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 ٢ ة789 – ةيمويلا ةاي23ا 01 لفطلا ةكراشم سايقم

 )تاذلاب ءانتعالا ءزج(

 :فصولا

اماع١٢ ��إ ر�ش ١٨ رمعلا نم نNغلابلا لافطألا يدلاو لبق نم أبعu ةيمويلا ةايrsا pq لفطلا ةكراشم سايقم نم ءزج وg تاذلاب ءانتعالا 
ً

 لثم تاذلاب ءانتعالا ةطش�أ pq لفطلا ءادأ مييقتو فصول كلذو 

 .س�الملا ءادتراو ل�ألا

Hنيدلاولل تاميلع: 

• uُأبع� نأ نسحتس gنمم ةياعرلا يمدقم وأ لفطلا يادلاو لبق نم ةناب�سالا هذ uايموي لفطلا عم نوش�ع
ً

اديج ھنوفرعu ثيحب 
ً

.  

اضيأ  .ةطش�ألا عيمج لامكإ عيطتسu نأ كلفط نم عقوتن ال اذ�لو ،ةيمويلا ةطش�ألاب مايقلا نوملعتي نيذلا لافطألل ةناب�سالا هذg مدختس� •
ً

 وأ نيدلاولا نم ةدعاسملا بلطتت دق ةطش�ألا ضع� 

    .لفطلا ةمالس نامضل ةدعاسملا بلطتت دق ةطش�ألا ضع� نأ ��إ ةفاضإلاب ةياعرلا يمدقم

  .ةطش�ألاب مايقلل ةصاخ تادعم مادختسال كلفط جاتحي نأ لوبقم رمأ اذgو ةطش�ألا كلتب مايقلل رئابج وأ ®¬ملا �»ع مgدعاس� ةز�جأ وأ ةصاخ تادعم نومدختسu دق لافطألا ضع� نأ ملع� •

• gكلفط ةكراشم ةيفيك نع لاؤس ١٨ نمضتت ةناب�سالا هذ pq لا ةطش�ألا±® uس�الملا ءادتراو ل�ألا لثم ھسفنب ا´³ف لفطلا ®²تع. gتارايخ )٥( كان pq اr·لود pq ا´¹م رايتخالا نكمي ®±لاو لفسألا 

 :ةلئسألا �»ع ةباجإلا دنع رابتعالا نNع pq اgذخأل نNت�س�ئر نNتركف كانg نأ دجتس هاندأ تارايS¼ل فصولا ةءارق دنع .ةلئسألا �»ع ةباجإلل

o gةدعاسم كلفط جاتحي ل ¾Sلاب مايقلل رخآ صQ؟طاش 

o gلاب كلفط موقي لQ²عمب ،تقولا مظعم طاشÅ gل uلاب مايقلا نم كلفط عيطتسQامئاد طاش
ً

 ؟لاوحألا ضع� ءانÆتساب 

 

 فصولا راي29ا

 نايحألا مظعم هدحول طاشQلاب موقي ٥
 ضع� ءانÆتساب ،ةفلتخم فقاوم pqو مويلا لاوط رخآ صS¾ نم ةيندب ةدعاسم �»ع لوصrsا نود طاشQلاب لفطلا موقي

 .)rÉا ،لفطلا بع� ،تقولا قيض ،لثم( ةردانلا تالاrsا

 نايحألا ضعY هدحول طاشQلاب موقي ٤
 طاشQلاب مايقلا عيطتسu ال ھنكلو نايحألا ضع� رخآ صS¾ نم ةيندب ةدعاسم �»ع لوصrsا نود طاشQلاب لفطلا موقي

امئاد ھسفنب
ً

 .)rÉا ،ةي�فش تا´³جوت بلطتي ،تالاrsاو فورظلا عيمج pq س�ل ،لثم( 

 ةدعاسملل جاتحي ھنكلو هدحول طاشQلا نم ءزجب موقي ٣

 طاشQلا ءازجأ ضعبل
 .طاشQلا مامتإل رخآ صS¾ نم ةيندب ةدعاسمل جاتحي ھنكلو هدحول طاشQلا نم ءزجب موقي

 طاشQلا لماËب مايقلل رخآ صS¾ نم ةيندبلا ةدعاسملل لفطلا جاتحي طاشQلا لماeب مايقلل نوعلل جاتحي ھنكلو ةدعاسملاب موقي ٢

