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 د. حممود رامز                أ. دينا صاحل رمضان صاحل      أ.د. فيوليت فؤاد إبراهيم          

 طالبة ماجستري          مدرس الصحة النفسية   ستاذ الصحة النفسية        أ                

 جامعة عني مشس -جامعة عني مشس       كلية الرتبية -لرتبيةكلية ا     

 مقدمة:
الذاتوية إحدى اإلعاقات التطورية اليت تؤثر  عىؤا اليديؤد جؤا بوالؤم الدىؤو لؤدى الًؤ س برؤا ا نؤىين ا  جؤا  ند ؤا  متثل

احلناتنؤة  اؤا يؤثس  الدىو املي يف  االلًيايل  االبتىاعي كىؤا تؤثر  عىؤا نؤىوط الطًؤل  وبؤو عؤاك  عىؤا كؤل ج اراتؤو 

إىل حؤؤؤد اث  سر نؤؤؤىينة عىؤؤؤا اليىىنؤؤؤة الدىا نؤؤؤة اثنؤؤؤ لا  ؤؤؤل  إت االسر اللؤؤؤىينة متتؤؤؤد لتت طؤؤؤا الطًؤؤؤل ابتىاعن ؤؤؤا إىل 

احملنطني  و  تىحق هبم اليديؤد جؤا ارسر الدًلؤنة املثملؤة  ييؤد اليف ؤور يف امل ؤارات احلناتنؤة جؤا  لؤم  ةؤ ا  امليؤا   

  نؤؤ تو ملؤؤا اؤؤذا اليف ؤؤور جؤؤا اررؤؤ  اللؤؤىا عىؤؤا إسار  حنؤؤا  الًؤؤ س  ييؤؤد تدىنؤؤة بالؤؤم  الطًؤؤل الؤؤذاتو  يينشؤؤ ا الؤؤيت

امل ارات احلناتنة لىطًل الذاتو  جا  لم بوالم التدىنة اليت جيم املياسر  ابلتؤدريم عىن ؤا جي ؤ  ا   لؤت النؤت     

 كل ف ص التدىنة املتاحة لدى لذه الًئة.

( امل ؤؤارات احلناتنؤؤة اث"ؤؤا:  اىوعؤؤة امل ؤؤارات  ا ؤؤ ات Liddel, A. – Louise 9191 :9 ييؤؤ ) ولؤؤوي  

 امليىوجات اليت حيتاب ا الً س  تلاعده عىا االنتيف    ي يح ا ؤً ا ملواب ؤة املت ؤاات  الييفيؤات الؤيت يتيؤ   اؤا 

 يف حناتو .

لشؤؤطة  اللؤؤىوكنات ( امل ؤؤارات احلناتنؤؤة اث"ؤؤا:  تىؤؤت ار91: 9111 ييؤؤ ) و  ؤؤد حلؤؤني الىيفؤؤاجلم عىؤؤي ا ىؤؤل  

اليت ييفوك هبا الً س يف كل يوك    يض لذه ارلشطة قد ت وت عيفىنة    ج ارية    ابتىاعنة جؤا الؤ   اليىؤل جؤا 

  ال   اارنتو احلنا  النوجنة يف ارن    جا ال   التًاعل النوجي جع ال فاق  ا اات  ارقارب  غالم .

(  ت امل ؤؤارات الؤؤيت ت ؤؤا تؤؤدريم الطًؤؤل امليؤؤاق عىن ؤؤا ويف 14 -11: 9111يثكؤؤد ودىؤؤد إ ؤؤ النم عيؤؤد احلىنؤؤد  

 حد س إعاقتو(  لي كالتايل:

 Mobility psychomotor SKILLSامل ارات الدًلح كنة  التوبو حنو الينئة:  - 
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 Independent Functionج ارات االعتىاس عىا الدً   الوظا ف االنتيف لنة :  -ب

 Sensory- personalityي يف: التدريم احللي اإلسراكي  امل -ج

 التدريم عىا  نالنم ارجات يف التياجل جع املواقف  االةناء -س

 التدريم عىا امل ارات االبتىاعنة -لؤ 

 ( امل ارات   افة  لواع ا  ث اث صًات  ناننة:99: 9199لذام  ت ف وكور  كوبت 

ًيؤؤة  احل كنؤؤة *  "ؤؤا تت ؤؤوت جؤؤا اىوعؤؤة  لشؤؤطة جدمبىؤؤة تؤؤ تيل  وقؤؤف جيؤؤني   عىؤؤا   لؤؤت ف ؤؤي تلؤؤت دك احلؤؤواة امل ك

 ال زجة لألساء

 *  "ا تت وت جا نىلىة عىىنات ص ا   جدمبىة  جتليفة يف تتا ع زجين جت ل.

 * كى ا ج تلية ابلتيىم  تيىن ابلتدريج   التى يا  الت  ار.

الؤذاتويني جؤا  لؤم ( حنث يذك   ت اللىوكنات الدىطنؤة عدؤد 911: 4001 يضنف عىا  لت وعاس  عيد هللا  

املمبال  الواضحة اليت ال ت ا ر  ة ص  ت ي حمب ا  ل ولة كؤنت يلؤتى  جؤث   يف إضؤاء  رلؤوار  إاًا  ؤا     

   تشؤؤي يف  ربؤؤاء احلبؤؤ    تحلؤؤ  احلؤؤوا ل  قؤؤد تتضؤؤىا  يلؤؤتى  يف ليفؤؤل سجنؤؤة جؤؤا إحؤؤدى يديؤؤو إىل النؤؤد ارالؤؤ ى

ًل تشينت اريد   ش ل قو     ردن ا    ضؤ ب الؤ  ة يف احلؤا لم احل كات ا لىنة الياجة اليت أييت هبا لذا الط

 جا لدا يتضح لدا  مهنة امل ؤارات احلناتنؤة   مهنؤة التؤدريم عىن ؤا ابلدلؤية لىطًؤل الؤذاتو   جؤا امل ؤم  جؤا الضؤ  ر  

  بوس  س ات   نا ل جلاعد  لىتدريم عىن ا جا جيفاين     اجج تلت د) تدىنة امل ارات احلناتنة.

