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 االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال وعالقتيا بالقمق واالكتئاب لدى عينات
 من األنماط الفرعية ذوى صعوبات التعمم

 السيد عباس العيسوي ىالباحثة / ىد
 درجة ماجستير اآلداب في قسم علم النفسل

  :مقدمة البحث
ام بةتا اظترًا لعزايتد يعد مجال صعوبات التععمم متن الميتادين الةامتت العتغ يابهتغ ا  عمت

أعتتتداد العذميتتتذ التتتذين يعتتتااون متتتن صتتتعوبات رتتتغ معظتتتم المتتتواد الدرا تتتيت  ول تتتد  طتتتت التتتدول 
المع دمتتتتت  طتتتتوات وبيتتتترم اهتتتتتو ا  عمتتتتام بةتتتتذا الميتتتتدان رور تتتتتت الجةتتتتود وأا تتتت ت الوهتتتتتدات 

يمون األ ذ بيد  ؤ ء العذميذ. و ذه الم وذت عؤرق المجعمعتات المع دمتت  ىالمع صصت هع
متا عممتتك متن إمواايتتات ماديتت  وب تتريت رمتا  تتو الهتال رتتغ المجعمعتات الااميتتت والعتغ عععتترض ب

 (.0202لا ص  ديد رغ موارد ا ا قعصاديت ورغ إمواااعةا الب ريت ) الم  

ورتتتغ  تتتذا الصتتتدد ي تتتير األدم العربتتتوي المععمتتتق بصتتتعوبات التتتععمم إلتتتغ ععتتتدد أامتتتاط 
ت رتتتتغ المجتتتتا ت العربويتتتتت والا  تتتتيت والعصتتتتبيت صتتتتعوبات التتتتععمم اعيجتتتتت لمدرا تتتتات الم ع ي تتتت

لع تتملص صتتعوبات اماويتتت و تتغ عروتتز عمتتغ العمميتتات الا  تتيت األ ا تتيت العتتغ يهعاجةتتا الط تتل 
لمتتععمم م تتل ا اعبتتاه والتتذاورم  والدراك والع ويتتتر والمهتتت. وصتتعوبات التتععمم  األواديميتتت  والعتتتغ 

 عتتتتتابغ وال تتتتت وي والمةتتتتتارات اله تتتتتابغعظةتتتتتر رتتتتتغ ال تتتتتراءم والوعابتتتتتت والعةجوتتتتتت والععبيتتتتتر الو

.(Hallanan, Kauffman & Pullen, 2009)  وع ير الهصاءات رغ الدرا ات األجابيت إلتغ
% رتتغ  تتن الدرا تتت رتتغ المراهتتل التت ذ  لمععمتتيم 6ص3أن ا تتبت عاليتتت متتن األط تتال ععتتراو  بتتين 

متن ا تم  ىأعمت األ ا غ يعااون من صعوبات ععمم  وما وجد أن ا تبت ااع تار ا بتين التذوور
ومتتتتا عتتتترعبط صتتتتعوبات التتتتععمم  (.0204) عبتتتتد الةتتتتادي   %5ص0ااع تتتتار ا بتتتتين الاتتتتا  با تتتتبت

ومتتتتتتتتتتا رتتتتتتتتتتغ درا تتتتتتتتتتات  بالعديتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتن ا  تتتتتتتتتتطرابات الا  تتتتتتتتتتيت م تتتتتتتتتتل ال متتتتتتتتتتق وا وعوتتتتتتتتتتام 
,(Mamerella.2006),(Finkelstein,1995), Jyoti& chaudhary,2015) ومتتتا رتتتغ درا تتتت  )

عتدم قتدرعةم عمتغ عاظتيم ا ا عتال  إلىمن ال مق وا وعوام راجع ( وان معاااعةم 0222)الزاير 
هيتتت  يتتترعبط اجتتتا  األرتتتراد رتتتغ عاظتتتيم اا عتتتا عةم بجتتتودم الصتتتهت الا  تتتيت والج تتتميت واألداء 
األوتتتتاديمغ. بيامتتتتا العجتتتتز رتتتتغ عاظتتتتيم اا عتتتتا عةم ريتتتترعبط بالعديتتتتد متتتتن ا  تتتتطرابات الا  تتتتيت 
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أ تتتتتتتتتارت اعتتتتتتتتتاو  بعتتتتتتتتتض الدرا تتتتتتتتتات   ومتتتتتتتتتا وا تتتتتتتتتطرام ال  صتتتتتتتتتيت وال متتتتتتتتتق وا وعوتتتتتتتتتام
Mihalca&Ternavska,2013),(Davies,2013),(Arthur,2003),)  لتتتتتتذلك رتتتتتتين ا  تتتتتتعراعيجيات

المعرريتتت العتتغ ي تتع دمةا الطتتذم ذوي صتتعوبات التتععمم رتتغ عاظتتيم اا عتتا عةم رتتغ ا  تتعجابت 
عيتتتت لألهتتتدا  الهياعيتتتت ال تتتادطت عمعتتتم دورًا وعوامتتتل و تتتيطت بتتتين الععتتترض لألهتتتدا  الهيا

 (.0200ال مبيت وبين أعراض ال مق وا وعوام)ه يم  
  :مشكمة الدراسة

ت ا رعباتتتتط بتتتين ال متتتق وصتتتعوبات التتتععمم ومتتتا رتتتغ درا تتت ىلتتتإع تتتير بعتتتض الدرا تتتات 
 ت( ممتتتا يعرعتتتم عميتتتت صتتتعوبChristina&Donaldودواالتتتد) "وري تتتعياات درا تتت ( Li,2007"لتتتغ")

 رتتراد.ألل تالا  تتي تالصتته ىاعتتاو  متتدمرم عمتت ىلتتإي ا رتتراد رتتغ عاظتتيم اا عتتا عةم وبالعتتالغ يتتؤد
                        تدرا تتتتتتتتتت  (Finkelstein, 1995)ت ودرا تتتتتتتتت ( 0222)الزايتتتتتتتتتتر ت وهيتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتارم درا تتتتتتتتتت

(Jyoti & chaudhary, 2015) 
 ومتتا وجتتود ارعبتتاط بتتين ا وعوتتام وصتتعوبات التتععمم. ىلتتإ( (Mamerella,2016 تودرا تت

لذا عتال وال متق  تالماظمت توجتود ربتط بتين ا  تعراعيجيات المعرريت ىلتإا ارت بعض الدرا ات 
 تودرا تتتت ((omran,2011عمتتتتران توا وعوتتتتام عاتتتتد ا ط تتتتال والمتتتترا  ين والرا تتتتدين م تتتتل درا تتتت

 ( (Garnefski,2007تودرا (Garnefski,2003) تودرا  (Garnefski,2001جراار وى) 
جداايتتت ااع تتارًا رتتغ العتتالم وأ تتد ا لتتذلك يعتتد ال متتق وا وعوتتام متتن أو تتر ا  تتطرام الو 

الصتتتهت الج تتتميت والا  تتتيت واظتتترًا أل ميتتتت الجااتتتم الوقتتتاوغ رتتتغ مجتتتال الصتتتهت  ى طتتتورم عمتتت
الا  يت رين عباغ ال رد لذ عراعيجيات ال عالت رتغ عاظتيم ا ا عتا ت يموتن أن ي متل متن الاعتاو  

ذا وتتتان العتتترا  ال تتتيوولوجغ يؤوتتتد عمتتتغ ا رعبتتتاط بتتتين  المتتتدمرم عمتتتغ الصتتتهت الا  تتتيت لم تتترد واا
ال تتهوط وبتتين ال متتق وا وعوتتام رةتتل يموتتن أن اعوقتتع وجتتود عذقتتت بتتين  تتذه ا  تتتعراعيجيات 

الدرا تتت الهاليتتت  ىوأعتتراض ال متتق وا وعوتتام بتتين طتتذم ذوي صتتعوبات التتععمم  و تتذا متتا ع تتع
   -لمو ف عاه وذلك من  ذل البه  عن إجابت لمع اؤ ت اآلعيت ص

ت د لتتتتتت إهصتتتتتاويت بتتتتتين األامتتتتتاط ال رعيتتتتتت ذوي صتتتتتعوبات التتتتتععمم  تتتتتل عوجتتتتتد رتتتتتروق ذا (0)
 والعاديين رغ معهير ا  عراعيجيات المعرريت لعاظيم ا ا عال 
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 تتتتل عوجتتتتد رتتتتروق ذات د لتتتتت إهصتتتتاويت بتتتتين األامتتتتاط ال رعيتتتتت لتتتتذوي صتتتتعوبات التتتتععمم  (0)
 والعاديين رغ معهير ال مق 

عيتتتتت لتتتتذوي صتتتتعوبات التتتتععمم  تتتتل عوجتتتتد رتتتتروق ذات د لتتتتت إهصتتتتاويت بتتتتين األامتتتتاط ال ر  (6)
 والعاديين رغ معهير ا وعوام 

 ل يوجد عذقت بين أبعاد ا  عراعيجيات المعرريت لعاظيم ا ا عال بال مق وا وعوتام لتدي  (4)
 األاماط ال رعيت لذوي صعوبات الععمم  

 تتتتل عوجتتتتد رتتتتروق ذات د لتتتتت إهصتتتتاويت بتتتتين معو تتتتطات أداء التتتتذوور ومعو تتتتطات أداء  (2)
اماط ال رعيت لصعوبات الععمم رتغ معهيتر ا  تعراعيجيات المعرريتت لمعاظتيم الاا  ذوى األ

 ا ا عالغ لذوي صعوبات الععمم وال مق وا وعوام 

 عةدف الدرا ت إلغ ما يمغ .  -أىداف الدراسة الحالية :
الععتترف عمتتغ ال تتروق بتتين األامتتاط ال رعيتتت لتتذوي صتتعوبات التتععمم والعتتاديين رتتغ معهيتتر  (0)

 المعرريت لمعاظيم ا ا عالغ  ا  عراعيجيات
الو تتف عتتن ال تتروق بتتين األامتتاط ال رعيتتت لتتذوي صتتعوبات التتععمم والعتتاديين رتتغ معهيتتر  (0)

 ال مق 
الو تتف عتتن ال تتروق بتتين األامتتاط ال رعيتتت لتتذوي صتتعوبات التتععمم والعتتاديين رتتغ معهيتتر  (6)

 ا وعوام 
وا وعوتتام لتتدي ا امتتاط العابتتؤ ب بعتتاد ا  تتعراعيجيات المعرريتتت لمعاظتتيم ا ا عتتالغ بتتال مق  (4)

 ال رعيت لذوي صعوبات الععمم  
 أىمية الدراسة

 الاظري والعطبي غ ريما يمغص ىعومن أ ميت الدرا ت الهاليت عمغ الم عو 
 األ ميت الاظريت  -أوً  ص
العتتغ عااولتتت معهيتترات الدرا تتت   -رتتغ هتتدود عمتتم الباه تتت -عتتدم وجتتود درا تتات عربيتتت  -0

لتتتععمم بوجتتته عتتتام وصتتتعوبات التتتععمم األواديميتتتت بوجتتته أط تتتال صتتتعوبات ا ىبالبهتتت  لتتتد
  اص.
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العتغ عااولتت معهيترات الدرا تت بالبهت   -رغ هدود عمم الباه ت -ادرم الدرا ات األجابيت  -0
 أط ال صعوبات الععمم بوجه عام وصعوبات الععمم األواديميت بوجه  اص  ىلد

 ا عتتتتال رتتتتغ الهتتتتد متتتتن أ ميتتتتت درا تتتتت ا  تتتتعراعيجيات العوي يتتتتت الم تتتتع دمت رتتتتغ عاظتتتتيم ا -6
العتتتت  يرات ال تتتتمبيت الااعجتتتتت عتتتتن  تتتتهوط أهتتتتدا  الهيتتتتام اليوميتتتتت عمتتتتغ م عمتتتتف جوااتتتتم 

 ال  صيت.

 ثانيا : األىمية التطبيقية 
ع ت يص ا ط تال  ىلتإ تالهاليت تليةا رغ الدرا تإمن الاعاو  العغ عم العوصل  ميمون ا  ع اد-

 ذوي صعوبات الععمم
ط تال ذوي ألل تعتداد البترام  العذجيتإليةتا رتغ إالعتغ عتم العوصتل من الاعاو   ميمون ا  ع اد-

 صعوبات الععمم
يموتتن ا  تتع ادم متتن الاعتتاو  العتتغ عتتم العوصتتل إليةتتا رتتغ الدرا تتت الهاليتتت رتتغ مجتتال الر تتاد -

ا  تتعراعيجيات العوي يتتت لمعاظتتيم ا ا عتتالغ وذلتتك لمهتتد متتن العتت  يرات  ىالا  تتغ والعتتدريم عمتت
الامتو  ىعن هدم ا ا عا ت واألهدا  الهياعيت ال مبيت ال ادطت  تواء عمتال مبيت الااعجت 

 .الج مغ أو الا  غ
متتن  مالمبوتتر  تالوقايتت وأع تت يص  وأوتت جراء لعهديتتد  تالهاليتت تامواايتته ا تتع دام اعتتاو  الدرا تت-

 ط ال ذوي صعوبات الععممألعاد ا تالم وذت الا  ي

لعاظتيم ا ا عتال  تعتن ا  تعراعيجيات المعرريت تريتعزويد المدر ين والوالدين بالمعمومات الوا -
 تط ال ذوي صعوبات الععمم ا واديميألالعغ يواجةةا ا توعهديد الم وذت الا  ي

 مصطمحات الدراسة : 
  Dyslexiaتعريف صعوبات تعمم القراءة أو عسر القراءة  -0

ب اةتتتا صتتتعوبات ععمتتتم عصتتتبيت الما تتت  والعتتتغ عهتتتد  (VandenBos, 2015) ٌيعتتترف
 تتتوذت رتتتغ ال تتتراءم والةجتتتاء ووعابتتتت الوممتتتات وأهيااتتتًا رتتتغ اله تتتام ويعميتتتز ع  تتتر ال تتتراءم م

معالجتتتتت األصتتتتوات و اصتتتتت ا اتتتتاء ا عصتتتتال بتتتتين الهتتتتروف الموعوبتتتتت  ىباا  تتتتاض ال تتتتدرم عمتتتت
 وأصوعةا
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 Agraphiaتعريف صعوبات تعمم الكتابة  -2
 ىال تدرم عمتتصتعوبات ععمتم الوعابتتت ب اةتا اا  تاض رتتغ (VandenBos, 2015) ٌيعترف

الوعابت اعيجت ال مل العصبغ. وع عمتف أ توال صتعوبات الوعابتت ا تعذف وبيتراه ولواةتا ع تعمل 
 .  م اول مع المذء والوممات وأرقام الوعابت أو الر اول ىعم

  Dyscalculiaتعريف صعوبات تعمم الحساب   -3

عمتغ صتعوبات ععمتم الريا تيات ب اةتا  تو  تعف ال تدرم (VandenBos, 2015) ٌيعترف
 .أداء العمميات اله ابيت الب يطت العغ ياع  عن العجز ال م غ و و أي اه هالت عامويت 

