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طلبية الفي     ليى   الحرتير  الفسيينة  والمهيراا  اجتممرينية   بين   عالقة ال
ىااييية مررافيية بيين  الطلبيية العييرىنن  و و   )الكونيي   العرشييا بىوليية
 ( فعوبر  المعلم

  
 *نواف ملعب الظفريي.د

 الملخص
 

قة بين المهارات االجتماعية والحاجات النفسية لدى طلبة التعرف على العالإلى تهدف الدراسة 
 93)من ذوي صعوبات التعلم  17 لدى اديين، وذلكـالصف العاشر من ذوي صعوبات التعلم والع

من ( 743)ومثلهم من الطلبة العاديين، حيث بلغ مجموع العينة النهائية للدراسة ( إناث 93ذكور و
 :األدوات التاليةوالعاصمة التعليميتين، وقد طبق في الدراسة  الجهراء يطلبة الصف العاشر بمنطقت

 .اختبار الذكاء غير اللغوي -
 .مقياس الخصائص السلوكية -
 .مقياس المهارات االجتماعية -
 .مقياس الحاجات النفسية -

  :وقد أسفرت نتائج الدراسة عن
اعية بين ذوي صعوبات في المهارات االجتم 7,,،,هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  -

 .التعلم والعاديين وذلك لصالح الطلبة العاديين
في بين ذوي صعوبات التعلم والعاديين  7,,،,هناك فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  -

 .الحاجات النفسية وذلك لصالح الطلبة ذوي صعوبات التعلم
لدى طلبة الحاجات النفسية بين المهارات االجتماعية و  اً وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائي -

 .الصف العاشر سواء من ذوي صعوبات التعلم أو العاديين
  

 

 

 

 

 

 .كلية الرتبية األساسية، جامعة الكويت، الكويت* 



 الظفيري. د....……........................العالقة بين المهارات االجتماعية والحاجات النفسية لدى طلبة الصف العاشر
 

 

 55 

 :دقمة امل – 1

تسعععععرت الرتبيععععة احتايععععة  ا سايععععه ااععععلف األساسععععا مالععععا االوسعععع  بلاععععل  احتععععلما  الاو يععععة  الوسععععا   
اهج االوا وععة  االكيفععة  اللعععلا   الرتبويععة ااااسععلة  ويععو الفاععا  معع    ي ا اجعععا  ااسععانلو  اللا وععة  اااعع

،   لع  معا أ  دتع  العليعل مع    ي يععوبا  العلعلأ أكسعذ هعلف الفاعا  انل عا ا   أن  احتاية،  مما ال شع  ييع  
 نعععععلا  (7002) هاالهعععععان  كويوعععععان ( 7002)  يصعععععة ب الرتبيعععععة احتايعععععة كلاالهعععععان    عععععذ لااصعععععاد  اا 

 غعععريهأ الكسعععري ممععع  أكعععل ا  لعععرت أن نسعععلة انل عععا    ي يععععوبا  ( 7022) السعععذيا ي   عععواد ( 7002)
٪   قعل يكعون ا تفعاذ هعلف الاسعلة هعو العلايو   ا  00اللعلأ بني   ي ا اجا  احتاية قل بلغعت أكسعذ مع  

كعع  مععا   ةعذيععملف الفاععة  ا ن بععو ن  االلوععو لف الفاععة  يععى يسعععرت العععاملاععاالهلوععاا االيايععل  اللاععو  السععذيو 
حييط با م  م كال  أ  قصو   ىت يلسىن للو لصني تال  ااسا لو لللغلب  لعرت أ جع  الاصعو  لا لعة 

الذغأ م  أن يععوبا  العلعلأ قعل  ذيعت بالل جعة األ ا بعوعا يععوبا  تعلعأ  لرت تللي  العالا  أماملأ،   
يععذ ن أن يعععوبا  ( 2222)با  الععلعلأ  مععالأ الييععا  أكادمييعة،  ال أن الكسععري معع  اا لصععني و ععا  يععو 

اللعلأ  ا   ثا   أبعاد تل ا ز اجملاال  األكادميية،  اناالقا  م  هلا جيب أن يل ع  االهلوعاا  ا مسع  هعلف 
اآلثععععا   األبعععععاد، الععععو تلععععلا رت للععععل    ععععو  م ععععكال   يعععععوبا  السععععلو  االجلوععععا ا  االنفعععععا  لععععل  

أ األكادمييععة،  يععذ  العليععل معع  ااععذبني  اللععا سني أنعع  ال يكفععا أن نلعامعع  مععو الاععالذ   ي يعععوبا  الععلعل
 مععع  هعععلف . الصععععوبا  األكادمييعععة وععععي   ععع  اآلثعععا  االجلوا يعععة  االنفعاليعععة اارتتلعععة  لعععرت هعععلف الصععععوبا 

اذ معاناو   ي يعوبا  اللعلأ م  أ ج  قصو  ب بعض االعا ا  االجلوا يعة   علا  شعلاا كال   اآلثا  
الكسعععري مععع  ا اجعععا  الافسعععية لعععليلأ، يلعععلا أيعععلل مععع  الواجعععب  لعععرت الععععاملني ب  عععا  يععععوبا  العععلعلأ 
اللحععى  عع  العالقععا  بععني االغععريا  اا للفععة  االعلاععة بععلف الفاععة  مالععا العالقععة بععني االععا ا  االجلوا يععة 

قعل  مع  الا عاف  اععل  تلعيل أكعحلو الع   ةااسعلاا ا اجعا  الافسعية  عىت تلعاف الفعذع لوربعو العحلامج  ا لعو  
 .اللعام  معلأ

 :لمراس ةشكل  ا -2

ب العليععععل معععع  االععععا ا  االجلوا يععععة يا ععععلهأ غععععري قععععاد ي   لععععرت  ا  يعععععوبا  الععععلعلأ قصععععو    يواجعععع     
 لعععرت تكعععوي  يعععلاقا  أ   القعععا  معععو اآل عععذي   غعععري قعععاد ي كعععلل    اللفا ععع  االجلوعععا ا بصعععو و مااسعععلة 

  الصععلة،   لعع  ماا نععة باظععذا لأ معع  العععاديني  هععلا مععا أ  تعع  العليععل معع  ااصععاد   غريهععا معع  االععا ا   ا
 Kavale&Forness,1996 -  Vaughn & et) الل اسععا  االلوعععة بعععل ي يعععوبا  العععلعلأ 

al.,1996 - Vaughn & Sinagub,1998  -  ،7020الظفععععريي  – 7002لوععععل  شععععذيت )
أن   ي يعععوبا  الععلعلأ يعععانون معع  قصععو  ب االععا ا  يا ععل معع   ععال  نلععا ج هععلف الل اسععا   غععريهأ، 

االجلوا يعععة،  هعععلا الاصعععو  بعععل  ف يعععطثذ  لعععرت قعععل و الاالعععب  ي عععك   لععع    عععذ  سعععذو ب العععلعلأ  اكلسعععاذ 
 د اسعععععة   بعععععذ   جعععععون ( 7020)كوعععععا  جعععععل  الل اسعععععا  أييعععععا كل اسعععععة الظفعععععريي  العصعععععيوا ااعذيعععععة،  

(Robert & John, 1998) مذتفعو   ي يععوبا  العلعلأ  ا اجعا  الافسعية لعل مسعلو    غعريهأ بععن
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 باللععا  يععان  ععلا  شععلاذ نظععذا لأ العععاديني،   شععليل،  لععلل  يلععأ شاجععة هشععلاذ هععلف ا اجععا  أكسععذ معع 
 باللعععا  قععل يعيعععه مسععرينأ ب  للععع  نعععوا ا  طثذ  لععرت تعععوايالأ الافسعععا  ال  صععايعععمسعع  هعععلف ا اجععا  

الععلعلأ يعععانون معع  قصععو  ب االععا ا  االجلوا يععة كوععا يعععانون معع   ممععا سععله نععل أن   ي يعععوبا ، ا يععاو
ب لا لعععة ا اليععة معع  هاعععا تللععو     ععلد  م ععكلة الل اسععة ا تفععاذ ب مسععلو  ا اجععا  الافسععية لععليلأ، 

لللويع   ا  جابععة  عو   جععود  القعة معع   ععلملا بعني االععا ا  االجلوا يعة  ا اجععا  الافسعية،   لعع  معع  
لعل  الاللعة   ي   القة بني االعا ا  االجلوا يعة  ا اجعا  الافسعية هاا ه  : ؤ  اللا  ال  يذف اللسا
 ؟يعوبا  اللعلأ

 :أهمي  المراس  - 3

 :  ال   وو ة م  الاااط تلوس  باآليت تسلول الل اسة ا الية أمهيللا م 
،  باللعا  يالاصععو  تسعاهأ االعا ا  االجلوا يععة ب باعا  ش صععية الفعذد بصععو و ملواياعة  سععليوة -9-7

ب هلف االا ا  قل يرتتب  لي  م كال   الية  مسلاللية للولة قل تاع  ب يذيعه الفعذد، يلحليعل أ جع  
الاصو  ب هلف االا ا  يسا ل اا لصني ب هلا اجملا   لعرت بعل  ا لعود اسعا لو الفعذد ب سسعني الاعل و 

 .ا  االجلوا ية     يعوبا  اللعلأقصو  ب االا    االا و للي ،  م  ربو  األيذاد اللي  يعانون م 
اال تفععاذ ب مسععلو  ا اجععا  الافسععية لععل    ي يعععوبا  الععلعلأ جيععع  ماعع  م ععكلة تيععاف  -9-3

 ا  وو ة اا كال  الو يعانون مالا، يلحليل مسلو   شعلو  نعوذ ا اجعة  اعل هعطال  األيعذاد يسعاهأ ب 
 .  اللحى    مصاد  هشلاذ هلف ا اجا

معانعععاو     يعععععوبا  العععلعلأ معععع  قصععععو  ب االعععا ا  االجلوا يععععة  ا تفعععاذ مسععععلو  ا اجععععا   -9-9
الافسععية لععليلأ، يععليعاا للحليععل نععوذ  ا ععاف العالقععة بععني االععا ا  االجلوا يععة  ا اجععا  الافسععية، يلحليععل 

يععى ا لععل  الوقععت  نععوذ ا ععاف  نععوذ العالقععة يسععاهأ مسععامهة يا لععة  اععل اللعامعع  مععو هععلي  االغععريي  معع   
احتلمة ااالمعة،   لع   اعل سليعل األسعاليب  األد ا  ااسعل لمة معو   ي يععوبا  العلعلأ أ  مع   عال  