 ة الدراسة:مشكل
ييؤؤاجل الطًؤؤل الؤؤذاتو  جؤؤا ق ؤؤور يف امل ؤؤارات احلناتنؤؤة  الؤؤيت تمب ؤؤ  يف ضؤؤيف االعتىؤؤاس عىؤؤا الؤؤدً .  امليؤؤا   جؤؤا 

اللىوط اإلللحايب   اليفىق عىا الذات  عدك ال غية يف إقاجة ع قات  صؤداقات عيىؤو يدؤدجج جؤع انالؤ يا  كىؤا 

صؤؤؤيوابت يف التًاعؤؤؤل  التواصؤؤؤل االبتىؤؤؤاعي  اإلالًؤؤؤاق يف يتلؤؤم  يف ؤؤؤور يف االنؤؤؤتباابت االبتىاعنؤؤؤة  ييؤؤؤاجل جؤؤا 

ت ويا ع قات جع ال فاق  االللحاب جا التًاع ت  الي قات  ش ل جىًت    لو كىىا كات التش نص جي ؤ  ا 

يف  دايؤؤؤة اإلصؤؤؤا ة ابالضؤؤؤط اب كىىؤؤؤا كالؤؤؤت  نؤؤؤالنم التؤؤؤدالل املي ؤؤؤ   اللؤؤؤ يع  نؤؤؤ ل   يلؤؤؤ  ملواب ؤؤؤة ال ؤؤؤيوابت 
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يف امل ؤؤؤؤارات احلناتنؤؤؤؤة ييتؤؤؤؤ   لؤؤؤؤم   الطؤؤؤؤ   ابء   ليؤؤؤؤل اليف ؤؤؤؤور جؤؤؤؤا اراًؤؤؤؤا   اناجل جد ؤؤؤؤا كؤؤؤؤ    املشؤؤؤؤ  ت الؤؤؤؤيت ييؤؤؤؤ

 املش  ت لدى لذه الًئة إال  لدا ل حظ لدر  يف الدرانات الي  نة  اربدينة اليت التىت هبذا اجملا .

 أهداف الدراسة:
 هتد) الدرانة احلالنة إىل:

 ًا  الذاتويني.حتلني امل ارات احلناتنة لدى ارا -9

 إعداس جيفناة جيفدا لتحديد امل ارات احلناتنة لدى اراًا  الذاتويني  التحيفق جا ال ا  و اللن وجرتية. -4

 تيفدمي    جج إرةاس  ت اجىي لتحلني امل ارات احلناتنة لدى عندة جا اراًا  الذاتويني. -3

 أهمية الدراسة:
الؤذ  تت ؤدى لدرانؤتو  الؤذ  يتىثؤل يف ا والؤم الدمب يؤة  التطينيفنؤة   ت ىا  مهنؤة الدرانؤة احلالنؤة يف  مهنؤة ا الؤم

  يتضح  لت فنىا يىي:

توبنؤؤو الدمبؤؤ  إىل االلتىؤؤاك ابمل ؤؤارات احلناتنؤؤة   لؤؤت ملؤؤا اؤؤا جؤؤا  مهنؤؤة  فاعىنؤؤة يف حتلؤؤني بؤؤوس  احلنؤؤا  لىطًؤؤل  -9

  رن تو.

اليداية اليت يلتحيف ا ملا لو جا ارر  ال يا  ة ال ى ل لتىاك هبذا ا الم  إعطاافلاح الط يق  جاك سرانات   -4

 عىا حنا  الطًل.

 إعداس جيفناة جيفدا لتحلني امل ارات احلناتنة لألاًا  الذاتويني. -3

 مصطلحات الدراسة:
 (:Life Skills)املهارات احلياتية 

امنا  اللىوكنة اااسفؤة ( اث"ا:  اىوعة جا االنتباابت اليت تيد  جا ال   ار9: 4002يي ف ا وجيارط الذر    

  ارلشطة اليت ييفوك هبا الطًل  اليت ت ا تدىنت ا جا ال   التدريم  املىارنة .

تي ) الياحثة احلالنة امل ارات احلناتنة يف الدرانة احلالنة إب ا ن ؤا اث"ؤا:  ج ؤارات احلنؤا  النوجنؤة جؤا حنؤث االعتىؤاس 

 انت داك امل حا   اليداية الش  نة ابلذات(.عىا الدً  يف تدا   الطياك  لي   الىع ج  لو  
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 دراسات سابقة:
 قاجت الياحثة ابالا ع عىا عدس جا الدرانات اليت تدا لت ج طىح امل ارات احلناتنة لذك  جد ا جا يىي:

 (1001دراسة هالة كمال فؤاد الدين ) -1

رات التواصؤل الي ؤ     التيفىنؤد  : إكلاب اراًا  الؤذاتويني  يؤض ج ؤارات اللؤىوط االبتىؤاعي جثؤل ج ؤاااد)

  املياس     إتياع التيىنىات.

ًجدنؤة فنىؤا  ؤني  9 كور    9اً    91اليندة: ت ولت جا  إ اث جا املىى ة الي  نة الليوسية ت ا حت  عىؤارلم ال

 ( ة     مت تيفلنم اليندة إىل اىوعتني جتلا يتني ع يينة  ضا طة.91 -19و

   انتىار  اللىوط الىًمبي  انتىار  تيفننم التًاعل االبتىاعي.(ABC)وط الذاتوية ارس ات: قا ىة تيفننم اللى

الدتا ج:   ضحت اخنًا  يف جلتوى ارساء املىنً لىطًل الذاتوية يف اجملىوعؤة التب يينؤة عىؤا قا ىؤة تيفنؤنم اللؤىوط 

ات كىؤؤا اخنًؤؤض جيؤؤد  ت ؤؤ ار  إقاجؤؤة الي قؤؤ اليدؤؤاء امللؤؤتيفل الذاتويؤؤة ابإلضؤؤافة إىل حتلؤؤا جلؤؤتوى التًاعؤؤل  الىيؤؤم

ارصوات الً سيؤة املدً ؤىة  ارتًؤاع جيؤد  ظ ؤور ارلًؤاد ا ديؤد   املتدوعؤة   ات امليفؤااع املتيؤدس   ندىؤا   ي حؤظ 

 لذا التحلا يف اجملىوعة الضا طة.

 Maureen Kenny & Charles Winiek (1001.)دراسة كيين مايورن ووينك شارلس  -1

 كى دوت  دا ي لىي ج ابلىيم جع  دت  اتوية.  ةاجىي لىي ج  انتيىا  ارلًااد): انت داك جدالل ت 

 عاك  تيد  غا نيند   تًتيف  إىل امل ارات احلناتنة ارناننة. 99اليندة:  دت  اتوية تيىغ جا اليى  

 ارس ات: انت دجت الدرانة تيفدنات جوب ة  ع ج ابلىيم املوبو.

