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 م1/12/2219تاريخ قبػله للسدخ:  م22/1/2219تاريخ تخلع البجث: 
 

 ملخص

ت الجراسددا الجال ددا الددر الةىددخع الددر  اةل ددا الذددػرق اسرنظ ددا سددغ سل دداس ظطددام الخددلػ  الة   دد  هددج       
(ABAS_II دد  ال ددد  ةددغ سطدداهخ الةددي خ السزددال  لددجف اسش دداي  دد  ال اددا الىزخيددا سددغ سددسا الددر  زددذ  )

نيددات ش دد ت ةا 94ش دد ت تخات ددت اةزددارهع سددغ سددسا الددر  زددذ سددسػات سددس ع  137سددسػات.ت ػظت الىةسددا سددغ 
ش  ت سزغ تع تدح ذ ع بالةي خ السزال  تع تقجيخهع سغ قبد  الزىلزدةغ تسقدجس  الحدجسات ةلدر سل داس  43ت

(  قدخق 232ظطام الخلػ  الة     بىج تىخيبه تاسةحخاج نالالت صجق تثبات له سقبػلا. ت دػ  الزل داس سدغ )
سددةىجان الزجرسدد ر تس ددارات الج دداق ( ابىددان هدد  س ددارات الةػاصدد ر تالز ددارات الزثةزا ددار تس ددارات اال12ت)

الزسدل دددار تس دددارات الذدددجا تالخددد سار تس دددارات انارق الػقدددت تاللىدددذر تس دددارات الىسايدددا الحات دددار تس دددارات 
الةػج ه الحات ر تالز ارات االجةزاع ار تالز ارات الجخك ا. اشارت السةالج ا  سخةػف الخدلػ  الة   د  س دخان 

جز ددا االبىددان تا  هسددا   ددختق  ات ناللددا ا ذددال ا  دد  سخددةػف الخددلػ  الىةسددا كددا  ةجرجددا سةػسددصا ةلددر 
الة     ةةغ اسش اي  تي الةي خ السزدال  تاسش داي الىدانيةغ لذدالط اسش داي الىدانيةغ كزدا تػجدج  دختق  ات 
ناللا ا ذال ا  د  الخدلػ  الة   د  تىددف لىزدخ الص د  لذدالط اسش داي اال.بدخ سدسات. تػصد  الجراسدا ةةقسدةغ 

 زل اس ةلر البةاا اسرنظ اال
 ظطام الخلػ  الة    ر الةي خ السزال ر الةىخعر اسش اي سغ سسا الر  زذ سسػات. الكلسات السفتاحية:

 
Abstract 

      This study aimed at identifying efficacy of the Jordanian version of the Adaptive 

Behavior Assessment system، second edition in detecting developmental delay in children 

aged 1-5 years old A total of (137) children aged 1-5 years old served as a sample of the 

study. The sample consisted of (93) normal and (43) children diagnosed as developmentally 

                                                 

 .رنظ االثاسىا اس (2) (1)
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delayed. The original scale was translated to Arabic language and validated. It consisted 

of (223) items covered (10) areas of adaptive behavior. The sample of the study were 

rated on the scale by teachers and caregivers. The study revealed that the level of the 

adaptive behavior of the sample is average and there were significant differences in 

adaptive behavior between normal and developmentally delayed children in favor of 

normal. The study revealed also that there were significant differences among sample 

according to ages in favor of older children. That is mean that the scale is efficient in 

detecting developmental delay. The study recommend that this scale should be 

standardized in the Jordanian population. 

Key Words: Adaptive Behavior Assessment System, developmental delay, Detection, 

children aged 1-5 years old. 

 

 
 .املقدوة

ض خ س  ػم الخلػ  الة        سةجا  الةخب ا الحاصا الحي أتلةه اهةزاسات تاسىات تتججيجا ةسج 
تقةددد ع تتددددح ز ااةاقدددا الىقل دددار ت لدددظ الدددزغ الةىخي دددات االجةزاع دددا الةددد  تجدددجن ااةاقدددا الىقل دددا 

 ق الزةصلبددات االجةزاع دا الزةػقىدا سسدده سقارظدا بيقخاظده الزسدداضخيغ اةةزدانات ةلدر قدجرق ال ددخن ةلدر تجقةد
 ر تكددحلظ 1961تىخيدده هةبددخ لةةاقددا الىقل ددا  دد  الىددام  .دد  سددغ لدده  دد  الىزددخ الدسسدد ر  ط ددخ  دد 

ر تتبسةدددده الثزا ددددا اسسخيق ددددا لةةاقددددات الىقل ددددا تالسزال ددددا 1973 دددد  تىخيدددده جختسددددزا   دددد  ةددددام 
American Association Of Intellectual and Developmental Disabilities رAAIDD 

 (Harrison & Oakland, 2003)    تىخي ات ا ال  قا جز ىات 
ساهزت هحه الةىخي ات ةديدانق نقدا الةقةد ع تالةددح ز لد دخان  تي ااةاقدا الىقل دا تكدحلظ  د  

 دد  بىددجات رل خدد ات  دد  اتحددا  القددخار الةخبددػي تالى جدد  الزساسددذر تباةةزددان القذددػر  دد  الخددلػ  الة  
تدح ز اس دخان  تي ااةاقدا الىقل دار اتث دت ج دػن البدا تةغ اةدجان تتصدػيخ سقداي ذ لل داس  لدظ 

  (Duffy, 2007) القذػر.
تىددجي ت ةلددر س  ددػم الخددلػ  الة   دد  ترةددخ ةلددر أثخهددا سردداسةغ تىخيدده ااةاقددا  جددخت ةددجق

ر ةةسزا ةخت ه جختسدزا   د  الىدام 1936م بالسرج االجةزاة     ةا Dollالىقل ار  ىبتخ ةسه نتي 
بزخدةػف  اةل دا ال ددخن  د  تجقةددق الزةصلبدات االسدةق ل ا الدحذدد ار تالزخدعتل ا االجةزاع ددا  1973

لدده سددخق أ دخف  دد  الىددام  تةبددخ ةسدده بقددجرق  1983الزةػقىدا سددغ ال ددخن  دد  الددػز ةزدخه الدسسدد ر ثددع ةجت
ةبدخ ةسده  1993لةىلع تاالسدةق ل ار ت د  ةدام ال خن ةلر تجقةق الزةصلبات  ات الى قا بالسرج تا
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.  سغ ظ ةخا تل  ظج تالسبخت بزثزػةا الز دارات الدحذد ا الردختريا لةلب دا الجاجدات الةػس دا  د  
 (Harrison & Oakland, 2003)التقا ا.  الػز

ر تالدددحي ض دددخ ر ددده تىخيددده 1992ازنانت أهز دددا تججيدددج سرددداسةغ الخدددلػ  الة   ددد   ددد  الىدددام  
ىقل دددا سػالدددجات لزثددداالت القذدددػر  ددد  الخدددلػ  الة   ددد  بزثزػةدددا سدددغ الز دددارات الج ات دددا ااةاقدددا ال

الػض ف ا الة  ُيةػقا سغ جز ا اس خان تجل ق ا الزغ سخةػيات تة زم تةزخهع الدسسد ر تهدحه الز دارات 
هددددد : س ددددددارات الةػاصدددددد ر تالز ددددددارات االجةزاع دددددار تالز ددددددارات الزثةزا ددددددار تالز ددددددارات اس.انيز ددددددار 

ز ددارات الزسدل ددا تالزجرسدد ار تس ددارات الذددجا تالخدد سار تس ددارات الػقددت تال ددخا ر تس ددارات الىسايددا تال
 (Oskland & Ditterline, 2009). الحات ار تس ارات الةػج ه الحات  تس ارات الىز 

ظدددددخت الثزا ددددا اسسخيق ددددا لةةاقددددات الىقل ددددا تالسزال ددددا أ ددددج  تىخيدددده  2222ت دددد  الىددددام  
 ددا سةرددزسات تىددجي ت لز  ددػم الخددلػ  الة   دد ر أيددجه الددجلة  الةدح ذدد  تاا ذددال   دد  لةةاقددا الىقل

ر Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,DSM-IVشبىةده الخابىدا 
ةت ثدا  1992تع    هحا الةىجي  ا ةداي سثزػةا الز ارات الػارنق    تىخيه ااةاقدا الىقل دا لىدام 

 (Schalock & Luckasson,2004)ه  الز اه ز ا تاالجةزاع ا تالىزل ا.  سثاالت رل خ ا
تالدحي كدا  يىدج سدغ أ.تدخ سعيدجي اسدةحجام ا ةبدارات الدحكازر الجاجددا  1919أنر  ةدػريةذ ةدام 

لةػا خ سقاي ذ  ات أشخ ظطخيدا أ دخفر تخدةحجم فالدا ا ال ةبدارات الدحكاز لل داس الخدلػ  االجةزداة ر 
ات ي دددجع لل دددد  ةدددغ سدددجف فلزدددام اس دددخان  تي ااةاقدددا الىقل دددا بالز دددارات تةل ددده شدددػر ةدددػريةذ سل اسددد

سثزػةددا سددغ  1973بىددج س  طة ددا  دد  ةددام  Mercerر تهددحا سددا أ.جتدده سةخسددخ الج ات ددا الزثةزا ددا
اسش دداي الزدحذددةغ بااةاقددا الىقل ددا فال أظ ددع ال يط ددخت  أي قذددػر  دد  الز ددارات الج ات ددا الةػس ددار 

باسددةق ل ا تاسددار سددا جىل ددا تعكددج ةلددر أهز ددا الخددلػ  الة   دد  كزجددظ تدح ذدد  تيخددةص ىػ  تينية ددا 
  (Oakland & Harrison, 2008)لةةاقا الىقل ا. 