 Emotion Regulationععري ات عاظيم ا ا عال   ااياص
يهتتتاول بةتتتا األرتتتراد عاظتتتيم  غ( ب اةتتتا الطري تتتت العتتت Gross , 2003وي تتتير جتتتروس ) 

ي توم بةتا األرتراد بععتديل ردود ارعتالةم  غي تًا العمميتات العتأ غا عا عةم عن طريق ا اوار و تا
 ا عاليت ا

 Cognitive Emotion Regulationثالثاا: تعرياف االساتراتيجيات المعرفياة لتنظايم االنفعاال 

Strategies 
 ت( بااةتتا عتتدد متتن العمميتتات ا دراويتتت الواعيتت Garnefski, 2008وععررةتتا جارا  تتوى ) 

  غ  ال بتتول  إعتتادم العرويتتز اليجتتابغالمتتوم التتذاع غا عتتا ت و تت لةتتا عتت  ير عمتتى عاظتتيم ا غالعتت
 تتتترى  أإعتتتتادم العرويتتتتز عمتتتتى الع طتتتتيط  الوار يتتتتت  لتتتتوم اآل تتتترين  رؤيتتتتت الموقتتتتف متتتتن زاويتتتتت 

 . غا جعرار  الع ييم ا يجاب
  Anxietyالقمق  -رابعا :

 و ا طرام يعميز بتالرراط   Anxietyتعريف الجمعية األمريكية لعمم النفس لمقمق  
ير معهوم به واهيااا قمق   ع ذاغ و و قمق لعوقع اهدا  او ا اطات و تذا ال متق الم ترط اله

 دالبا يعد ل رغ ا مور اليوميت واألرراد المصابون به دالبا ما يعوقعون وار ه.
  Depressionاالكتئاب   -خامسا:

 تتو ا تتطرام رتتغ   Depressionتعريااف الجمعيااة األمريكيااة لعماام الاانفس االكتئاااب 
المتتزاح هيتت  ي تتعر ريتته ال تترد بتتالهزن وال اتتوط والهتتم واليتتاس مصتتهوم باا  تتاض رتتغ الا تتاط 
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التتتذ اغ والهروتتتغ والا  تتتغ و تتتعف ا  عمتتتام بتتتاألمور ال  صتتتيت وا جعماعيتتتت وعماتتتغ ال تتترد 
 الموت.

  :فروض الدراسة

 ع عى الدرا ت الهاليت إلى العه ق من ال روض اآلعيتص
ين معو تتطات درجتتات األط تتال ذوى األامتتاط ال رعيتتت عوجتتد رتتروق ذات د لتتت إهصتتاويت بتت -0

متتن صتتعوبات التتععمم والعتتاديين رتتغ األداء عمتتى ا تتعبيان ا  تتعراعيجيات المعرريتتت لعاظتتيم 
 ا ا عال.

عوجتتد رتتروق ذات د لتتت إهصتتاويت بتتين معو تتطات درجتتات األط تتال ذوى األامتتاط ال رعيتتت  -0
 ل مق.من صعوبات الععمم والعاديين رغ األداء عمى م ياس ا

عوجتتد رتتروق ذات د لتتت إهصتتاويت بتتين معو تتطات درجتتات األط تتال ذوى األامتتاط ال رعيتتت  -6
 من صعوبات الععمم والعاديين رغ األداء عمى م ياس ا وعوام.

عوجد عذقت بين ا  عراعيجيات المعرريتت لعاظتيم ا ا عتال ووتل متن ال متق وا وعوتام لتدي  -4
 األاماط ال رعيت لذوي صعوبات الععمم.

جتتتتد رتتتتروق ذات د لتتتتت إهصتتتتاويت بتتتتين لمتتتتذوور وا اتتتتا  لتتتتدي ا امتتتتاط ال رعيتتتتت لتتتتذوي عو  -2
 صعوبات الععمم رغ معهير ا  عراعيجيات المعرريت لمعاظيم ا ا عالغ وال مق وا وعوام. 

 واجراءاتيا: ةمنيج الدراس

ععااول الباه ت رغ  ذا ال صل إي اهًا لاتوع الدرا تت والمتاة  الم تع دم ريةتا  ووتذلك 
عهديد مجعمع وعياتت الدرا تت  يمتغ ذلتك الععترف عمتى أدوات الدرا تت ووتذلك الع وتد متن صتدق 
و بتتتتات  تتتتذه األدوات  وأ تتتتاليم المعالجتتتتت الهصتتتتاويت العتتتتغ ا تتتتع دمعةا الباه تتتتت رتتتتغ عهميتتتتل 

 -البيااات إهصاويًا  وذلك عمى الاهو العالغص

 أوال: المنيج:
الوصتتت غ ا رعبتتتاطغ  وذلتتتك لمعررتتتت  رتتتغ الدرا تتتت الهاليتتتت المتتتاة  تا تتتع دمت الباه تتت

لعاظتتتيم ا ا عتتتال وال متتتق وا وعوتتتام لتتتدي ا ط تتتال ذوي  تالعذقتتتت بتتتين ا  تتتعراعيجيات المعرريتتت
ذلتتتك  ا تتتع دمت الدرا تتتت  ىلتتتإ تتتارت لبا األامتتتاط ال رعيتتتت متتتن صتتتعوبات التتتععمم ا واديميتتتت 

وي ا امتتتتاط ال رعيتتتتت المتتتتاة  الم تتتتارن لعهديتتتتد  ال تتتتروق  ومعررتتتتت د لعةتتتتا الهصتتتتاويت بتتتتين  ذ
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لصتتعوبات التتععمم ا واديميتتت  واظتتراوةم األ تتوياء رتتغ معهيتتري الدرا تتت وال تتروق بتتين ا امتتاط 
 الاوع. يال رعيت لصعوبات الععمم رغ معهيري الدرا ت ور ا لمعهير 

 ثانيًا: اإلجراءات :
 مجتمع البحث  -1

لتتتتتععمم ط تتتتتال ذوي ا امتتتتتاط ال رعيتتتتتت متتتتتن صتتتتتعوبات األيعوتتتتتون مجعمتتتتتع البهتتتتت  متتتتتن ا
صتتتعوبات ععمتتتم الريا تتتيات ( واظتتتراوةم  –صتتتعوبات ععمتتتم الوعابتتتت  –)صتتتعوبات ععمتتتم ال تتتراءم 

 العاديين رغ مهارظت الماوريت.
 صعينة البحث -0

عوواتتت عياتتت البهتت  الهتتالغ متتن ا ط تتال ذوي األامتتاط ال رعيتتت متتن صتتعوبات التتععمم 
هيت  عوواتت عياته   ريتت تات بمهارظتت الماو 00-02ا واديميت واظراوةم األ وياء  متن عمتر 
ط تتتتتال ذوي صتتتتتعوبات ععمتتتتتم ألا تمجموعتتتتت ( 04)ن=م ا ط تتتتتال ذوي صتتتتتعوبات ععمتتتتتم ال تتتتتراء

 ط تال العتاديينأل( ا04)ن= ( مجموعه ا ط ال ذوي صعوبات ععمم الريا تيات04)ن=تالوعاب
 (04)ن=

 العينة وطرق التعرف عمييا :
 ص المرحمة االولي

)ذوي  األط تال ىمجموعتت  اجتراءات لمععترف عمتا ع دمت الباه ت رغ الدرا ت الهاليتت 
 صتتتتعوبات ععمتتتتم ال تتتتراءم  وذوي صتتتتعوبات ععمتتتتم الوعابتتتتت  وذوي صتتتتعوبات ععمتتتتم الريا تتتتيات(

 واظراوةم العاديين ععم ل رغ ا عغص
قامتتتت الباه تتتت با عيتتتار ا اتتتان متتتن المتتتدارس بمدياتتتت  تتتبين الوتتتوم مهارظتتتت الماوريتتتت و متتتا -0

وعتم ا عيتار العياتت  وت ومدر ت ال جر ا بعداويتت الم تعروت مدر ت ااصر ا بعداويت الم عر 
( وذلتك 00-6وعتم ا عيتار العياتت متن عمتر) من الص وف ال تامس وال تادس ا بعتداوغ .

 Bauming )ألن معظتتم الدرا تتات اوتتدت عمتتغ ان األط تتال رتتغ  تتذا العمتتر م تتل درا تتت

&Kind, 2008:, Orgeta, 2008:, Athesis, 2010) اول ا ا عاليتتت لتتديةم بعتتض الم تت
 بال ارت إلى اا  اض رغ عاظيم ا ا عا ت.
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عم عهديد درجات ول ط ل من ا ط تال بالصتف ال تامس وال تادس ا بعتداوغ رتغ متادعغ  -0
اله تتام والمهتتت العربيتتت رتتغ  تتةور اوعتتوبر ودي تتمبر واتتورمبر واصتتف العتتام   تتم عهديتتد 

ام )صتتتتعوبات ععمتتتتم األط تتتتال التتتتذين ع تتتتع درجتتتتاعةم أقتتتتل متتتتن المعو تتتتط رتتتتغ متتتتادم اله تتتت
اله تتتام(  وتتتذلك األط تتتال التتتذين ع تتتل درجتتتاعةم عتتتن المعو تتتط رتتتغ متتتادم المهتتتت العربيتتتت 

 )صعوبات ععمم وعابت( وا يرا )مجموعت العاديين( )صعوبات ععمم قراءم(

 ص المرحمة الثانية
امتتتاط ال رعيتتتت لتتتذوي األرتتتغ  تتتذه المرهمتتتت عتتتم عطبيتتتق ا  عبتتتارات الع  صتتتيت ال اصتتتت ب

   صعوبات ععمم
 :ةوخصائصيا السيكومتري ةدوات الدراسأ
 تدوات الع  يصيألا و صأ

 اختبار الذكاء وكسمر
  واقعب تتته واعتتتده Wechsler,Dص اعتتتداد دي يتتتد وو تتتمر  اختباااار وكسااامر لاااذكاء األطفاااال

(. ويةتدف ل يتاس ا تبت التذواء الوميتت وا تبت التذواء 0666لمبيوت المصريت )مميوتت واا تماعيل  
 ال  م العممغ -اء العمميت  ويا  م إلغ ق مينص ال  م الم ظغالم ظيت وا بت الذو

 ا عبار ا  عد ل اله ابغ -ب
ا عبتتار ررعتتى متتن م يتتاس وو تتمر ل يتتاس ذوتتاء األط تتال  اقعب تته واعتتده لمبيوتتت العربيتتت 

(  ي تيس ال تدرم الريا تيت وال تدرم عمتى عرويتز ا اعبتاه لجتراء عمميتات 0666إ ماعيل ومميوتت)
عمى الط تل   06-0م  لت ع رأ الم اول من  03(. ويعوون الم ياس من 0663 ع ميت )مميوت

رععتتترض عمتتتغ الط تتتل رتتتغ بطاقتتتات ما صتتتمت  ويهتتتدد زمتتتن لوتتتل  02 -04أمتتتا الم تتتاول متتتن 
م تت لت  يعطتتى الط تتل درجتتت واهتتدم عتتن وتتل م تت لت يجيتتم عاةتتا إجابتتت صتتهيهت  عممتتا بتتان 

 عبتتار إذا ر تتل الط تتل رتتغ الجابتتت عمتتى درجتتت  ويتتعم وقتتف ا  03الاةاويتتت العظمتتى لذ عبتتار 
 ذ تتتتت م تتتتتاول مععاليتتتتتت. وقتتتتتد أ تتتتع دم  تتتتتذا الم يتتتتتاس بال تتتتتارت إلتتتتى درجتتتتتت  عهصتتتتتميةم رتتتتتغ 

 ذوي صعوبات الععمم.الريا يات رغ الدرا ت الهاليت ومهك لع  يص األط ال 
 م ياس ال ةم ال راوغ الصورم)أ(
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 تتت أبعتتاد  تتغص رةتتم معاتتى الوممتتت ( ي تتيس ال ةتتم ال راوتتغ متتن  تتذل  م0665إعتتداد المهتتازي)
باتتدا(  ععيتتين  04باتتد(  ععيتتين الوممتتات الم تتادم) 04) )ي تتيس ععيتتين الوممتتات الم تتابةت

باتتتتدا(  رةتتتتم معاتتتتى الجممتتتتت)ي يس  02باتتتتدا(  وعصتتتتايف الوممتتتتات) 04) الوممتتتتات الهريبتتتتت
زوح متتن الوممتتات ع تتول مجمتتوععين يوصتتل بياةمتتا الط تتل(   04العوارتتق بتتين الوممتتات )

باتود(  وعرعيتم الوممتات  02معاا ا) يباود(  ا عبدال الجممت بوممت عؤد 02ت الجمل)عومم
باتتود(  عرعيتتم 02) ) ي تتيس رةتتم معاتتى ال  تترات باتتود(  معاتتى ال  تترم 2لعوتتوين جمتتل م يتتدم)

 (باود 02) باود( إدراك العذقات المهويت 2الجمل لعووين ر رات م يدم)
 (0662) وامل الو ام دعب إعدادص الكتابي العسر تشخيص اختبار

المتذء  -)الا ت  صىعهديد مظتا ر الع تر الوعتابغ متن  تذل األداء عمتويةدف إلى ص 
يعطتتغ ا  عبتتار ع ييمتتا مو تتوعيا ألربعتتت أاتتواع متتن ا تتطرابات الع تتر الوعتتابغ   الععبيتتر( –

 –ا تتتتتتطرابات ا تتتتتتععمال ال واصتتتتتتل –ا تتتتتتطرابات الةجتتتتتتاء  –)مو تتتتتتع اليتتتتتتد أ اتتتتتتاء الوعابتتتتتتت 
ويعم ع ييم األداء الوعابغ لمط تل متن  تذل  تذا ا  عبتار   ول ا هرف الموعوبت(ا طرابات  

 وهصر ا طرابات  ذا األداء
 االختبارات ثانيا:

 نسخة األطفال –مقياس االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال  - أ
 تتتتدرت إلتتتتى عطتتتتوير ا تتتت ه متتتتن  (Garnefski,2007)أعتتتتدت  تتتتذا الم يتتتتاس جارا  تتتتوغ 

ظيم ا ا عال لعوون قادره عمغ ع ييم ا  عراعيجيات المعرريتت لعاظتيم ا ا عتال عاتد ا  عبيان لعا
باتتد  ع تتيس ع تتع ا تتعراعيجيات معرريتتت  63يعتت لف الم يتتاس متتن و  األط تتال وصتتهار المتترا  ين.