ًاك يف الينؤؤؤؤت  الدتؤؤؤؤا ج:  ظ ؤؤؤؤ ت الدتؤؤؤؤا ج  لؤؤؤؤو  ردؤؤؤؤاء تىيفؤؤؤؤي اليؤؤؤؤ ج  ظ ؤؤؤؤ ت احلالؤؤؤؤة زتس  يف اللؤؤؤؤىوط االبتىؤؤؤؤاعي  التؤؤؤؤ

ًاج  قل ع ينة  تثكد الدرانة  ر  الي ج ابلىيم املوبو عىا االضط اابت اللىوكنة اليااًنة.    ظ  ت ج

 Andre Guillain & Rene Pry (1001.)دراسة: رينيه وأندريه  -3

 لتوى اللىوكنات الت نًنة.ااد): فحص املت اات االبتىاعنة  ج

 1نؤؤدوات  جيفؤؤ  الدرانؤؤة  ً للؤؤا  قلؤؤىت إىل  4اًؤؤل  اًىؤؤة  اتؤؤويني تؤؤرتا ح  عىؤؤارلم  413اليندؤؤة: ت ولؤؤت جؤؤا 

ا جؤؤؤؤا حنؤؤؤؤث تطؤؤؤؤور اللؤؤؤؤىوكنات الت نًنؤؤؤؤة يف اؤؤؤؤاالت االت ؤؤؤؤا   اىوعؤؤؤؤات اييف ؤؤؤؤا لىىلؤؤؤؤتوى اليفىنؤؤؤؤل    اليفىنؤؤؤؤل بؤؤؤؤد 
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ًجين  عىؤؤؤ    ج ؤؤؤارات احلنؤؤؤا  النوجنؤؤؤة  االبتىاعنؤؤؤة.  قؤؤؤد  قًؤؤؤت الدرانؤؤؤة يف كؤؤؤل اىوعؤؤؤة اييف ؤؤؤا لىبؤؤؤد   اليىؤؤؤ  الؤؤؤ

 اكتشا) اليبً.

جؤؤا  ارس ات: انؤؤت دجت جيفؤؤاين  اللؤؤىوط الت نًؤؤي لتيفلؤؤنم الدرانؤؤات إىل اىوعؤؤات  انؤؤت دك الطييؤؤة الياةؤؤ  

 الت دنف الياملي لىى ضا لتحديد  بوس    غناب ارع ا  الذاتوية يف كل اىوعة.

اتويؤؤة ذتطؤؤور الطينيؤؤي  ارعؤؤ ا  الطنًنؤؤة الس  عؤؤ ا  بول يؤؤة  اتويؤؤة تتطؤؤا ق  تتيفا ؤؤل جؤؤع الالدتؤؤا ج:  ةؤؤارت إىل  بؤؤو 

تتطا ق جع التطور املتنال . كىا  ت احلالة الدًلؤنة  احل كنؤة تؤ تيل ابرعؤ ا  الذاتويؤة الؤيت نؤيق  صؤً ا يف سرانؤات 

 احل كنة.نا يفة   تيفرتح الدرانة  ت الذاتوية لو اضط اب يف تدمبنم احلالة الدًلنة   

 (.1001دراسة أزهار أمني علي ) -4

 ااد): التحيفق جا جدى فاعىنة    جج ع بي لتحلني حالة اراًا  الذاتويني يشرتط فنو  ن لم

ًجين جؤؤؤا  3 كؤؤؤور   4(  اًؤؤؤا   4جؤؤؤا و تليندؤؤؤة: ت ولؤؤؤت جؤؤؤا اىؤؤؤوعتني تت ؤؤؤو ا  1نؤؤؤدوات   1إ اث   اليىؤؤؤ  الؤؤؤ

 كؤؤور   لثؤؤا جؤؤا عىؤؤ   ؤؤ  نؤؤدوات   ؤؤ  ةؤؤ ور  1(  اًؤؤا  4   ونؤؤدة  جؤؤا اراًؤؤا  الؤؤذاتويني 99ةؤؤ ور إىل 

 ندوات  جا     اإلعاقة الييفىنة الشديد   امليتدلة. 1إىل 

لىدضؤؤج االبتىؤؤاعي  الؤؤ  جج الي بؤؤي  جيفنؤؤاة تيفنؤؤنم الطًؤؤل  فاي لؤؤد ارس ات: االتيؤؤار نؤؤتالًورس  ندنؤؤو   جيفنؤؤاة

جملىؤؤؤوعتني يف الؤؤؤذكاء   الدضؤؤؤج االبتىؤؤؤاعي   امنؤؤؤو الى ؤؤؤة  يؤؤؤد الؤؤؤذاتو  الدتؤؤؤا ج:  ةؤؤؤارت إىل  بؤؤؤوس فؤؤؤ  ق سالؤؤؤة  ؤؤؤني ا

 تطينق لى  جج.

 Lise Fox & Pamela Buschbacher (1003 )دراسة ليز فوكس وابميال بوكاشري  -5

 Postive Behavior Support PBSك سعم اللىوكنات اإلجيا نة اااد): انت د

 يد . جدى براه يف اكتلاب الطًل الذاتو  مل ارات بد

  Non- Verbalً نني  اًا  غا ة 3   اضط اب  ن ب     اًا      توحد  اًل 4اليندة: ت ولت جا 

نؤؤؤؤدوات. الدتؤؤؤؤا ج:  ظ ؤؤؤؤ ت  ت تؤؤؤؤاح انابء  املت   ؤؤؤؤني لىطًؤؤؤؤل  ت يىيؤؤؤؤم س ر امللؤؤؤؤتىع  2 -3 عىؤؤؤؤارلم  ؤؤؤؤني 

اسرؤؤة ال ؤؤحنحة   انؤؤت دك  املتحؤؤداث نؤؤاعد الطًؤؤل عىؤؤا ت نؤؤا  نؤؤىوب التواصؤؤل لديؤؤو كىؤؤا نؤؤاعد عىؤؤا تيىؤؤم احمل

 ارنئىة يف احملاسرة.
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 لتنبة ل ؤل جؤا تيفؤدك  ابالاؤ ع عىؤا اىوعؤة جؤا الدرانؤات اللؤا يفة التىؤت الياحثؤة  ت ؤىنم جيفنؤاة لىى ؤارات 