 .  تال  الحلامج العالجية أ  اللل يلية ااالمة لل ي يعوبا  اللعلأ

 :همف المراس  - 4

 :ا الية للحايه األهلاف اللالية تسعرت الل اسة
بععني   ي يعععوبا  الععلعلأ  العععاديني ب االععا ا   مكانيععة  جععود يععذ د معع   ععلملا اللعععذف  ا  -4-7

لععل  يللعععة (  تكععوي  الصععلاقا ،  اهد ا  االجلوعععا ا،  تاععليذ ااواقعع ،  العالقعععا  األسععذية)االجلوا يععة 
 .ب د لة الكويت الص  العاشذ

 العععاديني ب ا اجععا   بععني   ي يعععوبا  العلعلأاللععذف  ا  مكانيععة  جعود يععذ د معع   علملا  -4-3
،  االنلوعععا  االجلوعععا ا،  تعلعععأ ااععععايري  ،  سايعععه العععلا  األمععع ،  اللاعععليذ االجلوعععا ا)األساسعععية الافسعععية 
 .ب د لة الكويت لل  يللة الص  العاشذ( السلوكية
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ا نععوذ  قععوو العالقععة بععني االععا ا  االجلوا يععة  ا اجععا  الافسععية لععل  يللععة الصعع   اللعععذف  -4-9
 .د لة الكويتب عاشذ م    ي يعوبا  اللعلأ ال

 :فروض المراس  - 5

د جعا  يللعة الصع  العاشعذ مع    ي يععوبا   ابعني ملوسعا ا  دالة   صعا ي ا  يذ ق ليس هاا  -5-7
 .اللعلأ  العاديني ب االا ا  االجلوا ية

  ي يععوبا  د جعا  يللعة الصع  العاشعذ مع   ابعني ملوسعا ا  دالة   صعا ي ا  يذ ق ليس هاا  -5-3
 .اللعلأ  العاديني ب ا اجا  الافسية

بني االعا ا  االجلوا يعة  ا اجعا  الافسعية لعل  يللعة الصع   ا  دالة   صا ي ا  يذ ق ليس هاا  -5-9
 .  ي يعوبا  اللعلأالعاشذ م  

 :املصطلحات والتعريفات اإلجرائي  - 6

ي عري  صععوبا  العلعلأ بعوعا مصعالل  عااتعذيلا الل اة الاوميعة اا عرتكة ل :صعوبات التعلم  -6-1
 ا  وو ععة غععري مل انسععة معع  االربععاذابا ،  الععو تعععحل  عع  نفسععلا معع   ععال  يعععوبا  دالععة ب اكلسععاذ 

 هعععلف .  اسععل لاا قعععل ا  االسعععلواذ أ  ا ععليى أ  الاعععذا و أ  الكلابعععة أ  االسععللال  أ  الاعععل ا  الذياربعععية
ن  اجععة  ا  لع  ب ا لعاز العصعر ااذكعيي،  ميكع  أن سعل  االرباذابا  دا لية ااا ع  يفرتض أن تكو 

كوععععا ميكعععع  أن تكععععون ملالزمععععة مععععو م ععععكال  اليععععلط الععععلايت،  م ععععكال  اهد ا  .  ععععال   يععععاو الفععععذد
ععععع اللفا ععععع  االجلوعععععا ا،  لكععععع  هعععععلف اا عععععكال  ال ت   عععععا  ن أ  ال تع  و  ك   معععععو أن . بعععععلانا يععععععوبا  تعلعععععأ ئ    

قصععو   سععا أ  تععع ذ )ملياماععة مععو بعععض إلععذ ف اه اقععة األ ععذ  مسعع   يعععوبا  الععلعلأ ميكعع  أن سععل 
 تعلعيأ غعري كعاف  / ثااييعة أ  تعل يسيعذ د )مسع   أ  مو مطثذا   ا جية(  الا أ  ارباذاذ انفعا  جوهذي

 .(7002 هاالهان  كويوان،) ال أوا ليست نلي ة الف الظذ ف أ  ااطثذا  ( أ  غري مال أ
هععو الععلي يكععون مسععلو  الععلكا  لليعع  ب  ععل د : ات الببتعلمالطالببم ةببي صوو صببعوب  -6-2

االوسعط  لععرت األقعع   يععاع معع  ربععع  ب اللحصععي  الل اسعا يذجععو  ا قصععو  اعا ا ب قل تعع   لععرت الرتكيععي 
 االنللاف اوربوذ معني،  يلالب يذا ه تعليأ  اية  ىت يلوك  م  اسل لاا كام  قل اتع  العاليعة الكاماعة 

 .(Ysseldyke & Algozzine, 1990)للي  
هعو العلي : صعوبات التعلم يف المراسب  اااليب    والتعريف اإلجرائي للطالم ص -6-3
ياعع   كععاؤف  عع  االوسععط ب ا للععا  الععلكا ،  د ن االوسععط ب اللحصععي  الل اسععا،   صععول   لععرت د جععة ال

هععلف احتصععا    يععود االوسععط ب ماععاييس تاععليذ احتصععا   السععلوكية ممععا يععل   لععرت  جععود قصععو  لليعع  ب
 .السلوكية
ها قل و الفذد  لرت االسل ابة بصو و مااسلة  سعليوة  عاف اآل عذي  : املهارات االجتماعي  -6-4
 . (Vaughn & Sinagub,1998)ااواق  اا للفة ب 
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تكعوي  ) تلوسع  ب : التعريف اإلجرائي للمهارات االجتماعي  يف المراس  ااالي  -6-5
،  تاعا  بالل جعة العو حيصع   ليلعا (العالقعا  األسعذية  تاليذ ااواق ،   جلوا ا، اهد ا  اال  الصلاقا ، 

 . الاالب  لرت مايا  االا ا  االجلوا ية
تعذف بعوا االيلاا   ا شا  ما   ا  جل  اعه اهشعلاذ  الذربعا  اال تيعاف للكعا   : اااجات -6-6

 (.2220زهذان،)للحياو بعسلوذ أيي  ا أ  ا ا،  ا اجة شا  ربذ  ي  ما السلاذا  ا ياو نفسل
اللعوازن الافسعا يعليو الفعذد لسعلو  مععني يكعون ااعلف ب هعا ا علال  : اااج  النفسبي   -6-7
 (.7000 وض، )اسلعادو اللوايه الافسا    م    ا
ها د جة الاالب  لرت  :التعريف اإلجرائي للحاجات النفسي  يف المراس  ااالي  -6-8

االنلوعا    تعكيعل العلا ،   اللاعليذ االجلوعا ا،   ا اجة لألمع ، )  الافسية األساسية قا وة مااييس ا اجا
 (.تعلأ ااعايري السلوكية  االجلوا ا، 

 :حمود المراس  - 7

 .ملا   ماااو ا لذا   العايوة اللعليويلني –د لة الكويت : ا ل د ا غذايية
 .يللة الص  العاشذ :اامود البشري  -7-1
 .7002/7020الفص  الل اسا الساع : ود الزةني اام -7-2
 :اإلطار النظرو - 8

 :املهارات االجتماعي  -8-1

يعا ال ب سايعه اللوايعه االجلوعا ا لعل  الفعذد ماعل يفوللع   تسععلوذ  ت عك  االعا ا  االجلوا يعة  عامال  
 :اايذ اللاليةللع مكونا  االا ا  االجلوا ية  ياا   (Merrell,1998)مري   نيآل ذ العوذ،  يل

لوجعع ،  اللفا عع   اللفا عع  االجلوععا ا  هععو اللعلععري  عع  الععلا ،  االتصععا  ال  صععا بععاآل ذي   جلععا   -
 .معلأ ب األن اة االجلوا ية اا للفة،   قامة  القا  يلاقة دا وة يسودها الود  الساة االلادلة

اد  لعععرت العععافس،  الايعععاا باأل وعععا  االسعععلاال  االجلوعععا ا  ياصعععل بععع  االعععا و ب أدا  االعععاا  اال لوععع -
 .األد ا   اللياذ    ا اود بفا لية رت احملايظة  ل

اللععععععا ن االجلوعععععا ا  ياصعععععل بععععع  االعععععا و ب مسعععععا لو  معا نعععععة العععععيمال   األقعععععذان ب مواقععععع  ا يعععععاو  -
 .االجلوا ية  االشرتا  معلأ ب األن اة ا وا ية هناز  و  ما

 . إللا  الاا ة  االملسا  لللعليوا    تلاذ الاوا ل االجلوا يةاالنيلاط اللايت  ياصل ب   -

االععا ا  ال  صععية  ياصععل بععا االععا ا  ااامععة ب  قامععة  القععا   جيابيععة مععو اآل ععذي  كاا ععا كة ب  -
 .و ا ذهأ،  تفلأ م كالنأ  اه سا األن اة  اللال  االجلوا ا م  األقذان، 

 ذف  ياصل با ملا و االنيلاط  يا ة الاوانني  االاللا  اال سية، عععععع   اللصو ععععععا ا  تلبري األمععععمل -
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 .االنفعاال ب اللحكأ 

 .االا ا  األكادميية  ها االا ا  الو تلعله باألدا  ب الفص   االشرتا  ب األن اة اال سية -
 عععو  ملعععا ا  العالقععععة بععععن السعععلو  االجلوعععا ا  االنفععععا  السعععوي ي( 7002الييعععا ، )يوربعععل كوعععا 

ربعع  السعلو  غعري   االجيابية معو اآل عذي ، ااعذيعة اللقياعة  ااال وعة بعيعو  أ  قوا عل السعلو  االجلوعا ا، 
اللواياا، ربع  السلوكيا  االجلوا ية الفعالة،  يطدي غيابا أ  االيلاعا   ليلعا  ا سعو  اللوايعه ال  صعا 

عوبا  السعععلو  االجلوعععا ا  االنفععععا  مععع   عععال  سعععو  لعععني ااطشعععذا  اللالعععة  لعععرت يعععت االجلوعععا ا، كوعععا 
قصعو  ا عس االجلوعا ا   ربع  ب اسلالا  م ا ذ اآل ذي ،   سو  تاليذ ااواق ،   اهد ا  االجلوا ا، 
 .قصو  ب  قامة  د أ العالقا  األسذية   تكوي  الصلاقا ، 

يعل مع  الاوعا   مع   عال  مذاجععة العل (Vaughn & Sinagub,1998)كوعا يلعني يعون  سعياغوذ 
العالقععا  اهجيابيععة مععو اآل ععذي ،  الل اسععا   ععو  الكفععا و االجلوا يععة  االععا ا  االجلوا يععة بعوععا ت ععو  