تبددخز أهز دددا سقدداي ذ الخدددلػ  الة   دد   ددد  قددجرت ا ةلدددر تججيددج شدددجق ااةاقددا تظػة دددا لددجف ااةاقدددا 
الىزل دا الةخبػيدار  زدا يىدج ظقدا  الدى  تدختب  بددق  سباشدخ بفالدا ا ل ػظ دا  الىقل ا تغةخها سغ ااةاقاتر

ةلر هحه اال ةبارات يدةع الةخكةدد ةل دا  د  اسهدجاع الةخبػيدا  د  الحصدا الةخبػيدا للز جدػ ر أالد  فلدر 
 لددظ سددا تةزةددا بدده سقدداي ذ الخددلػ  الة   دد  بقػظ ددا سقدداي ذ فجخال ددا تجددجن ةػالددػ  الز ددارات الةدد  تل خدد ار 

 تةصلددذ الددةج ش تالدددجق ظ خدد ا ةسددج تصبةددق ا ةبددارات الددحكازر تتةزةددد بخدد ػلا الةصبةددق تالةذددج طر   دد  ال
 ف  ت    الزىخ ا الداسلا للزقجر بيظدصا الص   الةػس ا لةقجيخ سلػ  الص   ةلر اال ةبار. 
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تبدجت أهز دا  1972 -1962ازنان اسةحجام سقاي ذ الخدلػ  الة   د   د  ال ةدخق الدسس دا ةدةغ  
لةدح ز تالةج   تإةجان البخاسج الةخبػيا ل ذ  ق  لحتي ااةاقدا الخلػ  الة     بارزقت    الةقة ع تا
  (Dixon, 2007) الىقل ار ة  ل اات ااةاقا اس خف.

تظطددخات ل ددػ  س ددارات الخددلػ  الة   دد  سختبصددا بزثدداالت الج دداق الزحةل ددار تشددزػله للىجيددج سددغ 
ية ددا باسددةق ل ا بزددا يةساسددذ الػضددال  الج ات ددا الةدد  يةػقددا سددغ جز ددا اس ددخان بددا ة ع ثقا ددات ع تين

تةزدخهع الدسسد ر أصدبط تقةد ع س ددارات الخدلػ  الة   د  لدجف  اددات ااةاقدا اس دخف  اجدا سلجددار ال 
س زا أ  هحا الةقة ع يخ ع بدق  سباشخ    فةجان البخاسج الةخبػيا فالا ا لقجرته ةلر تججيج سخدةػف 

  (Kamphaus, 2003)القذػر تشجق ااةاقا. 
غ سطدداهخ الةددي خ السزددال  الةدد  تدددز  الثػاظددذ الثخددز ا الجخك ددا تالةددي خ  دد  تػجددج الىجيددج سدد

الز ارات االجةزاع ا تالىسايا بالحات تالةػاص  تاالسدةىجان الزجرسد  تالةد  تط دخ  د  سثزل دا تدي خات 
 (Kamphaus, 2003)   الخلػ  الة     بدق  ةام. 

سل داس الخدلػ  الة   د   د  ال دد   اجخيت الىجيج سغ الجراسات الة  تساتلت اهز ا ت  اةل دا
تالة  ف دددا  قدددج أض دددخت نراسدددا أجخاهدددا نيةدددخاليغ ت  دددخت   ةدددغ الةدددي خ السزدددال  تالزددددق ت الخدددلػك ا

(Ditterline et al, 2008)  هج ت لل د  ةغ سخةػف القذػر    س ارات الخلػ  الة   د  لدجف
سددسار اظجددخاع أنال ددع  14-4الةػ ددج تالددحيغ تةددخات  أةزددارهع سددغ ش دده اسش دداي سددغ  تي االددصخا  

اظجخا ات سلجػضات نت  الػس     جز ا الزثاالت الز اه ز دا تاالجةزاع دا تالىزل دا بىدج تقدجيخ أنا هدع 
  .ABAS-IIةلر صػرق الزىلزةغ تأتل از اسسػر سغ ظطام تقة ع الخلػ  الة        صػرته التاظ ا 

.بدخ سدغ االهةزدام بزقداي ذ الخدلػ   طةت البجػ  الةد  تساتلدت ااةاقدا الىقل دا بالسذدةذ اس
الة   دد ر ت لددظ ظطددخات ل ددػ  القذددػر  دد  الخددلػ  الة   دد  سددغ سجقددات الةدددح ز لةةاقددا الىقل ددا 
فالا ا لزجظ الةجظ     الحكازر تبحلظ تع تقةسةغ الىجيج سغ سقاي ذ الخدلػ  الة   د  ة دجع الةجقدق 

 .لة     لجف اس خان  تي ااةاقدا الىقل داسغ  اةلة ا    تقة ع تتدح ز القذػر    س ارات الخلػ  ا
(Dixon, 2007) 

 ,Kenworthy, Case, Harms)ت دد  نراسددا أجخاهددا ظددػرث  تكدد ذ تهددارسد تسددارتغ تتلددذ
Martin &  اسدةحجسػا   دا صدػرق الزىلزدةغ سدغ ظطدام تقةد ع الخدلػ  الة   د   د  صدػرته التاظ داABAS-

IIش دد ت سددغ  اددا  42   دد  لددجف ةةسددا سقػظددا سددغ ر ة ددجع ال ددد  ةددغ سطدداهخ القذددػر  دد  الخددلػ  الة
ش  ت ةانيات.  لذت السةالج فلر اظجخاع ةةسا أش داي  سدبخجخ فلدر نت  الػسد   د  جز دا  32 سبخجخ ت

 س ارات الخلػ  الة     سقارظات سا أناز اسش اي الىانيةغ.
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اي نراسا ةلر ةةسا سغ اسش  ((Harrison & Oakland, 2003أجخف هاريخػ  تأتك ظج 
-ABASالةػ جر اسةحجسا  ة ا ظطام تقة ع الخلػ  الة        صػرته التاظ ا ش ه  تي االصخا  

II ر أض ددخت السةددالج تجددػن قذددػر تاالددط لددجف أ ددخان الىةسددا  دد  س ددارات الةػاصدد ر تس ددارات الذددجا
 تالخ سار تالز ارات االجةزاع ا. 
 ت للةجقددق سددغ نالالت هددج (Mckenzie & Murray, 2014)ت دد  نراسددا لددد سقسدددي تسددػري 

صدددجق الذدددػرق الخدددقػت ظجيا سناق سخدددط ااةاقدددا الىقل دددا لدددجف اسش ددداي تالزدددخاهقةغ باسدددةحجام ظطدددام تقةددد ع 
سدسار  11ش د تر سىدجي أةزدارهع  82ةلر ةةسا سقػظا سغ  ABAS-IIالخلػ  الة        شبىةه التاظ ا 

س ت ارتبدددا  نالدددا ةدددةغ الدددجرجات ال ل دددا سدددس ع سدددغ  تي ااةاقدددا الىقل دددا. أض دددخت السةدددالج تجدددػن سىدددا 42
تال خع ا    اسناز ةلدر ظطدام تقةد ع الخدلػ  الة   د  تأناق سخدط ااةاقدا الىقل دا لدجف اسش داي تالزدخاهقةغر 
 سا يىدز التقا    االةةزان ةلر سقاي ذ الخلػ  الة     ةسج الجاجا لةقة ع اس خان  تي ااةاقا الىقل ا. 

 نراسدا هدج ت للةجقدق سدغ صدجق  (Thomas & James, 2011)ذ ةةسزا أجدخف تػسداس تجد ز
البسدداز باسددةحجام الةجلةدد  الىدداسل  لذددػرق أتل دداز اسسددػر سددغ ظطددام تقةدد ع الخددلػ  الة   دد   دد  شبىةدده 

ش د  تةدخات  أةزدارهع  1352تع تقدجيخ س دارات الخدلػ  الة   د  ةلدر ةةسدا سقػظدا سدغ  ABAS-IIالتاظ ا 
ج تزةا اسناق ةجالالت للذجق الىاسل  تجققت ةػجدػن تددبا لىاسد  تا دجر سسػاتر أض خت السةال 5-2سغ 

.زدا أض دخت السةدالج أ  سا يجقق التقا  د  اسدةحجام اسناق لرايدات الةددح ز تالةقةد ع تالةدج   تالةدجريذر 
 سخةػف اسناز ةلر االناق كا  سةزاث  لجف اسش اي الحكػر تااظا . 

 & Ditterline, Banner, Oakland) ظدج تب قةدػ  تأجدخف كد  سدغ نيةدخاليغ تبداظخ تأتك 
Becton, 2008) شدزلت  هج ت السةص ع أشقاي القذػر    س ارات الخلػ  الة     لجف ةةسدا

ر الةػ ددجر تصددىػبات الددةىلعر تاالالددصخابات الخددلػك ا تاالظ ىال دداش دده .دد  سددغ اسش دداي  تي االددصخا  
شالبدات تخات دت أةزدارهع  98ػظدت الىةسدا سدغ تكحلظ اسش اي الدحيغ يط دخت  تدح ذدةغ أت أ.تدخ. ت 

سدددسا سلةجقدددةغ ةبدددخاسج الةخب دددا الحاصدددا  ددد  سجرسدددا اةةجال دددا  ددد  ف دددجف الػاليدددات اسسخيق دددا.  14-4سدددغ 
تقةدد ع تلةجقةددق هددجع الجراسددا تددع تقددجيخ س ددارات الخددلػ  الة   دد  لددجي ع سددغ  دد ي صددػرق الزىلزددةغ لسطددام 

  .ABAS-IIالخلػ  الة     
ت لل دددد  ةدددغ سذدددجاي ا الةددددح ز الالدددصخا  الةػ دددج باسدددةحجام سقددداي ذ ت ددد  نراسدددا هدددج 

 ,Tomanik, Pearson)الخدددلػ  الة   ددد  قدددام كددد  سدددغ تػساظدددظ تبةخسدددػ  تل  ظدددج ت ال  تشدددػ 
Loveland, Lan & Shaw, 2007)   باسدةحجام كد  سدغ ا ةبدار  ايسلسدج للخدلػ  الة   دVineland 