 ال بتتتول   تواعتتتادم ع يتتيم ا يجابيتتت وا جعتتترار  لتتتوم ا  تترين  لعاظتتيم ا ا عتتتال و غ)لتتوم التتتذات 
   0جابتت متتن لوععترو  باتتود ا و تتع رتغ الماظتتور( الع طتيط   تالوار يتت  تا يجابيتعتادم عرويتتز إ

ط تال ألوياا م الم يتاس ا 02 ىوالدرجت ال صو  4 ى)داومًا( ودرجت الهد األدا 2 ى) ابدًا ( إل
قامتت الباه تت رتغ الدرا تت الهاليتت به تام الصتدق وال بتات  عام. 00 ى اوات إل 6من عمر 

 يات المعرريت لعاظيم ا ا عا ت لمم ياس ا  عراعيج
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 او  ص معامل ال بات ب  موم ال ا ورواباخ والعجزيوت الاص يت
 خانُصفَ خانتجزٍئ يعبيم انفب خانًجًوع

 .212 .221 اطفبل عبدٍٍَ

 .225 .212 اطفبل روً صعوثبد تعهى لشاءِ

 .222 . 252 اطفبل روً صعوثبد تعهى كتبثّ

 .212 . 222 ٍبضَبداطفبل روً صعوثبد تعهى س

  ااياص الصدق الدا مغ ب  موم ا ع اق الدا مغ
 االتسبق انذاخهٌ انجُذ

 .222 نوو انزاد

 .222 انتمجم 

 .252 االجتشاس

 .222 انتشكَز االٍجبثٌ

 .222 انتخطَط

 .221 اعبدِ انتمََى االٍجبثٌ

 .222 اعبدِ انًُظوس

 .225 خانكبسثَ

 .222 نوو االخشٍٍَ

 االكتئاب لألطفال مقياس - ب

 ىعبتارات عمت 6مجموعت من العبارات ععوون ول ماةتا متن  04ويعوون الم ياس من 
وذلك رغ اعجتاه ازديتاد  تدم   0 عيار اهد ا وع  ذ العبارم من ص ر إلغ االم هوص أن ي وم ب

 . 24 ىالم ياس ععراو  بين ص ر إل ىالعرض وبذلك ر ن الدرجت عم
به تتتتام الصتتتتدق وال بتتتتات لمم يتتتتاس ا وعوتتتتام  تهاليتتتتال ترتتتتغ الدرا تتتت تقامتتتتت الباه تتتت

 ط تال العتاديين.ألالريا تيات( وا-تالوعابت – ملممجموعات ا ط تال ذوي صتعوبات الععمم)ال تراء
وعتتتم  الاصتتت غ  توالعجزيوتتت رتتتعم ه تتتام معامتتتل  بتتتات م يتتتاس ا وعوتتتام با تتتع دام معامتتتل ال تتتا 

 الومغ. تاس والدرجه ام صدق الم ياس با ع دام درجه ول باد من باود الم ي
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 ب ل ا ورواباخبالعجزيوت الاص يت و  معامل  بات م ياس ا وعوام او ص
 يعبيم انفب خانُصفَ خانتجزٍئ خانًجًوع

 .212 .222 اطفبل عبدٍٍَ

 .222 .212 اطفبل روً صعوثبد تعهى لشاءِ

 .211 .252 اطفبل روً تعهى كتبثّ

 .221 .212 اطفبل روً تعهى سٍبضَبد

 .222 .222 كهٌان

 ت اايا صصدق م ياس ا وعوام من  ذل ا رعباط بين درجه ول باد متن باتود الم يتاس والدرجت
 لمم ياس تالومي

 دسجّ االستجبط انجُذ دسجّ االستجبط انجُذ

B1 225)**(. B14 222)**( . 

B2 212)**( . B15 252)**( . 

B3 222)**( . B16 222)**( . 

B4 222)**( . B17 222)**( . 

B5 222)**( . B18 252)**( . 

B6 222)**( . B19 222)**( . 

B7 221)**( . B20 222)**( . 

B8 222)**( . B21 222)**( . 

B9 212)**( . B22 222)**( . 

B10 222)**( . B23 222)**( . 

B11 212)**( . B24 222)**( . 

B12 222)**( . B25 222)**( . 

B13 212)*(. B26 222. )**( 

  B27 222)**( . 

 مقياس القمق - ت

 ورتتتاء امتتتام عبتتتد ال عتتتا   وقتتتام بعرجمعه)مهمتتتد  تتتعد مهمتتتد  (John S.Gillis )عتتتدادإ
المطيتف مهمتد  مي ته   وقام بمراجعه الم يتاس التدوعور عبتد ( ىر ا مهمد مصط  لمياء بوري 

رتراد عتن طريتق ألال متق التذي يعاايته ا ىي يس  ذا ا  عبار بدرجت وبيرم من المو وعيت م تعو 
ويصتتتمذ  تتتذا ا  عبتتتار لذ تتتععمال رتتتغ جميتتتع   عتتتراض ظتتتا رم صتتتريهتأن بتتته متتتن متتتا ي تتتعرو 
األط تال متن  ىوقد ا ع دم ا  عبار رغ و ير من الدرا ات  المصريت وعم ع اياه عماألعمار  

  ات يمون إجراء ا  عبار ب ول جماعغ 02 ىإل 02 ن 



 السيد عباس العيسٌي ٍىدالباحثة / 

 

 5152 مجمة بحوث كمية اآلداب  

 ةالنصفي ةثبات مقياس القمق بالتجزئ وال:أ
 خصفَانُ خانتجزئ خانًجًوع

 .222 اطفبل عبدٍٍَ

 .222 تعهى  لشاءِ خاطفب ل روً صعوث

 .222 تعهى كتبثّ خاطفبل روً صعوث

 .222 تعهى سٍبضّ خاطفبل روً صعوث

 ةصدق مقياس القمق من خالل االرتباط بين درجو كل بناد مان بناود المقيااس والدرجا ثانيا:
 ةالكمي

 دسجّ االستجبط انجُذ دسجّ االستجبط انجُذ

1 222)**(. 11 222)**( . 

5 222)**( . 15 222)**( . 

2 222)**( . 12 222)**( . 

2 222)**( . 12 222)**( . 

2 222)*(. 12 222)**( . 

2 222)**( . 12 222)**( . 

2 222)**( . 12 222)**( . 

2 222)**( . 12 221)*(. 

2 222)**( . 12 222)**( . 

12 521)*(. 52 222)**( . 

 صةحصائيإلاليب اساأل
وور تتتوال  لعهميتتتل بيااتتتات الدرا تتتت وا عبتتتار ررو تتتةا قامتتتت الباه تتتت با تتتع دام ا عبتتتار

 متتا رتتغ ال تترض ال تتااغ عتتم ا تتع دام ا عبتتارأ  وا عبتتار المعابعتتت متتان وعاتتغ ولألو س لم تترض ا
ا عبتار ورو توال و س وا عبتار المعابعتت متان  وور وال و س  اما ال رض ال ال  عم ا ع دام

معامتل ارعبتاط بير تون  أمتا ال ترض ال تامس عتم ا تع دام  ما ال رض الرابع عم ا ع دامأ  عاغو 
 ا عبار مان وعاغ.

    :أواًل: نتائج الفرض األول ومناقشتيا
 يويتتاص عمتتى "عوجتتد رتتروق ذات د لتتت إهصتتاويت بتتين معو تتطات درجتتات األط تتال ذو 

 تتتعبيان ا  تتتعراعيجيات المعرريتتتت األامتتتاط ال رعيتتتت متتتن صتتتعوبات التتتععمم والعتتتاديين رتتتغ عمتتتى ا
م ا تع دام ا عبتار ورو توال وا س لبيتان عتلعاظيم ا ا عال". ولمعه ق متن صتهت  تذا ال ترض 

 ربعت. ألد لت ال روق بين معو طات رعم المجموعت ا
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 ربعة.األ نتائج اختبار كروسكال لبيان داللة الفروق بين متوسطات رتب المجموعات  جدول
 ٌ خانًمبسَ

يصذس 

 خانًمبسَ

يتوسط 

 انشتت
 5كب

دسجّ 

 خانحشٍ

يستوً 

 خانذالن

 اطفبل عبدٍٍَ

12 

 

 

نوو 

 انزاد

 

52.51 

2.122 

 

 

2 

 

222. 

 

 52.22 تعهى لشاءِ خاطفبل روً صعوث

 52.22 تعهى كتبثّ خاطفبل روً صعوث

تعهاااااااى  خاطفااااااابل روً صاااااااعوث

 انشٍبضَبد

22.52 

 اطفبل عبدٍٍَ

12 
 انتمجم

 

22.22 

1.222 

 

 

2 

 

 

222. 

. 

 52.22 تعهى لشاءِ خاطفبل روً صعوث

 52.22 تعهى كتبثّ خاطفبل روً صعوث

تعهاااااااى اطفااااااابل روً  خصاااااااعوث

 انشٍبضَبد

22.22 

 اطفبل عبدٍٍَ

12 
 االجتشاس

 

22.22 

5.221 

 

 

2 

 
221. 

 52.22 تعهى لشاءِ خاطفبل روً صعوث

 52.22 تعهى كتبثّ خاطفبل روً صعوث

تعهاااااااى  خاطفااااااابل روً صاااااااعوث

 انشٍبضَبد

 

52.12 

 اطفبل عبدٍٍَ

12 

إعبدح 

انتشكَز 

 االٍجبثٌ

 

25.52 1.222 

 

 

2 

 

222. 

 

. 
 52.22 تعهى لشاءِ خاطفبل روً صعوث

 52.22 تعهى كتبثّ خاطفبل روً صعوث

تعهاااااااى  خاطفااااااابل روً صاااااااعوث

 انشٍبضَبد

21.22 

 اطفبل عبدٍٍَ

12 

إعبدح 

انتشكَز 

عهي 

  انتخطَط

25.52 

5.222 

 

 

2 

 

225. 

. 

 52.22 تعهى لشاءِ خاطفبل روً صعوث

 52.21 تعهى كتبثّ خاطفبل روً صعوث

تعهاااااااى  خاطفااااااابل روً صاااااااعوث

 انشٍبضَبد

25.25 

 عبدٍٍَ

12 

إعبدح 

انتمََى 

  االٍجبثٌ

22.22 

15.222 

 

 

2 

 
222. 

 12.22 شاءِتعهى ل خاطفبل روً صعوث

 52.21 تعهى كتبثّ خاطفبل روى صعوث

تعهاااااااى  خاطفااااااابل روً صاااااااعوث

 انشٍبضَبد

22.22 

 اطفبل عبدٍٍَ

12 
 انًُظوس

 

52.22 

2.212 

 

 

2 

 

552. 

 

 21.22 تعهى لشاءِ خاطفبل روً صعوث

 52.22 تعهى كتبثّ خاطفبل روً صعوث

تعهاااااااى  خاطفااااااابل روً صاااااااعوث

 انشٍبضَبد

22.22 

 اطفبل عبدٍٍَ
12 

 انكبسثَّ

 

25.25 2.122 

 

2 

 

222. 

 52.12 تعهى لشاءِ خاطفبل روً صعوث .
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 ٌ خانًمبسَ
يصذس 

 خانًمبسَ

يتوسط 

 انشتت
 5كب

دسجّ 

 خانحشٍ

يستوً 

 خانذالن

  52.22 تعهى كتبثّ خاطفبل روً صعوث

تعهاااااااى  خاطفااااااابل روً صاااااااعوث

 انشٍبضَبد

22.12 

 اطفبل عبدٍٍَ

12 

نوو 

 االخشٍٍ

 

52.52 

2.222 

 

 

2 

 

525. 

 

 52.55 عهى لشاءِاطفبل روً صعوثبد ت

 52.22 تعهى كتبثّ خاطفبل روً صعوث

اطفااااابل روى صاااااعوثبد تعهاااااى 

 سٍبضَبد 

22.22 

 اطفبل عبدٍٍَ

12 

 

 انكهٌ

 

22.12 

2.252 

 

 

2 

 

 

222. 

 

 52.22 اطفبل روً صعوثبد تعهى لشاءِ

 55.12 اطفبل روً صعوثبد تعهى كتبثّ 

اطفااااابل روً صاااااعوثبد تعهاااااى 

 سٍبضَبد

22.22 

لعاظتتيم ا ا عتتال  تيع تتذ متتن الجتتدول ال تتابق وجتتود رتتروق رتتغ ا  تتعراعيجيات المعرريتت
( وبااء عمى ذلك عم ا ع دم متان وعاتغ لمعررته ال تروق بتين تو غ ا عرعيجيات )الع ييم والوار ي

 تتوي وجتتود وبمتتا أن الاعتتاو  ال تتاب ت   ععطياتتا لصتتعوبات التتععمم والعتتاديين.  تا امتتاط ال رعيتت
وراء  بعتتاد ال رعيتتت لمعهيتتر متتاألا ىرتتروق بتتين األط تتال رتتغ المجموعتتات األربعتتت رتتغ األداء عمتت

لمعررتت مصتدر  تذه ال تروق بتين )ا عبتار متان واعاتغ( رياه يعم إجراء ا عبارات معابعتت  الذاورم 
 واع ذ ذلكص المجموعات األربعت.