 لععرت  ،  الاععل واهد ا  االجلوععا ا ااععلال أ مععو العوععذ الععلقيه  مععو اآل ععذي    ععا انأ،  وايععهالاععل و  لععرت الل  
غيععاذ أشععكا  السععلو  غععري االكيعع     يععة  مذاقلللععا،  عع  ااسععا    اللعععذف  ا ا ععاال   األ ربععاذ االجلوا

غيعععععععاذ اا عععععععاك  العا ربعععععععة  ا ليعععععععة ب السعععععععلو  مسععععععع  اا عععععععاك  ب االنللعععععععاف  اللصعععععععذيا  معععععععو اآل عععععععذي  )
 لععرت االناععالد مععو اآل ععذي   االسععل ابة ااال وععة  الععو تسععا لاالععا ا  االجلوا يععة الفعالععة   ، ( االنسععحاذ

 .معلأ
 :اااجات النفسي  -8-2

طدي ا اجععا  باسععويلا الليولععوجا  السععيكولوجا د  ا  ملوععا  ب ا انععب الاوععا ا للفععذد  ععال  مذا عع  تعع
اععوف اا للفععة، يا اجععا  الليولوجيععة كا اجععة  ا الاعععاا  ا اجععة  ا ااععا   ا اجععة  ا الاععوا  الذا ععة جيععب 

ا اجعععا  يلعععلد  يعععاو الفعععذد  ولعععوجا للفعععذد،   عععلا  شعععلاذ هعععلفيي شعععلا لا،  عععىت تلحاعععه  العععة االتعععيان الفي
بااال ، أمعا ا اجعا  الافسعية يلعا كسع  كايعة ا اجعا  الافسعية للفعذد،   علا سايعه هعلف ا اجعا  يعطدي 
 ا  ععاال  معع  االربععاذاذ االنفعععا  ب ش صععية الفععذد، ي شععلاذ ا اجععا  الافسععية للفععذد حياععه لعع  اللوايععه 

، 2220العذ يأ،  لع لع)م  الصحة الافسعية  جيلو لولو شالةالافسا  م  مث توايا  مو اآل ذي ، مما جيعل  ي
 .(603ع 

تعلعععأ ااعععععايري   االنلوعععا  االجلوععععا ا،   اللاعععليذ االجلوعععا ا، سايععععه العععلا ،   األمعععع ، )تععععل ا اجعععة  ا 
 (االوسععاة  السانويععة) :لوععذ للنيلأهععأ ا اجععا  الافسععية  األساسععية ( 7000)كوععا تذاهععا  ععوض ( السععلوكية

 .ا اجا  الو بيالا ماسلو ب هذم  ال لري  ملساة مو 
 يعل تااقض أ  بذ ز بعض ا اجا   لرت  اجا  أ عذ   اعل بععض الاعا ، معا هعو ب ا اياعة  ال جعي ا  
معع  تفععذد اهنسععان باليعلعع   سععلوك   عع  اآل ععذي   باععل  االهلوععاا الععلي يعايعع  الفععذد لععلعض ا اجععا  د ن 

 .(222ع ، 7020 ل ، )األ ذ  
 مكانة هامة ب  ولية اللكي ، ي  ا  حيل    ا ربذ  و  شلاذ ا اجا  ي شلا لا ( 7000)ا ا ي ري الذي
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معع  اهشعععلاذ غعععلا ال ععع   ميعععلانا  العععة مععع   ا  مل تاعع  ا اجعععا  األ ليعععة أ  ا اجعععا  ال  صعععية قعععل ا  كاييععع
ا  لععع  ربعععع  ب قعععل و اللعععوتذ،  معععو الييعععادو ب اللعععوتذ تععععيت الييعععادو ب احتلععع  دا ععع  االتعععيان االنفععععا ،  يلععع

 .ال     لرت الويو   ا اللكي  ا س 
قل تواج  الفذد بعض العوا ه الو تا   تكون   عذ  سعذو ب يذياع  سعو  د ن  شعلا    اجاتع    غلاتع  

بععن الاظعذو االجيابيعة للفعذد  ع   (Boder & Baumeister,1999 – Rogers,1989) مالعا معا يلياع  
 . ا  اا للفة م  أهأ األمو  هشلاذ الفذد  اجات   كلع  باللوايه الافسا ات   قل ت   لرت تعلأ االا

أ  يععععن انلفا هعععا  لكععع  يععععن تاحيلعععا لكعععا تا عععع معععذو أ عععذ    ا معععا  جعععل  ااواقععع    شعععلاذ ا اجعععة ال
ااطديععة  ليلععا،  قععل تلععلا   ا اجععا  أ  تععلالزا لكععا ي ععلعلا اععط سععلوكا  ا ععل أ  موقعع  م ععرت  العوامعع  
يعاععا ه ععلاها  أسعععلاية الفا ليععة  لعععرت غريهععا،   وعععا  هذميعععا   ال   وليعععة اللععلا  ، أ  أن تع عععل تذتيلععا  معع   عع

تع ل العالقة بيالا شعك  الللعيعة  اعلما تا عع  اجعة معا كلعلف مذ لعا أ  ملحعه تعابو ميسع   شعلا لا يذياعا  
ذ  عي  ا  شعلاذ  اجعة أ عع ا اجعة  ا الا عاف ألن سايالعا يعطدعلف أساسعا، كععن تا ععال  للحايه هعموي

 .(22ع،2222اهلل، لع  ل  عيف ل)  الواللي  أ  م   ول  معا عا  بعن الفذد موربو  ربعمس  اه س
  ا كانعععت ا اجعععا  الفيييولوجيعععة ربعععذ  ية للوحايظعععة  لعععرت باعععا  الفعععذد  نو ععع  يععع ن ا اجعععا  الافسعععية يععع

كسعععععري مععععع  اربعععععاذابا  ال يعععععطدي  ا  ربعععععذ  ية لسععععععادو الفعععععذد  يوعنيالععععع ، ي  لايلعععععا يسعععععري ب نفسععععع  الالعععععه
ال  صية،  ها  اجا  تا ع ب أ يان األسعذو،  تللع  ب ال علو مع  يعذد  ا   عذ،  لكالعا يغلعب أن 
ت يو بني الاا  مجيعا  لرت ا لالف  يا انأ، الذاشلي  معالأ  الصعغا ،  ال ت ذربعرت هعلف ا اجعا   ال ب 

ة األ ا الععو تلععيل للافعع  يذيععا  ه ربععا   اجاتعع  الافسععية  يععا  اجلوععا ا،   ن األسععذو هععا اللياععة االجلوا يعع
ع ، 2222 اجعل،) اا للفة، يلو  يات ب هلا اه ربا  كان سلو  الفذد  ا اهات  حنعو ا وا عا  مالعوال  

227). 
 :صعوبات التعلم وصو -8-3

  لك  يعوبا  اجلوا ية  انفعالية،  أأن بعض األيذاد ميك  أن يكون لليل( 7002)لا عنلكذ عي
مع  يععوبا  اجلوا يعة  انفعاليعة بصعو و  لأاألكادميا ياعل   سعت ناعاد الععاديني، ياعل يععاع بعيع أأدا ه

ة عاآل ععذ تكععون الصعععوبا  االجلوا يعع لأأساسععية  مسععلالة  عع  الصعععوبا  أ  اا ععكال  األكادمييععة، بعيعع
اللعليويععة لليعع    تكععون نلي ععة للصعععوبة ، وعععىن أوععا  ة لليعع  نلي ععة اعاناتعع  معع  الصعععوبا  األكادمييععةعاالنفعاليعع

 .كالاله  اخنفاض الساة بالافس  احتوف م  االملحانا   اللعل    األيلقا   غريها
أن هاعا  الكسعري مع  جوانعب الاصعو  ب االعا ا  االجلوا يعة لعل    ي ( 7002لول  شعذيت، )يذ  

الاصععععو  ب  قامععععة  القععععا  أ  يععععوبا  الععععلعلأ الععععلي يلوسعععع  بيععععع  الاععععل و  لعععرت اللفا عععع  االجلوععععا ا، 
الاصعو  ب االسعل ابة أ  ربع  الال و  لرت اا ا كة ب االاا  األن اة ا وا يعة، أ  ناجحة مو اآل ذي ، 

الاصععععو  ب  د ا  أ  الاصععععو  ب مذا ععععاو الاوا ععععل  ااعععععايري االجلوا يععععة، أ  االجلوا يععععة ااااسععععلة للووقعععع ، 
 الاصو  أ   لا الال و  لرت مواجلة ملاللا    ذو الل اسة، أ  ل سية، ذا او االا ا  االجلوا ية ااععععع م
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 . ب مواجلة اا كال   ااواق  االجلوا ية

نلي عة مذاجععة الكسعري مع  الل اسعا   عو  االعا ا  االجلوا يعة  ملعا ا  اللعامع  بعني األشع اع لعل  
أن هاعا  م عكال  ب    (Adelman & Vogel,1998)جيعل  أديلوعان  يوغع    ي يععوبا  العلعلأ 

السعععععيوا كسعععععري مععععع  األن عععععاة االجلوا يعععععة   الاهد ا  االجلوععععا ا لعععععليلأ تععععععيالأ مععععع  اا عععععا كة الفعالعععععة ب 
 علا    علا  جعود أيعلقا  ماعذبني بل جعة كلعريو،   اهبلا ية مالا  األن عاة العو تعلوعل  لعرت العل أ الععا لا، 

 . شعو هأ بالذربا     يانأ االجلوا ية
يععععععوبا  العععععلعلأ ب اهد ا    الاصعععععو  العععععلي يععععععاع ماععععع     أن (  7002)كويوعععععان يطكعععععل هاالهعععععان   
اا ميك  أن يلعذربوا لع  مع  م عكال  اجلوا يعة، ييعطدي  لع   ا ربعع  ب    يسيا   االجلوا ا تعلحل سللا  

 . قذا و اهشا ا  االجلوا ية  ربع  ب تفسري م ا ذ اآل ذي   انفعاالنأ
أن العليعل مع    ي يععوبا  العلعلأ ال يلولععون وسعلو  مذتفعو (  7002)كوا يعذ  هاالهعان    عذ ن 

كوعا يكعون ،   أ   ربعو اجلوعا ا أقع  مع  أقعذاوأب مسعلو  نبع   وعأ قعل يكونعو ، م  الكفعا و االجلوا يعة 
، ن أقعذاوأ قعل يل عاهلووأ أ  يذييعووأ اجلوا يعا    مع  مث يع، بععقذاوأ  لليلأ  علد أقع  مع  األيعلقا  قياسعا  

  تذجععو اا ععكال  الععو يواجلووععا ب  ععا  العالقعا  االجلوا يععة  ا الاصععو  الععلي يعانونعع  ب االععا ا قعل 
 .االجلوا ية
ب  أن هاععععا  تيايععععلا  (  7002جععععذا ،  – 7002مريسععععذ  مريسععععذ،   -2222جوزيعععع     بععععذ ، )يععععذ  