احلناتنة لألاًا  الذاتويني  حىت يلؤتطنع الطًؤل الؤذاتو   ت يتوافؤق جؤع لًلؤو  جؤا ارالؤ يا  للؤاعده عىؤا حتيفنؤق 

 املتطىيؤات ا اصؤة ابمل حىؤة اليى يؤة الؤيت يدتىؤي إلن ؤا    لؤت عؤا ا يؤق اىوعؤة جؤا ارلشؤطة  ارلدا)  احلابات

 املتدوعة:

 -لدراسة:إجراءات ا
ًجين جؤا و40اليندة: تت وت عندة الدرانة جا و ( نؤدة  94 -90( اً   ج ا ني ابالضط اب الذاتو   عى لم الؤ

ور  االضؤؤط اب الؤؤذاتو  لؤؤدي م غؤؤا ج ؤؤحوب  عاقؤؤات ( سربؤؤة  كؤؤاء  جؤؤا الؤؤذك20 للؤؤية  كؤؤا  م ال تيفؤؤل عؤؤا و

 الؤؤؤ ى. يؤؤؤتم تيفلؤؤؤنى م ابلتلؤؤؤا   جملىؤؤؤوعتني  حؤؤؤدمها ع يينؤؤؤة  ارالؤؤؤ ى ضؤؤؤا طة ك مت تطينؤؤؤق  س ات الدرانؤؤؤة   لؤؤؤت 

 حللاب صدق  ريات امليفناة 

 إب اءات  عداس امليفناة:

  إعؤداس امليفنؤاة  يؤد  الطؤوات لؤي عىؤا قاجت الياحثؤة  عؤداس  سا  الدرانؤة  لؤي جيفنؤاة امل ؤارات احلناتنؤة  قؤد جؤ

 الدحو انيت:

االاؤؤؤؤ ع عىؤؤؤؤا اراؤؤؤؤ  الدمب يؤؤؤؤة  الؤؤؤؤرتااث اللؤؤؤؤن ولوبي ا اصؤؤؤؤة ابمل ؤؤؤؤارات احلناتنؤؤؤؤة عاجؤؤؤؤة  امل ؤؤؤؤارات احلناتنؤؤؤؤة  -(9و

 لألاًا  الذاتويني الاصة.

حلناتنؤؤة لألاًؤؤا  ( قاجؤؤت الياحثؤؤة  بؤؤ اء جلؤؤح لىيحؤؤواث  الدرانؤؤات الي  نؤؤة  اربدينؤؤة الؤؤيت تدا لؤؤت امل ؤؤارات ا4و

الذاتويني  جا ال   لذه الدرانات انتطاعت الوصو  إىل عدس جا امليفاين  الؤيت انؤت دجت يف قنؤاة 

 تىت امل ارات احلناتنة عىا الوبو التايل:

 (.9194جيفناة اللىوط الت نًي:         إعداس: فار ق صاسق و -

 (.9114ً  وجر  إعداس: صًوت ف ج   لد        جيفناة اللىوط التوافيفي:  -

 ليفؤؤؤد  فؤؤؤاست لؤؤؤذه امليفؤؤؤاين  الياحثؤؤؤة يف التيؤؤؤ ) عىؤؤؤا املثةؤؤؤ ات ال  نلؤؤؤنة الؤؤؤيت ت ؤؤؤا االعتىؤؤؤاس عىن ؤؤؤا يف ت ؤؤؤىنم 

 امليفناةم  جا ال    لت مت التوصل إىل عدس جا ار ياس ال  نلنة ا اصة ابمل ارات احلناتنة.
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جؤؤؤا الييؤؤؤارات الؤؤؤيت ت ؤؤؤا  ت ييفنلؤؤؤ ا لؤؤؤذا  مت التحديؤؤؤد اإلب ا ؤؤؤي ل ؤؤؤل  يؤؤؤد عىؤؤؤا حؤؤؤد   ك صؤؤؤناغة اىوعؤؤؤة -(3و

 الييدم  راعت الياحثة  ت ت وت صناغة الييارات ج تيطة   ل  يد يف صور  جيلطة  ن ىة   ات ل ة جً وجة.

 ك قاجت الياحثة اب طوات التالنة: -(1و

 حتديد ااد) الياك جا امليفناة يف التي ) عىا امل ارات احلناتنة لألاًا  الذاتويني.

 د   ياس جيفناة امل ارات احلناتنة لألاًا  الذاتويني.حتدي

ت ؤؤؤىنم عؤؤؤدس جؤؤؤا الييؤؤؤارات الؤؤؤيت تتدانؤؤؤم جؤؤؤع ار يؤؤؤاس  اإلبؤؤؤ اءات ل ؤؤؤل  يؤؤؤد جؤؤؤا   يؤؤؤاس جيفنؤؤؤاة امل ؤؤؤارات احلناتنؤؤؤة 

  ك لا جا قيل. لألاًا  الذاتويني جع االنتيالة  ييض الييارات جا امليفاين  اليت مت

  عدس جا  ناتذ  ا اجية يف خت  ؤات عىؤم الؤدً   ال ؤحة الدًلؤنة  حنؤث قاجت الياحثة ابنتط ع ر  -(4و

مت تيفؤؤدمي الييؤؤارات اؤؤم جؤؤع حتديؤؤد عشؤؤ     يؤؤاس  نانؤؤنة جشؤؤتىىة عىؤؤا التي يًؤؤات اإلب ا نؤؤة ل ؤؤل  يؤؤد عىؤؤا حؤؤد   

   لت لىح م عىا عيارات امليفناة جا حنث:

 * جدى جدانية الييارات يف قناة جا صىم امليفناة جا  بىو.

 دى ارتيا  الييار  ابلييد جا حنث املضىوت  ال ناغة  ن ولة امليىن.* ج

* إضؤؤافة    عيؤؤارات ي الؤؤا احمل ؤؤم اؤؤا ارتيؤؤا  ابلييؤؤد    يؤؤ س  ك لؤؤا يف الييؤؤارات    لؤؤت إلبؤؤ اء التيؤؤدي ت املدانؤؤية 

 حىت ي يح امليفناة صاحل ا لىتطينق املنداجل.