Adaptive Behavior Scale الةػ دجش ه  ذ ا الزىجلا الالصخا  تالزقاةلا الةدحThe Autism 
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Diagnostic Interview –Revised ADI_R)  تجدجتي الز  طدا الةدح ذد ا((ADOS ت ػظدت .)
سدسا. أض دخت السةدالج  18-7سدغ اسش داي تالزدخاهقةغ تخات دت أةزدارهع سدغ  129 ةةسا الجراسا سغ

بىدج تصبةدق تتجلةد  ظةدالج اسناز ةلدر % 84أ  نقا الةدح ز س خان الىةسا ارت ىدت فلدر سدا ظخدبةه 
ا ةبار  ايسلسج للخلػ  الة    ر سا نةا لةشارق فلر أ  اسةحجام ا ةبارات الخلػ  الة     ةسدج تقةد ع 

  تتدح ز الةػ ج يقل  أ صاز الةدح ز ةسخبا كبةخق. 
 Adaptive Behaviorتللةجقدق سدغ الحذدالز الخد قػسةخيا سدغ سل داس الخدلػ  الة   د 

Scale قدام كد  سدغ سددػظاتػ تسػراتدػ تال.خدػ  ر (Morato, Santos&Luckusso, 2014)  ةةصددػيخ
سدددغ اس دددخان الىدددانيةغ تاس دددخان  تي  1875صدددػرق ةخترال دددا سىجلدددا تتصب ق دددا ةلدددر ةةسدددا سقػظدددا سدددغ 

سدسار أض دخت السةدالج تزةدا الذدػرق البخترال دا ةدجالالت  68-6ااةاقا الىقل ا تخات ت أةزدارهع سدغ 
بااالددا ا لدجالالت ثبددات تىدددز التقددا  رصددجق الزجةدػف تكددحلظ الةجلةدد  الىداسل  سخت ىدداصدجق ةسدداز ت 

 باسةحجام الزل اس لرايات الةقة ع تالةدح ز تالةج  . 
تلل دددد  ةدددغ سذدددجاي ا السخدددحا الزىجلدددا سدددغ الذدددػرق الةخبػيدددا الس خددد ا  ددد  الةقةددد ع الدددػض    

ش داي  تي االدصخا  الةػ دجر أجدخف كد  سدغ الداس  باسةحجام ا ةبار  ايسلسج للخلػ  الة     سدا اس
 Micheil, Villa, Pastors, Crippa and)  رد   تس دد  ترد   تباسدةػرز تكخيبدا تسدػلةةس

Molteni, 2009)  سغ اسش داي  تي االدصخا  الةػ دج أةزدارهع  139نراسا ةلر ةةسا سقػظا سغ
اسناز ةلددر ا ةبددار  ايسلسددج  سددسار أض ددخت السةددالج فت دداع سىدداس ت االرتبددا  ةددةغ ظةددالج 12أقدد  سددغ 

للخدددلػ  الة   ددد  تظةدددالج اسناز ةلدددر الذدددػرق الةخبػيدددا الس خددد ا ر زدددا يةىلدددق بثػاظدددذ القذدددػر الةددد  
أض خها اسش اي    س ارات الخلػ  الة    . تتةزةدد هدحه الجراسدا بيظ دا سدةػ خ أناق  جيتدا تسساسدبا 

ت صددجق تثبددات سساسددبا سددة ػ  اسسدداس لل دداس الخددلػ  الة   دد   دد  البةاددا اسرنظ ددا تةزةددا ةددجالال
 لىزل ا تقسةغ هحه اانارق    نراسات ال قا.

 

 .وشكمة الدراسة وأسئمتها
يىددج اسددةحجام ا ةبددارات الخددلػ  الة   دد   دد  تدددح ز  دداالت االةاقددا تتقةدد ع جػاظددذ القددػق ت 

لدظ ظطدخات الرى  لجف اسش اي سدغ  تي االةاقدا سدغ الززارسدات اسساسد ا  د  الةخب دا الحاصدار ت 
لزددا تةزةددا بدده هددحه اال ةبددارات سددغ سدد ػلا الةصبةددق ت الةذددج ط ت الجذددػي ةلددر ظةددالج س ةددجق  دد  
الةددج   الةخبددػير تلقددج تددع تصددػيخ ةددجن سددغ الزقدداي ذ ةلددر البةاددا اسرنظ ددا ستدد  سل دداس ال   ظدد  ت 

( تال   ظددددددد  1983( ت ناتن تالدددددددبصر )1983تزهدددددددخا  ) (1981( تالختسدددددددا  )1981الدددددددبصر )
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(ر تسا اهز ا هحه الزقاي ذر اال اظ ا تىج قجيزا ظخب اتر تيجةاج 2224( تيػس  )1985ختسا  )تال
الزةدددجا  الدددر سقددداي ذ  ددد  الخدددلػ  الة   ددد  ال يخدددةحجم  ددد  االةاقدددا الىقل دددا  قددد  تاظزدددا  ددد  سحةلددد  

 ( يىج سغ الزقاي ذ الىلز ا الزد ػرقABAS_IIاالةاقات. ت ةث ا  سل اس ظطام الخلػ  الة     )
الة  اثبةت الجراسدات الخدابقا  ىالةةده  د  تقةد ع الخدلػ  الة   د  تسدايداه الىجيدجقر  قدج جدازت الجراسدا 
الجال ا لةصػيخ صػرق أرنظ ا سغ هحا الزل اس يةزةا ةجالالت صجق تثبات سقبػلا ت اصدا ا  ال ادا 

ةددغ الخددعاي  الزخددة ج ا هدد  سسددح الددػالنق الددر  زددذ سددسػات ت قددج  اتلددت الجراسددا الجال ددا االجابددا
 الخل ذ اآلت :

سا  اةل ا الذػرق اسرنظ ا سغ سل داس ظطدام الخدلػ  الة   د   د  ال دد  ةدغ سطداهخ الةدي خ     -
 السزال  لجف اسش اي سغ سسا الر  زذ سسػات ت لظ سغ   ي االجابا ةغ االسالا اآلت ا:

 سسػات ؟ 5سا سخةػف الخلػ  الة     لدش اي سسح الز  ن فلر ةزخ  .1
   الخلػ  الة      ( (α =0.05تػجج  ختقات  ات ناللا ف ذال ا ةسج سخةػف الجاللا ه   .2

 سسػات تىدف الر تدح ز الص   )شب ى  / تي خ ظزال (؟ 5الر ةزخ  لدش اي سسح الػالنق
 د  الخدلػ  الة   د   ( (α =0.05هد  تػجدج  دختق  ات ناللدا ف ذدال ا ةسدج سخدةػف الجاللدا .3

 تىدف فلر ةزخ الص  ؟ سسػات 5ةزخ  لدش اي سسح الػالنق فلر
 

 .أهىية الدراسة

 ت زغ أهز ا الجراسا الجال ا   : 
 األهسية الشظرية:  . أ

تػ ةخ ة اظات تسىلػسات ةغ الخلػ  الة     تأهزةةه    تددح ز ااةاقدا الىقل دا تااةاقدات  .1
 اس خف.

 الة    . تػ ةخ ة اظات  ػي ةجن سغ الزقاي ذ تاسنتات الة  تخةحجم لل اس الخلػ  .2
 ةخض للجراسات تاسنتات الزخةحجسا    الةقة ع تالةدح ز الس خ  تالةخبػي. .3

 

 األهسية التطبيقية: . ب
تػ ةخ صػرق أرنظ ا تةزةا بحذالز سد قػسةخيا سقبػلدار يزقس دا ال دد  ةدغ سطداهخ القذدػر  د   .1

ق الزقدداي ذ الخددلػ  الة   دد  لددجف اسش دداي نت  سددغ الحاسخددا سددغ الىزددخ  دد  اسرن ر تداسسددات سددا ظددجر 
 الة  يزقغ االةةزان ةلة ا    الػقت الجال     تقة ع اسش اي    هحا الخغ سغ الىزخ. 



 عميي مجين الصىادي وملى ................................................................................................................... فاعمية الصورة األردٌية

 

 

                                                                                 (108)                                                          6262ً، 3 العدد ،62 اجملمداملٍارة، 

ف  شدزػل ا الذددػرق اسرنظ دا سددغ أناق الجراسددا الجال دا تخدد ع بددق  سباشددخ  دد  تػج ده سخددار الةددج    .2
 سبقخ.  الزبقخ ظجػ اسهجاع الػض ف ا الزختبصا بالقذػر    س ارات الخلػ  الة     سسح ةزخ

تدتيددج الزةحذذددةغ بذدد جا ة اظ ددا تخدد ع  دد  تججيددج سسدداشق اسناز الزةػقىددار لدش دداي نت   .3
 سغ الحاسخا سغ الىزخ. 

 

 .وصطمحات الدراسة
سقدددجرق ال دددخن ةلدددر تجقةدددق الزةصلبدددات االجةزاع دددا الزةػقىدددا سسددده سقارظدددا بيقخاظددده الدللللهك التكيفللل : 

لزةرددزسا  دد  الزثدداالت الز اه ز ددا تاالجةزاع ددا الزسدداضخيغ لدده  دد  الىزددخ تهددػ سثزػةددا الز ددارات ا
 (Harrison&Oakland, 2013)تالىزل ا. 

تيىددخع اجخال ددات  دد  هددحه الجراسددا بيظدده سثزددػع الددجرجات الةدد  يجذدد  ةلة ددا الز جددػ  ةلددر 
( صػرق سقدجس  الخةايدا تالزىلزدةغ ABAS-II)ايىان سل اس ظطام الخلػ  الة        شبىةه التاظ ا 

 الر  زذ سسػات. لل اات سغ سسا
هد  الزطداهخ السزال دا  د  الثػاظدذ الثخدز ا تالىقل دا تاالجةزاع دا تاللرػيدا مظاهر التأخر الشسائ : 

تاالظ ىال دا الةد  تط ددخ ةلدر ال دخن تتددعني الدر تددي خه ةدغ اقخاظده سددغ ظ دذ الىزدخ  دد  تلدظ الثػاظددذ. 
(Dixon, 2007) دح ذدد ع بدددق  رسددز  سددغ تاسش دداي الزةدي خيغ ظزال ددات هددع اسش دداي الددحيغ تددع ت

 قب  االشباز بي  لجي ع تي خ ظزال .
 

