عمـ النفس كمية التربية بتفينا األشراؼ جامعة األزىر.  فتحيد. / عبد الحميد 
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 تـ حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار عف طريؽ إعادة  :إعادة االختبار
( طفبلن مف ذكل اإلعاقة العقمية بفاصؿ زمني قدره 20ينة التقنيف )تطبيقو عمى ع

كبمغ معامؿ   ،بطريقة بيرسكف االرتباطكحساب معامؿ  ،أسبكعاف مف التطبيؽ األكؿ
مما يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة   ،( لمعينة المصرية0.86كصؿ إلى ) االرتباط

 مقبكلة مف الثبات.
 (4جدكؿ )

 لمقياس سمكؾ إيذاء الذات إعداد الباحث عادة االختبارثبات المقياس بطريقة إ
 معامبلت االرتباط األبعاد

 0.86 الدرجة الكمية
 (0.01** دالة عند )    (0.05* داؿ عند )     
 تعتمد فكرة االتساؽ الداخمي عمى مدل ارتباط البنكد مع بعضيا   :االتساؽ الداخمي

ككمما كانت البنكد   ،مع المقياس ككؿككذلؾ ارتباط كؿ بند  البعض داخؿ المقياس
كبخصكص مقياس سمكؾ . كالعكس صحيح  ،متجانسة كاف التناسؽ عاليان فيما بينيا

إيذاء الذات تـ حساب معامؿ ارتباط كؿ عبارة مف عبارات المقياس بالدرجة الكمية 
 . يكضح ذلؾ التاليكالجدكؿ   ،لمقياس سمكؾ إيذاء الذات

 (5جدكؿ )
 اط بيف درجة كؿ بند مف بنكد مقياس سمكؾ إيذاء الذات كالدرجة الكمية لومعامبلت االرتب

رقـ 
 المفردة 

مستكل  االرتباط  معامؿ
 الداللة 

رقـ 
 المفردة

مستكل  االرتباط  معامؿ
 الداللة 

1 0.70  0.01 17 0.80 0.01 
2 0.74 0.01 18 070 0.01 
ليس ليا قدرة  19 0.01 0.70 3

 تمييزية
 غير دالة

ليس ليا قدرة  4
 تمييزية

ليس ليا قدرة  20 غير دالة
 تمييزية

 غير دالة

5 0.70 0.01 21 0.92 0.01 
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 غير دالة 0.05 22 0.01 0.54 6
7 0.71 0.01 23 0.91 0.01 
ليس ليا قدرة  24 0.01 0.70 8

 تمييزية
 غير دالة

ليس ليا قدرة  9
 تمييزية

 غير دالة 0.05 25 غير دالة

10 0.78 0.01 26 0.81 0.01 
 0.01 0.43 27 غير دالة 0.18 11
12 0.90 0.01 28 0.66 0.01 
 غير دالة 0.05 29 0.01 0.40 13
 0.01 0.48 30 غير دالة 0.17 14
ليس ليا قدرة  31 0.01 0.49 15

 تمييزية
 غير دالة

 0.01 0.50 32 غير دالة 0.05 16
 (أف ىناؾ عددان مف المفردات لـ 5يتضح مف جدكؿ )أك لـ   ،تكف ليا قدرة تمييزية

كلذا فإف ىذه المفردات تـ حذفيا مف ؛ يكف معامؿ ارتباطيا ذا داللة إحصائية
 . ( مفردة20المقياس كبذلؾ أصبح عدد مفردات المقياس) 

 تـ تجزئة بنكد مقياس إيذاء الذات إلى نصفيف بعد تطبيقو  :الثبات بالتجزئة النصفية
( مف األطفاؿ ذكل اإلعاقة 20القابميف لمتعمـ ) قميةعمى عينة مف ذكل اإلعاقة الع

إذ يحتكل النصؼ األكؿ عمى البنكد الفردية كالنصؼ اآلخر عمى البنكد ؛ العقمية 
ككجد أف معامؿ  ،كتـ حساب االرتباط بينيما مف خبلؿ معامؿ بيرسكف. الزكجية

لتطبيؽ أك كتعد معامبلت الثبات سكاء بإعادة ا  ،(0.72االرتباط لممقياس بمغ )
 معامبلت مقبكلة. ىيبالتجزئة النصفية 

 ككصمت  ،قاـ الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كركنباخ  :الفا كركنباخ
كىى قيمة تدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة مناسبة مف   ،(0.64قيمتو لمقياس ككؿ )

 الثبات
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  براكف كبمغت  تـ حساب ثبات المقياس بطريقة سبيرماف: براكف كجتماف –سبيرماف
 كىى قيـ مقبكلة مف الثبات. ،(0.61كما بمغت قيمة جتماف )  ،(0.67قيمتو )

 (6جدكؿ )
براكف كجتماف  –كركنباخ كسبيرماف  كألفاثبات المقياس بطريقة الثبات بالتجزئة النصفية 

 لمقياس سمكؾ إيذاء الذات إعداد الباحث
معامبلت االرتباط  األبعاد

 بالتجزئة النصفية 
 جتماف براكف –سبيرماف  ا كركنباخالف

 0.61 0.67 0.64 0.72 الدرجة الكمية
 (0.01** دالة عند )    (0.05* داؿ عند )     

العينة السعكدية  فيكقاـ باالستجابة المعمـ  ،تـ التطبيؽ بصكرة فردية :طريقة التطبيؽ
 العينة المصرية. فيكالقائـ بالرعاية 

 إعداد الباحث :كيةبرنامج األنشطة الحر  :ثالثان 
 : التالي فيقاـ الباحث بعدة خطكات إلعداد برنامج األنشطة الحركية تتمثؿ  

  كالدراسات السابقة كالخاصة باألنشطة الحركية كسمكؾ  النظرماإلطبلع عمي األدب
األنشطة الحركية سكاء مع  استخدمت التيككذلؾ عمى بعض البرامج  ،إيذاء الذات

مع فئات أخرل مف ذكل االحتياجات الخاصة مثؿ دراسة  الفئة مكضع الدراسة أك
(؛ صابر 2005(؛ شرؼ )2008(؛ حسف )2006عبد التكاب )؛ (2003محمد )

 Oppewal et Boddy(2015) . et al؛(2015(محمكد(؛ 2006)
Templeand  Stanishal.(2015); ;(2015 ;)(2015. Tamin et al.) 

  ثـ قاـ   ،جريبيةبعض األنشطة الحركية ألفراد العينة الت باستخبلصقاـ الباحث
يتناسب مع خصائص  ،الباحث بكضع تصميـ مقترح لبرنامج األنشطة الحركية
 األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية البسيطة مف فئة القابميف لمتعمـ.

 عرض الباحث البرنامج عمى بعض المتخصصيف في* في مجاؿ التربية الرياضية 
بقسـ التربية الخاصة بكمية التربية ك  ،كمية التربية الرياضية لمبنات بجامعة الزقازيؽ

                                                           
 كمية التربية جامعة األزىر.التعميمي, أستاذ عمـ النفس إبراىيـ أ. د/ رضا رزؽ  ، 

بكميػػة التربيػػة الرياضػػية لمبنػػات  الرياضػػيأسػػتاذ التػػدريب  ةأ.د/ ناديػػة محمػػد طػػاىر شكشػػ
 جامعة الزقازيؽ.

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.researchgate.net/researcher/15326838_Lynne_M_Boddy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Temple%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22711480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stanish%20HI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22711480
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كبقسـ الصحة النفسية كعمـ النفس بكمية التربية بجامعة  ،بجامعة الباحة بالسعكدية
 . التربية الرياضية معمميكبعض  ،األزىر بمصر

  قاـ السادة المحكميف بتعديؿ بعض األنشطة كبعض المسميات الخاصة بيا حتى
 د قاـ الباحث بإجراء تمؾ التعديبلت.كق ،تتناسب مع طبيعة الدراسة كىدفيا
 : أىمية برنامج األنشطة الحركية

تتضح أىمية البرنامج في الحد مف سمككيات إيذاء الذات لدل األطفاؿ ذكل  
اإلعاقة العقمية القابميف لمتعمـ مف فئة القابميف لمتعمـ مف خبلؿ برنامج قائـ عمي األنشطة 

قد  الذماألمر  ،الفئة مف سمككيات إيذاء الذاتالحركية؛ إذ قد يعانى بعض أطفاؿ تمؾ 
 .كاالجتماعيةيؤثر عمى تفاعبلتيـ األسرية كالمدرسية 

 : كما تتمثؿ أىمية البرنامج الحالي فيما يمي
 مف فئة القابميف لمتعمـ عمى الحد مف سمككيات  مساعدة األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية

المحيط األسرل  في اآلخريفيـ مع تحسيف تفاعبلت فيمما قد يسيـ  ،إيذاء الذات
 .كالمجتمعي كالدراسي

 مف فئة القابميف لمتعمـ لؤلنشطة  العمؿ عمى ممارسة األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية
 االجتماعيالحركية كنكع مف التركيح المحبب كالقائمة عمى اإللياء كنظرية التعميـ 

 . لمحد مف سمككيات إيذاء الذات
 : أىداؼ البرنامج

 : العاـ اليدؼ
يشير اليدؼ العاـ كالرئيس لمبرنامج إلى الحد مف سمكؾ إيذاء الذات لدل األطفاؿ 

كذلؾ مف خبلؿ استخداـ  ،القابميف لمتعمـ المصرييف كالسعكدييف ذكل اإلعاقة العقمية
 . األنشطة الحركية

 األىداؼ اإلجرائية:  

                                                                                                                                         

أ.د/ إيماف حسف محمػد الحػاركنى أسػتاذ المنػاىج كطػرؽ التػدريس كالتػدريب بكميػة التربيػة 
 عة الزقازيؽ.الرياضية لمبنات جام

 لمبنػيف الرياضػية التربيػة بكميػة الرياضػية اإلصػابات أسػتاذ احمد عبػد الفتػاح عمػراف /أ.د.
 .بالسعكدية كالباحة اإلسكندرية جامعة