 .لفطلل طاشQلاب موقي ةياعرلا مدقم .طاشQلاب لفطلا موقي ال طاشQلاب موقي ال ١
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 تاراي29ا                

 نايحألا مظعم هدحول طاشQلاب موقي .٥
 نايحألا ضع� هدحول طاشQلاب موقي .٤
 طاشQلا ءازجأ ضعبل ةدعاسملل جاتحي ھنكلو هدحول طاشQلا نم ءزجب موقي .٣
 طاشQلا لماËب مايقلل نوعلل جاتحي ھنكلو ةدعاسملاب موقي .٢
 طاشQلاب موقي ال .١

 ؟ةيلاتلا ةطش7ألاب كلفط موقي لi :برشلاو لfألا
 ؟)تxوكسwلا لثم ةرشابم ديلاب لfؤت qrلا تابجولا( ھسفنب ةفيف29ا تابجولا لfأي .١
 .ھمفل ھمظعم لوصوو ماعطلا نم ليلقلا طوقس عم ھسفنب ةفيف;:ا تابجولا ل5أي لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

 ؟ةكوشلاو ةقعلملاf ةدئاملا تاودأ مادختساب ةبلص ةمعطأ لfأي .٢
 .ھمفل ھمظعم لوصوو ماعطلا نم ليلقلا طوقس عم ةدئاملا تاودأ مادختساب ھسفنب ةبلصلا تابجولا ل5أي لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

 ؟ةكوشلاو ةقعلملاf ةدئاملا تاودأ مادختساب )ةسور�ملا سطاطبلاو ،ةيبل�ملاو ،حافتلا ةصلص لثم( ةبلصلا ھبش ةمعطألا لfأي .٣
 .ھمفل ھمظعم لوصوو ماعطلا نم ليلقلا طوقس عم ةدئاملا تاودأ مادختساب ھسفنب ةبلصلا ھبش تابجولا ل5أي لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

  ؟ةقعلملا مادختساب ھسفنب )ة�روشلا لثم( ةلئاسلا ةمعطألا لوان�ي .٤
 .ھمفل ھمظعم لوصوو ماعطلا نم ليلقلا طوقس عم ةقعلملا مادختساب ھسفنب ةلئاسلا تابجولا لوانWي لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

 ؟قلغم سأf وأ ةعاضرلا نم برش� .٥
 .لئاسلا نم ليلقلا طوقس عم ھسفنب قلغم سأ5 وأ ةعاضر نم برش\و كسمZو ذخأي لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا
 قلغملا سأeلا وأ ةعاضرلا نم برشلا نع فقوت كلفط ناf اذإ انi ةمالع عض )  (

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

 ؟حوتفم سأf نم برش� .٦
 .لئاسلا نم ليلقلا طوقس عم ھسفنب حوتفم سأ5 نم برش\و كسمZو ذخأي لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
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 تاراي29ا                 

 نايحألا مظعم هدحول طاشQلاب موقي .٥
 نايحألا ضع� هدحول طاشQلاب موقي .٤
 طاشQلا ءازجأ ضعبل ةدعاسملل جاتحي ھنكلو هدحول طاشQلا نم ءزجب موقي .٣
 طاشQلا لماËب مايقلل نوعلل جاتحي ھنكلو ةدعاسملاب موقي .٢
 طاشQلاب موقي ال .١

 ؟ةيلاتلا ةطش7ألاب كلفط موقي لi :سYالملا ءادترا

 ؟مس�2ا نم يولعلا ءز�2ا سYالم علخ .٧
  .باopلاو ،قطقطلاو ،ةرزألا لثم لفقو حتفل جاتحي يذلا ھصيمق علخ عيطتسe لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

 ؟مس�2ا نم يولعلا ءز�2ا سYالم ءادترا .٨
  .باopلاو ،قطقطلاو ،ةرزألا لثم لفقو حتفل جاتحي يذلا ھصيمق ءادترا عيطتسe لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

 ؟مس�2ا نم �1فسلا ءز�2ا سYالم علخ .٩
 .باopلاو ،قطقطلاو ،ةرزألا لثم لفقو حتفل جاتحي يذلاو )wxنأ تنا5 نإ ةرونتلا( لاورسلا / لاطنبلا علخ عيطتسe لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

 ؟مس�2ا نم �1فسلا ءز�2ا سYالم ءادترا .١٠
  .باopلاو ،قطقطلاو ،ةرزألا لثم لفقو حتفل جاتحي يذلا )wxنأ تنا5 نإ ةرونتلا( لاورسلا / لاطنبلا ءادترا عيطتسe لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