 .حدود الدراسة
 تةججن ظةالج الجراسا بالججتن الةال ا:

 .الىزخ الدسس  س خان ةةسا الجراسا سغ سسا الر  زذ سسػات 
 .سطاهخ الةي خ السزال  بدق  ةام 
 سخا.دد الةخب دا الحاصدا  الججتن الزقاظ ا ا  تع تصبةق الزل اس    سخا.د االسػسا ت الص ػلا ت

    ةزا  تاربج.
 

 الطريقة واالجراءات

 .افراد الدراسة
 ( ش  ت تخات ت اةزارهع سغ سسا  ةر  زذ سسػات تع ا ة ارهع137ت ػ  ا خان الجراسا سغ )
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 ددد  بددددق  قذدددجي سزدددغ اسقدددغ الػصدددػي الدددة ع سدددغ سخا.دددد االسػسدددا ت الص ػلدددا تع دددانات اسش ددداي 
ا ددخان  ( يػالددط تػزيددا1ا الحاصددا  دد  سددجيسة  ةزددا  ت اربددج. ت الثددجتي رقددع )الزخةدددف ات تسخا.ددد الةخب دد

 الجراسا ةلر سةرةخات الىزخ ت الثسذ ت الةدح ز.
 

 ( تهزيع افراد الدراسة على متغيرات العسر والجشس والتذخيص1جدول رقم )
 الشدبة السئهية العدد الفئة الستغبر

 15.3 21 سسا الىزخ
 21.2 29 سسةا 

 18.2 25 سسػاتث   
 19.2 26 أربا سسػات

 26.3 36  زذ سسػات
 51.8 71  كػر الثسذ

 48.2 66 اظا 
 68.6 94 شب ى  الةدح ز

 31.4 43 تي خ ظزال 
 %122 137 الزثزػع

 

 .أداة الدراسة
هج ت الجراسا الجال ا لةصػيخ صػرق أرنظ ا تةزةا ةجالالت س قػسةخيا سقبػلا سغ ظطدام تقةد ع  

 Harrison)ر الة  أةجها ك  سغ هاريخػ  تأتك ظدج ABAS-IIخلػ  الة        شبىةه التاظ ا ال
& Oakland, 2003)  سدسػات  د   6يزقغ اسةحجاس ا لة ة ع أناز اسش اي الحيغ تق  أةزارهع ةغ

اسرن . ية ددػ  الزل دداس  دد  صددػرته اسصددل ا اسجسب ددا سددغ  زددذ صددػر تزتدد  تقددجيخات الزىلزددةغ 
 اسسػر أت سقجس  الخةايا لدش اي تاس خان لل اات الىزخيا الزحةل ا. تأتل از 
تهج ت الجراسا الجال ا فلدر تصدػيخ صدػرق أرنظ دا سدغ السطدام يزقدغ اسدةحجاس ا لةحدجم ال ادات  

 الىزخيا نت  سغ الحاسخا سغ الىزخ تةزةا ةجالالت صجق تثبات سقبػلا بجةث يزقغ الػثدػق ةسةالث دا
  .    الةقة ع تالةج 

 ( سسا تع تقسةس ا21-5) تتثجر ااشارق أ  صػرق الزىلزةغ تأتل از اسسػر لل اات الىزخيا سغ
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سغ قب  الذزاني تالىل   د  الىدام  سسا 16-6ةلر البةاا اسرنظ ا لل اات الىزخيا الة  تةخات  سغ 
 الةػ ج. ش ه ةلر  اات ااةاقا الىقل ار تالخزا ا تالبذخيا تاالصخا   2211
از الزل دداس بذددػرته اسصددل ا اةةزددانات االسدداس السطددخي لز  ددػم الخددلػ  الة   دد  الددحي تددع ةسدد 

تالحي يدةخ الر ا  الخلػ  الة     هدػ سثزػةدا  (AAID) تبسةه الثزا ا االسخيق ا لةةاقا الىقل ا
سددغ الز ددارات الزةرددزسا  دد  الزثدداالت الز اه ز ددا ت االجةزاع ددا ت الىزل ددا الةدد  ل ددا ة قددا ةةينيددا 

 ل خن لػضال ه ت الا ر باسةق ل ا.ا
(  قخق سػزةا ةلر ةدخق سثداالت هد  الةػاصد  223يةيل  الزل اس بذػرته االصل ا سغ ) 

( 22(  قدخقر الج داق الزسدل دا )24(  قدخقر االسدةىجان الزجرسد  )19(  قخقر الز ارات الزثةزا دا )24)
(  قدددخقر 21 قدددخقر الىسايدددا الحات دددا ) (17(  قدددخقر انارق الػقدددت تاللىدددذ )22 قدددخقر الذدددجا تالخددد سا )

 (  قخق.27(  قخقر ت الزثاي الجخك  )25) (  قخقر الزثاي االجةزاة 24الةػج ه الحات  )
 قخات الزل اس عبارق ةغ جز  تقخيخيا تىبخ ةغ س ارات تيصلذ سغ الزىلع ات سقجم الحجسا  

يىص  الص   ص خ ةسجسا  أ  يقجر الص   ةلر ك  عبارق بزل اس سةجرج  خذ شخيقا ل خت بجةث
ال يزقسدده الل ددام بالز ددارقر تنرجددا تا ددجق ةسددجسا تط ددخ الز ددارق ظددانراتر تنرجةددا  ةسددجسا تط ددخ الز ددارق 

 ا  اظات ت ث   نرجات ةسجسا تط خ الز ارق بدق  نالع.
تجققددت الجراسدددا سددغ نالالت صدددجق الزل دداس بذدددػرته اسصددل ار تتدددػا خت لدده نالالت صدددجق 

كزا تػا خت له ناللدا ثبدات االتخداق  (Rust & Wallace, 2004) از ت تزةةدةاسل  تت زس  تبس
 .(Harrison & Oakland, 2003)الجا ل ر بصخيقا االةانقر تات اق الزقجريغ 

 اجخازات اةجان الذػرق اسرنظ ا سغ الزل اس: 
 للةػص  الر الذػرق اسرنظ ا سغ سل اس ظطام الخلػ  الة      قج أجخي سا هػ  ت:

 جزا  قخات الزل اس سغ اللرا االظثلةديا فلر اللرا الىخب ا.تخ  -
تجققت الجراسا سغ نقا الةخجزا بىخال ا ةلر ةدخق سجقزدةغ سدغ أةرداز هةادا الةدجريذ  د   -

 تحذذات الةخب ا الحاصا تاارشدان الس خد  تةلدع الدس ذ الةخبدػي تأ دح بالزلجػضدات الةد  ات دق
ت ددػ  ج تددع تىددجي  بىددس الابددارات تال لزددات  ةددر سجقزددةغ أت أ.تددخ ت دد  هددحا الذددجن  قدد 8ةلة ددا 

 أ.تخ   زات    البةاا اسرنظ ا. تيىج هحا ااجخاز أ ج سعشخات صجق الزجةػف.
تللةجق سغ صجق ةساز الزل اس ناللا سىاس ت االرتبدا ر  قدج تدع تصبةدق الزل داس ةلدر ةةسدا  -

بالةي خ السزال  سزدغ ش  ت سغ اسش اي الحيغ تع تدح ذ ع  22ش   ةانيا ت 32سقػظا سغ 
تخات ت أةزارهع سغ سسا الر  زذ سسػات تسغ  ارج ةةسا الجراسدا تتدع اسدةحخاج سىداس ت 
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االرتبا  ةدةغ ال قدخق ت البىدج الدحي تسةزد  ال ده تبدةغ االبىدان تالجرجدا ال ل دا للزل داس ت الثدجتي 
 ( يػالط سىاس ت االرتبا  ةةغ ابىان الزل اس.2رقع )

 
 ارتباط االبعاد مع بعزها ومع الدرجة الكلية للسقياس:( معامل 2جدول رقم )

 التهاصل 
السهارات 
 االجتساعية

االستعداد 
 السدرس 

الحياة 
 السشزلية

الرحة 
والدالمة 
 العامة

ادارة 
الهقت 
 واللعب

العشاية 
 الذاتية

التهجه 
 الحرك  االجتساع  الذات 

متهسط 
الدلهك 
 التكيف 

           1 الةػاص 
الز ارات 

          1 **830. جةزاع ااال

االسةىجان 
         1 **854. **748. الزجرس 

الج اق 
 الزسدل ا

.809** .922** .820** 1        

الذجا ت 
الخ سا 

 الىاسا
.819** .889** .831** .908** 1       

انارق الػقت 
 تاللىذ

.788** .807** .787** .861** .867** 1      

الىسايا 
 الحات ا

.824** .789** .755** .833** .832** .836** 1     

الةػجه 
    1 **864. **860. **866. **817. **809. **821. **823. الحات 

   1 **819. **832. **879. **859. **831. **726. **843. **791. االجةزاة 
  1 **777. **841. **768. **829. **784. **750. **706. **728. **713. الجخك 
سةػس  
الخلػ  
 الة    

.892** .931** .886** .936** .949** .928** .909** .932** .912** .861** 1 

 
 (2.922ت 2.755)( ا  سىدددداس ت االرتبدددددا  ةددددةغ االبىددددان تخات ددددت ةدددددةغ 2يبددددةغ الثددددجتي )