 ا  االجلوا يعة،  يسعلال الرتكيي  ال  الساوا  اااربية  لرت أمهية تعل يب   ي يععوبا  العلعلأ  لعرت االعا
هلا اللوج   ا أن االا ا  االجلوا ية قل سل  نفس أمهية االا ا  األكادمييعة ب الا عاف سعوا  ب اال سعة 

شعععذا     ععلاد  اسععللال  األغليعععة، مسعع  أ  غريهععا معع  ااواقعع  الليايعععة اا للفععة  مالععا ا اجعععا  ال  صععية، 
ااعذيععة اجمللوعيععة العامععة،  هععلا االهلوععاا   دو معع  األن ععاة الرتييليععة، االسععلفا  شععذا  ااالبععس  االهلوععاا بععا،   

مععع   عععال  ب ااذ لعععة اه لاديعععة  السانويعععة،   لععع   االيايعععل ال بعععل أن يذاياععع  تاويعععة اعععلف االعععا ا    صويعععا  
تاليععه أسعععاليب تعليويعععة  ن عععايا  تلالعععب يليعللعععا العوعع  ربعععو   وو عععا   مععع  هعععلف األسعععاليب العععلعلأ 

ال ميكعع   تعل يس األقعذان، كسيع  األد ا   ربعاية  ا العذ ال  اال سعية، كوعا أن لألهع  أييعا أد ا ا    ، اللععا ع
الجلوا يعة الكسري م  اللا سني  ا العو   لرت  جود بذامج تعو   لرت تاويعة االعا ا  ا ذ  أ  للل  د  .  غفااا

 .لل    ي يعوبا  اللعلأ
 :المراسات السابدق  - 9

 :عربي المراسات ال -9-1

نلف  ا ماا نة االعا ا  االجلوا يعة  اعل الاللعة   ي كانت  يال ( ,3,7)الظفيري دراسة أما  -
د لععة ب معع  يللععة الصعع  العاشععذ ( 02)يعععوبا  الععلعلأ  نظععذا لأ العععاديني،   لعع   لععرت  ياععة بلعع  قواملععا 

الاللعة   ي يععوبا  بعني  0،002يعذ د دالعة   صعا يا   اعل مسعلو    جعود أسفذ  الالا ج  ع  ، الكويت
بعني  0،002 اعل مسعلو   ا  دالعة   صعا ي ا  اللعلأ  العاديني   ل  لصعا  الاللعة الععاديني، كوعا  جعل  يذ قع
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الععلكو   اهنععا   هععلا الفععذد لصععا  الععلكو ، كععلل  هاععا  يععذ د دالععة   صععا يا  بععني الاللععة   ي يعععوبا  
 .اللعلأ  العاديني  ياا ال لالف ا اس

األمع ، )اللعذف  لعرت ا اجعا  الافسعية  نلف  ا   (,3,7)لظفيري والعصيمي دراسة اوكانت  -
  اععل االفععوقني  اليععا  (  تعلععأ ااعععايري السعلوكية  االنلوعا  االجلوععا ا،   سايععه الععلا ،   اللاعليذ االجلوععا ا،   

ة،   لع  م    ي يعوبا  اللعلأ، كوا سعت الل اسة اعذية العالقة بني مسعلو  العلكا   ا اجعا  الافسعي
د لععة الكويععت،  قععل أسععفذ  الل اسععة  عع   جععود ب معع  يللععة الصعع  السععام   (02) لععرت  ياععة بلعع  قواملععا 

يذ د بني  وو ا  الل اسة ب ا اجا  الافسية   جود ا تلاط دا  بعني بععض ا اجعا  الافسعية  العلكا ، 
 .     لا  جود يذ د بني اللكو   اهنا  ب ا اجا  الافسية

 ا ماا نععة أن ععاة االسععلااللية لععل  الاللععة  ( ,3,7)ن و دراســة الظفيــري و خــر دف وكــذلك تهــ -
مع  يللعة الصع  السعابو ( 221)  ي يعوبا  اللعلأ  نظذا لأ العاديني،  قل بلغت  ياة الل اسة الالا ية 

للععة بععني الا (0،002)دالععة   صععا يا   اععل مسععلو   ا  هاععا  يذ قععأن د لععة الكويععت،  جععا   الالععا ج ملياععة ب 
دالععة   صعا يا   اععل مسععلو   ا  هاعا  يذ قععأن   ي يععوبا  الععلعلأ  الععاديني   لعع  لصععا  الاللعة العععاديني،   

دالعة   صعا يا  بعني الاللعة  ا  هاعا  يذ قعلعيس بني الاعالذ  الااللعا   هعلا الفعذد لصعا  الاعالذ،    0،002
 .لة العاديني  ياا  ال لالف ا اس  ي الصعوبا   الال

للاععل  بذنععامج لللعلععيأ العالجععا  ا للععا  أثععذ هععلا   (3,,3)دراســة محمــد وشــريت كمــا تهــدف   -
 تلويععلا  ( 21)  لعع   لععرت  ياععة بلعع  قواملععا الحلنععامج  مععل  يعاليلعع  ب تاويععة مسععلو  االععا ا  االجلوا يععة، 

 دالعة   صعا يا  بعني ملوسعاا  تعب م    ي يعوبا  اللعلأ ب الص  احتامس،  أسفذ  الالعا ج  ع  يعذ د  
د جعععا  اجملوعععو لني الل ذيليعععة  اليعععاباة مععع  تالميعععل الصععع  احتعععامس االبلعععلا ا   ي يععععوبا  الععععلعلأ ب 

  .الايا  اللعلي اسلو  االا ا  االجلوا ية لصا  اجملوو ة الل ذيلية
للععذف  لعرت يليععة الفعذ د ب مكونعا  الكفعا و  ا ا  (4,,3)دراسـة عـواد وشـريت كمـا تهـدف   -

ييوعععا بعععني ( و  اافيععع  لعععل  ااعلعععأ، السعععلو  اافيععع  لألقعععذان، سعععلو  اللوايعععه اال سعععاالسعععل)االجلوا يعععة 
اللالميل االفوقني  العاديني    ي يعوبا  اللعلأ،  مل  ا علالف تلع  الفعذ د بعا لالف جعاس الللويعل، 

سعة  ع  مع  تالميعل الصع  الذابعو االبلعلا ا،   أسعفذ سليع  بيانعا  الل ا( 230) تكونت  ياة الل اسة م  
بععععني اللالميععععل االفععععوقني  العععععاديني ب أبعععععاد مايععععا  الكفععععا و ( 0،02)دالععععة   صععععا يا   اععععل مسععععلو   يععععذ د  

االجلوا يعة  اللوايعه اال سعا  الل جععة الكليعة للوايعا ،   لعع  لصعا  االفعوقني،  جععود يعذ د دالعة   صععا يا  
ب أبعععاد مايععا  الكفععا و االجلوا يععة بععني اللالميععل االفععوقني    ي يعععوبا  الععلعلأ ( 0،02) اععل مسععلو  

 اللوايه اال سا  الل جة الكلية للوايا ،   لع  لصعا  االفعوقني،  جعود يعذ د دالعة   صعا يا   اعل مسعلو  
بععععني اللالميعععععل العععععاديني    ي يععععععوبا  العععععلعلأ ب أبعععععاد مايعععععا  الكفععععا و االجلوا يعععععة  اللوايعععععه ( 0،02)

دالععة   صععا يا  بععني الععلكو   ا  يذ قعع لفععوقني،  لععيس هاععا لعع  لصععا  اااال سععا  الل جععة الكليععة للوايععا ،   
 .   اهنا  م   وو ا  الل اسة ب مكونا  الكفا و االجلوا ية  اللوايه اال سا
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 القععة بععععض ا اجعععا  الافسعععية  االجلوا يعععة  ةعذيعععم ا   (9,,3)دراســـة أبـــو العـــال كمـــا تهـــدف   -
ع الل اسعا  اللياعة اصعل أثعذ ملغعري ا عاس،  اال ةعذيعملف أييعا   ا  ااعذيية باللحصي  األكادميا، كوعا نع

مععع  ال عععلاذ ا عععامعا ب كليعععا  الرتبيعععة ( 760) مكونعععة مععع  االجلوا يعععة  لعععرت هعععلف ا اجعععا  لعععل   ياعععة
أسعععفذ  الالعععا ج  ععع   جعععود يعععذ د بعععني ملوسعععاا  د جعععا   وو عععة العععلكو   ملوسعععاا    بسعععلااة  وعععان، 

 وو ععة الععلكو ، كوعععا  جععل  يععذ د ب ا اجعععة لالنلوععا   ا اجععة ل نعععاز  د جععا   وو ععة اهنععا  لصعععا 
لصا   وو ة اهنا ،   جود يذ د بني ملوساا  د جا  الاللة   ي الل صصعا  العلويعة  ملوسعاا  
د جا  الاللعة   ي الل صصعا  األدبيعة ب ا اجعة لالسعلاال   ا اجعة للاعليذ العلا  لصعا  الاللعة   ي 

كعععلل  لويعععة، كوعععا  جعععل  يعععذ د ب ا اجعععة لالنلوعععا  لصعععا    ي الل صصعععا  األدبيعععة،  الل صصعععا  الع
يععذ د بعععني ملوسععاا  د جعععا  الاللععة   ي اللياععة االجلوا يعععة الذيفيععة  ملوسعععاا  د جععا  الاللعععة  ل  جعع

لصععععا  الاللععععة   ي اللياعععععة  جععععا     ي اللياععععة االجلوا يععععة ا يععععذية ب ا اجععععة للاععععوو، االنلوعععععا ، اهنععععاز
جلوا يععة الذيفيععة، كوعععا  جععل  يعععذ د ب ا اجععة لالسععلاال   ا اجعععة للاععليذ العععلا  لصععا  الاللعععة   ي اال

اللياعععة االجلوا يعععة ا يعععذية،  جعععود  القعععة موجلعععة دالععععة   صعععا يا  بعععني ا اجعععة لالسعععلاال ، تاعععليذ الععععلا ، 
للاعوو  ا اجعة لالنلوعا   بعني اهناز،  بني اللحصي  األكادميا، بياوا مل توجل  القعة دالعة   صعا يا  ا اجعة 

 .اللحصي  األكادميا
ا اجعا  الافسعية لععل  يعالذ ااذ لعة اه لاديععة  ةعذيععم  ا (7393)دراسـة عبــد الحميـد تهـدف  -