ط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم ألديين واط تتال العتتاألبتتين ا ت يوجتتد رتتروق ذات د لتته اهصتتاوي-0
 .اعاده الع ييم ترغ ا عراعيجي تالوعاب

ط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم ألط تتال العتتاديين واألبتتين ا ت  يوجتتد رتتروق ذات د لتته اهصتتاوي-0
 .إعادم الع ييم تالريا يات رغ ا عراعيجي

لذ لصتتتتا مبتتتتين العتتتتاديين وذوي صتتتتعوبات ععمتتتتم ال تتتتراء تاهصتتتتاوي تيوجتتتتد رتتتتروق ذات د لتتتت-6
 اعاده الع ييم تالعاديين رغ ا عراعيجي

واط تتال ذوي  مط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم ال تتراءأبتتين  تاهصتتاوي ت  يوجتتد رتتروق ذات د لتت-4
 .إعادم الع ييم تصعوبات ععمم الوعابت رغ ا عراعيجي
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واط تتال ذوي  تبتتين اط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم الوعابتت تاهصتتاوي ت  يوجتتد رتتروق ذات د لتت-2
 .أعاده الع ييم تالريا يات رغ ا عراعيجي صعوبات ععمم

ط تتتال ذوي ألوا مط تتتال ذوي صتتتعوبات ععمتتتم ال تتتراءأبتتتين  تاهصتتتاوي توجتتتد رتتتروق ذات د لتتت-3
ط تتال ذوي صتتعوبات ألاعتتاده الع يتتيم لصتتالذ ا تصتتعوبات ععمتتم الريا تتيات رتتغ ا تتعراعيجي

 .ععمم ال راءم
ين واألط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم اهصتتاويت بتتين األط تتال العتتادي ت  يوجتتد رتتروق ذات د لتت-4

 .الع وير الوار غ تال راءم رغ ا عراعيجي
ط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم ألط تتال العتتاديين واألبتتين ا تهصتتاويإ ت  يوجتتد رتتروق ذات د لتت-5

 الع وير الوار غ تالريا يات رغ ا عراعيجي
وبات ععمتتم ط تال ذوي صتتعألبتتين  ا ط تال العتتاديين وا ت  يوجتد رتتروق ذات د لته اهصتتاوي-6

 .الع وير الوار غ ترغ ا عراعيجي تالوعاب
ط تتال ألوا مط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم ال تتراءألبتتين ا تهصتتاويإ ت  عوجتتد رتتروق ذات د لتت-02

 .الع وير الوار غ ترغ ا عراعيجي تذوي صعوبات ععمم الوعاب
ط تتال ألوا مط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم ال تتراءألبتتين ا تهصتتاويإ ت  عوجتتد رتتروق ذات د لتت -00

 الع وير الوار غ تذوي صعوبات ععمم الريا يات رغ ا عراعيجي
وا ط تال ذوي  تط تال ذوي صتعوبات ععمتم الوعابتألبين ا تهصاويإ تيوجد رروق ذات د ل-00

ط تال ذوي صتعوبات ألالع ويتر الوتار غ لصتالذ ا تصعوبات ععمم الريا يات رغ ا تعراعيجي
 .ععمم الريا يات

ط تتال ألبتتين ا تاهصتتاوي توجتتود رتتروق ذات د لتت ىلتتإ ت  الهاليتتوقتتد أ تتارت اعتتاو  البهتت
الع يتتيم  معتتادإ تلصتتالذ العتتاديين رتتغ ا تتعراعيجي مط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم ال تتراءألالعتتاديين وا

ط تتال ذوي ألط تتال العتتاديين واألبتتين ا تيوجتتد رتتروق ذات د لتته اهصتتاوي ا يجتتابغ رتتغ هتتين  
اعتتاده الع يتتيم  ترتتغ ا تتعراعيجي توبات ععمتتم الوعابتتععمتتم الريا تتيات وا ط تتال ذوي صتتع تصتتعوب

 .ا يجابغ
 وعع ق اعاو  الدرا ت الهاليت درا ت

 Nethesis,2012; Mihalcal &Temvska, 2013) Bauminger, 2008; ) 
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ط تال ذوي صتعوبات التععمم بوجته ألن اأاته بتالردم متن أ ىولعل  ذه الاعتاو  عو تف عمت
بوجتتتتتتته  تتتتتتاص والعتتتتتتتاديين ي تتتتتتتع دمون وتتتتتتتل  مراءط تتتتتتتال ذوي صتتتتتتتعوبات ععمتتتتتتم ال تتتتتتتألعتتتتتتام وا

 تا  عراعيجيات المعرريت لعاظيم ا ا عال إ  أاه وجد رروق ذات د له إهصاويت رتغ ا تعراعيجي
اعتتتادم الع يتتتيم ا يجتتتابغ والوار يتتتت لصتتتالذ العتتتاديين وقتتتد يرجتتتع ذلتتتك التتتغ العبتتتاين الوبيتتتر بتتتين 

 .توالمةارات ا جعماعي تل برات الهياعيط ال ذوي صعوبات الععمم رغ األط ال العاديين واألا
 positive Reappraisalعتتاده الع يتتيم ا يجتتابغ إ( بتتان 0220وقتتد ا تتارت جراار تتوغ)

 تتغ اعطتتاء الهتتد  معاتتغ ايجابيتتا متتن هيتت  الامتتو ال  صتتغ  هيتت  أ تتارت اعتتاو  درا تتات 
Nethesis,2012; Mihalcal &Temvska, 2013) Bauminger,2008;ن األط تتتال ذوي  ( بتت

صعوبات الععمم لديةم اا  اض رغ عاظيم ا ا عا ت وعدم ال درم عمغ عهديتد الم تاعر وزيتادم 
ا ا عا ت ال مبيت م اراته بالعتاديين وذلتك ب تبم اا  تاض ال تعور باألمتان ومتن  تم اا  تاض 

ومن  م يهاولون األط ال ذوي صعوبات الععمم بوجه عتام  رغ معالجه المعمومات ا جعماعيت.
  عن معاغ ايجابغ رغ األهدا  ال ادطت ال مبيت العتغ يععر تون لةتا رتغ المجتال البه ىإل

 تتر رتتغ اطتتار الامتتو ال  صتتغ امتتا آلاأل تتري واألوتتاديمغ ورتتغ مجتتال العذقتتات متتع الجتتاس ا
رتتغ اعتتاده الع يتتيم  تبوجتته  تتاص لتتديةم صتتعوب مط تتال ذوي صتتعوبات التتععمم ال تتراءألل تبالا تتب

ط تتال ذوى صتتعوبات التتععمم ألأن ا ىلتتإوقتتد يرجتتع ذلتتك  ا يجتتابغ رتتغ اطتتار الامتتو ال  صتتغ
ي ع رون الى ااماط م عم ت من المةارات ا جعماعيت وما يعااون من عتدم ال تدرم عمتى ا تع بال 
العواطتتف والم تتتاعر ويهمتتم عمتتتيةم العةتتور والذمبتتتا م وعتتدم ا  عمتتتام به تتوق اآل تتترين. ومتتتا 

وعتتتدم  بتتتات ا ا عتتتا ت ممتتتا  غ عتتتالا يعصتتتف بعتتتض الطمبتتتت ذوى صتتتعوبات التتتععمم بالع متتتم ا
ي تتتبم عتتتداى العهصتتتيل والمعااتتتام متتتن بعتتتض لم تتتوذت ا ا عاليتتتت وا جعماعيتتتت والعزلتتتت متتتع 

 ( Mihalca&ternavska , 2013ا قران وعداى م ةوم الذات وم ومت عرجمت الم اعر. ) 

عوبات ط تال ذوي صتاألوجتود رتروق بتين  ىوما أ تارت اعتاو  الدرا تت الهاليتت أي تا إلت
اعتتاده الع يتتيم ا يجتتابغ  تط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم الريا تتيات رتتغ ا تتعراعيجيألوا مععمتتم ال تتراء

لصتتتتتالذ ا ط تتتتتال ذوي صتتتتتعوبات ععمتتتتتم  الريا تتتتتيات رتتتتتغ هتتتتتين   يوجتتتتتد رتتتتتروق ذات د لتتتتته 
رتتغ  تععمتتم الوعابتت تط تتال ذوي صتتعوبألوا مط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم ال تتراءألبتتين ا تاهصتتاوي
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 تبتتتتين اط تتتتال ذوي صتتتتعوبات ععمتتتتم الوعابتتتت تهصتتتتاويإيوجتتتتد رتتتتروق ذات د لتتتته الع يتتتتيم ومتتتتا   
 .الع ييم توالريا يات رغ ا عراعيجي
رتتتغ عاظتتتيم اا عتتتا عةم و اصتتته  مط تتتال ذوي صتتتعوبات ععمتتتم ال تتتراءأوقتتتد عرجتتتع م تتتومه 

 م صتتاوص ا رتتراد ذوي صتعوبات ععمتتم ال تتراء ىلتإ تاعتاده الع يتتيم ا يجابيتت تا تع دام ا تتعراعيجي
مراقبتته رةمةتتم  ىعمتتغ ععمتتم الهتتروف والم تتردات وديتتر قتتادرين عمتت مو تتغ عتتدم ال تتدر  تاديميتتا و

رغ اله تظ وال ةتم رتغ  تويجدون صعوب مولديةم م اول وعواوق مع الذاور  مال اص لمواد ال راء
لصتعوبات  تهتد المهتاور الةامتأ مومتا ع تول ال تراء .(Division winning , 2013) مماده ال راء
البتاه ين المع صصتين  ىن لتم عوتن المهتور ا  تم وا  ا تغ ريةتا هيت  يتر أ تديميتالععمم ا وا

رتتغ ال  تتل المدر تتغ رةتتغ  غعم تتل ال تتبم الروي تت مال تتراء تن صتتعوبأ ىلتتإرتتغ صتتعوبات التتععمم 
 عوره بالو اءم الذاعيت وأو ر من ذلتك رتان صتعوبت  ىصوره الذات لدي الطالم وعم ىعؤ ر عم

 تلعديتتتتد متتتتن اامتتتتاط ال تتتتموك الذعتتتتوار غ وا  تتتتطرابات الا  تتتتيا ىال تتتتراءم يموتتتتن أن عتتتتؤدى إلتتتت
ط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم الريا تتيات ألل ت(.امتتا بالا تتب0665)الزيتتات  تالدارعيتت ىلتتإوا رع تتار 

العتغ عتؤ ر عمتغ العوارتق الا  تغ لمطالتم متع معطمبتات الهيتاه  تلديةم بعض الم وذت الدرا تي
رتغ عدري تةا ومتا يصتاهبةا  ت اليم المعبعألوا ت ميديم ل م ررات ماده الريا يات الع تالمدر ي

ع تبم الم تاوف رتغ متاده الريا تيات ولوتن  تمتن جمتود والبعتد عتن ا تع دام ا  تاليم الهدي ت
وبالعتالغ يوتون لديته قتدر متن المةتارات  م  يوون با س ال در العغ ع ببه صعوبات ععمتم ال تراء

 ا جعماعغ.
الع ويتتتتتتر الوتتتتتتار غ ععتتتتتتد م عتتتتتتا   ت تتتتتتعراعيجيومتتتتتتا أظةتتتتتترت اعتتتتتتاو  البهتتتتتت  الهتتتتتتالغ أن ا

ن الع ويتتر  ( بتت0220وقتتد ا تتار )جارا  تتوى تالذعوي يتت تا تتعراعيجيات عاظتتيم ا ا عتتال المعرريتت
والعصتور الوتار غ  العغ يععرض لةا ال ترد. تبةول ا هدا  ال مبي تروار المععم ألالوار غ  و ا

 تبعتتض ا ا عتتا ت ال تتمبي ىا يتتؤدي التتامتاا و  تاياتت ال تتعور بالطم ىلتتإيتتؤدي    تهتدا  ال تتمبيألل
 (.0200)ه يم  العرويز وال عور بال  ل ىعم موالعوعر الا  غ وال مق وعدم ال در 

ط تتتتتال ذوي صتتتتتعوبات التتتتتععمم أعاتتتتتد  تالوار يتتتتت تارع تتتتتاع ا تتتتتب ىلتتتتتإ توقتتتتتد عرجتتتتتع الباه تتتتت
عدري تةا  رتغ ت تاليم الع ميديتألوا تن م ررات ماده الريا يات بطري عةا العاديتأ ىلإات يالريا 

ع تتتتتبم الم تتتتتاوف متتتتتن  ت تتتتتاليم الهدي تتتتتألومتتتتتا يصتتتتتاهبةا متتتتتن جمتتتتتود والبعتتتتتد عتتتتتن ا تتتتتع دم ا
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اا تهام العذميتذ دا ميتا  ىلتإالريا تيات و تذا يتؤدي  مالريا يات وما يعبعةا من قمتق رتغ متاد
 مالماد ه ذ تدرا  ىي بمون عم هي  يصابون بال مق ال ديد و ارجيا هي   

    ومناقشتيا: ثانيًا: نتائج الفرض الثاني
ويتتاص عمتتى "عوجتتد رتتروق ذات د لتتت إهصتتاويت بتتين معو تتطات درجتتات األط تتال ذوى 

م يتتاس ال متتق". ولمعه تتق متتن  ىعمتت األامتتاط ال رعيتتت متتن صتتعوبات التتععمم والعتتاديين رتتغ ا داء
صتتهت  تتذا ال تترض عتتم ا تتع دام ا عبتتار ورو تتوال وا س لبيتتان د لتتت ال تتروق بتتين معو تتطات 

اعتتاو  ا عبتتار ورو تتوال لبيتتان د لتتت ال تتروق  العتتالغ  ربعتتت. ويو تتذ جتتدولرعتتم المجموعتتت ا
 بين معو طات رعم المجموعات ا ربعت.

 ربعة.أل جدول نتائج اختبار كروسكال لبيان داللة الفروق بين متوسطات رتب المجموعات ا
 ٌ خانًمبسَ

يصذس 

 خانًمبسَ

يتوسط 

 انشتت
 خدسجّ انحشٍ 5كب

يستوً 

 خانذالن

 بدٍٍَاطفبل ع

12 

 

 انمهك

 

52.51 

2.222 

 

 

2 

 

222. 

 

 اطفبل روً 

 تعهى لشاءِ خصعوث

22.22 

 خاطفبل روً صعوث

 تعهى كتبثّ

55.22 

 خاطفبل روً صعوث

 تعهى سٍبضَبد

52.22 

يوجتتد رتتروق ذات د لتتت اهصتتاويت بتتين ا امتتاط ال رعيتتت  يع تتذ متتن الجتتدول ال تتابق  
   .والعاديين رغ معهير ال مق لصعوبات الععمم تال ذ 

ط تال ذوي صتعوبات أوع  ر الباه ت ذلك ب ن درجات م ياس ال مق عوتون مع اربته عاتد 
داء األالتتتععمم وا ط تتتال العتتتاديين و تتتذا ي تتتير بتتت ن ال متتتق بتتتدوره يتتتؤ ر رتتتغ العهصتتتيل الدرا تتتغ و 

يعتااون  بوجه عام بصرف الاظر عن وتواةم تط ال رغ الص وف الدرا يألال ردي والجماعغ ل
 تاو   يعتتااون متتن صتتعوبات التتتععمم و اتتاك بعتتض الدرا تتات العتتتغ ا عم تتت رتتغ اعتتاو  الدرا تتت

وجتتتتتود رتتتتتروق ذات د لتتتتته  ىلتتتتتإ تتتتتارت أ( Mona,Himali&Heta,2015)ت م تتتتتل درا تتتتت تالهاليتتتتت
متن طتذم  %06.2نإط تال العتاديين هيت  ألبين ا ط تال ذوي صتعوبات التععمم وا تهصاويإ

ومتا ا تارت  %.3بالعاديين التذين وااتت ا تبعةم  تم ارا ىعمأم قمق ذوي صعوبات الععمم لدية
بو يتر عاتد ا ط تال  ىعمتأن م تعوي ال متق وا وعوتام أ ىلتإ(  (Jyoti&chaudhary,2015تدرا 
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 Christina & Donaldي ا درا تت وري تعياا ودواالتد )أذوي صعوبات الععمم م اراه بالعاديين و 

 ىلتتإ تمتتن وجةتته اظتتر الباه تت تالهاليتت ترتتغ اعتتاو  الدرا تت (  وقتتد يرجتتع  تتذا ا  تتعذف 1989 ,
 تجابيتألوا توالمصتري تلممجعمعتات العربيت تبالا تب توال  اريت تا جعماعيت ت اليم العا وأا عذف 

عهمتتتل  ىيجعمتتته قتتتادر عمتتت تعهمتتتل الم تتتوولي ىالط تتتل المصتتتري عمتتت ت تتتموم عربيتتتأر تتتد يوتتتون 
 .ر ل وبالعالغ ي ل ال مقألاالهل  ىلإجل لموصول أالم اول والع وير ريةا من 

 نتائج لفرض الثالث ومناقشتيا:  :ثالثا
ويتتاص عمتتى "عوجتتد رتتروق ذات د لتتت إهصتتاويت بتتين معو تتطات درجتتات األط تتال ذوى 

عمغ م ياس ا وعوام". ولمعه تق متن  األاماط ال رعيت من صعوبات الععمم والعاديين رغ ا داء
وا س لبيتتان د لتتت ال تتروق بتتين معو تتطات  صتتهت  تتذا ال تترض عتتم ا تتع دام ا عبتتار ورو تتوال

رعم المجموعت ا ربعت. ويو تذ الجتدول العتالغ  اعتاو  ا عبتار ورو توال لبيتان د لتت ال تروق 
 ربعت.ألبين معو طات رعم المجموعات ا

 ربعة.أل نتائج اختبار كروسكال لبيان داللة الفروق بين متوسطات رتب المجموعات ا جدول
 ٌ خانًمبسَ

يصذس 

 خبسَانًم
 5كب يتوسط انشتت

دسجّ 

 خانحشٍ

يستوً 

 خانذالن

 اطفبل عبدٍٍَ

12 

 

 االكتئبة

 

12.21 

11.222 

 

2 

 
222. 