ته  ي ع (ر 2.949ت 2.861)تتخات ت سىاس ت االرتبا  ةةغ االبىان تالجرجا ال ل ا للزل اس ةةغ 
 تتجي ةلر صجق البساز بصخيقا االرتباشات الجا ل ا ةةغ االبىان. نالا ا ذال ا تسخت ىا

 2.627ةةغ ) ر زا يةىلق بزىاس ت ارتبا  نرجات بىج الةػاص  سا البىج  قج تخات تاسا 
 2.762تل قدددددخات بىدددددج الز دددددارات االجةزاع دددددا ) ر(2.842ت 2.249( تللجرجدددددا ال ل دددددا )2.922ت
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 2.595(ر تل قددددددخات بىدددددددج االسددددددةىجان الزجرسددددددد  )2.852ت 2.754للجرجددددددا ال ل دددددددا )( ت 2.927ت
( 2.923ت 2.824(ر تل قددخات بىددج الج دداق الزسدل ددا )2.857ت 2.666( تللجرجددا ال ل ددا )2.913ت

( 2.888ت 2.791بىدددددج الذدددددجا تالخددددد سا ةدددددةغ ) ( تل قدددددخات2.868ت 2.692تللجرجدددددا ال ل دددددا )
( تللجرجدا 2.867ت 2.367ل قخات بىج انارق الػقدت تاللىدذ )( ت 2.865ت 2.765تللجرجا ال ل ا )

( 2.859ت 2.583) ( تا ةددددخات ل قددددخات البىددددج الجخكدددد   قددددج تخات ددددت ةددددةغ2.854ت 2.562ال ل ددددا )
(ر جز ددا سىدداس ت االرتبددا  الخددابقا هدد  يدد ع سساسددبا 2.817ت 2.512تللجرجددا ال ل ددا للزل دداس )
 تتجي ةلر صجق الزل اس.

 

 .ثبات املقياس
اسددةحخاج نالالت تبددات الزل دداس ةت ثددا شددخق هدد  ثبددات الةقددجيخ تالتبددات بصخيقددا االةددانق  تددع 

تثبات ةجالالت االتخاق الجا ل .     شخيقا ثبات الةقجيخ  قدج شلدذ الدر اثسدةغ سدغ سقدجس  الخةايدا 
( سغ اسش اي سغ  ارج ةةسا الجراسدا ةلدر الزل داس بددق  سخدةق  ل د  سس زدا ت  خدذ 12تقجيخ )
االرتبا  ةةغ الةقجيخيغ ل   ابىان الزل اسر تللةجقق سغ ثبات ااةانقر  قج تع تقجيخ اسش داي سىاس  

الىدخق ت بىدج أسدبػةةغ أةةدج الةصبةدق سدخق أ دخف ت خدذ سىاسد  االرتبدا . اسدا ر زدا يةىلدق باالتخداق 
التبدات  ( يػالدط ظةدالج3الجا ل   قج تع  خابه باسةحجام سىانلا كػنر ريةدارنسػ  ت الثجتي رقع )

 ل   بىج سغ ابىان الزل اس باسةحجام الصخق الت  .
 

 ( معامالت الثبات للسقياس باستخدام ثبات السقدرين واالعادة واالتداق الداخل :3جدول رقم )
 ثبات االتداق الداخل  ثبات االعادة ثبات التقدير البعد

 2.85 2.78 2.88 الةػاص 
 2.87 2.86 2.92 الز ارات االجةزاع ا
 2.92 2.89 2.91 االسةىجان الزجرس 

 2.91 2.92 2.91 الج اق الزسدل ا
 2.87 2.88 2.89 الذجا ت الخ سا الىاسا

 2.84 2.82 2.88 انارق الػقت ت اللىذ
 2.88 2.87 2.93 الىسايا الحات ا
 2.89 2.88 2.88 الةػجه الحات 

 2.88 2.92 2.87 الز ارات االجةزاع ا
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 ثبات االتداق الداخل  ثبات االعادة ثبات التقدير البعد
 2.87 2.78 2.93 الز ارات الجخك ا

 2.88 2.87 2.89 الجرجا ال ل ا
 

( ا  جز ددا سىدداس ت االرتبددا  سساسددبا تتددجي ةلددر ا  الزل دداس ت 3ي  ددش سددغ الثددجتي رقددع )
 ابىانه تةزةا ةجالالت ثبات تبخر اسةحجاسه.

 

 .االجراءات
 لةجقةق اهجاع الجراسار  قج تع الل ام بااجخازات اآلت ا:  

 تع الجذػي ةلر أناق الجراسا تهػ سل اس ظطام الخلػ  الة     بذػرته اسصل ا سغ قب  الساشخ. -
تع تخجزا  قخات الزل اس تابىدانه الدر اللردا الىخب دا تسخاجىدا الةخجزدا تتىدجي  تتسلد ط الذدػرق  -

 اسرنظ ا الزىخبا سغ الزل اس.
خدددخ سةىدددجنق سدددغ الزل ددداس اسدددةحخاج نالالت صدددجق تخجزدددا الزل ددداس تكدددحلظ التبدددات تاةدددجان ظ -

 بذػرته الزىخبا.
تع الةػاص  سا سخا.د االسػسا تالص ػلا تسخا.د الةج   الزبقخ تالزخا.د الذدج ا  د  سدجيسة   -

 ةزا  تإربج سزغ أةجتا تىاتظات    تصبةق الزل اس ةلر ا خان الجراسا.
   دخني بجةدث تدع تع االسةىاظا بزقجس  الخةايا تالزىلزةغ    تقدجيخ ا دخان ةةسدا الجراسدا تبددق -

تذس ه اسش اي الر قخزةغ  خذ االةزار الر أش اي ةانيةغ ل ذ لجي ع اي سددقلا ظزال دا 
 تأش اي تع تدح ذ ع بدق  نقةق سغ قب  االشباز ا  لجي ع تي خ ظزال .

اسةزخ تصبةق الزل اس ةلر ا خان الجراسدا أربىدا أشد خ تكدا  يدةع الةصبةدق  د  سخا.دد االسػسدا  -
 .د الذج ا تسخا.د االشحا   تي االةاقا.تالص ػلا تالزخا

 تع ان اي الب اظات ت اجخاز الةجلة  اال ذال  الزساسذ. -
 

 .الٍتائج واملٍاقشة

 5سخدةػف الخدلػ  الة   د  لدش داي سسدح الزد  ن فلدر ةزدخ جازت هحا الجراسا الجال ا لزىخ ا 
 ر ت لظ سغ   ي ااجابا ةغ اسسالا الةال ا:سسػات

 سسػات؟ 5ا بالخعاي استي: سا سخةػف الخلػ  الة     لدش اي سسح الز  ن فلر ةزخ السةالج الزةىلق
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لةجابدا ةدغ هدحا الخددعاي تدع اسدةحخاج الزةػسدصات الجخدداة ا ت االظجخا دات الزا اريدا تسخددةػف 
سدسػات تالجرجدا ال ل دا للزل داس ت الثدجتي الةدال   5الخلػ  الة     لدش اي سسح الزد  ن فلدر ةزدخ 

 حه السةالج:يبةغ ه
 

 (1الجدول )
الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية والسعيارية ومدتهى الدلهك التكيف  لألطفال مشذ السيالد إلى 

 سشهات مرتبة تشازليا 5عسر 
 السدتهى  االنحراف السعياري  الستهسط الحداب  االبعاد الرقم الرتبة

 سةػس  914. 1.92 الجخك  12 1
 سةػس  865. 1.90 االجةزاة  9 2
 سةػس  883. 1.88 الىسايا الحات ا 7 3
 سةػس  912. 1.81 الةػاص  1 4
 سةػس  981. 1.75 انارق الػقت تاللىذ 6 5
 سةػس  964. 1.70 الةػجه الحات  8 6
 سةػس  1.044 1.55 الذجا تالخ سا الىاسا 5 7
 سةػس  1.084 1.53 الج اق الزسدل ا 4 8
 سةػس  1.092 1.45 ةزاع االز ارات االج 2 9

 سةػس  1.073 1.22 االسةىجان الزجرس  3 12
 سةػس  892. 1.67 سةػس  الخلػ  الة      

 

سدسػات  5( أ  نرجا سخدةػف الخدلػ  الة   د  لدش داي سسدح الدػالنق فلدر ةزدخ 1يبةغ الثجتي )
الزةػسددصات  ( ت بزخددةػف سةػسدد .  دد   ددةغ تخات ددت1.67)جدداز للزةػسدد  ال ل ددا بزةػسدد   خدداة  

(  ةددث جدداز البىددج الجخكدد  بالختبددا استلددر بزةػسدد   خدداة  1.92ت 1.22الجخدداة ا لدبىددان ةددةغ )
( تبزخدةػف 1.92ت ه البىج االجةزاة  بالختبا التاظ دا بزةػسد   خداة  ) ر( تسخةػف سةػس 1.92)

( 1.22)بيقددد  سةػسددد   خددداة    ددد   دددةغ جددداز بىدددج االسدددةىجان الزجرسددد  بالختبدددا اس ةدددخق رسةػسددد 
 تبزخةػف سةػس .