 ااذ لة السانوية،  ماا نة هلف ا اجا   ال الاعالذ االفعوقني  الاعالذ   ي اللحصعي  االوسعط  الاعالذ 
ياللعا  مع  يعالذ د لعة قاعذ،  أسعفذ  الالعا ج  ع   ( 620) ياعة بلع  قواملعااالع ذي  د اسعيا ،   لع   لعرت  

أن الاععالذ االععع ذي  د اسععيا  أكسععذ  اجععة بالاسععلة  اجععا  الاصععو  أ  ا اجععا  الععلنيا،  الاللععة االفععوقني 
  أقع   اجعة اععلف ا اجعا ، كوععا بياعت نلععا ج الل اسعة أن الاللععة االفعوقني أكسععذ العياعة  اجععة للاعليذ الععلا
الوسعط  العكس بالاسلة للاالذ االع ذي  د اسعيا ، أمعا بالاسعلة للاعالذ ملوسعاا اللحصعي  ياعل كسع  اعأ 

 .ب ك  ا اجا 
 :المراسات األجنبي  -9-2

نلف  ا معذية العالقة بني ك  مع  مفلعوا العلا  كانت الو   (Almeida, 2010)دراسة ألميدا  -
ب  ا  مذاهاعع 200ا مع  جلعة أ عذ ،  تكونعت  ياعة الل اسعة مع  مع  جلعة  تاعليذ العلا   اللحصعي  الل اسع

أ بععو مععلا   ثانويععة ب ل ععلونة،  أسععفذ  نلععا ج الل اسععة  عع   جععود ا تلععاط دا  بععني مفلععوا الععلا  االجيععا  
 تاعليذ العلا  ااذتفعو، كوعا أسعفذ  أييعا  ع   جعود ا تلعاط دا  بعني مفلعوا العلا   الاعل و  لعرت اللحصععي  

الالعععا ج  ععع   جعععود ا تلعععاط  دا  بععني مفلعععوا العععلا  االجيعععا   الاظعععذو االجيابيعععة  عععاف  الل اسععا، كوعععا ك عععفت
 .   اال سة
 ا معذيععة العالقععة بععني مفلععوا الععلا  األكععادميا  اللوايععه (Rybe, 2010) ريبــا دراســةوتهــدف  -

هععأ مععا   كععان معع  أ،  اسععرتالياب مععلا   ثانويععة  1مذاهععه ب  766 تكونععت  ياععة الل اسععة معع   ال  صععا، 
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بععني مفلععوا الععلا  األكععادميا  اللوايععه   القععة ا تلاييعع  دالععة   صععا يا   أن هاععا ك ععفت  اعع  نلععا ج الل اسععة  
 .ال  صا
 ا معذيعععة تععععثري مفلعععوا العععلا   لعععرت اللوايعععه يلعععا نعععلف  Haynes, 2007))دراســـة هـــاين أمـــا  -

السععلو  العععاا دا عع  ) لعع   لععرت  اليععة كاليفو نيععا    ب معع  يللععة ااععلا   االوسععاة ( 220)اال سععا لععل  
،  قعععل أسععفذ  الالععا ج  عع   جعععود ا تلععاط بععني اللوايعععه (اال عععاف حنععو السععلاة   -اا ععا كة ا وا يععة   -الفصعع 
 .سا و لل  مسلويات   مفلوا اللا الاف
ال للععععا  يعاليععععة بذنععععامج تععععل ير للاويععععة  (Drummond,2004)دراســــة درومونــــد  كمــــا تهــــدف   -

 أثعععذف ب ا عععل مععع  السعععلو  اا عععك  لعععل   ياعععة مععع  األيفعععا    ي يععععوبا  العععلعلأ االعععا ا  االجلوا يعععة 
. يعانون م  قصو  ب ملا انأ االجلوا يعة،  تظلعذ  لعيلأ أ عذاض اربعاذاذ ربعع  االنللعاف  الا عاط اليا عل

سعاة، كوعا ربعوت األد ا  ماعاييس للعلحكأ ب ( 27-2)يفال  تعرتا ف أ وعا هأ بعني ( 63) ربوت العياة 
 االا ا  االجلوا ية،  السلو  اا عك ،  قا وعة أل عذاض اربعاذاذ ربعع  االنللعاف  الا عاط اليا عل اللا ، 

ييال     الحلنامج اللل ير اللي مت تاليا   لرت اجملوو ة الل ذيلية الو   ذو أسابيو ملصعلة بواقعو جلسعلني 
 ب سسني االعا ا  االجلوا يعة، أسلو يا  ملو ك  مالوا سا ة  أسفذ  الالا ج    يا لية الحلنامج اللل ير

  عععل   سسععع  دا  ب االعععا ا  االجلوا يعععة  العععلحكأ ب العععلا ،  اخنفعععاض مععععل  السعععلوكيا  اا عععكلة 
 . لرت ربع  االنللاف  الا اط اليا ل ااظاهذ السلوكية اللالة 

اللعععذف  لعرت احتصععا   االجلوا يععة   ا (Moon &Reis,2004)دراســة مــون وريـ  وتهـدف  -
 يععععانون مععع العععلي   السعععيوا بصعععفة  امعععة  الاعععالذ االفعععوقني  اليعععا   جلانيعععة للاعععالذ االفعععوقني  اليعععا   الو 

ا الاعععذد اه شعععادية ااااسعععلة للولفعععوقني،  قعععل  شسعععا  بعععلف اللععععذف  (23)يععععوبا ،  يعععى مت اسعععلعذاض 
كسلععت ب  جععود ، أسععفذ  نلععا ج الل اسععة  عع  تيععو  هععلف الاععذد اه شععادية جملوو ععة معع  احملكععا  اافلا يععة

كععا يلوكاععوا معع  يعععوبا    السععيوا معع  لععليلأ . الععو سلسععا ل الاععالذ االفععوقني  اليععا  الععحلامج اه شععادية 
ن الععحلامج اععطال  الفاععة ت عععل   لععرت الصعععوبا  ال  صععية  الوجلانيعة  االجلوا يععة الععو قععل تعواجللأ،  اللغلعب

ن  ا  احتايععة اللعليويععة الععو تلالللععا هععلف الفاععة، وسابععة تععل ال  تعليويععة يعالععة تسععا لهأ ب تععويري ا اجعع
 . الوجلاع األمس  هلف الحلامج سوف تسا لهأ ب سايه الاوو ال  صا  االجلوا ا

 ا معذيععععة العوامععع  ااععععطثذو  لععععرت اللوايعععه الافسععععا لععععل    (Mody,2003)دراســــة مــــودي وتهـــدف  -
مععع  يللعععة ( 670) لععع   لعععرت  ياعععة بلععع  قواملعععا ااعععذاهاني  العالقعععة بعععني مفلعععوا العععلا   اللوايعععه الافسعععا،   

 .السانوية،  قل أسفذ  الالا ج     جود  القة ا تلايي  موجلة بني مفلوا اللا   اللوايه الافسا
اللعذف  لعرت ا اجعا  الافسعية  ا  (Robert & John ,1998)دراسة روبرت وجون وتهدف  -

ة  جيععاد  لععو   جيابيععة للو ععكال  الععو يعععاع مالععا للاللععة   ي يعععوبا  الععلعلأ ب مذ لععة ااذاهاععة،  لا لعع
ياللععا  معع   (6)يععالذ   (2)هععطال  الاللععة،   لعع  معع   ععال  تاليععه بذنععامج ب اللوجيعع   اه شععاد  لععرت 

مععو مجيععو الاللععة ما ععلا ياللععا   ا ععلا ،    ي يعععوبا  الععلعلأ ب ااذ لععة السانويععة،  قععل  اععه الحلنععامج نا ععا  
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 قععرتفمععو بعععض الاللععة،  بالايععة الل اسععة أ (٪200) ا  (٪20)نععامج مععا بععني  يععى  يععلت نسععلة نععاف الحل 
ب مذ لعة  اللا سان  أكلا  لرت ربذ  و اللحعى ب  عا  ا اجعا  الافسعية لعل ي يععوبا  العلعلأ   صويعا  

 .ااذاهاة،  اهكسا  م  بذامج اللوجي   اه شاد  بذامج االسل ا ا  الافسية الف الفاة
ماسعوني  ياللعا  (  72) ا ماا نعة  (Vaughn & et al.,1996)ن و ن و خـر دراسـة فـو وتهـدف  -

يالذ م    ي اللحصي  ااذتفو  يعالذ مع    ي اللحصعي  االوسعط  يعالذ مع  ) ا ثال   وو ا ، 
ااععععل ني ب يصععععو  اللعلععععيأ العععععاا بلالعععع  األقععععذان   لعععع  بعععععل  ععععاا د اسععععا كامعععع  (    ي يعععععوبا  الععععلعلأ
لل اسععة  ا أن الاععالذ العععاديني أييعع  معع  الاععالذ   ي يعععوبا  الععلعلأ بلالعع  لععل لأ،  قععل تويععلت ا

زيادو ب  لا تال  األقذان للاالذ   ي يعوبا  العلعلأ مع  الفصع  األ    ا الفصع  السعاع   األقذان اأ، 
 .تال  األقذان للاالذ العاديني  زيادو ب
سلي  تالياا لالعا ج الاللعة  ا  (Kavale &Forness,1996)دراسة كافال وفورن  وتهدف  -

 مع   ي يعوبا  اللعلأ االلحاني ب الحلامج العالجية  معلويلأ ب الحلنامج،  مل  تيعوني هعلف العحلامج 
مع    ي الاللعة   ي يععوبا   (٪20)تلاني االا ا  االجلوا ية اطال  الاللة،  تويلت الل اسعة  ا أن 

مععع  ااعلوعععني معععل كني بععععن يالبعععأ مععع    ي  (٪62)  جلوا يعععة،العععلعلأ يععععانون مععع  ناععع  ب االعععا ا  اال
 (٪62) ،  ععل كع لويععة  اععل تل يسععلألالصععوبا  لععليلأ ناعع  ب الوإلععا   االجلوا يععة،  لكع   لعع  مل ي

لععلعلأ االععا ا  االجلوا يععة   لعع  معع   ععال   معع  الاللععة   ي يعععوبا  الععلعلأ أإللععذ ا  اجععة ماسععة جععلا  
 . احتاط الرتبوية الفذدية اأ اللصذيل بلل  مال بلاية  ربو

ماا نععة الاععالذ  ا  (Colangelo & et al., 1993)  دراســة كولينجلــو و خــرينتهــدف  -
مذتفعععا اللحصععي  الل اسععا  الاععالذ االفععوقني  اليععا  الععلي  لععليلأ يعععوبا  ب  ععلد معع    االفععوقني  اليععا  