 خاطفبل روً صعوث

 تعهى لشاءِ

22.21 

 خاطفبل روً صعوث

 تعهى كتبثّ

22.52 

 خاطفبل روً صعوث

 تعهى سٍبضَبد

55.22 

لتذوي  تبتين ا امتاط ال رعيت تاهصاوي تليع ذ من الجدول ال ابق وجود رروق ذات د 
م متتتان وعاتتتغ لمعررتتته ابا تتتع د تصتتتعوبات التتتععمم والعتتتاديين رتتتغ ا وعوتتتام لتتتذلك قامتتتت الباه تتت

وبمتا أن الاعتاو  ال تاب ت لصعوبات الععمم والعتاديين رتغ ا وعوتام(  تال روق بين ا اماط ال رعي
بعتتاد األ ىربعتتت رتتغ األداء عمتت  ععطياتتا  تتوي وجتتود رتتروق بتتين األط تتال رتتغ المجموعتتات األ

لمعررتت مصتدر )ا عبار متان واعاتغ( رياه يعم إجراء ا عبارات معابعت   ا وعوام ال رعيت لمعهير
 واع ذ ذلكص  ذه ال روق بين المجموعات األربعت.
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وا ط تال العتاديين  مط ال ذوي صتعوبات ععمتم ال تراءأبين  تاهصاوي تيوجد رروق ذات د ل-0
 مط ال ذوي صعوبات ععمم ال راءأللذ ارغ ا وعوام لصا

ط تتتتال ألوا تط تتتتال ذوي صتتتتعوبات ععمتتتتم الوعابتتتتأبتتتتين  تاهصتتتتاوي ت يوجتتتتد رتتتتروق ذات د لتتتت-0
 .العاديين رغ ا وعوام 

ط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم الريا تتيات وا ط تتال أبتتين  تاهصتتاوي ت يوجتتد رتتروق ذات د لتت-6
 .العاديين رغ ا وعوام 

ط تتتال ألوا مط تتتال ذوي صتتتعوبات ععمتتتم ال تتتراءألبتتتين ا تاهصتتتاوي ت  يوجتتتد رتتتروق ذات د لتتت-4
 .رغ ا وعوام تذوي صعوبات ععمم الوعاب

ط تال ذوي ألوا مط تال ذوي صتعوبات ععمتم ال تراءألبتين ا تاهصتاوي تيوجد رتروق ذات د لت -2
 م.صعوبات ععمم الريا يات رغ ا وعوام لصالذ ال راء

ط تتال ألوا تط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم الوعابتتألبتتين ا تيوجتتد رتتروق ذات د لتته اهصتتاوي    -3
 ذوي صعوبات ععمم والريا يات رغ ا وعوام .

ط تتال أبتتين  توجتتود رتتروق ذات د لتته اهصتتاوي ىلتتإوقتتد اظةتترت اعتتاو  البهتت  الهتتالغ 
ر تتد  موالعتتاديين رتتغ ا وعوتتام لصتتالذ ذوي صتتعوبات ععمتتم ال تتراء مذوي صتتعوبات التتععمم ال تتراء

ط تال ذوي صتعوبات أعاتد  ىعمتأن ا تبه ا وعوتام أ ىلتإ (Finkel stein,1995) تا ارت درا 
 ( ,Gallegos&alangely2012)ت ط ال العاديين. وما ا تارت درا تألالععمم بوجه عام م اراه با

ط تتال ألل %05رتتغ م ابتتل %60ط تتال ذوي صتتعوبات التتععمم ألن ا تتبه ا وعوتتام عاتتد اأ ىلتتإ
ط ال ذوي صتعوبات ألن اأ ىلإ (chaudhary&meghawa,2015) توما ا ارت درا  العاديين.

 تتارت أومتتا  %.3%عتتن العتتاديين العتتغ عوتتون ا تتبعةم 33التتععمم يعتتااون متتن ا وعوتتام با تتبه 
وجتتتتود رتتتتروق بتتتتين م تتتتعوي ا وعوتتتتام بتتتتين العتتتتاديين  ىلتتتتإ( (Jyoti&chaudhary,2015 تدرا تتتت

 .وا ط ال ذوي صعوبات الععمم لصالذ ذوي صعوبات الععمم
ط تتال ذوي صتتعوبات التتععمم بوجتته عتتام ألارع تتاع ا تتبه ا وعوتتام عاتتد ا توعرجتتع الباه تت

عتتده عوامتتل ماةتا ال تتوف عاتتد  ىلتإط تال العتتاديين ألبوجته  تتاص م اراتته با موصتعوبات ال تتراء
لةتا متتن ال متق وا وعوتتام الاتاع  عتتن  توا عتتراض المصتاهب مط تال ذوي صتعوبات ععمتتم ال تراءأ

راوةتتتم آا قتتتدام رتتتغ الهتتتدي  والععبيتتتر عتتتن  غرتتت مبات ععمتتتم ال تتتراءعتتتدم قتتتدره الط تتتل ذوي صتتتعو 
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وذلتك  تو زمتذء رتغ المدر تأرراد  واء وااوا معممتين ألمواجةت ا ىوم اعر م ودير قادرين عم
اتتاع  عتتن الا تتد الم تتعمر متتن قبتتل المعممتتين والعتتوبي  التتداوم وو تتره المطالتتم العتتغ ع تتوق قتتدراعةم 

 ىردود رعتتتل ا  تتترين وبالعتتتالغ يتتتؤ ر عمتتت تن ال  تتل اعيجتتتالتتذي يولتتتد لديتتته ال تتتعور بتتتال وف متتت
ن عتتدم ا تتباع هاجتته الط تتل متتن ال بتتول أوا وعوتتام ومتتا  تالعزلتت ىلتتإا  تتيه الطالتتم ويتتؤدي بتته 

يجعمتته يعباتتغ م ةومتتا  تتالبا عتتن التتذات وي  تتد الو يتتر متتن   عتته  توا  عمتام  تتذل  تتاوات الدرا تت
 صتاوص الموقتف الععميمتغ وماةتا  ىي ا التأم با  ه ويزداد  عوره با وعوام وقد يرجع ال ب

ط تتال ذوي صتتعوبات التتععمم يهصتتمون ألن اأومتتا  ة  واعباوتته.ازيتتاده عتتدد الهصتتص و  تتل المتت
 تتتل اباتتتاوةم بتتتااةم ألقتتتل متتتن الوالتتتدين م اراتتته بالعتتتاديين هيتتت  يصتتتف اأايجتتتابغ  عمتتتغ ععزيتتتز
اجتتد م  توالمدر تت م تتر ألا موقتتف ىلتتإذا اظراتتا اا  تتاره لم متتق م اراتته بالعتتاديين و إو تتر أمعةتتورون و 

والعتغ عوتون  تدمم ععزي الغ عوقعات م ب ه عجتاه  تؤ ء الطمبتألا ىيع ذون مواقف  مبيه وعم
وتتتال مق  توقتتتد عتتترعبط صتتتعوبات التتتععمم بالعديتتتد متتتن  ا  تتتطرابات الا  تتتي  تتتمبيه رتتتغ الهالتتتم
عاظتتتيم  رتتتراد رتتتغألعاظتتتيم اا عتتتا عةم هيتتت  يتتترعبط اجتتتا  ا ىعتتتدم قتتتدرعةم عمتتت توا وعوتتتام اعيجتتت

داء ا وتتتتتاديمغ بيامتتتتتا العجتتتتتز رتتتتتغ عاظتتتتتيم ألوا توالج تتتتتمي تالا  تتتتتي تاا عتتتتتا عةم بجتتتتتوده الصتتتتته
 .(0200وال مق وا وعوام )ه يم  تاا عا عةم يرعبط بالعديد من ا  طرابات الا  ي

ط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم أوجتتود رتتروق بتتين  ىلتتإي تتا أ تالهاليتت تومتتا ا تتارت الدرا تت
 .معوبات ععمم الريا يات رغ ا وعوام لصالذ ال راءط ال ذوي صألوا مال راء

عاتد اط تال ذوي  ىعمتأن ا به ا وعوتام أ ىلأ( Finkel stein,1995) تر د ا ارت درا 
ت ومتتتتتتتتتتا ا تتتتتتتتتتارت درا تتتتتتتتتت ط تتتتتتتتتتال العتتتتتتتتتتاديين.ألصتتتتتتتتتتعوبات التتتتتتتتتتععمم بوجتتتتتتتتتته عتتتتتتتتتتام م اراتتتتتتتتتته با

(Gallegos&alangely2012, ) ات التتتععمم ط تتتال ذوي صتتتعوبألن ا تتتبه ا وعوتتتام عاتتتد اأ ىلتتتإ
ط تتتتتتال ذوي ألن اأ ىلتتتتتتإ (chaudhary&meghawa,2015) ت%.ومتتتتتتا ا تتتتتتارت درا تتتتتت60با تتتتتتبه

 تبام ارع تاع ا تبه ا وعوتام أوقتد عرجتع  %.33صعوبات التععمم يعتااون متن ا وعوتام با تبه 
عوامتتل عتتده ماةتتا عوامتتل  ج تتميه والم تتوذت  ىلتتإ مط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم ال تتراءألعاتتد ا
وقتتد عوتتون عوامتتل ا  تتيه  (0203و عيتتوم رتتغ عمميتته العهتتد  )العتتدل أ تو ال تتمعيأ تالبصتتري

وال وف من ال  ل وعباغ م ةوما  البا عن الذات ااعجا عن الا د الم عمر متن قبتل المعممتين 
و صتتتاوص الموقتتتف الععميمتتتغ الاتتتاع  عتتتن عتتتدم العوارتتتق بتتتين  تو عوامتتتل بيويتتتأ تتترعه أرتتتراد أو 

( وقتد يوتون ال تبم  تو عتدم اعتداد معمتم 0665ت و صتاوص المععمم)الزيتا تالمواقتف الععميميت
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ذ   يعتتيذ لتته إجيتتد  وو ارتته المتتاة  متتع قمتته الهصتتص بهيتت  ي  تتذ معظتتم جةتتد المعمتتم ووقعتته 
ط ال ومذومه طري ته العتدريس وتل  تذه العوامتل عزيتد متن ألبين ا تررصه مراعاه ال روق ال ردي

 ىلتإصتعوبات ععمتم الريا تيات  عرجتع وقتد ط ال ذوي صتعوبات التععمم.ألا به ا وعوام عاد ا
العوارتتتق الا  تتتغ لمطالتتتم متتتع معطمبتتتات الهيتتتاه  ىالعتتتغ عتتتؤ ر عمتتت تبعتتتض الم تتتوذت الدرا تتتي

رتغ عدري تةا ومتا يصتاهبةا  ت اليم المعبعاألو  تم ل م ررات ماده الريا يات الع ميدي تالمدر ي
يا تيات ولوتن ع تبم الم تاوف رتغ متاده الر  ت تاليم الهدي تألمتن جمتود والبعتد عتن ا تع دام ا

 توبالعتتالغ يوتتون لديتته قتتدر متتن ال  تت م  يوتتون بتتا س ال تتدر العتتغ ع تتببه صتتعوبات ععمتتم ال تتراء
 بالا س وعدم ال عور بال مق وا وعوام

 نتائج الفرض الرابع وتفسيره:
" عوجد عذقت بين ا  عراعيجيات المعرريت لعاظيم ا ا عتال ووتل متن ال متق  ىوياص عم

ط ال العاديين." ولمعه تق متن صتهت ألط ال رعيت لذوي صعوبات الععمم وااألاما ىوا وعوام لد
 بين المجموعت ا ربعت ت ذا ال رض عم ا ع دام معامل ا رعباط بير ون لبيان د لت العذق

بتتتتين  تاعتتتتاو  ا عبتتتتار معامتتتتل ا رعبتتتتاط بير تتتتون لبيتتتتان العذقتتتت العتتتتالغ ويو تتتتذ جتتتتدول
 .تربعألال وال مق وا وعوام بين المجموعات المعاظيم ا ا ع تا  عراعيجيات المعرري
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 االكتئبة انمهك االستشاتَجَبد انًجًوعخ

 .)**(211 .222 نوو انزاد طفبل انعبدٍٍَألا

 .122 .122- انتمجم

 .522 .)**(221- االجتشاس

 .222 .251- انتشكَز االٍجبثٌ

 .222- .)**(222- انتخطَط

 .522 .152- الٍجبثٌاعبدِ انتمََى ا

 .222 .112 اعبدِ انًُظوس

 .)*(225 .222- انتفكَش انكبسثٌ

 .)**(221 .122 نوو االخشٍٍ

 .222 .122- انكهٌ

 .212 1 1لهك

 1 .212 1اكتئبة

 .122 .522 نوو انزاد حتعهى انمشاء خطفبل روً صعوثأ

 .125 .222 انتمجم

 .121 .122 االجتشاس

 .522- .252- الٍجبثٌانتشكَز ا

 .522- .122- انتخطَط

 .252 .222- انتمََى

 .122- .222- اعبدح انًُظوس

 .252 .225 خانكبسثَ

 .512- .222- نوو االخشٍٍ

 .225- .222- انكهٌ

 .)**(212 1 1لهك 

 1 .)**(212 1اكتئبة 

 .)*(222 .552 نوو انزاد ختعهى انكتبث خطفبل روً صعوثأ

 .211 .522- جمانتم

 .)*(222- .522- االجتشاس

 .522- .225- انتشكَز االٍجبثٌ

 .225- .512- انتخطَط

 .212- .)*(212- انتمََى

 .)*(222- .)*(221- اعبدِ انًُظوس

 .212 .122- خانكبسثَ

 .122 .215 نوو االخشٍٍ

 .522- .222- انكهٌ

 .)*(212 1 1لهك 

 1 .)*(212 1اكتئبة 

تعهى  خطفبل روً صعوثأ

 انشٍبضَبد

 .252 .522 نوو انزاد

 .221- .222- انتمجم

 .112 .115 االجتشاس

 .)*(222- .222- انتشكَز االٍجبثٌ

 .512- .122 انتخطَط

 .222- .522- انتمََى

 .525- .222- اعبدِ انًُظوس

 .522 .222 انكبسثَّ

 .)**(221 .251- نوو االخشٍٍ

 .222- 5.22- انكهٌ

 .222 1 1لهك 

 1 .222 1اكتئبة 

 يع ذ من الجدول ال ابق
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لعاظتتتتيم ا ا عتتتتال)لوم  تبتتتتين ا  تتتتعراعيجيات المعرريتتتت ت  يوجتتتد عذقتتتته ذات د لتتتته اهصتتتتاوي-0
الع ويتر الوتار غ(  اعتاده الماظتور   غلع ييم ا يجاب معادإ العرويز ا يجابغ  الع بل  الذات 