تدددةخ هددحه السة ثددا الددر ا  اناز ا ددخان الجراسددا كددا  سةػسددصا  دد  جز ددا االبىددان سددا تبددايغ قلةدد  
ةةغ االبىان تقجم ر ه الثاظذ الجخك  تكا  اقل ا جاظذ االسةىجان الزجرس  بزىسر ا  الحبدخات الةد  

لزىخ   أت الة ةادا للةىلد عر يةىخض ل ا اسش اي    هحا الىزخ ت خس الثاظذ الجخك  ةلر الثاظ  ا
 .تتال ات ت ذة  لدبىان تبىا للىزخ بالخسػات
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 .سسا 1سسح الز  ن فلر ةزخ : أوالا 
 
 (2الجدول )

 الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية والسعيارية ومدتهى الدلهك التكيف  لألطفال 
 سشة 1مشذ السيالد إلى عسر 

 السدتهى  االنحراف السعياري  حداب الستهسط ال االبعاد الرقم الرتبة
 سةػس  706. 1.00 الةػاص  1 1
 سسح س 781. 96. االجةزاة  9 2
 سسح س 788. 88. الجخك  12 3
 سسح س 686. 87. الىسايا الحات ا 7 4
 سسح س 690. 64. انارق الػقت تاللىذ 6 5
 سسح س 682. 60. الةػجه الحات  8 6
 سسح س 659. 34. الج اق الزسدل ا 4 7
 سسح س 642. 33. الذجا تالخ سا الىاسا 5 8
 سسح س 578. 26. االسةىجان الزجرس  3 9

 سسح س 559. 25. الز ارات االجةزاع ا 2 12
 سسح س 568. 62. سةػس  الخلػ  الة      

 

سددسا  1( أ  نرجددا سخددةػف الخددلػ  الة   دد  لدش دداي سسددح الزدد  ن فلددر ةزددخ 1يبددةغ الثددجتي )
( ت بزخدةػف سدسح س.  د   دةغ تخات دت الزةػسدصات 2.62)ةػس  ال ل ا بزةػسد   خداة  جاز للز

(  ةددث جدداز البىددج الةػاصدد  بالختبددا استلددر بزةػسدد   خدداة  1.22ت 2.25)الجخدداة ا لدبىددان ةددةغ 
 ( تبزخدددةػف 2.96( تسخدددةػف سةػسددد ر تددد ه البىدددج االجةزددداة  بالختبدددا التاظ دددا بزةػسددد   خددداة  )1.22)

( 2.25)بيقدد  سةػسدد   خدداة   جدداز بىددج الز ددارات االجةزاع ددا بالختبددا اس ةددخقسددسح سر  دد   ددةغ 
 تبزخةػف سسح س.
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 .سسا 2فلر  1سغ ةزخ  :ثانياا 
 
 (3الجدول )

 الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية والسعيارية ومدتهى الدلهك التكيف  
 سشة مرتبة تشازلياا  2إلى  1من عسر 

 

 السدتهى  االنحراف السعياري  لستهسط الحداب ا االبعاد الرقم الرتبة
 سةػس  82. 1.74 االجةزاة  9 1
 سةػس  95. 1.70 الىسايا الحات ا 7 2
 سةػس  94. 1.68 الجخك  12 3
 سةػس  1.09 1.56 الةػجه الحات  8 4
 سةػس  1.01 1.55 انارق الػقت تاللىذ 6 5
 سةػس  96. 1.51 الةػاص  1 6
 سةػس  98. 1.12 ا الىاساالذجا تالخ س 5 7
 سةػس  1.01 1.04 الج اق الزسدل ا 4 8
 سةػس  99. 1.03 الز ارات االجةزاع ا 2 9

 سسح س 1.05 97. االسةىجان الزجرس  3 12
 سةػس  87. 1.40 سةػس  الخلػ  الة      

 
 سددسا جدداز 2فلددر  1( أ  نرجددا سخددةػف الخددلػ  الة   دد  لدش دداي سددغ ةزددخ 3يبددةغ الثددجتي )

( ت بزخددددةػف سةػسدددد .  دددد   ددددةغ تخات ددددت الزةػسددددصات 1.42)للزةػسدددد  ال ل ددددا بزةػسدددد   خدددداة  
(  ةث جاز البىج االجةزاة  بالختبا استلر بزةػس   خاة  1.74ت  2.97)الجخاة ا لدبىان ةةغ 

( ت 1.72تدد ه البىددج الىسايددا الحات ددا بالختبددا التاظ ددا بزةػسدد   خدداة  ) ر( ت سخددةػف سةػسدد 1.74)
بيقددد  سةػسددد   خددداة    ددد   دددةغ جددداز بىدددج االسدددةىجان الزجرسددد  بالختبدددا اس ةدددخق رسةػسددد  بزخدددةػف 

 ( ت بزخةػف سسح س.2.97)
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 .سسػات 3فلر  2الىزخ سغ  :ثالثاا 
 
 (4الجدول )

 الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية والسعيارية ومدتهى الدلهك التكيف  لألطفال 
 زلياسشهات مرتبة تشا 3إلى  2من عسر 

 

 السدتهى  االنحراف السعياري  الستهسط الحداب  األبعاد الرقم الرتبة
 سخت ا 603. 2.25 الجخك  12 1
 سخت ا 688. 2.13 االجةزاة  9 2
 سخت ا 695. 2.03 الىسايا الحات ا 7 3
 سخت ا 800. 2.02 الةػاص  1 4
 سةػس  797. 1.95 انارق الػقت تاللىذ 6 5
 سةػس  706. 1.89 الةػجه الحات  8 6
 سةػس  743. 1.86 الذجا ت الخ سا الىاسا 5 7
 سةػس  846. 1.84 الج اق الزسدل ا 4 8
 سةػس  976. 1.64 الز ارات االجةزاع ا 2 9

 سةػس  927. 1.05 االسةىجان الزجرس  3 12
 سةػس  686. 1.87 سةػس  الخلػ  الة      

 
سدسػات جداز  3فلدر  2لة     لدش اي سسدح ةزدخ ( أ  نرجا سخةػف الخلػ  ا4يبةغ الثجتي )

( ت بزخددددةػف سةػسدددد .  دددد   ددددةغ تخات ددددت الزةػسددددصات 1.87)للزةػسدددد  ال ل ددددا بزةػسدددد   خدددداة  
(  ةددث جدداز البىددج الجخكدد  بالختبددا استلددر بزةػسدد   خدداة  2.25ت  1.25)الجخدداة ا لدبىددان ةددةغ 

( ت 2.13 دددددا بزةػسدددد   خددددداة  )تددددد ه البىددددج االجةزددددداة  بالختبددددا التاظ ر( ت سخددددةػف سخت ددددا2.25)
( 1.25)بيق  سةػسد   خداة       ةغ جاز بىج االسةىجان الزجرس  بالختبا اس ةخق ربزخةػف سخت ا

 ت بزخةػف سةػس .
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 .سسػات 4فلر  3سغ ةزخ  :رابعاا 
 
 (5الجدول )

 الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية والسعيارية ومدتهى الدلهك التكيف  لألطفال 
 سشهات مرتبة تشازليا 4إلى  3عسر  من

 

 السدتهى  االنحراف السعياري  الستهسط الحداب  االبعاد الرقم الرتبة
 سخت ا 675. 2.24 الجخك  12 1
 سخت ا 715. 2.12 الىسايا الحات ا 7 2
 سخت ا 781. 2.08 االجةزاة  9 3
 سخت ا 808. 2.04 الةػاص  1 4
  سةػس 705. 1.99 الةػجه الحات  8 5
 سةػس  760. 1.96 انارق الػقت تاللىذ 6 6
 سةػس  936. 1.93 الج اق الزسدل ا 4 7
 سةػس  864. 1.92 الذجا تالخ سا الىاسا 5 8
 سةػس  1.035 1.91 الز ارات االجةزاع ا 2 9

 سةػس  984. 1.66 االسةىجان الزجرس  3 12
 سةػس  735. 1.99 سةػس  الخلػ  الة      

 
جداز  سدسػات 4فلدر  3( أ  نرجا سخةػف الخلػ  الة     لدش داي سدغ ةزدخ 5ي )يبةغ الثجت 

( ت بزخددةػف سةػسدد .  دد   ددةغ تخات ددت الزةػسددصات الجخدداة ا 1.99للزةػسدد  ال ل ددا بزةػسدد   خدداة  )
( تسخدةػف 2.24(  ةث جاز البىج الجخك  بالختبدا استلدر بزةػسد   خداة  )2.24ت 1.66لدبىان ةةغ )

( تبزخدةػف سخت دار  د   دةغ جداز 2.12ج الىسايدا الحات دا بالختبدا التاظ دا بزةػسد   خداة  )سخت ار ت ه البى
 تبزخةػف سةػس .( 1.66بىج االسةىجان الزجرس  بالختبا اس ةخق بيق  سةػس   خاة  )
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 سسػات 5فلر  4 اسخا: الىزخ سغ 
 
 (6الجدول )

 تهى الدلهك التكيف  لألطفال الستهسطات الحدابية و االنحرافات السعيارية والسعيارية ومد
 سشهات مرتبة تشازليا 5إلى عسر  4من 

 

 السدتهى  االنحراف السعياري  الستهسط الحداب  األبعاد الرقم الرتبة
 سخت ا 660. 2.32 الىسايا الحات ا 7 1
 سخت ا 693. 2.30 االجةزاة  9 2
 سخت ا 836. 2.27 انارق الػقت تاللىذ 6 3
 سخت ا 806. 2.24 الجخك  12 4
 سخت ا 782. 2.21 الةػاص  1 5
 سخت ا 854. 2.14 الذجا تالخ سا الىاسا 5 6
 سخت ا 885. 2.13 الج اق الزسدل ا 4 7
 سخت ا 823. 2.13 الةػجه الحات  8 8
 سخت ا 853. 2.00 الز ارات االجةزاع ا 2 9

 سةػس  1.000 1.80 االسةىجان الزجرس  3 12
 سخت ا 729. 2.15  سةػس  الخلػ  الة     

 

جداز  سدسػات 5فلدر ةزدخ  4( أ  نرجا سخةػف الخلػ  الة     لدش داي سدغ 6يبةغ الثجتي )
( ت بزخةػف سخت ا.     ةغ تخات ت الزةػسصات الجخداة ا 2.15)للزةػس  ال ل ا بزةػس   خاة  

سدددد   خدددداة  (  ةددددث جدددداز البىددددج الىسايددددا الحات ددددا بالختبددددا استلددددر بزةػ 2.32ت 1.82)لدبىددددان ةددددةغ 
( تبزخددةػف 2.32تد ه البىددج االجةزداة  بالختبدا التاظ ددا بزةػسد   خداة  ) ر( تسخدةػف سخت دا2.32)