 وو عة مع  العوامع  غعري األكادمييعة مسع  ،  تويعلت الل اسعة  ا ياللعا   ( 301)احتصا    لرت  ياة بلغعت 
 لة  ععععع  اخنفعععععاض اللحصعععععي  ط اللايعيعععععة  الساعععععة بعععععالافس  اهد ا   ااسعععععابذو  كللعععععا  وامععععع   جلانيعععععة ت ععععععل مسععععع

 .األكادميا لل  الاالذ االفوقني  اليا  
تال  بذنامج تعل يب  لعرت  ا  (Vaughn &et al.,1988)ن و دراسة فون و خر وأخيرا تهدف  -
ياللعا    ا  يععوبا  العلعلأ ب ااذ لعة ( 20)ي يا  االجلوا ية،   ل   لرت  ياة تكونت مع  االسرتات

 سب تاعليذ األقعذان لعلل ،  بععل تاليعه الحلنعامج جعا   الالعا ج ملياعة  االبللا ية م  ااذيوربا  اجلوا يا  
 .   ذاد العياةياللا  ياط،   لا يا لية الحلنامج مو باقا أي( 0)ناف الحلنامج ب زيادو شعلية 

 :التعليق على المراسات السابدق  -11

ب عك  كلعري بلحليعل م عكلة  اسعامهلناالعني هعاملني م  العذض السابه للل اسا  ميكع  أن نسعل ل  
 : ا كاللا أهلاف الل اسة  مه  كلل  بلحليلبلحليل  ياة الل اسة   الل اسة ا الية 

كاالسععلااللية  االعععا ا  االجلوا يعععة  ا وانعععب هاععا  يذ قعععا   اربععحة  ملحوإلعععة ب الكسعععري معع  -7-,7
 اععل   ي يعععوبا  الععلعلأ   ععىت االفععوقني  اليععا   الكفععا و االجلوا يععة  اللوايععه الافسععا  ا اجععا  الافسععية 
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العو العحلامج العالجيعة  اه شعادية مالأ ماا نة باظذا لأ م  العاديني،  نلي ة الا الاصو  إللذ  الكسري م  
ليب وانعععب اا للفعععة  العععو يععععاع مالعععا     يععععوبا  العععلعلأ   لععع  مععع   عععال  يعععذد  أسعععاتسععععرت للاويعععة ا 

 . اسرتاتي يا   للفة  ملاو ة

هاعععا  اهلوعععاا بل اسعععة الكسعععري مععع  االغعععريا  احملياعععة بعععااذاهاني   القللعععا بلعيعععلا كاالعععا ا   -3-,7
،  مفلععوا الععلا ،   لعع  اععا كسلعع  االجلوا يععة،  اللحصععي  الل اسععا،  اللوايععه الافسععا،  ا اجععا  الافسععية

هععلف ااذ لععة ا ذجععة و للعع  تغريانععا معع  أمهيععة ب  يععاو الفععذد، سععوا  كععان هععلا ااذاهععه معع    ي يعععوبا  
العلعلأ أ  مع  الععاديني،  ااذاهاعون مع    ي يععوبا  العلعلأ يععانون ب هعلف ااذ لعة أكسعذ مع  غعريهأ شكععأ 

 .با  م  اخنفاض ب اللحصي   غريفف الصعو ما لليلأ م  يعوبا   ما يرتتب  لرت هل

 :ةنهج المراس  وإجراءاتها -11

للوربععيل العالقعععا  بععني االغعععريا    لععع  اااعععا ن  اال تلعععايا ا لوععل  الل اسعععة ا اليععة ااعععالج الويععفا  
اااسععععلل  مععععو يليعععععة   جععععذا ا  هععععلف الل اسععععة  الععععو تاععععوا  لععععرت د اسععععة العالقععععة بععععني االععععا ا  االجلوا يععععة 

 . اجا  الافسية ا 
 :عين  المراس  -12

يلل   لد يللة الص  العاشذ ب د لة الكويت ااسع لني ب الاظعاا اللعليوعا الععاا ا كعوما ب الفصع  
ياللععا   (20212)الععلي  ميسلععون اجمللوععو األيععلا للل اسععة  7020/  7002الل اسععا السععاع للعععاا الل اسععا 

 (217)بلغعععت  ياعععة الل اسعععة الالا يعععة  لعععة الكويعععت،  قعععل  ياللعععة معععوز ني  لعععرت سعععت ماعععايه تعليويعععة ب د
 ماااعة (   نعا  61 كعو ،  12)واااعة ا لعذا  اللعليويعة مع  يللعة الصع  العاشعذ (  نا  31 كو ، 22)

ماسععوني  ا  وععو لني،  وو ععة للاللععة   ي د لععة الكويععت ب (  نععا  60 كععو ،  62)العايععوة اللعليويععة 
،  يلععني ( نععا  67 كععو ،  62)ياللععا   (22)لععة العععاديني  قععواا كعع   وو ععة يعععوبا  الععلعلأ   وو ععة للال

 .العياة األ لية  اجمللوو األيلا ا ل   اللا  موقو  ياة الل اسة الالا ية م 
 عينة الدراسة ( 7)الجدول رقم 

 يعوبا   اديني السانوية اااااة اللعليوية  لوو الل اسة
 

  لد الاللة
20212 
 

 العايوة
 (6222لد الاللة  )

 22 70 (721= يالذ) أمحل شلاذ اللي 
 21 23 (722=ياللا ) الل  ة باا 

 ا لذا 
 (1727 لد الاللة )

 77 22 (671=يالذ) الوا ة باني
 22 23 (662=ياللا ) الاوا  بات مال 

 :  للوحكا  اللالية  قل ا لري ا  ياا  
، وععل  د جعة  كعا  ملوسعط يوعا يعود( وبا    عادينييعع)يكعون العلكا  لعل  مجيعو الاللعة : الـذكاء -

 .معايري ا للا  اللكا  غري اللغوي يوا يود  يه(  220)
 صعو  الاللعة   ي الصععوبا   لعرت د جعة يعود  :معلم على مقياس الخصـائص السـلوكيةتقدير ال -

 يحصعواأ  لعرت أمعا بالاسعلة للاللعة الععادينييوا يود م   مجا  د جعا  ااايعا ، ( ٪00)وعل  االوسط، 
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احتصعععا   السعععلوكية لعععل ي  معع   مجعععا  د جعععا  مايععا ( ٪00) ، وععععل  أقععع  مععع د جععة أقععع  مععع  االوسععط
 .يعوبا  اللعلأ

بالايعة  (٪00)بالاسلة لل ي يععوبا  العلعلأ مع  كعان سصعيل  الععاا أقع  مع   :التحصيل المدرسي -
 هعععأ بعععلل   (٪20) ا  (٪20)بعععني  الفصععع  الل اسعععا األ  ، أمعععا الععععاديني يوععع  تعععذا ف سصعععيل  الععععاا معععا

 .  ميسلون العاديني

 :أدوات المراس  -13

 :(1998ةرسي، )اختبار الذكاء غري اللغوو  -13-1

يسل لا هلا اال للا  ب ا صو   لرت تاليذ ملل ا للال و العالية العامة،  يعى ياعيس اال للعا  قعل و 
و عا  مع   معوز أ   سعوما  مصعو و ألشععكا  اافحعوع  لعرت اللفكعري مع   عال   د اكع  للعالقعا  بعني  و

 .وانا  أ  نلاتا  أ  أد ا   غريهاهالسية أ  أش اع أ   ي
 .ثلا  اال للا   يلق  -

 : مال  ثلا  اال للا  بعلو يذد  هامت  ساذ معا
 .(0،22)  ( 0،22)معامال  ثلا  نصفا اال للا ،  قل تذا  ت بني  -
 .(0،22)   (0،22)معامال  ألفا  قل تذا  ت بني  -
بالاسععلة  (0،21)معععامال  ثلععا  اال للععا  باذياععة   ععادو اللاليععه  كانععت معععامال  السلععا   ععوا    -

 . بالاسلة لاسب اللكا  االحنذايية (0،22)للل جة احتاا   
 :يال مت اللحاه ما  بسال  يذد  هاأما يلد اال للا  

بالاسلة للل جعة احتعاا،  (0،02)ل مسلو   قل  جل أن معامال  اال تلاط دالة  ا الصدق التنبؤي، -
كا  غعععري اللغععوي  اللحصعععي  بالاسعععلة لاسععب العععلكا ،   لعع  بالاسععلة ال للعععا  الععل  (0،002)  اععل مسععلو  

 .الل اسا
بايع  الكويعت،  كانعت  - قل يله ا للا  اللكا  غري اللغوي معو مايعا  سعلانفو د الصدق التالزمي، -

 هععا معععامال  دالععة  اععل مسععلو   (0،62)الحنذاييععة  لععرت اااياسععني معععامال  اال تلععاط بععني نسععب الععلكا  ا
 .ب بني نسب اللكا   لرت اال للا ي  ت ري  ا  جود تالزا موج (0،002)

 قععل  جععل أن ملوسععاا  د جععا  اللالميععل  لععرت اال للععا  تععيداد مععو زيععادو العوععذ  الصــدق المنطقــي، -
جعا  أ لعرت مع  اللالميعل الصعغا   هعلا يطيعل نظذيعة الاوعو اليمن مما يعن أن اللالميل الكلا  حيصعلون  لعرت د  
 . ساة بعل أ ذ ،  يل  هلا  لرت يلد اال للا  العالا  الو تفرتض أن الاوو العالا ييداد تل جييا  

 :(7333ال يات، )مقايي  تقدير الخصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم  -
ي يععععوبا  العععلعلأ، مععع   عععال  تاعععليذ ااعلعععأ     ةذيععع ا معنعععلف ماعععاييس تاعععليذ احتصعععا   السعععلوكية 

اعععل  تعععواتذ احتصعععا   السعععلوكية ااذتلاعععة بصععععوبا  العععلعلأ لعععليلأ،  لعععرت أسعععا  أنععع  ب مكعععان ااعلعععأ سليععع  
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السلو  الفذدي للاللة، األمذ اللي جيع  تاليذ ااعلوعني لل صعا   السعلوكية لعل ي يععوبا  العلعلأ أكسعذ 
 .م  اسل لاا اال للا ا  ا وا ية يا لية
 :صدق وثبات المقايي  -

تلولععو ماععاييس احتصععا   السععلوكية لععل ي يعععوبا  الععلعلأ بل جععة  اليععة معع  الصععلد  السلععا  ب اللياععة 
ااصعذية،  ممعا هعو جعليذ بالعلكذ وعا دعل  بصععلد  ثلعا  اااعاييس يعان هعلف اااعاييس يلاعت ب الكسعري معع  