 

http://portal.bu.edu.sa/c/document_library/get_file?uuid=1218422e-53db-4c97-bad4-15a47f0d25b9&groupId=16
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 : يميتتمثؿ األىداؼ اإلجرائية لمبرنامج فيما 
 يات إيذاء الذات لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية مف فئة القابميف الحد مف سمكك

 . لمتعمـ
  األنشطة الحركية كممارستيا بيدؼ اإللياء  فيإكساب األطفاؿ القدرة عمى المشاركة

 ىذه األنشطة التركيحية الممتعة. فيكاالنخراط  ،عف إتياف سمككيات إيذاء الذات
 األنشطة  فيالبسيطة عمى المشاركة بفعالية  تشجيع األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية

 . الحركية
 
 الجسمية الحركات تكظيؼ Body Use القابميف لمتعمـ  لؤلطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية

 الحركية المتنكعة. باألنشطةمف خبلؿ القياـ 
 القابميف لمتعمـ عمى تقميد األنشطة الحركية  تحسيف قدرة لؤلطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية

 .Emitationتياكمحاكا
 االنفعالية االستجابةالقابميف لمتعمـ عمى  تحسيف قدرة لؤلطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية 

Emotional Response،  المكاقؼ السارة كغير السارة. فيكذلؾ بالتفاعؿ 
 األشياءالقابميف لمتعمـ عمى استخداـ  تحسيف قدرة لؤلطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية 

 د ممارستيـ لؤلنشطة الحركية.عن Object Useكاأللعاب 
  السمعية  االستجاباتتحسيفLestening Responses  االلتفاتمف خبلؿ 

 األنشطة الحركية. فينحك المثيرات الصكتية المكجكدة  السمعي
  البصرية  االستجاباتتحسيفVisual Responses  مف خبلؿ التكجو كمتابعة

 .األنشطة الحركية فيالمثيرات البصرية المكجكدة 
  حاسة الممس  استخداـتحسيفSense of Touch  الفعاؿ  االستخداـمف خبلؿ

 البرنامج. فيكالدقيؽ لممس الكرات كممارسة األنشطة المكجكدة 
 : األساس النظرم لمبرنامج

مف خبلؿ ممارسة ىذه  االجتماعيأعتمد برنامج األنشطة الحركية عمي نظرية التعميـ    
 في باالنخراطمف فئة القابميف لمتعمـ  اإلعاقة العقميةاألنشطة مف قبؿ األطفاؿ ذكك 

سمككيات كأنشطة مفيدة كتركيحية يشعركف مف خبلؿ ممارستيـ ليا بالمتعة كالمشاركة 
كذلؾ  ،إليذاء الذات اجتماعياعف السمككيات غير المقبكلة  كاالبتعاد ،لآلخريفاالجتماعية 
 : التاليمف خبلؿ 
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 مف فئة  الفرص أماـ األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية أف يعمؿ الباحث عمي تكفير كؿ
حتى كلك كانت ىذه  كاستمتاعالقابميف لمتعمـ لممارسة األنشطة الحركية بإتقاف 

 االجتماعيالتعميـ  لنظريةأنماط تعميمية سمككية كفقان  كاكتساب ،األنشطة بسيطة
ليائيـ عف إتياف سمككيات إيذاء الذات ككذلؾ  ،كالمتعة كلضماف شعكرىـ بالسعادة ،كا 

ممارسة األنشطة الحركية كشعكرىـ بالمتعة عند نجاحيـ  فييتعممكا مف نجاحيـ  لكي
، مف كراء ذلؾ التعمـ اكتسبكىا التيممارسة ىذه األنشطة كتعزيز السمككيات  في

بأنشطة  كاستبداليا ،قد يدفعيـ لمبعد عف ممارسة سمككيات إيذاء الذات الذماألمر 
عمى القياـ بسمككيات إيجابية معززة لمسمكؾ  االعتمادخبلؿ  محببة تركيحية مف

بميمات األنشطة الحركية ككفقا لنظرية التعميـ  السمبيكمخفضة لمسمكؾ  اإليجابي
كما قد تؤدل ممارسة األنشطة الحركية يؤدل إلى  ،كسيككلكجية التركيح االجتماعي

 الشعكر بالرضا كالسعادة.
  قد يشعر مف خبلليا  التيسة األنشطة الحركية أف يعمؿ الباحث عمي تجنب ممار

كذلؾ بيدؼ البعد عف  ،األطفاؿ ذكك اإلعاقة العقمية مف فئة القابميف لمتعمـ بالفشؿ
 فيالتعميـ الناجح  اكتسابنظران الف خبرات التعميـ الفاشمة تعد عائقان أماـ ؛ ىذه الخبرة

 بدايتو, كأف الفشؿ سكؼ يؤدل لتجنب تعمـ ميارات جديدة.
  أف يعمؿ الباحث عمي صياغة أىداؼ تربكية تعميمية كاقعية لمحد مف سمككيات إيذاء

مف فئة القابميف  مع األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية بتتناسالذات مف خبلؿ معايير 
 لمتعمـ.

   ألفراد العينة التجريبية كالزمني العقميأف يراعى البرنامج العمر . 
   مف السيؿ إلى الصعب كالتسمسؿ عند ممارسة أف يراعى البرنامج مبدأ التدرج

 . األنشطة الحركية لضماف حدكث التعميـ كعناصر األمف كالسبلمة ألفراد العينة
  البيئة الخاصة بأفراد العينة  فيأف يراعى البرنامج أف تككف األنشطة متداكلة

 .لدييـكممارسة كمألكفة 
  أف يراعى البرنامج أف تككف ىذه األنشطة ليا بدايات كنيايات كاضحة . 
  .أف يراعى البرنامج جذب المثيرات أثناء ممارسة ىذه األنشطة لدل أفراد العينة 
   إلى عدة خطكات حركينشاط  أمأف يراعى البرنامج أىمية تقسيـ . 
 ؿ ذكل اإلعاقة العقميةأف يعمؿ الباحث عمي كضع تكقعات ممكنة قابمة لمتحقؽ لؤلطفا 

 مف فئة القابميف لمتعمـ كفقا لممعايير الطبيعية كالمقبكلة كالمتاحة لتمؾ الفئة.
  تظير مف  التيأف يعمؿ الباحث عمي تعزيز أشكاؿ السمككيات االيجابية كالمحببة

كذلؾ بعد  ،خبلؿ ممارسة األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية مف فئة القابميف لمتعمـ
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ممارسة ىذه األنشطة  في االندماج فيقد تظير  كالتي ،ذه األنشطةممارستيـ لي
حداث تغييرات إيجابية  المكاقؼ التعميمية الناتجة عف تمؾ  فيبايجابية كمتعة كا 

 . الممارسات
  أف يعمؿ الباحث عمي تجنب أشكاؿ سمككيات إيذاء الذات المترتبة عمي خبرة الفشؿ

 فيقد تظير  كالتيئة القابميف لمتعمـ, لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية مف ف
 مف المكاقؼ التعميمية. االنسحاب

  :مككنات البرنامج
عمى أنشطة حركية  اشتممتتككف برنامج األنشطة الحركية مف عددن مف الجمسات 

مف فئة القابميف لمتعمـ  كقاـ بتأديتيا األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية ،تركيحية ممتعة
 ،بتكجيو مف الباحث كبمساعدة معمـ التربية الرياضية بالسعكديةالمصرييف كالسعكدييف 

 ،الجرم ،)المشي: األنشطة الحركية التالية :كتضمنت ،التربية الرياضية بمصر كأخصائية
 كرة اليد.....(. ،الحجؿ ،رمى الطكؽ ،الكثب ،كرة السمة ،القفز

ت جمسات بحيث تككن ،كقاـ الباحث بتنظيـ محتكل برنامج األنشطة الحركية
( جمسات أسبكعيان لكؿ 3بكاقع ) ،( أسابيع7مكزعة عمى ) ،( جمسة21البرنامج مف )

( دقائؽ 10منيا) ،( دقيقة40 -30ككصمت مدة كؿ جمسة ما بيف ) ،مجمكعة تجريبية
أفراد العينة  قاـ الذمفيو عمؿ تمرينات اإلحماء كشرح النشاط  كالذملمجزء التمييدم 

ثـ اختتمت الجمسة بتمخيص كمراجعة النشاط  ،لنشاط المراد تأديتوثـ تـ ممارسة ا ،بتأديتو
كالخاصة بالتعارؼ  ،المرحمة التمييدية كاشتممت ،تمت ممارستو كالتدريب عميو الذم

 ،ككاف ىدفيا حدكث ألفة كتعارؼ بيف الباحث كأفراد العينة ،الثبلث جمسات األكلى لمبرنامج
 كتـ تناكؿ أنشطة حركية متنكعة كمحببة ألفراد ( جمسة15) فيثـ مرحمة التدريب كتمثمت 

ثبلث جمسات بمرحمة إعادة التدريب كىى خاصة  فيثـ اختتـ الباحث البرنامج  ،العينة
نياءبالمراجعة ألنشطة البرنامج   التيىذه المرحمة مراجعة األنشطة  فيكتـ  ،البرنامج كا 

المتابعة أك  أكالبعدل  أك لقبمياكما تـ إجراء القياسات سكاء  ،العينة تدرب عمييا أفراد
( مف كجية نظرية المعمـ أك 15 ،12 ،9 ،6الجمسات ) فيالتتبعى أك القياسات المتكررة 

 . القائـ بالرعاية
  :الفنيات المستخدمة في البرنامج

 االجتماعيأحتكم البرنامج عمى بعض الفنيات كاألساليب السمككية لنظرية التعميـ  
التعزيز اإليجابي  -)لعب الدكر  استخداـإيذاء الذات مف خبلؿ  بيدؼ الحد مف سمككيات

التجاىؿ  -المناقشة –النمذجة -إعادة التكجيو  -التقميد –التكرار  –التعزيز السمبي -
الكاجبات  -التعذية الراجعة  -التمقيف كالحث  -الذاتيالتحكـ  -(لمخططأك ا التكتيكي)

 المنزلية(.
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 : التطبيؽ االستطبلعي
كذلؾ   ،استطبلعيكية مف البرنامج المقترح كتطبيؽ طبيؽ ثبلثة أنشطة حر تـ ت 
( مف األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية مف فئة القابميف لمتعمـ المصرييف كالسعكدييف 4عمى )

كذلؾ  ،كذلؾ بمساعدة مف معمـ التربية الرياضية كمعمـ الفصؿ  ،مف نفس مجتمع الدراسة
كمدل  ،األنشطة الحركية لخصائص أطفاؿ العينةلمتعرؼ عمى مدل مناسبة برنامج 

ككذلؾ مدم صبلحية المكاف المخصص لممارسة  ،العينة مبلءمة البرنامج المستخدـ ألفراد
كتحديد مدل مناسبة التكقيت كالزمف  ،البرنامج فيكاألدكات المستخدمة  ،األنشطة عميو

 كاألساليب لممارسة أنشطة البرنامج.
  :امجأسس أعداد كتنفيذ البرن

قاـ الباحث بالتركيز عمى النقاط التالية عند إعداد البرنامج كقبؿ أف يتـ تطبيقو  
 : العينة عمى أفراد

ألفراد  أف تناسب نكعية األنشطة الحركية الخصائص الحركية كالجسمية كالعقمية-1
 العينة.