( 1.82)بيقدددد  سةػسدددد   خدددداة    دددد   ددددةغ جدددداز بىددددج االسددددةىجان الزجرسدددد  بالختبددددا اس ةددددخق رسخت ددددا
 .تبزخةػف سةػس 

 

ةسدددج سخدددةػف الجاللدددا  هددد  تػجدددج  ختقدددات  ات ناللدددا ف ذدددال ا الشتلللائل الستعلقلللة بالدللليال الثلللان :
0.05= α) سددسػات تىدددف الددر تدددح ز الص دد   5(  دد  الخددلػ  الة   د  لدش دداي سسددح الددػالنق الددر ةزدخ

 )شب ى / تي خ ظزال (؟
 لةجابا ةغ هحا الخعاي تع اسةحخاج الزةػسصات الجخاة ا تاالظجخا ات الزا اريا تا ةبار "ت"
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سدددسػات  5 ددد  لدش ددداي سسدددح الدددػالنق فلدددر ةزدددخ للىةسدددات الزخدددةقلا ةلدددر أبىدددان سل ددداس الخدددلػ  الة  
 .شب ى / تي خ ظزال ( تالثجتي الةال  يبةغ هحه السةالج)تالجرجا ال ل ا للزل اس تبىا الةدح ز 

 
 (6الجدول )

الستهسطات الحدابية و االنحرافات السعيارية واختبار "ت" للعيشات على أبعاد مقياس الدلهك التكيف  
 سشهات والدرجة الكلية للسقياس تبعا التذخيص )طبيع / تأخر نسائ ( 5عسر  لألطفال مشذ الهالدة إلى

 

الستهسط  العدد التذخيص االبعاد
 الحداب 

االنحراف 
 السعياري 

درجات  قيسة "ت"
 الحرية

الداللة 
 اإلحرائية

 *001. 135 3.312 865. 1.98 94 شب ى  الةػاص 
 914. 1.44 43 تي خ ظزال 

الز ارات 
 ع ااالجةزا

 *007. 135 2.759 1.060 1.62 94 شب ى 
 1.081 1.07 43 تي خ ظزال 

االسةىجان 
 الزجرس 

 102. 135 1.648 1.105 1.32 94 شب ى 
 977. 1.00 43 تي خ ظزال 

 *015. 135 2.452 1.037 1.68 94 شب ى  الج اق الزسدل ا
 1.122 1.20 43 تي خ ظزال 

الذجا تالخ سا 
 ساالىا

 *002. 135 3.183 1.036 1.74 94 شب ى 
 952. 1.15 43 تي خ ظزال 

انارق الػقت 
 تاللىذ

 *001. 135 3.499 915. 1.94 94 شب ى 
 1.004 1.33 43 تي خ ظزال 

 *002. 135 3.107 805. 2.03 94 شب ى  الىسايا الحات ا
 959. 1.54 43 تي خ ظزال 

 *009. 135 2.655 965. 1.85 94 شب ى  الةػجه الحات 
 895. 1.39 43 تي خ ظزال 

 *000. 135 4.599 753. 2.12 94 شب ى  االجةزاة 
 916. 1.43 43 تي خ ظزال 

 *004. 135 2.948 870. 2.07 94 شب ى  الجخك 
 930. 1.59 43 تي خ ظزال 

سةػس  الخلػ  
 الة    

 *001. 135 3.267 852. 1.84 94 شب ى 
 884. 1.32 43 تي خ ظزال 

 2.25*ناي ف ذال ا ةسج سخةػف 
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( تجدػن  ددختق  ات ناللدا ف ذددال ا  د  جز ددا أبىدان سل دداس الخدلػ  الة   دد  7يبدةغ الثددجتي )
شب ىد / تددي خ )سدسػات ت الجرجدا ال ل دا للزل داس تبىدا الةددح ز  5لدش داي سسدح الدػالنق فلدر ةزدخ 
( أ  جز دددا ال دددختق جدددازت لذدددالط 7ن الزجرسددد ر تيبدددةغ الثدددجتي )ظزدددال ( باسدددةتساز بىدددج االسدددةىجا

 اسش اي الىانيةغ. 
 تدةخ هحه السة ثا الر سقجرق الزل اس ةلر الةزةةدد ةدةغ اسش داي  تي الةدي خ السزدال  تاقدخاظ ع

الىانيةغ ت هػ ال جع سغ سل اس الخلػ  الة     بدق  ةام ت سل اس ظطام الخلػ  الة     بددق  
 ني اسةحجاسه لرايات ال د  ةغ الةي خ السزال .  ا  سزا يع 

 د  الخدلػ  الة   د   ( (α =0.05هد  تػجدج  دختق  ات ناللدا ف ذدال ا ةسدج سخدةػف الجاللدا
 تىدف فلر ةزخ الص  ؟ سسػات 5ةزخ  لدش اي سسح الػالنق فلر

أبىدان لةجابا ةغ هحا الخعاي تدع اسدةحخاج الزةػسدصات الجخداة ا تاالظجخا دات الزا اريدا ةلدر 
سسػات تالجرجا ال ل ا للزل اس تبىا لزةرةدخ  5سل اس الخلػ  الة     لدش اي سسح الػالنق فلر ةزخ 

 هحه السةالج. الىزخ ت الثجتي الةال  يبةغ
 

 (8جدول )
السعيارية على أبعاد مقياس الدلهك التكيف  لألطفال مشذ الهالدة إلى  الستهسطات الحدابية واالنحرافات

 و الدرجة الكلية للسقياس تبعا لستغير العسرسشهات  5عسر 
 االنحراف السعياري  الستهسط الحداب  العدد العسر االبعاد

 الةػاص 

 706. 1.00 21 سسا
 955. 1.51 29 سسةا 

 800. 2.02 25 سسػات 3
 808. 2.04 26 سسػات 4
 782. 2.21 36 سسػات 5

 912. 1.81 137 الزثزػع

 الز ارات االجةزاع ا

 559. 25. 21 سسا
 995. 1.03 29 سسةا 

 976. 1.64 25 سسػات 3
 1.035 1.91 26 سسػات 4
 853. 2.00 36 سسػات 5

 1.092 1.45 137 الزثزػع
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 االنحراف السعياري  الستهسط الحداب  العدد العسر االبعاد

 االسةىجان الزجرس 

 578. 26. 21 سسا
 1.054 97. 29 سسةا 

 927. 1.05 25 سسػات 3
 984. 1.66 26 سسػات 4
 1.000 1.80 36 سسػات 5

 1.073 1.22 137 الزثزػع

 الج اق الزسدل ا

 659. 34. 21 سسا
 1.010 1.04 29 سسةا 

 846. 1.84 25 سسػات 3
 936. 1.93 26 سسػات 4
 885. 2.13 36 سسػات 5

 1.084 1.53 137 الزثزػع

 الذجا تالخ سا الىاسا

 642. 33. 21 سسا
 985. 1.12 29 سسةا 

 743. 1.86 25 سسػات 3
 864. 1.92 26 سسػات 4
 854. 2.14 36 سسػات 5

 1.044 1.55 137 الزثزػع

 الػقت تاللىذ

 690. 64. 21 سسا
 1.006 1.55 29 سسةا 

 797. 1.95 25 سسػات 3
 760. 1.96 26 سسػات 4
 836. 2.27 36 سسػات 5

 981. 1.75 137 الزثزػع

 الىسايا الحات ا

 686. 87. 21 سسا
 954. 1.70 29 سةا س

 695. 2.03 25 سسػات 3
 715. 2.12 26 سسػات 4
 660. 2.32 36 سسػات 5

 883. 1.88 137 الزثزػع
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 االنحراف السعياري  الستهسط الحداب  العدد العسر االبعاد

 الةػجه الحات 

 682. 60. 21 سسا
 1.089 1.56 29 سسةا 

 706. 1.89 25 سسػات 3
 705. 1.99 26 سسػات 4
 823. 2.13 36 سسػات 5

 964. 1.70 137 الزثزػع

 االجةزاة 

 781. 96. 21 سسا
 820. 1.74 29 سسةا 

 688. 2.13 25 سسػات 3
 781. 2.08 26 سسػات 4
 693. 2.30 36 سسػات 5

 865. 1.90 137 الزثزػع

 الجخك 

 788. 88. 21 سسا
 936. 1.68 29 سسةا 

 603. 2.25 25 سسػات 3
 675. 2.24 26 سسػات 4
 806. 2.24 36 سسػات 5

 914. 1.92 137 الزثزػع

 سةػس  الخلػ  الة    

 568. 62. 21 سسا
 874. 1.40 29 سسةا 

 686. 1.87 25 سسػات 3
 735. 1.99 26 سسػات 4
 729. 2.15 36 سسػات 5

 892. 1.67 137 الزثزػع
 

تجدددػن  دددختق ضاهخيدددا  ددد  الزةػسدددصات الجخددداة ا سبىدددان سل ددداس الخدددلػ   (8يبدددةغ الثدددجتي )
سدددسػات ت الجرجدددا ال ل دددا للزل ددداس تبىدددا لزةرةدددخ الىزدددخ  5   ددد  لدش ددداي سسدددح الدددػالنق فلدددر ةزدددخ الة

تلزىخ ددا ناللددا هدددحه ال ددختق تدددع فجددخاز ا ةبدددار تجلةدد  الةبددايغ اس ددداني ت الثددجتي الةدددال  يبددةغ هدددحه 
 السةالج:
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 (9)جدول 
ياس الدلهك التكيف  لألطفال مشذ نتائل اختبار تحليل التباين األحادي لسعرفة داللة الفروق على أبعاد مق

 للسقياس تبعا لستغير العسر سشهات والدرجة الكلية 5الهالدة إلى عسر 
 

مجسهع  مردر التباين االبعاد
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
مدتهي  قيسة )ف( السربعات