 عاديين.وال مق عاد ا ط ال ال
 وال مق عاد ا ط ال العاديين. الع طيط( )ا جعرار ت يوجد عذقه  مبيه بين ا عراعيجي -0
 )الع بتل  لعاظتيم ا ا عتال تبتين ا  تعراعيجيات المعرريت ت  يوجد عذقته ذات د لته اهصتاوي-6

 وعوتام وا الماظتور( ماعتاد اعاده الع يتيم ا يجتابغ  الع طيط  العرويز ا يجابغ  ا جعرار 
 .ط ال العاديينألعاد ا

وا وعوتتام عاتتد  لتتوم ا  ترين(  تالوار يتت يوجتد عذقتته موجبتته بتين ا تتعراعيجيات )لتتوم التذات -4
 .ديينط ال العاألا
 الع بتتل  لعاظتتيم ا ا عتتال)لوم التتذات  ت  يوجتتد عذقتته ارعباطيتته بتتين ا  تتعراعيجيات المعرريتت-2

  لتتوم ا  تترين( تالوار يتت الماظتتور  معتتادإ الع يتتيم  الع طتتيط  العرويتتز ا يجتتابغ  ا جعتترار 
 م.وال مق وا وعوام عاد ا ط ال ذوي صعوبات ععمم ال راء

لعاظتتيم ا ا عتتال)لوم التتذات  الع بتتل   ت  يوجتتد عذقتته ارعباطيتته بتتين ا  تتعراعيجيات المعرريتت-3
اتتد ا ط تتال ذوي وال متتق ع  تترين(اآل  لتتوم تالوار يتت الع طتتيط  ا جعتترار  العرويتتز ا يجتتابغ 

 ت.صعوبات ععمم الوعاب
الماظتتور( وال متتق  معتتادإ الع يتتيم  معتتادإبتتين ا  تتعراعيجيات ) ت تتمبي تطيتتعبايوجتتد عذقتته ار --4

 ت.عاد ا ط ال ذوي صعوبات ععمم الوعاب
العرويتتتز  ظتتتيم ا ا عال)الع بتتتل الع تيوجتتتد عذقتتته ارعباطيتتته بتتتين ا  تتتعراعيجيات المعرريتتت  —5

وا وعوتام عاتد ا ط تال   ترين(آللوم ا الع وير الوار غ  الع ييم  معادإ طيط الع  ا يجابغ 
 ت.ذوي صعوبات ععمم الوعاب

لوم الذات وبتين ا وعوتام عاتد ا ط تال ذوي  تيوجد عذقه ارعباطيه موجبه بين ا عراعيجي--6
 ت.صعوبات ععمم الوعاب

وبتتين ا وعوتتام  واعتاده الماظتتور(يوجتد عذقتته ارعباطيتته  تالبه بتتين ا تتعراعيجيات)ا جعرار -02
 .تط ال ذوي صعوبات ععمم الوعابألعاد ا



 االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال ًعالقتيا بالقلق                                                     

                    
 5122 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 الع بتل  لعاظيم ا ا عال)لوم التذات  ت  يوجد عذقه ارعباطيه بين ا  عراعيجيات المعرري -00
  لتتوم ا  تترين( تالوار يتت الماظتتور  معتتادإ الع يتتيم  الع طتتيط  العرويتتز ا يجتتابغ  ا جعتترار 

 ال ذوي صعوبات ععمم الريا ياتط ألوال مق عاد ا
 )لتتتتوم التتتتذات  لعاظتتتتيم ا ا عتتتتال ت  يوجتتتتد عذقتتتته ارعباطيتتتته بتتتتين ا  تتتتعراعيجيات المعرريتتتت-00

 الع ويتتر الوتتار غ ( الماظتتور  ماعتتاد الع يتتيم ا يجتتابغ  ماعتتاد الع طتتيط  ا جعتترار  ال بتتول 
 .ط ال ذوي صعوبات ععمم الريا ياتألوا وعوام عاد ا

العرويتتز ا يجتتابغ وا وعوتتام عاتتد ا ط تتال  تارعباطيتته  تتمبيه بتتين ا تتعراعيجي يوجتتد عذقتته-06
 .ععمم الريا يات تذوي صعوب

وقتتد ا عم تتت اعتتاو  البهتت  الهتتالغ متتع اعتتاو  الدرا تتات ال تتاب ت رتتغ درا تتت العذقتتت بتتين 
ارت لعاظيم ا ا عال وال متق وا وعوتام عاتد األط تال العتاديين هيت  أ ت تا  عراعيجيات المعرري

إلغ وجود عذقتت قويتت بتين ا  تعراعيجيات Garnefski. etal, 2001 درا ت جراار وغ وآ رون )
الدراويت  الموم الذاعغ  ا جعرار  الوار يت  إعتادم الع يتيم اليجتابغ وأعتراض ال متق ومتا وجتدت 

الع يتتتيم  عذقتتتت قويتتتت بتتتين ا  تتتعراعيجيات الدراويتتتت  المتتتوم التتتذاعغ  ا جعتتترار  الوار يتتتت  إعتتتادم
وقتتد اظةتترت الاعتتاو  التتغ أن لتتوم التتذات والوار يتتت عذقتتت  اليجتتابغ وأعتتراض ال متتق وا وعوتتام.

قويتتته متتتع األمتتتراض الا  تتتيت لألط تتتال رتتتغ هتتتين اظةتتتر ا جعتتترار عذقتتتت متتتع م تتتاييس ال متتتق 
ن الع ييم ا يجابغ له عذقه  مبيه مع ال مق وال وف رتغ هتين ان أ توا وعوام وا ارت الدرا 

ن أ ىلتتإ تومتتا ا تتارت الدرا تت اده العرويتتز ا يجتتابغ لتته عذقتته  تتمبيه متتع ال متتق وا وعوتتام اعتت
وا تتص اعتتاده الع يتتيم ا يجتتابغ وا تتص اعتتاده العرويتتز ا يجتتابغ  تا جعتترار ولتتوم التتذات والوار يتت

 واعراض ال مق وا وعوام يؤ ر عمغ ا ط ال. 
ا جعتتتترار  ترتتتتغ ا تتتتعراعيجي ت تتتتاب متتتتع الدرا تتتتات ال تالهاليتتتت تر تتتتد ا عم تتتتت اعتتتتاو  الدرا تتتت

 ( Garnefski,2004) ( Garnefski,2001) تمتتتع ال متتتق هيتتت  ا تتتارت درا تتت توعذقعةتتتا ال تتتمبي
(omran,2011) aldo &Nolen, Hoeskema,2010)) Mine, et al, 2003) وجتود عذقتت  ىإلت

 تعتاو  الدرا توقتد يرجتع  تذا ا  تعذف رتغ ا ا جعترار وال متق. تارعباطيه موجبته بتين ا تعراعيجي
 تبالا تتتب توال  اريتتت تا جعماعيتتت تا تتتعذف ا تتتاليم العا تتتو ىلتتتإ تمتتتن وجةتتته اظتتتر الباه تتت تالهاليتتت

ر تتد يوتتون ا تموم عربيتته الط تتل المصتتري عمتتغ عهمتتل  تجابيتتألوا توالمصتتري تلممجعمعتات العربيتت
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الهتتتل  ىلتتتإجتتتل لموصتتتول أيجعمتتته قتتتادر عمتتتغ عهمتتتل الم تتتاول والع ويتتتر ريةتتتا متتتن  تالم تتتوولي
 .ل وبالعالغ ي ل ال مقر األ

الع طتتيط وال متتق عاتتد ا ط تتال  تبتتين ا تتعراعيجي تال تتمبي تا رعباطيتت تلمعذقتت تمتتا بالا تتبأ
وععتد  .تالهاليت ت( متع اعتاو  الدرا ت0200( )ه تيم  omran,2011)ت العاديين ر د اع  ت درا 

 تهتتتدا  ال تتتمبيرتتتغ الععامتتتل متتتع ا  توال عالتتت تالع طتتتيط متتتن ا  تتتعراعيجيات العوي يتتت تا تتتعراعيجي
العتتتغ يجتتتم  توهيتتت  الع ويتتتر رتتتغ ال طتتتوات العمميتتت توالع  يتتتف متتتن هتتتده ا  تتتطرابات الا  تتتي

 ع ةم ب ول رعال رغ الع  يف من هده اعراض ال مق. تاع اذ ا لمععامل مع ا هدا  ال مبي
وجتود عذقته ارعباطيته موجبته بتين ا  تعراعيجيات  ىلإ تالهالي توقد ا ارت اعاو  الدرا 

وا وعوتتتتام عاتتتتد ا ط تتتتال   تتتترين(آللتتتتوم ا  ت)لتتتتوم التتتتذات  الوار يتتتت لعاظتتتتيم ا ا عتتتتال تيتتتتالمعرر
 تهيتت  ا تتارت درا تت تمتتع اعتتاو  الدرا تتات ال تتاب  تالهاليتت تر تتد اع  تتت اعتتاو  الدرا تت العتتاديين.

Garnefski,2004) وجتتتود عذقتتته ارعباطيتتته موجبتتته  ىلتتتإ (0200)ه تتتيم  ( 0200( )عمتتتران
 رتتغ هتتين ا عم تتت بعتتض الدرا تتات م تتل وا وعوتتام   تترين(آلولتتوم ا تبتتين )لتتوم التتذات والوار يتت

(Garnefski,2003يوجتتد عذقتته بتتين اوعيتته ا هتتدا  ال تتمبي   )بيامتتا  عتتراض ا وعوتتام  أو  ت
(Garnefski,2007ا تتار التتغ وجتتود ) متتع ا وعوتتام  ت تتمبيه بتتين المتتوم التتذاعغ والوار يتت تعذقتت 

 تتتتتترين(من آللتتتتتتوم ا  تالوار يتتتتتت ا ا عتتتتتتال)لوم التتتتتتذات  لعاظتتتتتتيم توععتتتتتتد ا  تتتتتتعراعيجيات المعرريتتتتتت
العتتتتغ عتتتتؤدي بال تتتتعور بعتتتتدم الةتتتتدوء والطم اياتتتتت والراهتتتتت  تالذعوي يتتتت تا  تتتتعراعيجيات المعرريتتتت

الا  يت  وزياده من هدم ا ا عا ت ال مبيت والعوعر الا  غ واله م وال متق بتل أاةتا يموتن أن 
الع اؤم  وال عور ب يبتت األمتل  ر تًذ عتن زيتادم ع ةم رغ اجعرار األهزان  وال عور بالي س و 

الم تتاعر ال تتمبيت وا ازعتتاح  وال تتيق  وا  تتطرام الا  تتغ  وال تتعور بالععا تتت  وعتتدم ال تتدرم 
عمى العرويز  وال عور بال  تل  ور تدان ال  تت بتالا س  واله تاس بعتدم ال يمتت الذاعيتت  ور تدان 

ن الوتتوار  وال تتهوط  و تتغ مؤ تترات قويتتت عمتتى ال تتعور با  تتعمعاع بالهيتتام  وعوقتتع المزيتتد متت
رعاتتتدما يععتتتايش ال تتترد متتتع اهتتتدا  الهيتتتاه ) 0200زيتتتادم أعتتتراض ال متتتق وا وعوتتتام )ه تتتيم 

عتن ذلتك ام تغ المتوم عمتغ  رااته يميتل التغ امتعذك اروتار اهتو لتوم التذات وربمتا عو تا تال تمبي
 (.0203ا  رين وبالعالغ يزداد ال عور با وعوام ) عاد 
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اي تتا التتغ ااتته   يوجتتد عذقتته ارعباطيتته بتتين ا  تتعراعيجيات  تارت اعتتاو  الدرا تتومتتا ا تت
 الع يتتيم  العرويتتز ا يجتتابغ  الع طتتيط  ا جعتترار  الع بتتل  لعاظتتيم ا ا عتتال)لوم التتذات  تالمعرريتت

  لتتوم ا  تترين( وال متتق وا وعوتتام عاتتد ا ط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم تالوار يتت اعتتاده الماظتتور 
 .مال راء

 تاتتتاك بعتتتض  اعتتتاو  الدرا تتتات العتتتغ ا عم تتتت متتتع اعتتتاو  لبهتتت  الهتتتالغ م تتتل درا تتترة
 ,.Garnefski, et alجراار توغ وأ ترون ) (   Garnefski. Et al, 2001جراار توغ وآ ترون )

2003 )(Garnefski et al.. 2004)    (   درا تتتتت داريا  تتتتوغ ووتتتترايGarnefski& 

Kraaij,2006 )  ( درا تتتتتتتتتتتGarnefski,2007  ) ( درا تتتتتتتتتتتaldo&Nolen-Hoeksema, 

(  Mine, et al, 2013درا تت ) ( 0200درا تت ه تيم )  (  omran , 2011( عمتران ) 2010
 لعاظتتتيم ا ا عتتتال تبتتتين ا  تتتعراعيجيات المعرريتتت تعذقتتت وجتتتود ىلتتتإوتتتل  تتتذه الدرا تتتات ا تتتارت 

 وال مق وا وعوام.
ذقتتتته ارعباطيتتتته بتتتتين   يوجتتتتد ع-ااتتتته  ىلتتتتإي تتتتا أر تتتتد ا تتتتارت اعتتتتاو  البهتتتت  الهتتتتالغ 

 لعاظتتتتيم ا ا عتتتتال)لوم التتتتذات  الع بتتتتل  ا جعتتتترار  العرويتتتتز ا يجتتتتابغ  تا  تتتتعراعيجيات المعرريتتتت
يوجتد  بيامتا  توال مق عاد ا ط ال ذوي صعوبات ععمم الوعابت   لوم ا  رين(تالوار ي الع طيط 

ط تال ذوي صتعوبات ألا الماظتور( وال متق عاتد معتادإ عذقه ارعباطيه  تمبيه بين)اعتاده الع يتيم 
ولوتتتتن اجريتتتتت  تاعتتتتاو   تتتتذه الدرا تتتت ىرةاتتتتاك بعتتتتض الدرا تتتتات العتتتتغ اع  تتتتت عمتتتت تععمتتتتم الوعابتتتت

 تن الدرا تألظترا ا(عامتا 32-02ن والرا تدين متن )يط تال العتاديين والمترا  ألالدرا تات عمتغ ا
 تع تتتام عمتتتغ ا ط تتتال ذوي صتتتعوبات التتتععمم بوجتتته عتتتام ر تتتد ا تتتارت درا تتت تول درا تتتأ تالهاليتتت