 العينة فييا. الباحث ليذه األنشطة كمشاركتو ألفراد ةممارس-2
المشاركة  فيتركيحية ممتعة تجمب المتعة كالرغبة  أنشطةبرنامج عمى أف يحتكل ال-3

 مف أفراد العينة.
 كؿ جمسة مف جمسات البرنامج. فيأف تناسب األدكات المستخدمة األنشطة الحركية -4
أف يتضمف البرنامج أنشطة حركية محببة كسيمة الممارسة كمتاحة لمتدريب عمييا -5

 كقابمة لمتطبيؽ.
 ة ممارسة ىذه األنشطة لكؿ أفراد العينة.إتاحة فرص-6
 أنشطة البرنامج عكامؿ األماف كالسبلمة كالمحافظة ألفراد العينة. فيأف يتكفر -ػ7
 . ىذه األنشطة فيأف تشجع أنشطة البرنامج أفراد العينة عمى المشاركة بجماعية -8
ت عند ممارستيـ العينة مف خبلؿ تحقيقيـ لنجاحا أف يتـ بث الثقة بالنفس لدل أفراد-9

 ليذه األنشطة كمكافأتيـ عمى أدائيا.
عمى أنفسيـ عند ممارستيـ ألنشطة  االعتمادأف يتـ تدريب أفراد العينة عمى -10

 البرنامج.
 أف يدرؾ أفراد العينة قدراتيـ بايجابية كثقة عند أداء األنشطة الحركية لمبرنامج. -11
 ف كالمشاركة الجماعية لدل أفراد العينة.أف يعمؿ البرنامج عمى تنمية ركح التعاك -12
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 . أف يتـ بث ركح المنافسة بيف أفراد العينة لضماف أدائيـ لمبرنامج بفعالية-13
  :األدكات البلزمة لتنفيذ البرنامج

ممعب المدرسة  فيالمدرسة كتمثمت ( ممعب)حكش أك فناء :فيتمثمت أدكات البرنامج   
 إستاد ،الثانيحجرة األنشطة بالمدرسة بالدكر  ،لسعكديةالسعكدية األكلى بمدينة الباحة با

الرياضية بالزقازيؽ بمحافظة الشرقية  لؤللعابالشرقية  إستاد فيالرياضية كتمثؿ  لؤللعاب
 ،ممعب لكرة القدـ كممعب لكرة السمة كلمكرة الطائرة ،كرات مختمفة األحجاـ كاأللكاف ،بمصر

حجرة األنشطة كبيا  ،فظة الشرقية كبو أرجكحاتفناء جمعية نكر الحياة بالزقازيؽ بمحا
أدكات تزحمؽ عمى  ،كرة قدـ ككرة سمة ككرة طاكلة " تنس " ،ألعاب رياضية بمقر الجمعية

كراسي كنماذج  ،عصياف ببلستيكية مجيزة لممارسة بعض األنشطة ،المنضدة كأطكاؽ
أطكاؽ ببلستيكية  ،العينة كسائؿ تعزيز مادية مفضمة لدل أفراد ،ببلستيكية لؤلنشطة

 . كمراتب أسفنجية أرضية ،أجيزة ألداء أنشطة القفز كالكثب ،مختمفة األلكاف كاألحجاـ
 (7جدكؿ )

جمسات برنامج األنشطة الحركية لمحد مف سمكؾ إيذاء الذات لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة 
 العقمية القابميف لمتعمـ 

التشك رقـ الجمسة
 يؿ

 نكع النشاط الزمف

 مييدية )التعارؼ (المرحمة الت
 الجمسة األكلى

 إلى 
 الجمسة الثالثة

 
 
 

    االىتماـ بإحداث جك مف
المرح كالسركر بيف أفراد 

المجمكعتيف بتكزيع الحمكل 
بيدؼ إحداث ألفة  كاأللعاب

 ... مع أفراد العينة 
التشك رقـ الجمسة

 يؿ
 نكع النشاط الزمف

 المرحمة التدريبية )ممارسة األنشطة (
 
 

 
 

30 
30 

ممارسة األنشطة الحركية -
العادية ممثمة فى أنشطة 
اإلحماء كالمشي فى خط مستقيـ 



 ـ 3126الجزء الرابع( يناير لسنة  273ربية، جامعة األزىر، العدد: )مجمة كمية الت
 

 28: 

 
 
 
 
 

 الجمسة الرابعة
  إلى

 الجمسة الثامنة عشر 
  

 
 
 
 

 
 
 

 

30 
30 
35 
35 
 

 . كمثمث كمربع كدائرة
 ممارسة أنشطة الجرم لؤلماـ-

لى الخمؼ  ،كالسريع ،كا 
كالكثب عمى قدـ   ،كالبطيء

 قدميف معان.كاحدة ثـ عمى ال
الجرم إلى نقطة محددة بقمع -

بصكرة فردية كجماعية حكؿ 
 مجمكعة مف األقماع.

ممارسة األنشطة التخصصية -
مثؿ قذؼ كألتقاط الكرة مف قبؿ 
كؿ فرديف مف أفراد العينة ثـ كؿ 
 . أفراد العينة مع بعضيـ البعض

ممارسة قذؼ الكرة باليد  -
إليقاع القكارير الببلستيكية 

  ،كالكثب داخؿ األطكاؽ ،نجلمبكلي
كرمى األطكاؽ داخؿ حامؿ 

كممارسة أنشطة  ،ببلستيكى
عمى مرتبة  التسمؽ كالتدحرج

 إسفنجية.
ممارسة أنشطة االتزاف مثؿ -

صفكؼ دائرية أك  في المشي
المشي عمى خط الممعب كالقفز 

كممارسة  ،كالحجؿ أك نط الحبؿ
أنشطة المركنة مثؿ رفع أفراد 

إلى أعمى مع العينة أليدييـ 
 تبديؿ رفع اليديف.

ممارسة أنشطة القذؼ ككرة -
كالدكراف   ،السمة كالكرة الطائرة

كالجمكس عمى  الكراسيحكؿ 
 المتاحة. الكراسي
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ممارسة جمع الكرات ككضعيا -
كممارسة ركؿ كرة   ،السمة في

  ،كرائيا كالجرم  ،القدـ
 األطكاؽكممارسة المركر داخؿ 

 . تلكناالباكجمع   ،الببلستيكية
التشك رقـ الجمسة

 يؿ
 نكع النشاط الزمف

 مرحمة إعادة التدريب
 الجمسة التاسعة عشر 

 إلى 
 الجمسة الحادية كالعشركف

 
 
 

 
 

35 
40 
40 

 

إعادة ممارسة بعض 
 . األنشطة السابؽ ممارستيا

 
 

  :الخطكات اإلجرائية لمدراسة :رابعان 
 فييكجد بيا برامج لمتربية العقمية  التيقاـ الباحث بزيارات ميدانية لبعض المدارس  -1

لطبلب  الميدانيالباحث عمى برنامج التدريب  إلشراؼنظرا ؛ المممكة العربية السعكدية
كبعض الجمعيات كمدرسة  ،شعبة التربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الباحة بالسعكدية

 ألطفاؿ ذكك اإلعاقة العقميةيكجد بيا ا كالتيالتربية الفكرية بالزقازيؽ بمحافظة القاىرة 
القابميف لمتعمـ بمدينة الزقازيؽ بمحافظة الشرقية بمصر كخاصة جمعية نكر الحياة لذكل 

البرنامج  كاختيار ،كذلؾ لمتعرؼ عمى سمككيات إيذاء الذات لدييـ ،االحتياجات الخاصة
 المناسب لمحد مف تمؾ السمككيات.

جراء  ،تصميـ مقياس سمكؾ إيذاء الذاتك  ،تـ إجراء التكافؤ لمجمكعات الدراسة-2 كا 
 مع تطبيقو عمى عينة استطبلعية. ،حساب صدقو كثباتو

 إعداد كتقنيف مقياس سمكؾ إيذاء الذات.-3
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تتناسب  التياألنشطة الحركية  كاقتراحإعداد برنامج األنشطة الحركية بتحديد أىدافو -4
 مجمكعتيف التجريبيتيف مع العينة ثـ تـ تطبيؽ برنامج األنشطة الحركية عمى ال

 تحديد عينات الدراسة التجريبية كالضابطة.-5
حداث  لمجمكعتيإجراء القياس القبمي  -6 بينيـ  التكافؤالدراسة التجريبية كالضابطة كا 

 إيذاء الذات(. –الذكاء  –في متغيرات )العمر
 المجمكعتيف التجريبيتيف. تطبيؽ برنامج األنشطة الحركية عمى أفراد -7
 تـ إجراء القياس البعدل بعد تطبيؽ جمسات البرنامج عمى المجمكعتيف التجريبيتيف. ثـ-8

بعد انتياء أنشطة كفعاليات البرنامج قاـ الباحث بإجراء القياسات  :القياس البعدم
 في األخذمع  ،البعدية لمجمكعات البحث التجريبيتيف كالضابطتيف في سمكؾ إيذاء الذات

البرنامج لنفس الظركؼ  فيكتـ تعرض أفراد العينة   ،مجمكعاتبيف ال االعتبار التكافؤ
 التي تـ بيا إجراء القياسات القبمية كالبعدية.