  ليفد  نً ت لذه ا طو  عا التايل:

 صناغة  يض الييارات. تيديل يف -

 جا احل اك كحد  سىن. %10انتيياس الييارات اليت   حت ل عىا للية اتًاق  -

 إضافة  يض الييارات اليت ر   احمل ىني ض  ر  إضافت ا. -

 هبؤؤذه ال نًنؤؤة بكؤؤدت الياحثؤؤة  ت كؤؤل الييؤؤارات الؤؤيت اةؤؤتىل عىن ؤؤا امليفنؤؤاة لؤؤي عيؤؤارات جوضؤؤوعة  اثىؤؤة لىييؤؤد. 

 ت عيارات امليفناة مت توزيي ا كالتايل: عىا  لت فإ

 (.94 -9ج ار  غلل النديا قيل   يد اركل: والييار  جا  -

 (.41 -93ج ار  تدا   الطياك ابمليىيفة  ط ييفة صحنحة: والييارات  -
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 (.31 -44ج ار  ت تنم  تدمبنم احلب    يد االلت اء جا اليىل: والييارات جا  -

 (.13 -34ثل امليفص  الل ني: والييارات جا ج ار  انت داك  يض انالت ج -

 (.42 -11ج ار  عىل جش  ب  لنل وع ا ال تيفا (: والييارات جا  -

ًبابة: والييار  جا  -  (.19 -49ج ار  تدا   جش  ب جا ال

 (.21 -11ج ار  عىل نالد يتش: والييارات جا  -

 (92 -22ج ار  غلل امل   : والييارات جا  -

 (.11 -99ك التىنًوت: والييارات جا ج ارات انت دا -

ً     فداء املدرنة: والييار  جا  -  (.909 -12ج ار  تدمبنف حدييفة املد

حبنؤؤؤث ( عيؤؤؤار   ضؤؤؤيت عىؤؤؤا تؤؤؤدرج ر رؤؤؤي 909 دؤؤؤا ء عىؤؤؤا تيؤؤؤدي ت ارنؤؤؤاتذ  احمل ىؤؤؤني  صؤؤؤيح امليفنؤؤؤاة و -(1و

 سر ا(.ت وت االنتبا ة ل ل عيار   حدى االنتباابت: وغالي ا  إىل حد جا   

ك  عؤؤؤدت الياحثؤؤؤة جًتؤؤؤاح الؤؤؤاص لت ؤؤؤحنح امليفنؤؤؤاةم فيفؤؤؤد  عطؤؤؤت ل ؤؤؤل انؤؤؤتبا ة جؤؤؤا لؤؤؤذه االنؤؤؤتباابت  -(2و

 الث اث  ز    حبنث بالذ الدربات:

 ( سربات.3االنتبا ة غالي ا: و -

 ( سربة.4االنتبا ة إىل حد جا: و -

 ( سربة.9االنتبا ة  سر ا: و -

 ارات احلناتنة لىطًل الذاتو : ا  ا ص اللن وجرتية مليفناة امل  -(9و

 #صدق املقياس:

 لىتحيفق جا صدق امليفناة انت دجت الياحثة ال دق املدطيفي   االتلاق الداالىي.

 Logical Validityالصدق املنطقي:  -

قاجؤؤؤت الياحثؤؤؤة  يؤؤؤ   امليفنؤؤؤاة عىؤؤؤا اىوعؤؤؤة جؤؤؤا ارنؤؤؤاتذ  املت   ؤؤؤني يف اؤؤؤا  عىؤؤؤم الؤؤؤدً   ال ؤؤؤحة الدًلؤؤؤنة 

 اء عىا توبن اهتم قاجت الياحثة حبذ)  تيديل  يض الييارات حلم آراء ارناتذ  احمل ىني. الرت ويني    د
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 Internal Consistency Validityاالتساق الداخلي:  -

مت حلاب التبال  الداالىي لىىيفناة عا ا يق حلاب جياجل االرتيا   ني سربؤات ارفؤ اس عىؤا كؤل عيؤار  جؤا 

 لىييد الذ  تدتىي إلنو. عيارات امليفناة  الدربة ال ىنة

 (1جدول )

 (10االتساق الداخلي لعبارات مقياس املهارات احلياتية لألطفال الذاتويني )ن = 

مهارة غسل اليدين قبل 
 وبعد األكل

مهارة تناول الطعام 
مهارة استخدام بعض  مهارة ترتيب احلجرة ابملعلقة

 اآلالت

 رقم العبارة
معامل 
 رقم العبارة االرتباط

ل معام
 رقم العبارة االرتباط

معامل 
 رقم العبارة االرتباط

معامل 
 االرتباط

9 04144 93 04199 44 04341 34 04433 
4 04409 91 04144 41 04194 31 04141 
3 04493 94 04331 42 04123 32 04199 
1 04129 91 04114 49 04149 39 04124 
4 04341 92 04129 41 04324 31 04311 
1 04191 99 04401 30 04111 10 04314 
2 04194 91 04412 39 04449 19 04141 
9 04311 40 04341 34 04322 14 0.149 
1 04112 49 04332 33 04404 13 04194 
90 04193 44 04114 31 04314 - - 
99 04314 43 04134 - - - - 
94 04190 41 04310 - - - - 

 

مهارة عمل مشروب 
 بسيط

روب من مهارة تناول مش
 الزجاجة أو الكانز

 مهارة غسل املالبس مهارة عمل ساندوتش

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

11 04141 49 04134 11 04312 22 04412 
14 04191 41 04311 20 04419 29 04144 
11 04341 10 04441 29 04409 21 04449 
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12 04329 19 04412 24 04193 90 04412 
19 04341 14 04499 23 04129 99 04434 
11 04144 13 04134 21 04140 94 04123 
40 04123 11 04194 24 04399 93 04102 
49 0.311 14 04194 21 04321 91 04344 
44 04194 11 04311   94 04191 
43 04311 12 04401   91 04349 
41 04494 19 04144   92 04321 
44 04344       
41 04112       
42 04190       

 

 مهارة تنظيف حديقة املنزل مهارة استخدام التليفون
 معامل االرتباط رقم العبارة تباطر معامل اال رقم العبارة
99 04114 12 04113 
91 04102 19 04104 
10 04409 11 04340 
19 04329 900 04391 
14 04311 909 04124 
13 04144   
11 04194   
14 04191   
11 04343   
 04491(= 0404  و04494(= 0409جلتوى الداللة عدد و

 (.0409اللا ق  ت مجنع قنم جياج ت االرتيا  سالة إح ا ن ا عدد جلتوى ساللة و ا د   يتضح جا