(aldo&Nolen-Hoeksema,2010)( Garnefski,etal,2001  )  وجتتتتتود  إلتتتتتى (0200)ه تتتتتيم
 غم تاول رت ىلتإوقتد يرجتع ذلتك  ىلتإعذقه ارعباطيه  مبيه بين اعاده الع ييم ا يجتابغ  وال متق 

اع تتاق  غرتتغ ا تت  الهتتروف والوممتتات بدقتتت   م تتاول رتت تالوعابتتت  صتتعوب غالدقتتت واألع تتاق رتت
( م تك  ( Indiana Department of education , 2012ظتيم الوعابتت . عا غم تاول رت الةجتاء 

و العبتتتتارات أباتتتتاء الجممتتتتت )ع تتتتويل الجمتتتتل  غو مهرجتتتتت صتتتتعوبت رتتتتأقمتتتتم الرصتتتتاص  تتتتي ت 
عاظتيم األروتار عمتى التورق   غا س الوقتت   صتعوبت رت غوال واعد(  صعوبت الع وير والوعابت ر

(   Kay , 2007وبت متع بايتت الاهتو وال واعتد ) صعوبت رى ععبع األروار الموعوبتت بال عتل. صتع
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ا تت  متتا  تتو  غال تتطر الواهتتد عمتتى ال تتبورم  صتتعوبت رتت غعتتدم الم تتدرم عمتتى ععبتتع الوممتتات رتت
( . وتل  0202موعوم عمى ال بورم   ععبيراعته الوعابيتت   ععاا تم متع عمتره الزماتى )العتزه   

لديته  تعور بتالعجز وعتدم قدرعته  يجعتل ت ذه المظا ر عاد ا ط ال ذوي صعوبات ععمم الوعاب
عمتتغ الوصتتول التتغ م تتعوي زمتتذؤه ممتتا يجعمتته ي تتعر بتتال مق والعتتوعر وال جتتل ا اتتاء الموقتتف 

 ىمع التزمذء هعت تايجابغ رغ اطار العذقات ا جعماعي ىالدرا غ مما يجعمه يبه  عن معا
 ىلتتتإيمجتتت  و ا جعمتتتاعغ رأاتتته اقتتتل متتتن زمذوتتته  تتتواء عمتتتغ الم تتتعوي ا وتتتاديمغ    ي تتتعر ب

م ل)اعتتتتتاده الع يتتتتتيم  تا  تتتتتعراعيجيات العوي يتتتتت تا تتتتتع دام الط تتتتتل ذوي صتتتتتعوبات ععمتتتتتم الوعابتتتتت
 الماظور( و غ ا عراعيجيات ع مل من العوعر وال مق. معاداا و  ا يجابغ 

 تيوجد عذقه ارعباطيته بتين ا  تعراعيجيات المعرريت   وما ا ارت اعاو  البه  الهالغص
لتتتوم  الع ويتتتر الوتتتار غ  الع يتتتيم  معتتتادإ الع طتتتيط  العرويتتتز ا يجتتتابغ  ظتتتيم ا ا عال)الع بتتتل الع
بيامتتتا يوجتتتد عذقتتته ارعباطيتتته ت وا وعوتتتام عاتتتد ا ط تتتال ذوي صتتتعوبات ععمتتتم الوعابتتت  تتترين(آلا

 تلتتوم التتذات وبتتين ا وعوتتام عاتتد ا ط تتال ذوي صتتعوبات ععمتتم الوعابتت تموجبتته بتتين ا تتعراعيجي
وبتين ا وعوتام  ه بين ا عراعيجيات)ا جعرار واعاده الماظتور(واي ا يوجد عذقه ارعباطيه  الب

 ترةااك بعض الدرا ات العغ اع  تت متع اعتاو  الدرا ت تعاد ا ط ال ذوي صعوبات ععمم الوعاب
ت لتوم التذات وا وعوتام م تل درا ت تن يوجد عذقته ارعباطيته موجبته بتين ا تعراعيجيأ ىلإ تالهالي

(Mine et al,2014 ) (Garnefski,2004 ) (omran,2011و تذه الدرا تات اوتدت عمتغ وجتود ) 
 توقتتد عرجتتع الباه تت عذقتته ارعباطيتته موجبتته بتتين لتتوم التتذات وا وعوتتام عاتتد ا ط تتال العتتاديين.

لتوم التذات  تا تعراعيجي تا ع دام الط ل ذوي صعوبات ععمتم الوعابت إلى أناعاو  البه  الهالغ 
لتتتى إر وصتتتيادعةا وعاظيمةتتتا وارع تتتار م الهتتتاد عوليتتتد األروتتتا ىاتتته ديتتتر قتتتادر عمتتتأوذلتتتك ب تتتبم 

اةتتم يعجتتزون عتتن ع تتديم متتا أعموتتاةم متتن عوليتتد ا روتتار ومتتا  غو ال م يتتت المعرريتتت العتتأالمعررتتت 
يعررتتون وعذقعتته بمو تتوع الوعابتتت وي تتع دم الطتتذم ذو الصتتعوبات التتععمم عامتتت وصتتعوبات 

واقاال متتا ااةتتم أقتتل ا تتع دامًا الوعابتتت بوجتته  تتاص ا تتعراعيجيات ديتتر اا تتجت او ديتتر رعالتتت  و
مرهمتت الع طتيط او متا قبتل الوعابتت ومرهمتت الم تودم  غواعباعًا لمراهتل عمميتت الوعابتت و ت فيما

Drafting  ومرهمت المراجعتتrevising ومرهمتت العهريترediting    ( وتل ذلتك  0665) الزيتات
ومدر تيه وا ترعه ممتا  ومتن  تم ي تعر بال  تل امتام زمتذؤه تالوعاب ىيجعل الط ل دير قادر عم
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با  ته ومتن  تم  تدير عوي يه م تل لتوم التذات عجعمته ي تعر بعتدم ال  ت تيجعمه ي ع دم ا عراعيجي
 .ي عر با وعوام

 ارعباطيتتتته  تتتتالبه بتتتتين ا تتتتعراعيجيات تعذقتتتت ومتتتتا ا تتتتارت اعتتتتاو  البهتتتت  الهتتتتالغ التتتتغ وجتتتتود-
 تات ععمتتتم الوعابتتتوبتتتين ا وعوتتتام عاتتتد ا ط تتتال ذوي صتتتعوب )ا جعتتترار واعتتتاده الماظتتتور(

رةاتتتاك بعتتتض الدرا تتتات العتتتغ اجريتتتت عمتتتغ ا ط تتتال العتتتاديين والمتتترا  ين  ا عم تتتت متتتع 
 وتتتتتتل متتتتتتن تا جعتتتتتترار هيتتتتتت  ا تتتتتتارت درا تتتتتت ترتتتتتتغ ا تتتتتتعراعيجي تالهاليتتتتتت تاعتتتتتتاو  الدرا تتتتتت

(Garnefski&kraJj,2006 ) (Mine,etal,2013 ) (aldo&Nolen-Hoeksema,2010 ) 
ا جعترار وا وعوتام  تعباطيته موجبته بتين ا تعراعيجيوجود عذقته ار  ىلإ (0200 )ه يم 

و تتغ  تا تتعذف العياتت ىلتتإ تالهاليتت تا تتعذف الاعتتاو  عتتن اعتتاو  الدرا تت توقتتد عرجتتع الباه تت
 توا واديميتتتتت تط تتتتتال ذوي صتتتتتعوبات التتتتتععمم وا تتتتتعذف  صاوصتتتتتةم ا ا عاليتتتتتألعياتتتتته ا

ا تتتعذف البيوتتتات وقتتتد يرجتتتع التتتغ  تعتتتن العتتتاديين اظتتترا لمم تتتوذت الدرا تتتي توا جعماعيتتت
 .تا جعماعي ت اليم العا وأوالمجعمعات وال  ارات وا عذف 

 معتتادإ تبتتين ا تتعراعيجي ت تتالب توجتتود عذقتته ارعباطيتت ىلتتإومتتا ا تتارت اعتتاو  البهتت  الهتتالغ -
 معتتتادإ ترععتتتد ا تتتعراعيجي  تط تتتال ذوي صتتتعوبات ععمتتتم الوعابتتتألالماظتتتور وا وعوتتتام عاتتتد ا

العتغ ع متل متن العتوعر وال متق وا وعوتام هيت  ياظتر  تعوي يتالماظور متن ا  تعراعيجيات ال
الدرا تتتغ  ىقتتتل متتتاةم رتتتغ الم تتتعو ألط تتتال زمتتتذؤه األا ىلتتتإالط تتتل ذوي صتتتعوبات التتتععمم 

 .الاجا  ىلإريهاول عهير اعجاه اهو ر مه الدرا غ وي عغ 
 تلمعرريتبتين ا  تعراعيجيات ا تارعباطي تعذق عدم وجود ىلإوما ا ارت اعاو  البه  الهالغ -

 معتادإ الع يتيم ا يجتابغ  معتادإ الع طتيط  ا جعترار  ال بتول  )لتوم التذات  ا عال لعاظيم ا
ط تتتال ذوي صتتتعوبات ععمتتتم الريا تتتيات ألوا وعوتتتام عاتتتد ا الع ويتتتر الوتتتار غ ( الماظتتتور 

العرويتتتز ا يجتتتابغ وا وعوتتتام عاتتتد  تبيامتتتا يوجتتتد عذقتتته ارعباطيتتته  تتتمبيه بتتتين ا تتتعراعيجي
اع  تتت متتع اعتتاو   ترةاتتاك بعتتض الدرا تتات ال تتاب  ععمتتم الريا تتيات تي صتتعوبا ط تتال ذو 

 ىلتتإ( 0200)ه تيم  ( Garnefski,2001( )omran, 2011)ت البهت  الهتالغ م تتل درا ت
العرويتز ا يجتابغ وا وعوتام وقتد يرجتع ذلتك  تعذقه ارعباطيته  تمبيه بتين ا تعراعيجيوجود 

العوارتتق الا  تتغ لمطالتتم متتع معطمبتتات  ىالعتتغ عتتؤ ر عمتت تالتتغ بعتتض الم تتوذت الدرا تتي
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رتتغ عدري تتةا  توا  تتاليم المعبعتت تم تتل م تتررات متتاده الريا تتيات الع ميديتت تالمدر تتي مالهيتتا
ع تبم الم تاوف رتغ متاده  ت اليم الهدي األوما يصاهبةا من جمود والبعد عن ا ع دام 

ض اعتراض بتالا س ريظةتر لديته بعت تالريا يات رعجعل الطالم لتيس لديته قتدر متن ال  ت
قمم متتع زمتتذؤه ومعمميتته دا تتل ال صتتل ي تتع دم ا تتعراعيجيات  ا وعوتتام ولوتتغ يهتتاول يعتت

وهبتتته  تالجااتتتم ا يجابيتتت ىالعرويتتتز ا يجتتتابغ و تتتغ العرويتتتز عمتتت تجييعوي يتتته م تتتل ا تتتعراع
 م.عراض ال مق وا وعوام عجاه المادأوععاط ه اهوه وذلك لمع ميل من  ملمعمم الماد

 :ومناقشتيا نتائج الفرض الخامس 
اتتتا   لتتدي ا امتتتاط ل"ص عوجتتتد رتتروق ذات د لتتتت اهصتتاويت بتتتين التتذوور واىويتتاص عمتت

لعاظتتتيم ا ا عتتتال وال متتتق  لتتتذوي صتتتعوبات التتتععمم رتتتغ معهيتتتر ا  تتتعراعيجيات المعرريتتتت تال رعيتتت
ولمعه ق من صهت  ذا ال ترض عتم ا تع دام ا عبتار متان وعاتغ لبيتان د لتت ال تروق .وا وعوام"
 ربعت. ألات رعم المجموعت ابين معو ط

ويو تتذ الجتتدول العتتالغ اعتتاو  ا عبتتار متتان وعاتتغ لبيتتان د لتتت ال تتروق بتتين معو تتطات 
 .ربعتألرعم المجموعات ا

 خانًجًوع
يصذس 

 خانًمبسَ
 انجُس

يتوسط 

 انشتت

يجًوع 

 انشتت
u w z 

يستوً 

 خانذالن

اطفال ذًي 

تعلم  ةصعٌب

 قراءه

 .522 1.221- 22.222 55.222 22.22 2.22 2 ركوس نوو انزاد

 22.22 2.52 2 اَبث

 .252 .225- 22.222 52.222 22.22 2.22 2 ركوس انتمجم

 22.22 2.22 2 اَبث

 .222 .222- 22.222 21.222 22.22 2.22 2 ركوس سااالجتش

 22.22 2.22 2 اَبث

انتشكَز 

 االٍجبثٌ

 .221 .212- 22.222 52.222 21.22 2.22 2 ركوس

 22.22 2.12 2 اَبث

 .225 .515- 22.222 22.222 22.22 2.22 2 ركوس انتخطَط

 22.22 2.52 2 اَبث

 .222 .222- 22.222 52.222 21.22 2.22 2 ركوس انتمََى

 22.22 2.22 2 اَبث

اعبدِ 

 انًُظوس

 .222 .222- 22.222 52.222 22.22 2.22 2 ركوس

 22.22 2.22 2 اَبث

انتفكَش 

 انكبسثٌ

 .222 .222- 22.222 52.222 22.22 2.22 2 ركوس

 22.22 2.22 2 اَبث

نوو 

 االخشٍٍ

 .222 .222- 22.222 52.222 22.22 2.22 2 ركوس

 25.22 2.22 2 اَبث
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 خانًجًوع
يصذس 

 خانًمبسَ
 انجُس

يتوسط 

 انشتت

يجًوع 

 انشتت
u w z 

يستوً 

 خانذالن

 .222 .2222- 22.222 21.222 22.22 2.22 2 ركوس انكهٌ

 22.22 2.22 2 اَبث

اطفال ذًي  

تعلم  ةصعٌب

 كتابو

 .222 1.222- 22.222 12.222 22.22 12.21 2 ركوس نوو انزاد

 22.22 2.12 2 اَبث

 .222 .225- 25.222 52.222 22.22 2.12 2 ركوس انتمجم

 25.22 2.21 2 اَبث

 .222 .222- 22.222 21.222 22.22 2.22 2 ركوس االجتشاس

 22.22 2.22 2 اَبث

انتشكَز 

 االٍجبثٌ

 .252 5.512- 22.222 11.222 22.22 11.12 2 ركوس

 22.22 2.22 2 اَبث

 .122 1.222- 22.222 12.222 21.22 12.12 2 ركوس انتخطط

 22.22 2.21 2 اَبث

 .222 .222- 22.222 21.222 22.22 2.22 2 ركوس انتمََى

 22.22 2.22 2 اَبث

اعبدِ 

 انًُظوس

 .221 .222- 21.222 52.222 22.22 2.21 2 ركوس

 21.22 2.22 2 اَبث

 .252 .225- 22.222 52.222 22.22 2.22 2 ركوس خانكبسثَ

 22.22 2.22 2 اَبث

نوو 

 االخشٍٍ

 