الدراسة التجريبية أثناء الجمسات أرقاـ  مجمكعتيتـ تطبيؽ القياسات المتكررة عمى  -9
 .إحصائياكتـ التعامؿ معيا  ،(15 ،12 ،9 ،6)

ل كالتتبعي بعد مركر أسبكعيف عمى تطبيؽ البرنامج قاـ الباحث بإجراء القياس البعد-10
مع مراعاة نفس الظركؼ التي تـ  ،الدراسة التجريبيتيف في سمكؾ إيذاء الذات لمجمكعتي

ثـ قاـ الباحث بتطبيؽ قياس المتابعة بعد مركر  ،بيا إجراء القياسيف التتبعي كالمتابعة
 . ريبيتيفتطبيؽ البرنامج عمى المجمكعتيف التج انتياءشير مف 

 النتائج. كاستخبلصتصحيح نتائج مقياس سمكؾ إيذاء الذات كالتعامؿ إحصائيان  -12
تفسير نتائج الدراسة كمناقشتيا في ضكء اإلطار النظرم كالدراسات السابقة مع  -13

 بعض التكصيات كبعض البحكث المستقبمية. اقتراح
  :المعالجات اإلحصائية: خامسا

معامؿ االرتباط البسيط  في الحاليائية المستخدمة في البحث تمثمت األساليب اإلحص  
نظرا ؛ البلبارامترية اإلحصاءكتـ استخداـ أساليب  ،كذلؾ لمقياس إيذاء الذات ،لبيرسكف

Mann-Whitney (U )كيتني  –ماف  :ىي األساليبالعينة كتمؾ  لقمة عدد أفراد
كذلؾ مف  ،عات المرتبطة( لممجمك W) Wilcoxonككيمكككسكف  ،لممجمكعات المستقمة

 . Spssخبلؿ حزمة البرامج اإلحصائية لمعمـك االجتماعية كالمعركفة اختصاران 
 : الشركط الكاجب تكافرىا قبؿ تطبيؽ البرنامج
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باألطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية مف فئة القابميف لمتعمـ  بااللتقاءقاـ الباحث  -
حتياجات الخاصة حتى يتـ التعارؼ مع بالمدرسة السعكدية كبجمعية نكر الحياة لذكل اال

كقاـ الباحث بإحداث جك مف  ،كذلؾ مف خبلؿ معمـ الفصؿ أك القائـ بالرعاية ،العينة أفراد
 كتييئة أفراد ،كالمكدة كالبيجة مع أفراد العينة قبؿ تطبيؽ برنامج األنشطة الحركية األلفة

حداثؤالء األطفاؿ العينة لممارسة األنشطة الحركية لضماف تنظيـ البيئة لي التغيير  كا 
 المرجك مف جمسات البرنامج.

 ،تـ تقسيـ ىذه العينة إلى مجمكعتيف تجريبيتيف كمثميما مجمكعتيف ضابطتيف -
ثـ تـ تطبيؽ مقياس سمكؾ إيذاء الذات عمى المجمكعتيف الضابطتيف كالمجمكعتيف 

 التجريبيتيف قبؿ تطبيؽ برنامج األنشطة الحركية.
نامج األنشطة الحركية عمى المجمكعتيف التجريبيتيف دكف تـ تطبيؽ بر  -

كتـ إجراء العمميات اإلحصائية البلزمة لمتعرؼ عمى فعالية  ،المجمكعتيف الضابطتيف
 العينة. برنامج األنشطة الحركية في الحد مف سمكؾ إيذاء الذات لدم أفراد

كالدراسات  ،ثـ تـ تفسير كمناقشة نتائج الدراسة في ضكء اإلطار النظرم -
 البحكث المستقبمية. كاقتراح ،كتمت صياغة التكصيات الخاصة بالنتائج ،السابقة

  :نتائج الدراسة كمناقشتيا
  :نتائج الفرض األكؿ

كينص عمي أنو " ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب درجات سمكؾ إيذاء    
 )السعكدية( ريبية الثانيةكلممجمكعة التج( لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية
كلممجمكعة الضابطة الثانية )السعكدية( في   ،كالمجمكعة الضابطة األكلى)المصرية(

 القياس البعدل.
كيتني  –ماف  اختبار استخداـالجزء األكؿ تـ  فيكلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض   

Mann-Whitney (Uلداللة الفركؽ بيف متكسطات المجمكعات الصغيرة المستقم )ة، 
      :ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي

 (8جدكؿ )
 تجريبية األكلى كالضابطة األكلىداللة الفركؽ بيف متكسطي رتب درجات المجمكعتيف ال

القياس  فيكالمجمكعتيف التجريبية األكلى كالضابطة األكلى)السعكديتيف(   ،)المصريتيف (
 Mann-Whitney (U)كيتني ) –البعدل لسمكؾ إيذاء الذات )اختبار ماف 

 العينة المصرية 
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متكسط  العدد المجمكعات
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

 الداللة (Uقيمة )

 15,00 3,00 5 المجمكعة التجريبية
.,.. 0,01 

 40.00 8,00 5 المجمكعة الضابطة
 العينة السعكدية

متكسط  العدد المجمكعات
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

 الداللة (Uقيمة )

 20,00 4,00 5 عة التجريبيةالمجمك 
.,.. 0,01 

 35.00 7,00 5 المجمكعة الضابطة

  :بالنسبة لمعينة المصرية -أ
عند  إحصائيان ( كىى قيمة دالة 0.00( بمغت )U( أف قيمة )8يتضح مف جدكؿ )

مما يشير إلى  ،سمكؾ إيذاء الذات فيكلصالح المجمكعة التجريبية   ،(0,01مستكل )
كتكجو ىذه الفركؽ لصالح المجمكعة األقؿ في متكسط  ،لمجمكعتيفكجكد فركؽ بيف ا

كلمعرفة اتجاه الفركؽ في المجمكعتيف التجريبية   ،كىي المجمكعة التجريبية ،الرتب
كالضابطة تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمقياس البعدم لكؿ مف 

 المجمكعتيف.
 

  :بالنسبة لمعينة السعكدية -ب 
 إحصائيا( كىى قيمة دالة 0.00( بمغت )U( أف قيمة )8مف جدكؿ ) كيتضح
مما يشير إلى  ،سمكؾ إيذاء الذات فيكلصالح المجمكعة التجريبية  ،(0,01عند مستكل )

كتكجو ىذه الفركؽ لصالح المجمكعة األقؿ في متكسط  ،كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف
فركؽ في المجمكعتيف التجريبية كىي المجمكعة التجريبية كلمعرفة اتجاه ال ،الرتب

كالضابطة ثـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمقياس البعدم لكؿ مف 
 : كيتضح ذلؾ مف الجدكؿ التالي ،المجمكعتيف

 (9جدكؿ )
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمقياس البعدل لؤلبعاد كالدرجة الكمية عمى مقياس 

 كعتيف التجريبية كالضابطةسمكؾ إيذاء الذات لممجم
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 العينة المصرية
 المجمكعة التجريبية المجمكعة الضابطة البعد

االنحراؼ  المتكسط
االنحراؼ  المتكسط المعيارم

 المعيارم
 3.85 19.40 3.49 55.20 الدرجة الكمية

 العينة السعكدية
 المجمكعة التجريبية المجمكعة الضابطة البعد

االنحراؼ  المتكسط
االنحراؼ  المتكسط عيارمالم

 المعيارم
 0.836 25.40 1.19 52.70 الدرجة الكمية

 بالنسبة لمعينة المصرية:  
( أف المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية أقؿ مف 9تضح مف جدكؿ )ي 

 . المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة مما يشير إلى تحسف المجمكعة التجريبية
فى حيف  ،(19,40تكسط المجمكعة التجريبية )( أف م9كما يتضح مف جدكؿ )
مما يدؿ عمى  ، ،(01,0( كذلؾ عند مستكل )55,20بمغ متكسط المجمكعة الضابطة )

 : كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ. التجريبيفاعمية اإلجراء 
 (1شكؿ )
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سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية األكلى كالضابطة األكلى  فيالقياساف البعدل 
 ريتيف( )المص

   بالنسبة لمعينة السعكدية -ب:  
( أف المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية أقؿ مف 9يتضح مف جدكؿ )

  ،المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة مما يشير إلى تحسف المجمكعة التجريبية
 : كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ

حيف  فى، (25.40( أف متكسط المجمكعة التجريبية )69كيتضح مف جدكؿ )
مما يدؿ عمى  ،(01,0( كذلؾ عند مستكل )52,70بمغ متكسط المجمكعة الضابطة )

 .التجريبيفاعمية اإلجراء 
 
 
 
 
 
 
 
 (2شكؿ )
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سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية الثانية كالضابطة الثانية  فيالقياساف البعدل 

 )السعكديتيف(
   :الثانينتائج الفرض 

ركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب درجات سمكؾ كينص عمي أنو " ال تكجد ف
كلممجمكعة التجريبية الثانية  ،إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية (

 )السعكدية( في القياسات القبمي كالبعدم كالمتابعة كالتتبعى تعزل لمبرنامج.
 ( لداللةW) Wilcoxonكلمتحقؽ مف صحتو تـ استخداـ اختبار كيمكككسكف

ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ ، الفركؽ بيف متكسطات المجمكعات الصغيرة المرتبطة
  :التالي

 (10جدكؿ )
داللة الفركؽ بيف القياسيف لمفركؽ بيف متكسطي رتب سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة  

كلممجمكعة التجريبية الثانية )السعكدية( في القياسات  ،التجريبية األكلى )المصرية(
 (Wilcoxon Wبمي كالبعدم كالمتابعة كالتتبعى )اختبار كيمكككسفالق

 العينة المصرية

متكسط  العدد البياف القياس
 الرتب

مجمكع 
 الداللة Zقيمة  الرتب

   15.00 3.00 5 القيـ السالبة 
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 القيـ المكجبة /بعدلقبمي
 التساكم
 الكمى 