 الداللة
 9.166 6.152 4 24.608 ةةغ الزثزػةات الةػاص 

 
 

.000* 
 
 

 671. 132 88.599 نا   الزثزػةات
  136 113.207 الزثزػع

الز ارات 
 االجةزاع ا

 16.047 13.261 4 53.044 ةةغ الزثزػةات
 
 

.000* 
 
 

 826. 132 109.079 نا   الزثزػةات
  136 162.123 الزثزػع

االسةىجان 
 الزجرس 

 10.929 9.743 4 38.971 ةةغ الزثزػةات
 
 

.000* 
 
 

 891. 132 117.668 نا   الزثزػةات
  136 156.639 الزثزػع

 17.854 14.027 4 56.107 ةةغ الزثزػةات الج اق الزسدل ا
 
 

.000* 
 
 

 786. 132 103.706 نا   الزثزػةات
  136 159.814 الزثزػع

الذجا 
 تالخ سا الىاسا

 19.646 13.817 4 55.267 ةةغ الزثزػةات
 
 

.000* 
 
 

 703. 132 92.835 نا   الزثزػةات
  136 148.102 الزثزػع

انارق الػقت 
 تاللىذ

 13.969 9.738 4 38.951 ةةغ الزثزػةات
 
 

.000* 
 
 

 697. 132 92.019 نا   الزثزػةات
  136 130.971 الزثزػع

 13.925 7.860 4 31.441 ةةغ الزثزػةات الىسايا الحات ا
 
 

.000* 
 
 

 564. 132 74.507 نا   الزثزػةات
  136 105.948 الزثزػع

 13.067 8.964 4 35.855 ةةغ الزثزػةات الةػجه الحات 
 
 

.000* 
 
 

 686. 132 90.554 نا   الزثزػةات
  136 126.410 الزثزػع

 *000. 12.117 6.834 4 27.334 ةةغ الزثزػةات االجةزاة 



 عميي مجين الصىادي وملى ................................................................................................................... فاعمية الصورة األردٌية

 

 

                                                                                 (125)                                                          6262ً، 3 العدد ،62 اجملمداملٍارة، 

 مردر التباين االبعاد
مجسهع 
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 قيسة )ف( السربعات

مدتهي 
 الداللة

  564. 132 74.442 نا   الزثزػةات
 

 
  136 101.776 الزثزػع 

 13.981 8.452 4 33.809 ةةغ الزثزػةات الجخك 
 
 

.000* 
 
 

 605. 132 79.800 نا   الزثزػةات
  136 113.610 الزثزػع

سةػس  الخلػ  
 الة    

 17.202 9.278 4 37.112 ةةغ الزثزػةات
 
 

.000* 
 
 

 539. 132 71.197 نا   الزثزػةات
  136 108.309 الزثزػع

 2.25ناي ف ذال ا ةسج سخةػف  *
 

( تجدػن  ددختق  ات ناللدا ف ذددال ا  د  جز ددا أبىدان سل دداس الخدلػ  الة   دد  9يبدةغ الثددجتي )
سدسػات تالجرجدا ال ل دا للزل داس تبىدا لزةرةدخ ةزدخ الص د  تلزىخ دا  5لدش اي سسح الػالنق فلدر ةزدخ 

 ثجتي الةال  يبةغ هحه السةالج:ناللا ال ختق تع فجخاز ا ةبار شار ه للزقارظات البىجيا تال
 

 ( اختبار شافيه للسقارنات ألبعاد مقياس الدلهك التكيف  تبعا لستغير عسر الطفل10الجدول )
 سشهات5 سشهات4 ثالث سشهات سشتان العسر البعد

 الةػاص 
 

 *-1.21147- *-1.03884- *-1.02365- 51492.- سسا
 *-69656.- 52393.- 50874.- . سسةا 

 18782.- 01519.-   ػاتسس 3
 0.1726-    سسػات 4

 الز ارات االجةزاع ا

 *-1.75551- *-1.66850- *-1.39841- 78462.- سسا
 *-97089.- *-88388.- 61379.-  سسةا 

 35710.- 27009.-   سسػات 3
 0.087-    سسػات 4

 االسةىجان الزجرس 
 

 *-1.53952- *-1.39751- 79206.- 70758.- سسا
 *-83194.- 68993.- 08448.-  سسةا 

 74745.- 60545.-   سسػات 3
 0.14200-    سسػات 4

 *-1.78690- *-1.59460- *-1.49790- 70156.- سسا 
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 سشهات5 سشهات4 ثالث سشهات سشتان العسر البعد
 *-1.08534- *-89304.- *-79634.-  سسةا  الج اق الزسدل ا

 28900.- 09669.-   سسػات 3
 0.19230-    سسػات 4

الذجا تالخ سا 
 ىاساال

 *-1.81584- *-1.58924- *-1.53134- *-79385.- سسا
 *-1.02199- *-79539.- *-73749.-  سسةا 

 28449.- 05790.-   سسػات 3
 0.22659-    سسػات 4

 
 انارق الػقت تاللىذ

 *-1.63049- *-1.32568- *-1.31238- *-91587.- سسا
 *-71462.- 40981.- 39651.-  سسةا 

 31810.- 01330.-   سسػات 3
 0.3048014-    سسػات 4

 الىسايا الحات ا
 

 *-1.45068- *-1.25379- *-1.15592- *-82876.- سسا
 *-62192.- 42503.- 32716.-  سسةا 

 29476.- 09788.-   سسػات 3
 0.19688-    سسػات 4

 الةػجه الحات 

 *-1.52976- *-1.39777- *-1.29931- *-96746.- سسا
 56230.- 43031.- 33185.-  سةا س

 23045.- 09846.-   سسػات 3
 0.1319-    سسػات 4

 
 االجةزاة 

 *-1.34302- *-1.12190- *-1.16830- *-77708.- سسا
 56594.- 34483.- 39123.-  سسةا 

 17471.- 04640.   سسػات 3
 0.22111-    سسػات 4

 
 الجخك 

 *-1.36706- *-1.36638- *-1.37792- *-80363.- سسا
 56344.- 56276.- 57429.-  سسةا 

 01086. 01154.   سسػات 3
 0.0006-    سسػات 4

سةػس  الخلػ  
 الة    

 *-1.52929- *-1.36319- *-1.24227- *-77360.- سسا
 *-75569.- 58959.- 46867.-  سسةا 

 28702.- 12092.-   سسػات 3
 0.16610-    سسػات 4
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( تجػن  ختق  ات ناللا ف ذال ا    جز ا أبىان سل اس الخلػ  الة     12يبةغ الثجتي ) 
تبىا لزةرةخ الىزخ ةةغ الىزخ سسا تباق  سخةػيات الىزخ تجازت ال ختق نالزا للىزخ اال.بدخر تبدةغ 

سسػاتر تةجم تجػن  ختق ةةغ الىزخ سدسةا  تبداق   5سسػات لذالط الىزخ  5الىزخ سسةا  تالىزخ 
  .خةػيات الىزخس

( ةددجم تجددػن  ددختق  دد  البىددج الجخكدد  تاالجةزدداة  تالةػجدده الددحات  ةددةغ 12تيبددةغ الثددجتي )
الخسةا  تباق  سخةػيات الىزخر تةجم تجػن  ختق  ات ناللا ف ذال ا جز دا أبىدان سل داس الخدلػ  

سدددسػات  3سدددسػات تأربدددا سدددسػات تبدددةغ  3الة   ددد  تالجرجدددا ال ل دددا للزل ددداس تبىدددا للىزدددخ ةدددةغ الىزدددخ 
 سسػات. 5سسػات ت 4ت زذ سسػات تبةغ 

تدددةخ هددحه السة ثددا الددر زيددانق الخددلػ  الة   دد  لددجف اسش دداي ةديددانق اةزددارهع تهددحا يةػا ددق سددا  
س  ػم الخلػ  الة     تقجرتده ةلدر الةزةةدد ةدةغ االةزدار تيدجي ايردات ةلدر  اةل دا الذدػرق اسرنظ دا 

تةلددر ال ددختق ةددةغ االةزددار تهددحا سددا سددىت الجراسددا  سددغ هددحا الزل دداس بال ددد  ةددغ الةددي خ السزددال 
  الجال ا الر الةجقق سسه.

 

 .التوصيات
    الػز ظةالج الجراسا تػص  بزا هػ  ت:

 تقسةغ الزل اس ةلر البةاا اسرنظ ا. -
 فجخاز الزديج سغ الجراسات للةجقق سغ الحذالز الخ قػسةخيا للزل اس. -
 .سقارظا ظةالج هحا الزل اس سا سقاي ذ أ خف  -

 

 .املراجع
(ر تصددػيخ سل دداس الخددلػ  الة   دد  تالسرددج االجةزدداة   دد  البةاددا 1981الددبصرر و تلةددج ) -

 اسرنظ ا. رسالا ساجخةةخ غةخ سسدػرقر الثاسىا اسرنظ ار ةزا ر االرن .
(ر نالالت صدجق ت ثبدات  اةل دا  قدخات الثددز التداظ  سدغ 1983ناتنر  ػزير تالدبصرر تلةدج) -

خيق ددا للةحلدد  الىقلدد   دد  ةةسددا اس ددخان الىددانيةغ ت الزىددػقةغ ةقل ددات  دد  سل دداس الثزا ددا االس
 .45-15(: 2البةاا اسرنظ ا. سثلا نراساتر الزثلج )

(ر سىددايةخ الذددػرق اسرنظ ددا سددغ سل دداس الخددلػ  الة   دد  للزىدداقةغ 1994الختسددا ر  ددارتق ) -
 .136-127(: 12)9ةقل ا. سثلا كل ا الةخب ار جاسىا االساراتر 
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الة   ددد   ددد  تددددح ز االةاقدددا الىقل دددا  ددد  االرن . اشخت دددا نكةدددػراه غةدددخ سسددددػرقر الثاسىدددا 

 اسرنظ ار ةزا  االرن .
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