 .122 1.222- 22.22 12.222 22.22 2.22 2 ركوس

 25.22 12.22 2 اَبث

 .522 1.522 22.222 52.222 22.22 12.22 2 ركوس كهٌان

 22.22 2.222 2 اَبث

طفال ذًي أ

تعلم  ةصعٌب

 رياضيات

 .122 5.252- 52.222 2.222 22.22 2.22 2 ركوس نوو انزاد

 52.22 2.22 2 اَبث

 .225 .222- 22.222 15.222 22.22 2.25 2 ركوس انتمجم

 22.22 2.22 2 اَبث

 .222 .252- 22.222 12.222 22.22 2.52 2 ركوس االجتشاس

 22.22 2.22 2 اَبث

انتشكَز 

 االٍجبثٌ

 .552 1.512- 21.222 12.222 22.22 2.22 2 ركوس

 21.22 2.52 2 اَبث

 .222 .521- 22.222 12.222 22.22 2.52 2 ركوس انتخطَط

 22.22 2.22 2 اَبث

 .222 .222- 22.222 12.222 22.22 2.22 2 ركوس ىانتمََ

 22.22 2.52 2 اَبث

 اعبدِ

 انًُظوس

 .212 .222- 22.222 12.222 22.22 2.22 2 ركوس

 22.22 2.22 2 اَبث

انتفكَش 

 انكبسثٌ

 .222 .222- 22.222 15.222 22.22 2.25 2 ركوس

 22.22 2.22 2 اَبث
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 خانًجًوع
يصذس 

 خانًمبسَ
 انجُس

يتوسط 

 انشتت

يجًوع 

 انشتت
u w z 

يستوً 

 خانذالن

 

 نوو

 االخشٍٍ

 .225 .121- 22.222 12.222 22.22 2.22 2 كوسر

 22.22 2.22 2 اَبث

 .125 1.252- 52.222 2.222 22.22 2.22 2 ركوس انكهٌ

 52.22 2.25 2 اَبث

اطفال ذًي 

تعلم  ةصعٌب

 قراءه

 1.222 .222 22.222 25.222 22.22 2.22 2 ركوس انمهك
     22.22 2.22 2 اَبث

اطفال ذًي 

تعلم  ةصعٌب

 كتابو

 .122 1.252- 22.222 12.222 22.22 2.22 2 ركوس

     22.22 12.22 2 اَبث

اطفال ذًي 

تعلم  ةصعٌب

 رياضيات

 .222 .252- 22.222 12.222 22.22 2.22 2 ركوس
     22.22 2.22 2 اَبث

تعلم  ةصعٌب

 قراءه

 .222 .511- 22.222 22.222 22.22 2.22 2 ركوس االكتئبة

     22.22 2.52 2 اَبث

تعلم  ةصعٌب

 كتابو

 .212 .122- 22.222 21.222 22.22 2.22 2 ركوس

     22.22 2.22 2 اَبث

تعلم  ةصعٌب

 رياضيات

 .222 .521- 22.222 12.222 22.22 2.52 2 ركوس

     22.22 2.22 6 اَبث

 -يع ذ من الجدول العالغ ص
ط تتتتال ذوي ألبتتتتين التتتتذوور وا اتتتتا  رتتتتغ مجموعتتتته ا تاوي  يوجتتتتد رتتتتروق ذات د لتتتته اهصتتتت-0

 .لعاظيم ا ا عال ترغ ول ا  عراعيجيات المعرري مصعوبات ععمم ال راء
ا ط تتتتال ذوي  تبتتتتين التتتتذوور وا اتتتتا  رتتتتغ مجموعتتتت ت  عوجتتتتد رتتتتروق ذات د لتتتته اهصتتتتاوي-0

 .لعاظيم ا ا عال تصعوبات ععمم الريا يات رغ ول ا  عراعيجيات المعرري
بتتتتين التتتتذوور وا اتتتتا  رتتتتغ مجموعتتتته ا ط تتتتال ذوي  ت  عوجتتتتد رتتتتروق ذات د لتتتته اهصتتتتاوي-6

  تع يتتيم ا يجابيتت معتتادإ ا جعتترار   تترين آلرتتغ  ا تتعراعيجيات)لوم ا تصتتعوبات ععمتتم الوعابتت
 الماظور( معادإ الع طيط   تالوار ي ال بول 

 ط تال ذوي صتعوبات بين الذوور وا اا  رغ مجموعته ا تاهصاوي تيوجد رروق ذات د ل-4
 .العرويز ا يجابغ( لصالذ الذوور )لوم الذات  رغ ا عراعيجيات تععمم الوعاب
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لتتتتذوي  تا امتتتتاط ال رعيتتتت ىبتتتتين التتتتذوور وا اتتتتا  لتتتتد تاهصتتتتاوي ت  يوجتتتتد رتتتتروق ذات د لتتتت-2
 .صعوبات الععمم رغ معهير ال مق

لتتتتذوي  تامتتتتاط ال رعيتتتتا  ىبتتتتين التتتتذوور وا اتتتتا  لتتتتد تاهصتتتتاوي ت  يوجتتتتد رتتتتروق ذات د لتتتت-3
 .صعوبات الععمم رغ معهير ا وعوام

 اتتاك بعتتض اعتتاو  الدرا تتات ا عم تتت متتع اعتتاو  البهتت  الهتتالغ متتن هيتت  ال تتروق بتتين 
 لعاظيم ا ا عال تالذوور وا اا  رغ معهير ا  عراعيجيات المعرري

وجتود  إلتى( Garnefski&kraajJ,2006)ت م تل درا ت تر د ا ارت اعاو  الدرا ات ال اب 
 .لعاظيم ا ا عال لصالذ ا اا  ترغ جميع ا  عراعيجيات المعرري ترروق ذات د له اهصاوي

 ت( التتغ وجتتود رتتروق ذات د لتته اهصتتاويGarnefski,2004)تبيامتتا ا تتارت اعتتاو   درا تت
 .اا للصالذ ا (تالوار ي العرويز ا يجابغ  معادإ )ا جعرار ت بين  الجا ين رغ ا عراعيجي

بتتتين  ت تتتارت اعتتتاو  البهتتت  الهتتتالغ التتتغ وجتتتود رتتتروق ذات د لتتته اهصتتتاويرتتتغ هتتتين ا
لتتتوم التتتذات لصتتتالذ التتتذوور وقتتتد عرجتتتع  تتتذه ا  عذرتتتات بتتتين اعتتتاو   تالجا تتتين رتتتغ ا تتتعراعيجي

 توا تعذف ا تموم العربيت تا جعماعيت تالدرا ات الغ ا عذف ال  ارات وا عذف ا اليم العا و
 .تجابيألوا توالمصري تبين ال  ارات العربي

ن ا ط تال التتذوور أ ىلتتإ تلمبهت  متتن وجةته اظتتر الباه ت تالهاليتت تويموتن ع  تتير الاعيجت
وعتتتدم  العمتتترد  العصتتتيان  لتتتديةم بعتتتض ال صتتتاوص العتتتغ ع عمتتتف عتتتن ا اتتتا  وماةتتتا العاتتتف 

اتا  لوا ععتداد بتالا س م اراته با ا بتات التذات  الميل لذ ع ذل   توررض ال مط ا ا باط 
م تتل  تععر تتا لمم تتوذت ال ارجيتت و تترألةتتدوء و تتبط التتا س لتتذلك يوتتون التتذوور العتتغ عع تتم با

 تو تتتر ععر تتتا لمم تتتوذت الدا ميتتتأاتتتا  العتتتغ عوتتتون لالعتتتدوان وا اهتتتراف ال تتتمووغ  م اراتتته با
ط تال التذوور يميمتون التغ ا تع دام ا تعراعيجيات ألن اأوا وعوام لذلك اجد  وا ا هام وال مق

 لوم الذات تيدير عوي يه م ل ا عراعيج
بتتين الجا تتين  تومتتا ا تتارت اعتتاو  البهتت  الهتتالغ التتغ وجتتود رتتروق ذات د لتته اهصتتاوي

 العرويز ا يجابغ لصالذ الذوور وقد يرجع ذلك الغ  صاوص ا ط تال التذوور ترغ ا عراعيجي
 بتالا س عظةتر تن ال  تأوقد يصبذ او ر  تبط لا  ته ومتا  توماةا ا ععدال رغ ها عه المزاجي
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ب تتول ممهتتوظ لتتذلك ي وتتر ا ط تتال التتذوور ب تتول ايجتتابغ والبعتتد عتتن ال تتمبيات م اراتته لديتته 
 و ر من الع ل.أاا  العغ عهمم عميةم العواطف لبا

اع  تتتتتتت متتتتتتع اعتتتتتتاو  البهتتتتتت  الهتتتتتتالغ م تتتتتتل  ترةاتتتتتتاك بعتتتتتتض اعتتتتتتاو  الدرا تتتتتتات ال تتتتتتاب 
 تاوياهصتت ت( هيتت  ا تتارت التتغ عتتدم وجتتود رتتروق ذات د لتتAlesi,Rappo&Pepi,2014)تدرا ت

و اتاك بعتض الدرا تات العتغ ا عم تت عتن اعتاو  البهت  -ععزي لمعهير الجاس رغ ااماط ال مق
 جتتتتتتارديار ووتتتتتتارر ومتتتتتتاك جريجتتتتتتو ورميماجةتتتتتتام تالهتتتتتتالغ هيتتتتتت  ا تتتتتتارت اعتتتتتتاو  درا تتتتتت

Gardner,carr,Macc&felmingham,2013)) اتتتا  لتتتديةن ا تتتعجابت اا عاليتتتت عاليتتتت لأن ا ىإلتتت
 . طرابات ال مقاقابميت الاا  لإلصابت ب ىوور مما ي ير إللمم يرات ال مبيت م ارات بالذ

ت رةاتتتتتتتتتاك بعتتتتتتتتتض الدرا تتتتتتتتتات اع  تتتتتتتتتت متتتتتتتتتع اعتتتتتتتتتاو  البهتتتتتتتتت  الهتتتتتتتتتالغ م تتتتتتتتتل درا تتتتتتتتت
(Duarte&Matos,2015 يوجتتد رتتروق بتتين الجا تتين رتتغ اعتتراض ا وعوتتام   )  بيامتتا ا عم تتت

( أن  (poulou,2012تمتتع اعتتاو  البهتت  الهتتالغ هيتت  ا تتارت درا تت تاعتتاو  الدرا تتات ال تتاب 
جاس األط ال عامل مةم م ل الباات المصابات بع  ر ال راءم وتان لتديةم اا  تاض رتغ ع تدير 
الذات وا بت مرع عت من أعراض ال مق وا وعوام رتغ هتين اظةتر األو د ال تموويات الع ريبيتت 

 ب ول أو ر ااعظاما
 :ةتوصيات الدراس

 صتعيآلصيات ابعض العو  تع دم الباه  تعمغ  وء الاعاو  ال اب 
 روره ال تاء مها ترات وع تد اتدوات متن  تذل المع صصتين رتغ مجتال ا ر تاد الا  تغ -0

 ىعمت ت ميته عاظتيم ا ا عتا ت وعو تيذ ا  تار ال تمبيأبالمدارس والجامعات وريةتا يو تذ 
 ال رد والمجعمع وبيان وي يه الع مص من ال صور رغ عاظيم ا ا عال

وا عتذم بزيتاده التوعغ وا  عمتام با تععمال ا  تعراعيجيات  تيع عيل دور المؤ  ات الععميم-0
 ت.دير العوي ي توالبعد عن ا  عراعيجيات المعرري تلعاظيم ا ا عال العوي ي تالمعرري

لعاظتتيم ا ا عتتال  تا تتع دام ا  تتعراعيجيات المعرريتت ت ميتتأعوعيتته الطتتذم بعاظتتيم ا ا عتتال و -6
لعاظتتيم ا ا عتتال  ته التتع مص متتن ا  تتعراعيجيات المعرريتتووي يتت تاليوميتت مرتتغ الهيتتا تالعوي يتت

 ت.الهير عوي يه لمع ميل من هده ا  طرابات الا  ي
 ة:البحوث المقترح
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 صتعيآلبعض البهو  والم عرهات ا تع دم الباه  ت وء الاعاو  ال اب  ىعم
 تم ل ا   اط والهرمان والع وي تالهير واعي تدرا ه ا  عراعيجيات المعرري-0
با تتتتع دام  توال تتتتمووي تبتتتتين عاظتتتتيم ا ا عتتتتال المعررتتتتغ والم تتتتاول ا ا عاليتتتت تدرا تتتته العذقتتتت-0

   ت. موم جمع البيااات م ل الم ابذت واهوام ال براء والبهو  العجريبيأ
 .ذوي قصور عاظيم ا ا عال ىبالا س لد تراعميه براام  ار ادي رغ عاميه ال  -6

 المراجع العربية -أواًل :
عتتتتتراض ا وعوابيتتتتتتت لألط تتتتتال  ذوي صتتتتتتعوبات التتتتتتععمم أل(. ا 0222مهمتتتتتتد )  الزايتتتتتر  -

 ردايت.ألوعذقعةا ببعض المعهيرات. ر الت ماج عير  وميت الدرا ات العميا  الجامعت ا
والع  صتتتيت والعذجيتتتت   (. صتتتعوبات التتتععمم األ تتتس الاظريتتتت0665الزيتتتات  رعهتتتغ ) -

 ال ا رم ص دار المعارف والا ر .

( . المتد ل إلتى العربيتت ال اصتت لألط تال ذوى الهاجتات ال اصتت 0220العزه   عيد ) -
 أ اليم العدريس . عمان ص دار ال  ارت   الطبعت األولى. –الع  يص  –الم ةوم 

(. ا  تعراعيجيات المعرريتت رتغ عاظتيم ا ا عتال وعذقعةتا  0200ه يم  عبد الماعم )  -
)  6ن . العربيتتت )جامعتتت األز تتر(   بتت عراض ال متتق وا وعوتتام لتتدي المتترا  ين والرا تتدي

020   )666 – 326 

(. صتتتتتتتتتتتتتتتعوبات التتتتتتتتتتتتتتتععمم بتتتتتتتتتتتتتتتين الاظريتتتتتتتتتتتتتتتت والعطبيتتتتتتتتتتتتتتتق .                           0202 تتتتتتتتتتتتتتتالم  مهمتتتتتتتتتتتتتتتود ) -
 الماصورم ص الموعبت العصريت لما ر والعوزيع

( .  تتترعت معالجتتتت المعمومتتتات وبعتتتض الوظتتتاوف 0204عبتتتد الةتتتادي  مهمتتتد مصتتتط غ ) -
وعذقعةتتتا باا  تتتاض الو تتتاءم لتتتدي عياتتتت متتتن المتتترا  ين ذوي الع تتتر ال راوتتتغ. العا يذيتتتت 
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