 تيا   ني سربات ارف اس عىا الدربة ال ىنة لىييد  الدربة ال ىنة لىىيفناة.ك قاجت الياحثة  جياس جياجل االر 
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 (1جدول )

 (10معامالت االتساق الداخلي ألبعاد املقياس والدرجة الكلية )ن= 

 معامل االرتباط األبعاد معامل االرتباط األبعاد

 04194 ج ار  غلل النديا قيل   يد اركل
ًبابة  ج ار  تدا   جش  ب جا ال

 04139    ال الً

 04494 تشيج ار  عىل نالد   04421 ج ار  تدا   الطياك ابملىييفة
 04113 ج ار  غلل امل    04141 ج ار  ت تنم احلب  

 04299 ج ار  انت داك التىنًوت 04204 ج ار  انت داك  يض انالت
ً  04444 ج ار  عىل جش  ب  لنل  04432 ج ار  تدمبنف حدييفة املد

 (.0409و ا د   اللا ق  ت مجنع قنم جياج ت االرتيا  سالة إح ا ن ا عدد جلتوى ساللةيتضح جا 

 #ريات امليفناة:

ك  ليؤا،   ا ييفؤة إعؤاس  تطينؤق امليفنؤاة  ًاصؤل زجؤين قؤدره   -انت دجت الياحثؤة حللؤاب ريؤات امليفنؤاة ا ييفؤة  لًؤا

  نيوعني  ني التطينيفني ار    الثاجل   ا د   التايل يوضح  لت:

 (3جدول )

 كرونباخ وطريقة إعادة تطبيق املقياس  -قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا

 (30إعادة التطبيق )ن=  (00ألفا كرونباخ )ن=  األبعاد
 04294 04241 ج ار  غلل النديا قيل   يد اركل

 04201 04114 ج ار  تدا   الطياك ابمليىيفة
 04111 04119 ج ار  ت تنم احلب  

 04112 04131  داك  يض انالتج ار  انت
 04114 04142 ج ار  عىل جش  ب  لنل

ًبابة  ج ار  تدا   جش  ب جا ال
 04241 04203    ال الً

 04203 04111 ج ار  عىل نالد يتش
 0.194 04419 ج ار  غلل امل   

 04132 04149 ج ار  انت داك التىنًوت
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 ً  04149 04143 ج ار  تدمبنف حدييفة املد
 04244 04231 بة ال ىنة لىىيفناةالدر 

(  اا جييىدا 0409جياج ت الثيات سالة إح ا ن ا عدد جلتوى ساللة و يتضح جا ا د   اللا ق  ت مجنع قنم

 لثق يف ريات امليفناة.

 وعيارات جيفناة امل ارات احلناتنة لدى اراًا  الذاتويني(

 اندرًا إىل حد ما غالًبا العبارات البعد م
9. 

غلل ج ار  
النديا قيل 
   يد اركل

    يتى ا الطًل جا التوبو  حنة ال ديور
    يتى ا الطًل جا فتح ال ديور .4
    يتى ا الطًل جا اإلجلاط ابل ا وت .3
    يتى ا الطًل جا جد الند ابل ا وت  حنة املاء .1

يتى ا الطًل جا حت يت ال ا وت  ني النديا ليىل  .4
    ال غو 

1. 
يتى ا الطًل جا يتى ا الطًل جا  ضع ال ا وت 

    عىا احلو 

ا .2     يتى ا الطًل جا سعت النديا بند 
    يتى ا الطًل جا ةطف النديا .9
    يتى ا الطًل جا قًل صديور املناه .1
    يتى ا الطًل جا اإلجلاط ابلًواة .90
    يتى ا الطًل جا عًنف النديا ابلًواة .99
    يتى ا الطًل جا  ضع الًواة ج ا"ا .94
93. 

ج ار  تدا   
الطياك ابملىييفة 
ابلط ييفة 
 ال حنحة

    يتى ا الطًل جا  الذ املىييفة

91. 
يتى ا الطًل جا جلت املىييفة ابلوضع ال حنح 
ومتلت ابلند النىىن  ث رة  صا ع: الليا ة  اإلهباك 

  الونطا( تشيو اإلجلاط ابليفىم.
   

    يتى ا الطًل جا تيف يم املىييفة جا الطيق .94

يتى ا الطًل جا جلء امليىيفة ابلطياك و ش ل  .91
 جلطح(
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    يتى ا الطًل جا رفع املىييفة  دً  الوضع إىل الًم .92
    يتى ا الطًل جا فتح الًم فتحة جدانية .99

يتى ا الطًل جا إسالا  املىييفة املىىث  ابلطياك  .91
 لًمساالل ا

   

يتى ا الطًل جا غىق الشًتني عىا امليىيفة املىىث   .40
    ابلطياك

    يتى ا الطًل جا نحم املىييفة جا الًم .49
    يتى ا الطًل جا إعاس  املىييفة إىل الطيق .44
ا .43     يتى ا الطًل جا جضغ الطياك بند 
    يتى ا الطًل جا  ىع الطياك .41

44. 

ج ار  ت تنم 
 تدمبنم احلب   
 يد االلت اء 
 جا اليىل

يتى ا الطًل جا مجع الدًاتت  الييفات جا عىا 
    ارر 

    يتى ا الطًل جا  ضع امل ى ت يف نىة الدًاتت .41

م ارس ات امللت دجة يف نيتى ا الطًل جا ت ت .42
 اليىل عىا حلم ج ات  ضيو.

   

ا"ا يتى ا الطًل جا  ضع كل  سا  يف ج  .49
    امل  ص اا

    يتى ا الطًل جا إحضار وامل دلة الند ية( امليفشة .41
    يتى ا الطًل جا كد  احلب   .30
    يتى ا الطًل جا عىنع اليفىاجة عدد الياب .39
    يتى ا الطًل جا اإلجلاط اب ار ) .34

يتى ا الطًل جا  ضع اليفىاجة عىا ا ار )  .33
    شةابنت داك امليف

    يتى ا الطًل جا  ضع اليفىاجة يف نىة امل ى ت .31

 داك ج ار  انت .34
 يض انالت 

ل امليفص ثج
 ني الل 

يتى ا الطًل جا إحضار الل ني و  نتنت 
 الاصة ابلتى يا(

   

31. 
يتى ا الطًل جا جلت الل ني ابلند النىىن جا 

    الند ابلط ييفة ال حنحة
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لت قطية جا الًاك ة وبوافة( يتى ا الطًل جا ج .32
    ابلند النل ى

    يتى ا الطًل جا  ضع الل ني عىا الًاك ة .39

يتى ا الطًل جا الض ل عىا الل ني ليفطع  .31
    الًاك ة

    يتى ا الطًل جا ت  ار احملا الت جع ا نار    غاه 10
    يتى ا الطًل جا تيف يم امليفص جا اليفىاش .19
     ا الطًل جا فتح امليفص  لو ابلند النىىنيتى .14

يتى ا الطًل جا قص قطية جا اليفىاش ابنت داك  .13
 امليفص

   

يتى ا الطًل جا إحضار ارس ات  ا اجات ال زجة   .11
    لمبنًة  ج تية

14. 