0 
0 
5 

0 
 

0 
 

2.032 
 

0.05 

 
 بعدل/متابعة 

 القيـ السالبة
 القيـ المكجبة
 التساكم
 الكمى 

3 
0 
2 
5 

2.00 
0 
 
 

6,00 
0 
 
 

 
-

1.732 
 

0.08
2 

غير 
 دالة

 
 بعدل/تتبعى 

 القيـ السالبة
 القيـ المكجبة
 التساكم
 الكمى 

2 
0 
3 
5 

1.50 
0 
 
 

3.00 
0 
 
 

 
-

1.414 
 

0.15
7 

غير 
 دالة

 
المتابعة/التت
 بعى 

 القيـ السالبة
 القيـ المكجبة
 التساكم
 الكمى 

1 
2 
2 
5 

2.00 
0 
 
 

2,00 
0 
 

 
-

0.577 
 

0.56
4 

غير 
 دالة

 العينة السعكدية

متكسط  العدد البياف القياس
 الرتب

مجمكع 
 الداللة Zقيمة  الرتب

 
 / بعدلقبمي

 القيـ السالبة
 القيـ المكجبة
 التساكم
 الكمى 

5 
0 
0 
5 

3.00 
0 
 
 

15,00 
0 
 
 

 
-

2.023 
 

 
0.05 
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 بعدل/متابعة 

 القيـ السالبة
 كجبةالقيـ الم

 التساكم
 الكمى 

2 
1 
2 
5 

2.00 
2.00 
 

4,00 
2.00 
 

 
-

0.577 
 

0.56
4 

غير 
 دالة

 
 بعدل/تتبعى 

 القيـ السالبة
 القيـ المكجبة
 التساكم
 الكمى 

2 
0 
3 
5 

1.50 
0 
 
 

3,00 
0 
 
 

 
-

1.414 
 

0.15
7 

غير 
 دالة

 
المتابعة/التت
 بعى 

 القيـ السالبة
 القيـ المكجبة
 التساكم
 الكمى 

3 
2 
0 
5 

3.00 
3.00 
 

9,00 
6.00 
 

 
-

0.447 
 

0.65
5 

غير 
 دالة

 بالنسبة لمعينة المصرية لممجمكعة التجريبية:  
لمعرفة الفركؽ بيف القياسيف القبمى كالبعدل ( Z( أف قيـ )10يتضح مف جدكؿ )

مما يشير إلى كجكد  ،( 0.05( كىى قيـ دالة عند مستكل )2.032-) التكاليىى عمى 
حيث كاف متكسط الرتب المكجبة أقؿ  ،صالح القياس البعدلفركؽ بيف القياسيف كذلؾ ل
مقياس  فيكىذا يعد مؤشرا عمى فاعمية البرنامج المستخدـ  ،مف متكسط الرتب السالبة

 . إيذاء الذات لدل أفراد العينة التجريبية
لمعرفة الفركؽ بيف القياسيف البعدم ( Z( أف قيـ )10يتضح مف جدكؿ )

مما يشير إلى كجكد  ،( 0.05ىى قيـ غير دالة عند مستكل )( ك 1.732-كالمتابعة ىي )
كىذا يعد مؤشرا عمى بقاء فاعمية البرنامج المستخدـ في   ،عدـ كجكد فركؽ بيف القياسيف

 . مقياس إيذاء الذات لدل أفراد العينة التجريبية
لمعرفة الفركؽ بيف القياسيف البعدم ( Z( أف قيـ )10يتضح مف جدكؿ )

مما يشير إلى كجكد  ،( 0.05( كىى قيـ غير دالة عند مستكل )1.414-)كالتتبعى ىي 
كىذا يعد مؤشرا عمى بقاء فاعمية البرنامج المستخدـ في   ،عدـ كجكد فركؽ بيف القياسيف

 . مقياس إيذاء الذات لدل أفراد العينة التجريبية
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لمعرفة الفركؽ بيف القياسيف المتابعة ( Z( أف قيـ )10يتضح مف جدكؿ )
مما يشير إلى كجكد  ،( 0.05( كىى قيـ غير دالة عند مستكل )0.577-) ىي كالتتبعي

كىذا يعد مؤشرا عمى بقاء فاعمية البرنامج المستخدـ في   ،عدـ كجكد فركؽ بيف القياسيف
 . مقياس إيذاء الذات لدل أفراد العينة التجريبية

 بالنسبة لمعينة السعكدية:  
لمعرفة الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدم ( Z( أف قيـ )10يتضح مف جدكؿ )

مما يشير إلى كجكد  ،( 0.05( كىى قيـ دالة عند مستكل )2.032-ىي عمى التكالي) 
حيث كاف متكسط الرتب المكجبة أقؿ  ،فركؽ بيف القياسيف كذلؾ لصالح القياس البعدم

ستخدـ في مقياس كىذا يعد مؤشرا عمى فاعمية البرنامج الم ،مف متكسط الرتب السالبة
 . إيذاء الذات لدل أفراد العينة التجريبية

لمعرفة الفركؽ بيف القياسيف البعدم ( Z( أف قيـ )10يتضح مف جدكؿ )
مما يشير إلى  ،( 0.05( كىى قيمة غير دالة عند مستكل )0.577-) كالمتابعة ىي

البرنامج كىذا يعد مؤشرا عمى بقاء فاعمية   ،كجكد عدـ كجكد فركؽ بيف القياسيف
 . المستخدـ في مقياس إيذاء الذات لدل أفراد العينة التجريبية

لمعرفة الفركؽ بيف القياسيف البعدم ( Z( أف قيـ )10يتضح مف جدكؿ )
مما يشير إلى كجكد  ،( 0.05( كىى قيـ غير دالة عند مستكل )1.414-كالتتبعي ىي )

اء فاعمية البرنامج المستخدـ في كىذا يعد مؤشرا عمى بق  ،عدـ كجكد فركؽ بيف القياسيف
 . مقياس إيذاء الذات لدل أفراد العينة التجريبية

لمعرفة الفركؽ بيف القياسيف المتابعة ( Z( أف قيـ )10يتضح مف جدكؿ )
مما يشير إلى  ،( 0.05( كىى قيمة غير دالة عند مستكل )0.447-كالتتبعى ىي )

مؤشرا عمى بقاء فاعمية البرنامج  كىذا يعد  ،كجكد عدـ كجكد فركؽ بيف القياسيف
 ذات لدل أفراد العينة التجريبية.المستخدـ في مقياس إيذاء ال

 الحسابيتـ حساب المتكسط   ،مقياس إيذاء الذات فيكلمعرفة مقدار التحسف 
كلممجمكعة التجريبية   ،لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية ( المعيارمكاالنحراؼ 

تـ  ،ي القياسات القبمي كالبعدم كالمتابعة كالتتبعى تعزل لمبرنامجف( الثانية )السعكدية
 . كيكضح ذلؾ الجدكؿ التالي  ،لكؿ منيـ المعيارم كاالنحراؼ الحسابيحساب المتكسط 
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 (11جدكؿ )

كاالنحراؼ المعيارم لمدرجة الكمية لمقياس إيذاء الذات لممجمكعة  الحسابيالمتكسط 
كلممجمكعة التجريبية الثانية )السعكدية (في القياسات   ،(التجريبية األكلى )المصرية

 القبمي كالبعدم كالمتابعة كالتتبعى 
 العينة المصرية

 القياس البعدم القياس القبمي نكع القياس 
المتكسط  

 الحسابي
االنحراؼ 
االنحراؼ  الحسابيالمتكسط  المعيارم

 المعيارم
 3.85 19.40 6.38 56.40 الدرجة الكمية

  قياس المتابعة القياس البعدل  ع القياس نك 
المتكسط  

 الحسابي
االنحراؼ 
االنحراؼ  الحسابيالمتكسط  المعيارم

 المعيارم
 4.08 19.37 3.85 19.40 الدرجة الكمية
   القياس التتبعى القياس البعدل  نكع القياس 

المتكسط  
 الحسابي

االنحراؼ 
االنحراؼ  الحسابيالمتكسط  المعيارم

 عيارمالم
 3.53 19.34 3.85 19.40 الدرجة الكمية
 القياس التتبعى قياس المتابعة نكع القياس 

المتكسط  
 الحسابي

االنحراؼ 
االنحراؼ  الحسابيالمتكسط  المعيارم

 المعيارم
 3.53 19.34 4.08 19.37 الدرجة الكمية

 العينة السعكدية 
 القياس البعدم القياس القبمي نكع القياس 
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تكسط الم 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 االنحراؼ المعيارم الحسابي

 1.34 25.40 6.54 57.60 الدرجة الكمية
  قياس المتابعة القياس البعدل  نكع القياس 

المتكسط  
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 االنحراؼ المعيارم الحسابي

 0.836 25.38 1.34 25.40 الدرجة الكمية
   القياس التتبعى القياس البعدل  ع القياس نك 

المتكسط  
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 االنحراؼ المعيارم الحسابي

 1.58 25.35 1.34 25.40 الدرجة الكمية
 القياس التتبعى قياس المتابعة نكع القياس 

المتكسط  
  الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 معيارماالنحراؼ ال  الحسابي

 1.58 25.35 0.836 25.38 الدرجة الكمية

 بالنسبة لمعينة المصرية:  
لممجمكعة التجريبية في القياس  الحسابي( أف المتكسط 11يتضح مف جدكؿ )

القبمي أكبر مف القياس البعدم مما يدؿ عمى تحسف العينة عمى مقياس سمكؾ إيذاء 
كالبعدل لممجمكعة التجريبية  القبمياسيف كما يتضح أف ىناؾ فرقان داالن بيف القي  ،الذات

حيث بمغ متكسط القياس   ،األفضؿ االتجاه فيلصالح القياس البعدل لسمكؾ إيذاء الذات 
( كذلؾ عند مستكل 56.40) القبميحيف بمغ متكسط القياس  في ،(19.40البعدل )

  :كالبعدل يالقبمالقياس  التاليكيكضح الشكؿ  ،مما يدؿ عمى فعالية البرنامج ،(05,0)
 (3شكؿ )
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لممجمكعة التجريبية في القياس  الحسابي( أف المتكسط 11يتضح مف جدكؿ )