، د اسعة الظفعريي    عذي  (7020)با  اللعلأ باللياة الكويلية مس  د اسة الظفريي  ا  يعو ب الل اسا  
 كانععت مععععامال  الصعععلد  السلععا  مذتفععععة،  معععو  لععع   ،(7020)، د اسععة الظفعععريي  العصعععيوا (7020)

مع  يللعة (  27)ياعل قعاا اللا عى ب الل اسعة ا اليعة ب جيعاد يعلد  ثلعا  للواعاييس  لعرت  ياعة بلع  قواملعا 
العاشذ واااو العايوة  ا لذا  اللعليويلني،  كانت نلا ج السلا   الصلد ماا بة جلا  لالعا ج  ياعة  الص 

 :عسفذ  الالا ج اه صا ية  وا يلااللااني ب اللياة ااصذية ي
 .معامال  اال تلاط(  7) يلني ا ل    قأ  يلد االتساد اللا لا -

  (3)الجدول رقم 
 الداخلي لمقايي  تقدير الخصائص السلوكية معامالت ارتباط االتساق

 معام  اال تلاط احتايية السلوكية لل ي يعوبا  اللعلأ
 0632 الاوط العاا

 0632 االنللاف  اللاكذو  الفلأ
 0633 الاذا و  الكلابة  اللل ا

 0632 االنفعاال  العامة
 0620 االناز  اللايعية

 0632 اجملووذ
  معامال  السلا (  6) ا ل    قأ  يلني معام  ثلا  ألفا -

 (9)الجدول رقم 
 معامالت ثبات ألفا لمقايي  تقدير الخصائص السلوكية

 معام  ثلا  ألفا احتايية السلوكية لل ي يعوبا  اللعلأ
 0،21 الاوط العاا

 0،27 االنللاف  اللاكذو  الفلأ
 0،20 الاذا و  الكلابة  اللل ا

 0،23 االنفعاال  العامة
 0،26 الناز  اللايعيةا

 0،21 اجملووذ
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 :(,3,7الظفيري، )مقياس المهارات االجتماعية   -
تكعوي  الصعلاقا ، )كسع  أ بععة أبععاد  باعلا   (13)االعا ا  االجلوا يعة مع   عال   اعذيعةيللف ااايعا  

ذا  معع   ععال  جييععب الاالععب  لععرت هععلف الفاعع  (  اهد ا  االجلوععا ا،  تاععليذ ااواقعع ،  العالقععا  األسععذية
 .(د جا ، أ يانا د جلان، ناد ا د جة  ا لو 6دا وا )مل  ثالثا م  احتيا ا  

 :الصدق والثبات -
اسعععل لمت  ععععلو يععععذد   صععععا ية هجيععععاد يععععلد  ثلععععا  مايععععا  االععععا ا  االجلوا يععععة، ياععععل اسععععل لا 

معامع  السلعا ، الصلد اللاا ا  ساذ معامال  الصلد،  معام  ثلعا  ألفعا    عادو اال للعا  ب  سعاذ 
معع  يللععة الصعع  العاشععذ،  جععا   الالععا ج ملياععة كلععو ااايععا  بل جععة  (232)  لعع   لععرت  ياععة بلعع  قواملععا 

 :   الية م  الصلد  السلا    ل  كوا يلا
معععامال  اال تلععاط بععني اللاععل  الل جععة الكليععة لللعععل  اجملوععوذ ( 1)يلععني ا ععل    قععأ   الصععلد اللاععا ا  -

 الكلا للوايا 
 معامالت ارتباط الصدق البنائي لمقياس المهارات االجتماعية (4)رقم ول جدال

 اللعل
 ع

اال تلاط 
 باللعل

اال تلاط 
 باجملووذ

 اللعل
 د

اال تلاط 
 باللعل

اال تلاط 
 باجملووذ

 اللعل
 د

اال تلاط 
 باللعل

اال تلاط 
 باجملووذ

 اللعل
  

اال تلاط 
 باللعل

اال تلاط 
 باجملووذ

 0،02 0،30 2  0،20 0،22 2د 0،20 0،22 2د 0،22 0،21 2ع
 0،32 0،20 7  0،02 0،03 7د 0،02 0،03 7د 0،02 0،22 7ع
 0،32 0،31 6  0،32 0،27 6د 0،32 0،27 6د 0،32 0،20 6ع
 0،02 0،36 1  0،21 0،23 1د 0،22 0،23 1د 0،26 0،31 1ع
 0،32 0،02 0  0،02 0،20 0د 0،02 0،20 0د 0،02 0،22 0ع
 0،02 0،00 3  0،22 0،32 3د 0،22 0،32 3د 0،22 0،22 3ع
 0،32 0،01 2  0،20 0،22 2د 0،20 0،22 2د 0،20 0،32 2ع
 0،20 0،26 2  0،12 0،32 2د 0،12 0،32 2د 0،32 0،01 2ع
 0،02 0،22 2  0،21 0،32 2د 0،21 0،32 2د 0،22 0،22 2ع
 0،32 0،20 20  0،02 0،03 20د 0،02 0،32 20د 0،02 0،22 20ع
 0،02 0،36 22  0،22 0،21 22د 0،22 0،21 22د 0،32 0،20 22ع
 0،32 0،02 27د 0،02 0،32 27ع

معامعع  ثلععا    ععادو اال للععا  بععني اجملوععوذ الالععا ا لال للععا   اللاليععه   ، (0،21): معامعع  ثلععا  ألفععا -
مععامال  ا تلعاط باعود   (0)،  يوربعل ا عل    قعأ (0،20)يوا مع  اللاليعه األ    يسعا ي  27الساع بعل 

  .ااايا  بني اللالياني
 (5)رقم جدول ال

 معامالت االرتباط بين التطبيقين
 اللعل
 ع

معام  
 اال تلاط

 اللعل
 د

 اللعل معام  اال تلاط
 د

معام  
 اال تلاط

 اللعل
  

معام  
 اال تلاط

 0،26 2  0،03 2د 0،32 2د 0،22 2ع
 0،02 7  0،27 7د 0،22 7د 0،20 7ع
 0،22 6  0،23 6د 0،02 6د 0،21 6ع
 0،20 1  0،20 1د 0،22 1د 0،22 1ع
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 0،32 0  0،32 0د 0،20 0د 0،23 0ع
 0،22 3  0،22 3د 0،32 3د 0،22 3ع
 0،02 2  0،32 2د 0،21 2د 0،22 2ع
 0،32 2  0،32 2د 0،02 2د 0،32 2ع
 0،02 2  0،03 2د 0،22 2د 0،26 2ع
 0،20 20  0،32 20د 0،32 20د 0،21 20ع
 0،22 22  0،22 22د 0،22 22د 0،22 22ع
 0،22 27د 0،23 27ع

 0،22 اجملووذ 0،22 اجملووذ 0،21 اجملووذ 0،22 اجملووذ
 :(,,,3عوض، )مقايي  الحاجات النفسية  -
د اسعة   يعه،   لع  (22-26)نلف الاا وة  ا قيا  ا اجا  الافسية األساسية للاللة مع  سع   -

لويعععة اا لصعععة واالعععب الاوعععو اا للفعععة،  قعععل  عععلد  هعععلف ا اجعععا  بعععالذجوذ  ا الل اسعععا  الاظذيعععا  الع
 .ا  الساباة قل   ربو هلف الاا وة األش
 :صدق وثبات المقايي  -
 –26)م  الاللة تذا  عت أ وعا هأ بعني ( 2070)د لة الكويت  لرت  ياة بلغت ب ا  هلا اال للا  ق  
 :لال للا  كوا يلا الصلد  السلا  ساة،  قل بل  (22
 :الصدق -

 :  يلد ااااييس  باودها مت اآليت ساذ معامال
سلت معامال  يلد باود ااااييس باسل ذا  معام  اال تلعاط بعني كع  باعل  يى     :تحليل البنود -

 "ي ععذ"سعب ملوسعط معامع  ، مث    (ز) "ي عذ"ولعت بععل  لع   ا معامع   الل جعة الكليعة ب ااايعا ، مث    
 :معامال  يلد ااااييس ها كاللا معام  ا تلاط    و  هلا االوسط  ا     م  مث
 (.0،00) : مايا  ا اجة لألم  -
 (.0،07) : مايا  ا اجة لللاليذ االجلوا ا -
 (.0،17 ) : مايا  ا اجة للحايه اللا  -
 (.0،00) : مايا  ا اجة لالنلوا  االجلوا ا -
 (.0،03) : السلوكية مايا  ا اجة للعلأ ااعايري -
ماا نعة د جعا  السلعى األ لعرت بعل جا  السلعى األد  ب كع   ت يى ك: يذياة ماا نة يذب ااايا  -

مايعا  باسععل لاا اللاللععة اه صععا ية للفععذد بععني االوسعاني  يععى اتيععل أن هاععا  داللععة   صععا ية  اربععحة 
 .لد ااااييسمما يل   لرت ي (0،02)للفذد بيالوا  مجيعلا  ال مسلو  داللة 

 :الثبات -
 السلا   يذياة الل ي ة الاصفية  معام  ألفا  كانت معامال :  ساذ ثلا  ااااييس باذيالني مهامت 
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 : للوااييس كاللا 
 .أللفا (0،22)للل ي ة الاصفية   (0،27)ا اجة لألم   -
 .أللفا (0،23)للل ي ة الاصفية   (0،27)ا اجة لللاليذ االجلوا ا  -
 .أللفا (0،31)للل ي ة الاصفية   (0،22)اجة للحايه اللا  ا  -
 .أللفا (0،21)للل ي ة الاصفية   (0،22)ا اجة لالنلوا  االجلوا ا  -
 .أللفا (0،33)للل ي ة الاصفية   (0،27)ا اجة للعلأ ااعايري السلوكية  -

 :المراس  نتائج -14

سععة  اللحاععه معع  يععحة يذ ربععلا  ا اسععل لاا ا للععا  مت الل ععو  ب سععلي  اللويعع   ا نلععا ج هععلف الل ا
"  "T-Test   مان لللعكل م  لللعكل م  يحة الفذربني األ    الساع،   ا اسل لاا معام  ا تلاط سلري

 .يحة الفذض السالى
 :النتائج املتعلدق  بالفرض األول -14-1

 ابعني ملوسعا ا  دالة   صا ي ا  يذ قليس هاا   : لرت أن   بغية اللحاه م  يحة الفذض األ   اللي يا
ياعل مت  سعاذ  . د جا  يللة الص  العاشذ م    ي يعوبا  اللعلأ  الععاديني ب االعا ا  االجلوا يعة