ج ار  صدع 
جش  ب  لنل 
وع ا   تيفا / 

 الىنىوت(

    يتى ا الطًل جا تدا   ال تيفالة
    يتى ا الطًل جا غلل ال تيفالة .11

يتى ا الطًل جا اإلجلاط ابلل ني  ط ييفة  .12
    صحنحة

19. 
يتى ا الطًل جا ةط  ال تيفالة ل ًني  ط ييفة 

    صحنحة

    يتى ا الطًل جا جلت الد ف   تيفالة ابلند النىىن .11
    يتى ا الطًل جا اإلجلاط ابلي ار  .40
    جا جلت الي ار  ابلند النل ىيتى ا الطًل  .49

44. 
يتى ا الطًل جا  ضع ال تيفالة عىا الي ار  

     يفيضة الند

يتى ا الطًل جا حت يت ال تيفالة تند ا  يلار ا عىا  .43
    الي ار 

    يتى ا الطًل جا عىنع الي ا يف س رق .41
    يتى ا الطًل جا إضافة الل   .44
    ل جا التيفىنم ابمليىيفة لنذ ب الل  يتى ا الطً .41
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    يتى ا الطًل جا صم الي ا يف كوب التيفدمي .42
49. 

ج ار  تدا   
جش  ب جا 
ًبابة     ال

 ال الً

    يتى ا الطًل جا ا ىوة ابعتدا 
ًبابة ابلند النىىن .41     يتى ا الطًل جا  الذ ال
ًبابة إىل الًم .10     يتى ا الطًل جا رفع ال

ًبابة جع  .19 يتى ا الطًل جا ضم الًم عىا فولة ال
ًء ف اغ جا الًولة.  ت ط ب

   

ًبابة رعىا  نل عىا الًم .14     يتى ا الطًل جا رفع ال
    يتى ا الطًل جا ن م املش  ب ساالل الًم حبذر .13
ًبابة جا عىا الًم .11     يتى ا الطًل جا رفع ال
    الًم عىا املش  ب يتى ا الطًل جا غىق .14
    يتى ا الطًل جا  ىع املش  ب .11

ًبابة عىا ال ندنة  .12 يتى ا الطًل جا إعاس  ال
    وصندنة التيفدمي(

    يتى ا الطًل جا االنتى ار  الت  ار يف اليىل .19
11. 

ج ار  عىل 
 نالد تش

    يتى ا الطًل جا اإلجلاط اب يً

لاط ابلل ني  ط ييفة يتى ا الطًل جا اإلج .20
 صحنحة

   

تش  جل و ابلند ييتى ا الطًل جا فتح اللالد   .29
    النل ى

    يتى ا الطًل جا اإلجلاط اب نب  ط ) الل ني .24
    يتى ا الطًل جا  ضع الل ني عىا املا د  .23
    يتى ا الطًل جا  ضع الل ني عىا املا د  .21
    اللالد يتش يف ايق التيفدمييتى ا الطًل جا  ضع  .24
    تشييتى ا الطًل جا ت  ار عىل اللالد   .21
ج ار  غلل  .22

امل    
اليلنطة 
ا وارب/ 

    يتى ا الطًل جا إحضار ايق ال لنل

يتى ا الطًل جا إحضار ال ا وت امللت دك يف  .29
    ال لنل

     عىا حلم يتى ا الطًل جا ت تنم امل   .21
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جدديل قىاش.. 
 اخل

 غلنى ا.
    يتى ا الطًل جا فتح صديور املناه. .90
    يتى ا الطًل جا غى  امل    يف جاء ال لنل. .99
    يتى ا الطًل جا  ضع امللاحنق املدمبًة .94
    يتى ا الطًل جا سعت امل     ني راحيت الند .93
    يتى ا الطًل جا ت  ار الدعت .91
    ي  ابملاء اليارسا الطًل جا ةطف املىيت ى .94
    يتى ا الطًل جا ع   امل     ني راحيت الند .91

يتى ا الطًل جا  ضع امل    الدمبنًة يف ايق  .92
    لمبنف

99. 

ج ار  انت داك 
 التىنًوت

    يتى ا الطًل جا اإلجلاط ابلتىنًوت
    يتى ا الطًل االت ا   و .91
    طًل جا رفع تاعة التىنًوتيتى ا ال .10

يتى ا الطًل جا  ضع الليا ة عىا     رقم جا  .19
    الشىا  إىل النىني

    يتى ا الطًل جا الض ل عىا ال قم ار   .14

13. 
يتى ا الطًل جا ت  ار الض ل عىا ابقي اررقاك 

    ابلرتتنم جا الشىا  إىل النىني

    فع تاعة الط ) انال يتى ا الطًل جا التمبار ر  .11
    يتى ا الطًل جا اليدء  ليفاء التحنة .14
    يتى ا الطًل جا التمبار ال س .11
12. 