 ؟قاسلا وأ مدقلا ة��بج كلذ لمش�و ،ءاذ23او برو�2ا ءادترا .١١
 .قاسلا وأ مدقلا ة|}بجو ،لابp:او ،قصاوللا لثم لفقو حتفل جاتحي يذلا ءاذp:او بروz:ا ءادترا عيطتسe لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
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 تاراي29ا                              
 نايحألا مظعم هدحول طاشQلاب موقي .٥
 نايحألا ضع� هدحول طاشQلاب موقي .٤
 طاشQلا ءازجأ ضعبل ةدعاسملل جاتحي ھنكلو هدحول طاشQلا نم ءزجب موقي .٣
 طاشQلا لماËب مايقلل نوعلل جاتحي ھنكلو ةدعاسملاب موقي .٢
 طاشQلاب موقي ال .١

         ؟ةيلاتلا ةطش7ألاب كلفط موقي لi :نُّي �لاو هايملا ةرود مادختسا
  ؟ھيدي ففجxو لسغ� .١٢

 .ليدانملا وأ ةفش�ملاب لما�لاب ھيدي فيفجتو ،نوباصلا مادختساو ،ءاملا ةيفنح لفقو حتف عيطتسe لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا
١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

     

 :تاظحالم
 

  ؟ھمسج لسغ� .١٣
 .نيديلاو لجرألاو ھجولاو ر�ظلا كلذ �� امب لما�لاب ھمسج لسغل ةجنفسإ وأ ةفش�مو ،نوباصلا مادختسا عيطتسe لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

 ؟ھمسج ففجي .١٤
 .رعشلاو ر�ظلا كلذ �� امب لما�لاب ھمسج فيفجتل ا�مادختساو ةفش�ملل لوصولا عيطتسe لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

    .؟هرعش طشمي .١٥
      .كباشWلا كفو حاجنب هرعش طيشمت عيطتسe لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا
 طاشQلا اذi سرامت ال كتلئاع تناf اذإ انi ةمالع عض )    (

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

 ؟ھنانسأ فظني .١٦
 .ضمضمتي مث ةقدب ھنانسأ فيظنتو ةاشرفلا -,ع نانسألا نو�zم عضو عيطتسe لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

 ؟ليدنملاب ھفنأ ¥8مxو خفني .١٧
 ةيانع� ھجوو ھفنأ فظني مث ليدنم ذخأ عيطتسe لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
 

 ؟هايملا ةرود وأ لافطالا ضاحرم مدختس� .١٨
 .ھس�الم يدترZو ،ھسفن فظني مث ،هايملا ةرود مدختس\و ،ھس�الم علخZو ،هايملا ةرود -�إ با�ذلا عيطتسe لفطلا نأ -,ع لدت ٥ ةجردلا

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
     

 :تاظحالم
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Hةجردلا باسح :§2اعملا تاميلع 

 :ةجردلا باسح

• rsرايعملا ةجردلا باسÏإ ١( ةلئسألا تاجرد عمجا ،ة�� ١٨( 

�اتلا لود·rا مدختساوq رايعملا ةجردلا ديدحتلÏة. 