 ،البعدم يتقارب مف قياس المتابعة مما يدؿ عمى بقاء التدريب عمى مقياس إيذاء الذات
كما يتضح عدـ كجكد فرؽ دالة بيف القياسيف البعدل كالمتابعة لممجمكعة التجريبية 

 ،(19,40حيث بمغ متكسط القياس البعدل ) ،سمكؾ إيذاء الذات فيية( األكلى )المصر 
فاعمية البرنامج  استمرارمما يدؿ عمى  ،(19.37حيف بمغ متكسط قياس المتابعة ) في
 ،خفض حدة سمكؾ إيذاء الذات لدل أفراد المجمكعة التجريبية األكلى)المصرية( في

 :القياس البعدل كالمتابعة التاليكيكضح الشكؿ 
 
 
 
 
 
 
 

 (4شكؿ ) 
 سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية( في كالبعدم القبميالقياساف 
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لممجمكعة التجريبية في القياس  الحسابي( أف المتكسط 11يتضح مف جدكؿ )

  ،البعدم يتقارب مف قياس التتبعى مما يدؿ عمى بقاء التدريب عمى مقياس إيذاء الذات
كجكد فركؽ دالة بيف القياسيف البعدل كالتتبعى لممجمكعة التجريبية كما يتضح عدـ 
 ،(19,40حيث بمغ متكسط القياس البعدل ) ،سمكؾ إيذاء الذات فياألكلى )المصرية( 

فاعمية البرنامج  استمرارمما يدؿ عمى  ،(19.34حيف بمغ متكسط القياس التتبعى ) في
 ،(جمكعة التجريبية األكلى)المصريةخفض حدة سمكؾ إيذاء الذات لدل أفراد الم في

 : القياس البعدل كالتتبعى التاليكيكضح الشكؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5شكؿ )
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 سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية( فيالقياس البعدل كالتتبعى 

لممجمكعة التجريبية في قياس  الحسابي( أف المتكسط 11يتضح مف جدكؿ )
 ،مف القياس التتبعى مما يدؿ عمى بقاء التدريب عمى مقياس إيذاء الذات المتابعة يتقارب

يتضح أف ىناؾ فرقان داالن بيف القياسيف المتابعة كالتتبعى لممجمكعة التجريبية األكلى  كما
حيث بمغ متكسط قياس  ،سمكؾ إيذاء الذات في)المصرية( لصالح القياس المتابعة 

مما يدؿ عمى  ،(19.34كسط القياس التتبعى )حيف بمغ مت في ،(19.37) المتابعة
التجريبية  ةأفرادا لمجمكعخفض حدة سمكؾ إيذاء الذات لدل  فيفعالية البرنامج  استمرار
  :قياس المتابعة كالتتبعى التاليكيكضح الشكؿ  ،المصرية() األكلى

 
 
 
 
 
 
 (6شكؿ )
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 تجريبية األكلى)المصرية (سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة ال فيالقياس المتابعة كالتتبعى 

 بالنسبة لمعينة السعكدية:  
لممجمكعة التجريبية في القياس القبمي  الحسابي( أف المتكسط 11يتضح مف جدكؿ ) -1

كما   ،أكبر مف القياس البعدم مما يدؿ عمى تحسف العينة عمى مقياس إيذاء الذات
مجمكعة التجريبية لصالح كالبعدل لم القبمييتضح أف ىناؾ فرقان داالن بيف القياسيف 

حيث بمغ متكسط القياس   ،األفضؿ االتجاه فيالقياس البعدل لسمكؾ إيذاء الذات 
( كذلؾ عند مستكل 57.60) القبميحيف بمغ متكسط القياس  في ،(25.40البعدل )

 القبميالقياس  التاليكيكضح الشكؿ   ،مما يدؿ عمى فعالية البرنامج ،(05,0)
   :كالبعدل

 
 
 
 
 
 ( 7) شكؿ
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 سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية الثانية )السعكدية(  في كالبعدم القبميالقياساف 

لممجمكعة التجريبية في القياس  الحسابي( أف المتكسط 11يتضح مف جدكؿ )
البعدم يتقارب مف القياس المتابعة مما يدؿ عمى بقاء التدريب عمى مقياس سمكؾ إيذاء 

كجكد فرؽ داؿ بيف القياسيف البعدل كالمتابعة لممجمكعة كما يتضح عدـ  ،الذات
حيث بمغ متكسط القياس البعدل  ،سمكؾ إيذاء الذات في( التجريبية الثانية )السعكدية

مما يدؿ عمى استمرار فاعمية  ،(25.38حيف بمغ متكسط المتابعة ) في ،(25.40)
التجريبية  مكعةخفض حدة سمكؾ إيذاء الذات لدل أفراد المج فيالبرنامج 

  :القياس البعدل كالمتابعة التاليكيكضح الشكؿ  ،(الثانية)السعكدية
 
 
 
 
 
 
 

 (8شكؿ )
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 سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية الثانية )السعكدية(  فيالقياساف البعدل كالمتابعة 
لممجمكعة التجريبية في القياس  الحسابي( أف المتكسط 8يتضح مف جدكؿ )

رب مف القياس التتبعي مما يدؿ عمى بقاء التدريب عمى مقياس سمكؾ إيذاء البعدم يتقا
كما يتضح عدـ كجكد فركؽ دالة بيف القياسيف البعدل كالتتبعى لممجمكعة   ،الذات

حيث بمغ متكسط القياس البعدل  ،سمكؾ إيذاء الذات في( التجريبية الثانية )السعكدية
 استمرارمما يدؿ عمى  ،(25.35بعى )حيف بمغ متكسط القياس التت في ،(25.40)

التجريبية  ةأفرادا لمجمكعخفض حدة سمكؾ إيذاء الذات لدل  فيفاعمية البرنامج 
  :القياس البعدل كالتتبعى التاليكيكضح الشكؿ  ،الثانية)السعكدية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9شكؿ )

ساىب
 احل

سط
ملتو

ا
 

سط
ملتو

ا
 

 بعدىالقياس ال
 قياس المتابعة



 ـ 3126الجزء الرابع( يناير لسنة  273ربية، جامعة األزىر، العدد: )مجمة كمية الت
 

 2:9 

 
 انية )السعكدية(سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية الث فيالقياس البعدل كالتتبعى 

لممجمكعة التجريبية في قياس  الحسابي( أف المتكسط 8يتضح مف جدكؿ )
 ،يتقارب مف القياس التتبعى مما يدؿ عمى بقاء التدريب عمى مقياس إيذاء الذات المتابعة

يتضح أف ىناؾ فرقان داالن بيف القياسيف المتابعة كالتتبعى لممجمكعة التجريبية األكلى  كما
حيث بمغ متكسط قياس  ،سمكؾ إيذاء الذات فيلصالح القياس المتابعة  )المصرية(
مما يدؿ عمى  ،(25.35حيف بمغ متكسط القياس التتبعى ) في ،(25.38المتابعة )
التجريبية  ةأفرادا لمجمكعخفض حدة سمكؾ إيذاء الذات لدل  فيفعالية البرنامج  استمرار
            :المتابعة كالتتبعى قياس التاليكيكضح الشكؿ  ،المصرية() األكلى

 
 
 
 
 
 
 
 

 القياس البعدى
 القياس التتبعى 

ساىب
 احل

سط
ملتو

ا
 

سط
ملتو

ا
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 سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية الثانية)السعكدية( فيالقياساف المتابعة كالتتبعى 

  :نتائج الفرض الثالث
كينص الفرض الثالث عمى أنو " ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب 

كلممجمكعة التجريبية ، كعة التجريبية األكلى )المصرية(درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجم
 . الثانية)السعكدية( في القياسات المتكررة

كلمتحقؽ مف صحة الفرض أجرل الباحث " تحميؿ التبايف لمقياسات المتكررة" 
لمكشؼ عف الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية عمى الدرجة الكمية 

( لمكشؼ عف الفركؽ 15 ،12 ،9 ،6ء الذات في الجمسات التالية )في مقياس سمكؾ إيذا
 كالجدكؿ التالي  ،سمكؾ إيذاء الذات بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية في

يكضح نتائج تحميؿ التبايف لمقياسات المتكررة لدل أفراد المجمكعة التجريبية في سمكؾ 
 إيذاء الذات.

 (12جدكؿ )
 بايف لمقياسات المتكررة لممجمكعة التجريبية في سمكؾ إيذاء الذات لمعينتيف نتائج تحميؿ الت

 )المصرية كالسعكدية (
 العينة المصرية

 مجمكع مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
مستكل  قيمة )ؼ( متكسط المربعات الحرية

 الداللة

 قياس المتابعة  القياس التتبعى 

ساىب
 احل

سط
ملتو

ا
 

سط
ملتو

ا
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.2191 القياسات
200 3 730.400 

112.8 الخطأ 0.01 77.702
00 12 9.400 

.2204 المجمكع الكمي
00 15  

 العينة السعكدية

 مجمكع مصدر التبايف
متكسط  درجات الحرية المربعات

مستكل  قيمة )ؼ( المربعات
 الداللة

.1944 القياسات
950 3 648.31

7 
157.80

49.30 الخطأ 0.01 5
0 12 4.108 

.1994 المجمكع الكمي 
250 15  

 3(=1 -( )ف1 -.*لمخطأ=)ؾ3= 1 -4( = 1 -درجات الحرية *بيف القياسات=)ؾ  -
×4  =12 . 
  :بالنسبة لمعينة المصرية -أ

  ،9  ،6أف قيمة "ؼ" دالة إحصائيان بيف القياسات )( 12يتضح مف جدكؿ )
حيث بمغت ؛ ( المتكررة لدل أفراد المجمكعة التجريبية عمى سمكؾ إيذاء الذات15  ،12

عند  12  ،3يا الجدكلية )بدرجتي حرية كىى أكبر مف قيمت  ،(77.702قيمة "ؼ" )
كىذا يشير إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف القياسات   ،( 5.95= 0.01مستكل 

 المتكررة لدل تبلميذ المجمكعة التجريبية في سمكؾ إيذاء الذات.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما يكضحو الجدكؿ التالي الذم يبيف المتكسطات 

 . قياسات المتكررة في سمكؾ إيذاء الذاتكاالنحرافات المعيارية لم
 
 (13جدكؿ )
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المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لمقياسات المتكررة في سمكؾ إيذاء الذات لمعينة 
 المصرية

 المتكسطات كاالنحرافات المعيارية
 القياسػػػػات

 االنحراؼ المعيارل المتكسط

 1.82 56.20 ( 6القياس )
 1.36 46.60 ( 9القياس )

 1.51 37.20 ( 12قياس )ال
 1.98 28.20 ( 15القياس )

القياسات المتكررة لسمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية األكلى  التاليكيكضح الشكؿ   
 )المصرية(.