ج ار  تدمبنف 
  ً حدييفة املد
    فداء املدرنة

    يتى ا الطًل جا الذلاب إىل احلدييفة    الًداء
    يتى ا الطًل جا االعاه  حنة اليفىاجة .19
    لطًل جا عىنع اليفىاجةيتى ا ا .11
    يتى ا الطًل جا االعاه  حنة نىة امل ى ت .900
    يتى ا الطًل جا  ضع اليفىاجة يف اللىة .909
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 األهمية النظرية للمقياس:
ي ؤؤتم لؤؤذا امليفنؤؤاة  وضؤؤوع لؤؤو  مهنؤؤة جؤؤا الوب ؤؤة الدمب يؤؤة حنؤؤث  "ؤؤا يىيفؤؤي الضؤؤوء عىؤؤا االفتيفؤؤار يف امل ؤؤارات احلناتنؤؤة 

ى اراًا  الذاتويني    اليت عيى م غا قؤاسريا عىؤا االعتىؤاس عىؤا الؤدً   كؤذلت الؤدالو  يف إقاجؤة ع قؤات لد

ً     املدرنؤؤة    اجملتىؤؤع   ؤؤًة عاجؤؤة  فيىؤؤا الؤؤ غم جؤؤا  يف  تًؤؤاع ت جشؤؤيية جؤؤع انالؤؤ يا احملنطؤؤني  ؤؤو نؤؤواء يف املدؤؤ

يني يف اجملتىيؤات ال   نؤةم إال  ت اليحؤواث  الدرانؤات تدوع ح كة اليحث اليىىي  التب يا يف اؤا  اراًؤا  الؤذاتو 

 تدىنة امل ارات احلناتنة لدي م. يف اجملتىيات الي  نة قىنىة يف تدا اا لى اجج اإلرةاسية يف

كىا  ت لذا امليفناة قد يل م يف زتس  رصند امليفاي  املتواف   لألاًا  الؤذاتويني. يف تدىنؤة امل ؤارات احلناتنؤة لؤدى 

 ئة.لذه الً

كذلت احلابة إىل جيفناة لتحديد امل ارات احلناتنة اذه الًئة  ا يتىشا جع ا  ا ص الدىا نة اثالء اراًؤا  يف 

ً  لىطًل كىا تلاعده يف االعتىاس عىا الدً   جثل لذه امل حىة اليى ية اااجة اليت تمب   فن ا جيا  الش  نة املىن

   هبا الوالديا.يالض و  الدًلنة اليت يشييفىل جا  س ت احلابة مللاعد  ارال يا اا

 األهمية التطبيقية للمقياس:
ابكتلؤاب تتحدس  مهنة لؤذا امليفنؤاة فنىؤا ييفدجؤو جؤا رليؤة عىىنؤة  تطينيفنؤة يف اؤا  تؤدريم  تدىنؤة الطًؤل الؤذاتو  

تنؤة ملؤا اؤا جؤا  يض امل ارات جع توظنف قدراتو يف ج حىة جا  لم ج احل الدىو  الاصة فنىؤا يتيىؤق ابمل ؤارات احلنا

 برا  اضح عىا اارنة احلنا  االنتيف لنة لىطًل الذاتو  عا ا يق:

 * ارتيا  ارلشطة اليت ييفدج ا امليفناة لىطًل الذاتو   ىارنات   نالنم احلنا  النوجنة.

ًؤؤا  * انؤؤت داك  لشؤؤطة الؤؤ  جج كننؤؤاة يف اكتلؤؤاب امل ؤؤارات احلناتنؤؤة حنؤؤث  ت لؤؤذه ارلشؤؤطة حتؤؤ ط س افؤؤع ارا

ًلم عىا الدشا   اكتلاب تىت امل ارات.  لىتيىم  حتً

ً يؤؤد الطًؤؤل ابمل ؤؤ الينئؤؤة جؤؤع ر ؤؤل  لشؤؤطة الؤؤ  جج ابلينئؤؤة حؤؤىت يضؤؤًي  يفارات ارنانؤؤنة الؤؤيت يتياجؤؤل هبؤؤا *  مهنؤؤة ت

 عىن ا اا ع املوضوعنة  الواقينة.

ًجؤات( ا اصؤة   ؤل اًؤل عىؤا حؤد  * الرتكنً عىا كؤل اًؤل  ت ؤ ار عىىنؤة التيىؤنم جؤع االلتىؤاك ابملشؤ  ت والى

ًيً تيىىو.   اليىل عىا ت  ار تيىنم الطًل لىى ارات اليت قد نيق لو  ت تيىى ا هبد) تي
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* إفاس  امل تىني  امل ت ني يف لذا اجملا   ا يلاعدلم عىا التيفىنل جؤا برؤاات اإلصؤا ة ابليبؤً الؤذ  يؤثر  عىؤا 

جؤؤا حدتؤؤو    ع بؤؤو يف ج احىؤؤو ار ىل حؤؤىت يلؤؤتطنيوت اراًؤؤا  يف  ؤؤدء حنؤؤاهتم  الؤؤذ  ت ؤؤا الت ًنؤؤف 

 الت نف جع جتطىيات احلنا .

 أمساء السادة احملكمني ألدوات املدرسة

 اجلامعة الوظيفة االسم  م
 باجية عني مش   نتا  ال حة الدًلنة   ىنة الرت نة  .س/ إ  النم عند .9
ًيً .4  باجية عني مش  رانات اليىنا لىطًولة نتا  عىم الدً   ي د الد  .س/ إااجي عيد الي
 .س/  ط ة حافظ  .3

  ط ة
 باجية اليفال    نتا  اليىوك الدًلنة  عىند كىنة رت  اراًا 

 .س/ الالد عيد ال ازق  .1
 الدبار

 باجية اليفال   باجية اليفال   - نتا   ر ن  قلم اليىوك الدًلنة

 باجية عني مش  اعد   ىنة الرت نة نتا  الرت نة ا اصة املل  .س/ هتاجل عثىات .4
 باجية عني مش   نتا   ر ن  قلم ت  نة اًل   ىنة اليدات  .س/ ناجنة جونا .1
 باجية عني مش   نتا  عىم الدً  االبتىاعي   ىنة اليدات  .س/ نيد عيد ال  ا .2
 ني مش باجية ع  نتا  عىم الدً   ي د الدرانات اليىنا لىطًولة  .س/ نيدية هباسر .9
 باجية حىوات  نتا  ال حة الدًلنة   ىنة الرت نة  .س/ ن ا  جني .1
 باجية عني مش   نتا  عىم الدً    ىنة اليدات  .س/ لينىة  جني   و زيد .90
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 املراجع:
 (: الطم الدًلي  املش  ت الدًلنة  الي ج  اليفال   س.ت9119. دىوس عيد ال  ا  وس  و9

(: الطًؤؤؤؤل التوحؤؤؤؤد  يف ارنؤؤؤؤ    اإلنؤؤؤؤ ددرية  امل تؤؤؤؤم اليىىؤؤؤؤي لىدشؤؤؤؤ  4000  ؤؤؤؤو اللؤؤؤؤيوس و.  سيؤؤؤؤة إ ؤؤؤؤ النم 4
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