 ةجرد عض ،"قبطني ال" ١٥ وأ ٥ مقر لاؤس �»ع ةباجإلا تنا� اذإ •

 .لاؤسلا اذ�ل )٥(

  :ةصقانلا تاباجإلا

• uُÑ·اعملا عr·Nنم ليلقتلل نيدلاولا عم سايقملا ةعجارم �»ع ن 

 ءاجرلا ةصقان تاباجإ كانg نا� لاح pqو .ةصقانلا تاباجإلا

   :ةيلاتلا تاميلعتلا عابتا

o نا� اذإ gلاؤس وأ لاؤس كانNبسحا ،ا´³لع بجُي مل ن 

Ôا تارقفلا طسوتم
ُ

 ةميقلا هذg عض مث ا´³لع با·

  .ةصقانلا تاباجإلل

o نا� اذإ gكأ كانÖ× لاؤس نمNال ،ا´³لع بجُي مل ن 

 تاجرد ذخأب ØÙنُي نكلو ةÏرايعملا ةجردلا بسحت

Ôا ةلئسألا
ُ

 تامدS¼ل طيطختلا دنع رابتعالاب ا´³لع با·

 .نيدلاولا ةمدقملا

  :نيدلاولا عم نواعتلا

• uُÑ·ملا ع
ُ

 ،سايقملا pq نادلاولا تاقيلع� ةعجارم �»ع rÚاع

 وأ ةمدrSا عون ديدحت مث م´Ûامامتgاو م´ÛاÏولوأ ةشقانمو

 نأ نكمÏو .ا´³لع NÝك×Üلل نادلاولا ا�جاتحي ®±لا ةدعاسملا

uملا مدختس
ُ

 قيثوتل ةيلاتلا ةحفصلا pq قودنصلا rÚاع

    .م´Ûاظحالم

ةxرايعملا ةجردلا باسح لودج  
 ةجردلا

ةعوم�zا  
 ةجردلا
ةÏرايعملا  

 ةجردلا
ةعوم�zا  

 ةجردلا
ةÏرايعملا  

 ةجردلا
ةعوم�zا  

 ةجردلا
ةÏرايعملا  

 ةجردلا
ةعوم�zا  

 ةجردلا
ةÏرايعملا  

90 100.0 65 57.1 50 47.8 26 29.2 
89 88.6 64 56.5 49 47.2 25 28.1 
88 82.8 63 55.8 48 46.5 24 26.7 
87 79.4 62 55.2 47 45.9 23 25.2 
86 77.0 61 54.6 46 45.3 22 23.4 
85 75.0 60 54.0 45 44.6 21 21.0 
84 73.4 59 53.3 44 44.0 20 17.5 
83 72.0 58 52.7 43 43.4 19 11.7 
82 70.8 57 52.0 42 42.6 18 0.0 
81 69.7 56 51.5 41 41.9   
80 68.6 55 50.9 40 41.3   
79 67.7 54 50.2 39 40.5   
78 66.8 53 49.6 38 39.8   
77 65.8 52 49.0 37 39.0   
76 65.0 51 48.4 36 38.2   
75 64.2 50 47.8 35 37.4   
74 63.4 49 47.2 34 36.6   
73 62.7 48 46.5 33 35.8   

72 61.9 47 45.9 32 34.9   
71 61.2 46 45.3 31 34.0   
70 60.5 54 50.2 30 33.2   
69 59.8 53 49.6 29 32.2   
68 59.1 52 49.0 28 31.2   
66 57.8 51 48.4 27 30.2   

ةيئا´¹لا ةجردلا  
ةÏرايعملا ةجردلا  ةعوم·Ôا ةجردلا    
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:نافرعو ركش  
 .(H133G060254) ةيكÏرمالا ميلعتلا ةرازو pq ليgأتلاو ةقاعإلا ثاحبأل ®²طولا زكرملاو (MOP 81107) ةØsلا ثاحبأل يدنكلا زكرملا نم معدب لافطالا ةياعر ةلو�س سايقم رÏوطتو لمع مت

  .PPT-OMS سايقم رÏوطت Sarah McCoy pqو Robert Palisano نNثحابلا عم ھنواعتل Stephen Haley ثحابلل مgركش اومدقي سايقملا اذg يفلؤم

  .PPT-OMS سايقم نم رصانعلا ضع� �»ع اءانب ةيمويلا ةايrsا pq لفطلا ةكراشم سايقم فيلأت مت

 .تالئاعلاو ،نr·Nاعملا ،لافطالا ليgأت زكارم كلذ لمشñو ثحبلا pq نNكراشملا عيم·r م´ðافرع نومدقي نوفلؤملا

 

 :ةي�رعلا ةQ89لا عجرم

Alghamdi, MS., Chiarello, L., Abd-Elkafy E., Palisano R.,  Orlin , M., McCoy , SW. (2021). Cross-cultural adaptation of the Arabic version of Self-Care Domain of Child 

Engagement in Daily Life and Ease of Caregiving for Children measures. Research in Developmental Disabilities, DOI: doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103853   

 :ةي �لجنالا ةQ89لا عجرم

Fiss A, Chiarello L, McCoy S. Reliability and validity of a revised version of the self-care domain of the Child Engagement in Daily Life Measure. Poster session presented at:  IV 

STEP Conference of the American Physical Therapy Association; 2016, July 14-19; Columbus, OH. URL: https://u.osu.edu/ivstep/poster/abstracts/024_laforme-fiss-et-al/ 

 

:نيدلاولا عم §2اعملا شاقن نم تاظحالم  