 ( 11شكؿ )

 
 سمكؾ إيذاء الذات لدل المجمكعة التجريبية. فيالفركؽ بيف القياسات المتكررة 

"لداللة الفركؽ بيف القياسات المتكررة ( أف قيمة "ؼ 12يتضح مف جدكؿ )
مما يشير  ،(0,01لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية( دالة احصائيا عند مستكل )

إلى كجكد فركؽ جكىرية بيف عدد مرات القياس لصالح القياسات التنازلية فى االتجاه 
 األفضؿ.

  :بالنسبة لمعينة السعكدية -ب
  ،9  ،6دالة إحصائيان بيف القياسات ) أف قيمة "ؼ"( 12يتضح مف جدكؿ )

حيث بمغت ؛ ( المتكررة لدل أفراد المجمكعة التجريبية عمى سمكؾ إيذاء الذات15  ،12
عند  12  ،3كىى أكبر مف قيمتيا الجدكلية )بدرجتي حرية   ،(157.805قيمة "ؼ" )
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سات كىذا يشير إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف القيا  ،( 5.95= 0.01مستكل 
 المتكررة لدل تبلميذ المجمكعة التجريبية في سمكؾ إيذاء الذات.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما يكضحو الجدكؿ التالي الذم يبيف المتكسطات 
 . كاالنحرافات المعيارية لمقياسات المتكررة في سمكؾ إيذاء الذات

 ( 14جدكؿ )
كؾ إيذاء الذات لمعينة المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لمقياسات المتكررة في سم

 السعكدية 
 المتكسطات كاالنحرافات المعيارية       

 القياسػػػػات  
 االنحراؼ المعيارل المتكسط

 5.06 55.20  (6القياس )
 3.84 46.40 ( 9القياس )
 2.96 37.40 ( 12القياس )
 2.16 28.80 ( 15القياس )

رة فى سمكؾ إيذاء الذات لدل كيكضح الشكؿ التالي الفركؽ بيف القياسات المتكر 
 . المجمكعة التجريبية

 (12شكؿ )

 
 سمكؾ إيذاء الذات لدل المجمكعة التجريبية. فيالفركؽ بيف القياسات المتكررة 
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( أف قيمة "ؼ " لداللة الفركؽ بيف القياسات المتكررة 14كيتضح مف جدكؿ )
مما يشير  ،(0,01ستكل )عند م إحصائيالممجمكعة التجريبية الثانية )السعكدية( دالة 

االتجاه  فيإلى كجكد فركؽ جكىرية بيف عدد مرات القياس لصالح القياسات التنازلية 
 األفضؿ.
 : مناقشة النتائج :ثانيان 

  :األكؿمناقشة نتائج الفرض 
أشارت نتائج ىذيف الفرضيف إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب  

كالتجريبية الثانية ( كعة التجريبية األكلى )المصريةدرجات سمكؾ إيذاء الذات لممجم
في ( )السعكدية( كالمجمكعة الضابطة األكلى )المصرية( كالضابطة الثانية )السعكدية

القياس البعدل لصالح المجمكعة التجريبية األكلى)المصرية( كالتجريبية الثانية 
 األفضؿ. االتجاه في)السعكدية( 
باستخداـ برنامج األنشطة الحركية عمى  التجريبياء مما يدؿ عمى فعالية اإلجر  

كقد ظير ىذا األمر  ،المجمكعة التجريبية األكلى)المصرية( كالتجريبية الثانية )السعكدية(
 سمكؾ إيذاء الذات لدييـ مقارنة بالمجمكعتيف الضابطتيف. انخفاض في

ف متكسطي كجكد فركؽ دالة إحصائيان بي :التاليكأشارت نتائج ىذا الفرض إلى 
رتب درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية( كلممجمكعة 
التجريبية الثانية )السعكدية( في القياسيف القبمي كالبعدم لصالح القياس البعدل كفى 

يدؿ عمى فعالية التدخؿ ببرنامج األنشطة الحركية عمى  الذماألمر  ،األفضؿ االتجاه
كقد ظير  ،كالمجمكعة التجريبية الثانية )السعكدية(( ة األكلى )المصريةالمجمكعة التجريبي

 القياس البعدل. فيذلؾ األمر مف خبلؿ الحد مف سمكؾ إيذاء الذات 
نتائج الدراسة الحالية مع نتائج العديد مف الدراسات التي أكدت فعالية  اتفقتكقد  

كما   ،لدل ذكل اإلعاقة العقمية الحد مف سمكؾ إيذاء الذات فيبرنامج األنشطة الحركية 
أكدت فعالية غرفة سنكزلف مف خبلؿ البيئة متعددة الحكاس  التي( 2007دراسة احمد) في

بالتدريب عمى االسترخاء كنشاطات التدريب عمى ميارات الحياة اليكمية كالميارات المينية 
 كدراسة ،ةالشديد لخفض حدة إيذاء الذات مف قبؿ المراىقيف ذكل اإلعاقة العقمية

(Consoli et al .(2013، تكصمت نتائجيا لفعالية العبلج الكيربائي بالصدمة  التي
تكصمت لكجكد فركؽ  التي( 2003كدراسة مسافر )  ،الكيربائية لدل ذكل اإلعاقة العقمية

 ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات إيذاء الذات لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية
 ،لتجريبية األكلى )مجمكعة االقتصاد الرمزم( قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامجفي المجمكعة ا

 التي( 2007كدراسة أحمد ) ،)في االتجاه األفضؿ( كىذه الفركؽ لحساب القياس البعدم
القياسيف  فيكجدت فركؽ دالة إحصائيان بيف رتب درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية 
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لسمكؾ إيذاء الذات لدل أفراد العينة لصالح القبمي كالبعدل عمى مقياس تقدير المعمـ 
أظيرت النتائج أف النالتريكسكف  التيRana et al.(2013 )كدراسة  ،القياس البعدل

 اإليحائيكما أظيرت الدراسة فعالية العبلج  ،كعبلج قاـ بخفض معدؿ سمكؾ إيذاء الذات
 et al. (2015 )Royة كدراس ،باألدكية لمحد مف إيذاء الذات لدل أفراد العينة (الكىمي)

 إيذاء الذات لدل ذكل اإلعاقة العقمية. في انخفاضأفادت نتائجيا حدكث  التي
كيرجع الباحث فعالية برنامج األنشطة الحركية إلى محتكل ىذه األنشطة  

 الذمكالمشاركة بفعالية مف قبؿ أفراد المجمكعتيف التجريبيتيف مف خبلؿ األداء الحركي 
قباؿيتسـ بككنو حران كي فضبل عف ككنو ؛ تكافؽ مع ممارسة األنشطة بمتعة كتكافؽ كا 

ككذا فإف تنكع مكاف ممارسة األنشطة  ،المحبب الفطرميتشابو مع المعب ذلؾ النشاط 
كمف مدخؿ  ،العينة السعكدية فيالحركية مف حجرة األنشطة إلى فناء )ممعب( المدرسة 

 ةلعينا أفرادالشرقية جعؿ إقباؿ  ستادإجمعية نكر الحياة لذكل االحتياجات الخاصة إلى 
األداء مف قبؿ أفراد العينة  فيالحرص عمى اإلتقاف  فيعمى ىذه األنشطة مرتفعان كخاصة 

 التجريبية.
  :الثانيمناقشة نتائج الفرض 

أشارت نتائج ىذا الفرض إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب 
كلممجمكعة التجريبية ( جريبية األكلى )المصريةدرجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة الت

كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف   ،كالبعدم القبميالثانية )السعكدية( في القياسات 
( متكسطي رتب درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية

سمكؾ إيذاء  فيكالتتبعى كلممجمكعة التجريبية الثانية )السعكدية( في القياسات كالمتابعة 
خفض حدة سمكؾ إيذاء الذات لدل  فيفعاليتو  كاستمراريةمما يدؿ عمى فعالية  ،الذات

 (.مكعة التجريبية الثانية)السعكديةكلممج ،التجريبية األكلى)المصرية ( ةأفرادا لمجمكع
كقد أشارت نتائج ىذا الفرض إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب 

كلممجمكعة التجريبية ( سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية درجات
 .et alدراسة  حيث تتفؽ النتيجة مع؛ كالبعدم القبميالثانية )السعكدية( في القياسات 

(2015) Oppewal تكصمت إلى فعالية استخداـ األنشطة الحركية لدل ذكم  كالتي
 ،التحمؿ العضمي ،سرعة المشي ،التكازف ،ة اليدكيةالبراع :فيممثمة  اإلعاقة العقمية
أكدت عمى فعالية  التي(  TempleStanish and 2012)كدراسة  ،كالمياقة التنفسية

لممراىقيف ذكل اإلعاقة  األقرافالتماريف المكجية مف  فيممثمة  برنامج األنشطة الحركية
أشارت نتائجيا إلى فعالية استخداـ كؿ  كالتي Boddy(2015) . et al  كدراسة ،العقمية

سمككيات األطفاؿ كالشباب لدل عينة مف مف األنشطة البدنية كالمعب في تنمية بعض 
 . ذكم اإلعاقة العقمية

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Temple%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22711480
https://www.researchgate.net/researcher/15326838_Lynne_M_Boddy


 ـ 3126الجزء الرابع( يناير لسنة  273ربية، جامعة األزىر، العدد: )مجمة كمية الت
 

 316 

  ،ككذا فإف لؤلنشطة الحركية تأثيرات عديدة عمى األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية 
كالربط بيف الحركة  ،األساسيةكحيث تعمؿ األنشطة الحركية عمى تنشيط نمك الحركات 

نتائج  اتفقتكما . (2007، راتبك ؛ كالجكانب السمككية المعرفية االنفعالية )الخكلى
 الدراسة الحالية مع العديد مف نتائج الدراسات السابقة 

قياـ األطفاؿ ذكل اإلعاقة  فيفعالية برنامج األنشطة الحركية  استمراريةكتكمف  
 الحركيالعقمية بنشاطات تتطمب ميارات حركية متنكعة كمتكازنة كتتسـ بالتناسؽ كالثبات 

كيساعد عمى تحسيف  ،يزيد مف تدفؽ الدـ لممخ كيغذيو الذماألمر  ،كالميارات األدائية
ليائيـ  بالتركيح ةأفراد العينلدل  العمميات العقمية أنشطة تبعدىـ عف إتياف  فيعنيـ كا 

 سمكؾ إيذاء الذات.
أشارت نتائج ىذا الفرض إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي  -ب 

لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية( كلممجمكعة  رتب درجات سمكؾ إيذاء الذات
التجريبية الثانية)السعكدية( في القياسيف البعدل كالتتبعى بعد مركر شير مف إجراء 

خفض حدة سمكؾ إيذاء  فيمما يدؿ عمى استمرارية فعالية البرنامج  ،القياس البعدل
 الذات.

كالربط بيف الحركة  ،سيةاألساتنشيط نمك الحركات  فيكتسيـ األنشطة الحركية  
كما أشارت دراسة . (2007، كالجكانب السمككية المعرفية االنفعالية )الخكلى؛ كراتب

كالتعميـ الممطؼ في خفض سمكؾ  ،إلى فعالية أسمكبي االقتصاد الرمزم( 2004) مسافر
أستخدمو  الذمكىك األمر   ،إيذاء الذات لدل عينة مف األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية

كما أف  ،المجمكعتيف لؤلنشطة الحركية بفاعمية فياحث عند أداء أفراد العينة التجريبية الب
ف كانت صغيرة كبسيطة تعمؿ عمى إلياء أفراد العينة   ،التخطيط ألنشطة ممتعة حتى كا 

األنشطة  فيممارسة األنشطة كتعمـ المشاركة  في كانغماسيـعف إتياف سمكؾ إيذاء الذات 
كتشجيعيـ عمى تجنب العزلة كأىمية المشاركة مع   ،مة إليذاء الذاتكتعمـ سمككيات بدي

 . بعضيـ البعض
إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب  أشارت ىذا الفرض -جػ

درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية( كلممجمكعة التجريبية 
يدؿ  الذماألمر ، سمكؾ إيذاء الذات فيابعة كالتتبعى الثانية)السعكدية( في القياسيف المت

 فعالية البرنامج فى خفض حدة سمكؾ إيذاء الذات. استمرارعمى 
 ،عمى تنمية الميارات الحركية كتعمؿ األنشطة الحركية لذكل اإلعاقة العقمية 

حساس ،كتنمية الصحة كالكفاءة البدنية قكيـ كت ،الطفؿ بالمرح كالمتعة بممارسة الحركة كا 
بالقيـ الجمالية  الكعيأك اجتماعيان مما يزيد  ،العيكب كاالنحرافات المختمفة بدنيان أك نفسيان 

 (.127 ،2006 ،صابر؛ 55-41، 2005 ،كحب الحياة )شرؼ
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إلسقاط الغضب عمى الذات كعمى  االنفعاليكتعمؿ األنشطة الحركية عمى التنفيس  
كيحكؿ   ،ت لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقميةقد يككف مسببان إليذاء الذا كالذم اآلخريف

 . شعكرىـ نحك ذاتيـ لمتقبؿ كالحب لمذات كلآلخريف كالبعد عف نقد كجمد الذات
كما أشارت نتائج ىذا الفرض إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف  –ب 

متكسطي رتب درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية( 
كعة التجريبية الثانية)السعكدية( في القياسيف المتابعة كالتتبعى بعد مركر شير كلممجم

خفض حدة سمكؾ  فيمما يدؿ عمى استمرارية فعالية البرنامج  ،مف إجراء القياس البعدل
 إيذاء الذات.

أظيرت عدـ كجكد  التي( 2003كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة مسافر )
ية بيف متكسطي درجات إيذاء الذات لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة فركؽ ذات داللة إحصائ

العقمية في المجمكعة التجريبية األكلى )مجمكعة االقتصاد الرمزم( كالمجمكعة التجريبية 
)في االتجاه  كىذه الفركؽ لحساب القياس التتبعي  ،الثانية)مجمكعة التعميـ الممطؼ(

فركقان دالة إحصائيان بيف رتب درجات أطفاؿ لـ تجد  التي( 2007كدراسة أحمد ) ،األفضؿ(
 المجمكعة التجريبية لصالح القياس التتبعي.

تعمـ  فيتظير  التي ،االجتماعيكمف ثـ فإف استخداـ الباحث لنظرية التعميـ 
 في األطفاؿ ذكل اإلعاقة العقمية اندماجكمف ثـ فإف  ،فيو باالندماجالسمكؾ الممارس 

إنماء ركح المشاركة كالتعاكف كاإلقباؿ عمى األنشطة بمحبة  يفاألنشطة الحركية قد يسيـ 
كتعاكف كيخمؽ جكان مف اإلثارة كالتشكيؽ كالمتعة كيحدث تغييران ايجابيان بالحد مف سمكؾ 

 . إيذاء الذات عند ممارستيـ ليذه األنشطة
  :مناقشة نتائج الفرض الثالث :ثالثان 

ة إحصائيان بيف متكسطي رتب الفرض إلى كجكد فركؽ دال أشارت نتائج ىذا 
درجات سمكؾ إيذاء الذات لممجمكعة التجريبية األكلى )المصرية( كلممجمكعة التجريبية 

مما يشير إلى كجكد فركؽ جكىرية بيف عدد  ،الثانية )السعكدية( في القياسات المتكررة
 االتجاه األفضؿ. فيمرات القياس لصالح القياسات التنازلية 

 االجتماعيةء الذات بفعؿ ما يسفر عنو مف تعزيز النتائج كيبقى سمكؾ إيذا 
كقد أكدت  ،باإلضافة إلى كجكد التعزيز الحسي الذم يشعر بو الطفؿ عند إيذاء لذاتو

 ينشطكف العقمية اإلعاقة ذكل األطفاؿ مف عددان  أف (y et alBodd .2015) دراسة
 ممارسة في الكقت مف مزيدان  المشاركيف مف عدد قضى كما ،البدنية الصحة تظير بصكرة
 .صغيرة مجمكعات في البدنية األنشطة

https://www.researchgate.net/researcher/15326838_Lynne_M_Boddy
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 سمكؾ مف يحد العقمية إلعاقةا ذكل األطفاؿ سمككيات في الحادث التغير أف كما 
 كالتعزيز التعميـ كاستمرارية العينة ألفراد المقدمة الحركية األنشطة لتنكع نظرا؛ الذات إيذاء

 .الذات إيذاء سمكؾ مف الحد عف الناتجة الحسية االستثارة كتحسيف االجتماعي
 مع التفاعؿ كزيادة الحركي األداء تحسيف في الحركية األنشطة ساىمت كما 
 إذكاء في يسيـ قد الذم األمر ،الذات في كالتحكـ ،الجماعية المشاركة كتنمية اآلخريف

 أدل كما. الذات إيذاء سمكؾ مف كالحد بفعالية األنشطة ىذه ممارسة عند النجاح ركح
 األطفاؿ ضبط خبلؿ مف السمككيات في الذاتي التحكـ زيادة إلى الحركية األنشطة برنامج
 في الذاتي التحكـ كمحاكلة ،البدنية الحركات تأدية لعممية القابميف العقمية اإلعاقة ذكل
 .األنشطة ىذه تعميمات بعض كتنفيذ اليدؼ بتحديد المرتبطة العقمية العمميات بعض

  :البحث كاستنتاجات تكصيات
 : باآلتي الباحث يكصى إلييا التكصؿ تـ التي النتائج ضكء في 

 الخاصة التربية لبرنامج االبتدائية المرحمة في الحركية األنشطة برنامج اعتماد 
 . العقمية اإلعاقة لذكل

 اإلعاقةم لذك  برامج في االبتدائية المرحمة في الحركية لؤلنشطة مقرر ساعات زيادة 
 .العقمية

 األنشطة برنامج في العقمية اإلعاقة ذكل األطفاؿ أمكر كأكلياء معممي مشاركة 
 .األطفاؿ ىؤالء مع الحركية

 ذكل األطفاؿ كرعاية بتعميـ القائميف المرتبطيف كاألخصائييف المعمميف تدريب 
 . الحركية األنشطة برنامج تطبيؽ كيفية عمى العقمية اإلعاقة

 ذكل األطفاؿ كرعاية بتعميـ القائميف المرتبطيف كاألخصائييف المعمميف تدريب 
 األنشطة تضمفت التي الشاممة األنشطة برنامج تطبيؽ كيفية عمى العقمية اإلعاقة
 . ..... كالفنية الحركية

  :المقترحة األبحاث
 األطفاؿ لدل نسحابىاال  السمكؾ مف لمحد الحركية األنشطة عمى قائـ برنامج فعالية 

 . العقمية اإلعاقة ذكل
 ذكل األطفاؿ لدل االجتماعية الميارات لتحسيف الحركية األنشطة برنامج فعالية 

 . العقمية اإلعاقة
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 األطفاؿ لدل الذات كتقدير بالنفس الثقة لتحسيف الحركية األنشطة مجبرنا فعالية 
 . العقمية اإلعاقة ذكل

 لدل النمطي السمكؾ حدة خفض في الحركية األنشطة عمى قائـ برنامج فعالية 
 . العقمية اإلعاقة ذكل األطفاؿ

 االضطرابات بعض حدة خفض في المتكاممة األنشطة عمى قائـ برنامج فعالية 
 . التكحدييف األطفاؿ لدل كيةالسمك 
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