 لععععرت مايععععا   T-test   -االوسعععاا  ا سععععابية  االحنذايععععا  ااعيا يععععة  داللععععة الفععععذ د باسععععل لاا ا للععععا 
يوربعععل (  3)ديني ب الصععع  العاشعععذ،  ا عععل    قعععأ االععا ا  االجلوا يعععة بعععني يللعععة يععععوبا  العععلعلأ  العععا

 . ل 
 لداللة الفروق بين ذوي صعوبات التعلم  والعاديين في المهارات االجتماعية(  ت)اختبار  (6)رقم جدول ال

 االا و
 قيوة (22= ن ) العاديني (22= ن )   ي الصعوبا 

 ذ ا ذ ا ( )

 ***27612 2600 72622 2620 22620 تكوي  الصلاقا 

 ***20623 2622 72606 2602 22622 اهد ا  االجلوا ا

 ***26632 2616 70620 2602 22610 تاليذ ااواق 

 ***22622 2622 70623 2612 22670 العالقا  األسذية

بععععني ملوسععععط د جععععا    ي  (0،002) جععععود يععععذ د دالععععة  اععععل مسععععلو  ( 3)يليععععل معععع  ا ععععل    قععععأ 
تاععععليذ   اهد ا  االجلوععععا ا،   تكععععوي  الصععععلاقا ، )لععععا ا  االجلوا يععععة يعععععوبا  الععععلعلأ  العععععاديني ب اا

ميللكعععون  هعععلف الفععذ د لصعععا  الاللععة الععععاديني، ممععا يععععن أن الاللععة الععععاديني ( العالقعععا  األسععذية  ااواقعع ، 
 . يعوبا  اللعلأ      مما ميللكلا أيي ملا ا  اجلوا ية بصو و 

 :النتائج املتعلدق  بالفرض الثاني -14-2

 ابعني ملوسعا ا  دالعة   صعا ي ا  يذ قليس هاا   : لرت أن   بغية اللحاه م  يحة الفذض الساع اللي يا
ياععل مت  سععاذ  . د جععا  يللععة الصعع  العاشععذ معع    ي يعععوبا  الععلعلأ  العععاديني ب ا اجععا  الافسععية
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 لعععرت مايعععا   T-test   -االوسعععاا  ا سعععابية  االحنذايعععا  ااعيا يعععة  داللعععة الفعععذ د باسعععل لاا  ا للعععا 
 .يوربل  ل (  2)ا اجا  الافسية بني يللة يعوبا  اللعلأ  العاديني ب الص  العاشذ،  ا ل    قأ 

 (1)رقم جدول ال
 لداللة الفروق بين ذوي صعوبات التعلم والعاديين في الحاجات النفسية( ت)اختبار 

 ا اجة
 ذ ا ذ ا ( )قيوة  (22= ن ) العاديني (22= ن )  ي الصعوبا   

 ***22616 1602 07630 0606 33602 األم 

 ***22632 2632 12622 0620 32610 اللاليذ االجلوا ا

 ***71621 1622 12621 1662 31607 سايه اللا 

 ***22660 3601 10623 1627 36670 االنلوا  االجلوا ا

 ***23622 2622 12623 3632 32622 تعلأ ااعايري السلوكية

بعععني ملوسعععط د جعععا    ي  (0،002)العععة  اعععل مسعععلو  د جعععود يعععذ د (  2)ا عععل    قعععأ  يليعععل مععع 
االنلوععا    سايععه الععلا ،   اللاععليذ االجلوععا ا،   األمعع ، )يعععوبا  الععلعلأ  العععاديني ب ا اجععا  الافسععية  

هععلف إللععو   هععلف الفععذ د لصععا    ي يعععوبا  الععلعلأ، ممععا يعععن أن ( تعلععأ ااعععايري السععلوكية  االجلوععا ا، 
 .ا اجا   ال   ي يعوبا  اللعلأ أكسذ م  إللو ها  ال نظذا لأ م  الاللة العاديني

 :النتائج املتعلدق  بالفرض الثالث -14-3

بعععني  ا  دالعععة   صعععا ي القعععة  هاعععا لعععيس  : لعععرت أنععع   بغيعععة اللحاعععه مععع  يعععحة الفعععذض السالعععى العععلي يعععا
اسعل لاا  مت . اشعذ مع    ي يععوبا  العلعلأاالا ا  االجلوا ية  ا اجا  الافسية لل  يللعة الصع  الع

مععععامال  اال تلعععاط بعععني (  2)معامععع  ا تلعععاط سعععلريمان لللعكعععل مععع  يعععحة هعععلا الفعععذض  يلعععني ا عععل    قعععأ 
 .االا ا  االجلوا ية  ا اجا  الافسية لعياة الل اسة

 (9)رقم جدول ال
 (743  = ن) الدراسة معامالت االرتباط بين المهارات االجتماعية والحاجات النفسية لعينة

ا اجة  
 لألم 

ا اجة لللاليذ 
 االجلوا ا

ا اجة للحايه 
 اللا 

ا اجة لالنلوا  
 االجلوا ا

ا اجة للعلأ 
 ااعايري

 *0،11- *0،17- *0،62- *0،16- *0،12- تكوي  الصلاقا 
 *0،62- *0،62- *0،62- *0،62- *0،10- اهد ا  االجلوا ا

 *0،12- 0،62- *0،62- *0،62- *0،62- تاليذ ااواق 
 *0،62- *0،62- *0،16- *0،17- *0،12- العالقا  األسذية

تكعوي  الصعلاقا ، )بني االا ا  االجلوا ية  ا  أن هاا   القة دالة   صا ي( 2) قأ يليل م  ا ل   
اعععععععليذ الل  األمععععععع ، ) ا اجعععععععا  الافسععععععية (  العالقعععععععا  األسععععععذية  تاعععععععليذ ااواقعععععع ،   اهد ا  االجلوععععععا ا،   

   ل  أليذاد  ياة الل اسة م  ( تعلأ ااعايري السلوكية  االنلوا  االجلوا ا،   سايه اللا ،   االجلوا ا، 
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 : كوا يليل أييا   ي يعوبا  اللعلأ  العاديني،  
 (.0،62)ا تلاط  ق بياوا أ (0،11)أن مجيو اال تلايا  ملاا بة بالايأ يعقو  ا تلاط  -
 (.0،00)ة  ال مسلو  أن مجيو اال تلايا  دال -
 .  أن مجيو اال تلايا  ساللة -

 للوقوف  لرت ااييل م  الالا ج  و  العالقة بني االا ا  االجلوا ية  ا اجا  الافسية مت الفص  بعني 
 وو عة   ي يعععوبا  العلعلأ  العععاديني، كوعا مت الفصعع  بعني الععلكو   اهنعا   معع  مث مت اسعل ذا  مصععفوية 

ا ا  االجلوا يععة  ا اجععا  الافسععية   لعع  لكعع   وو ععة  لععرت  ععلو،  يلععني ا ععل    قععأ اال تلععاط بععني االعع
 .الالا ج اصفوية اال تلاط بني االا ا  االجلوا ية  ا اجا  الافسية لل ي يعوبا  اللعلأ ( 2)

 (3)رقم جدول ال
 (17 = ن)  ممعامالت االرتباط بين المهارات االجتماعية والحاجات النفسية لذوي صعوبات التعل

ا اجة لللاليذ  ا اجة لألم  
 االجلوا ا

ا اجة للحايه 
 اللا 

ا اجة لالنلوا  
 ا اجة للعلأ ااعايري االجلوا ا

 **0،22- **0،32- **0،02- **0،32- **0،32- تكوي  الصلاقا 
 **0،27- **0،33- **0،02- **0،00- **0،32- اهد ا  االجلوا ا

 **0،21- **0،32- **0،01- **0،30- **0،32- تاليذ ااواق 
 **0،32- **0،32- **0،03- **0،32- **0،32- العالقا  األسذية
بعني    (0،02)ا  سعاللة دالعة   صعا يا   اعل مسعلو   جود ا تلايع   ( 2) قأ  ب ا ل  تسفذ الالا ج 

يعععوبا  الععلعلأ،    اععل الاللععة   ي ا اجععا  الافسععية كعع  ملععا و معع  االععا ا  االجلوا يععة  كعع   اجععة معع 
بني ملا و تاليذ ااواق   ا اجعة للحايعه العلا ،   (0،01)كوا تلني الالا ج أن أق  قيوة ا تلاط قل بلغت 
  لعع  بععني ملععا و تاععليذ ااواقعع   ا اجععة لعععلعلأ  (0،21)كوععا تلععني الالععا ج أن أقععو  اال تلايععا  قععل بلععع  

 .ااعايري السلوكية
 ج اصععفوية اال تلععاط بععني االععا ا  االجلوا يععة  ا اجععا  الافسععية الالععا(  20)كوععا يلععني ا ععل    قععأ 

 . للاللة العاديني
 (,7)رقم جدول ال

 (17=ن)معامالت االرتباط بين المهارات االجتماعية والحاجات النفسية للعاديين 

ا اجة  
 لألم 

ا اجة لللاليذ 
 االجلوا ا

ا اجة للحايه 
 اللا 

ا اجة لالنلوا  
 االجلوا ا

اجة للعلأ ا 
 ااعايري

 *0،11- *0،12- *0،62- *0،11- *0،62- تكوي  الصلاقا 
 **0،62- **0،06- *0،17- **0،02- *0،62- اهد ا  االجلوا ا

 *0،62- *0،10- *0،11- **0،01- *0،12- تاليذ ااواق 
 *0،17- *0،12- *0،62- **0،07- *0،16- العالقا  األسذية
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بعني   (0،00)ا  ساللة دالة   صا يا   اعل مسعلو   جود ا تلاي   ( 20) قأ  ب ا ل  تسفذ الالا ج 
 اعععل الاللعععة الععععاديني، كوعععا تلعععني  ا اجعععا  الافسعععية كععع  ملعععا و مععع  االعععا ا  االجلوا يعععة  كععع   اجعععة مععع 

،   ا اجعة لعلعلأ ااععايري السععلوكيةبعني ملعا و تاعليذ ااواقع   (0،62) الالعا ج  أن أقع  قيوعة ا تلعاط قعل بلغعت
  لعع  بععني ملععا و تاععليذ ااواقعع   ا اجععة لللاععليذ  (0،01)كوععا تلععني الالععا ج أن أقععو  اال تلايععا  قععل بلعع  

 .االجلوا ا
الالعا ج اصععفوية اال تلععاط بعني االععا ا  االجلوا يععة  ا اجعا  الافسععية للاللععة ( 22) يلعني ا ععل    قععأ 

 .اللكو  م    ي يعوبا  اللعلأ
 (77)رقم جدول ال

 (93 = ن) صعوبات التعلم  ذويالذكور من  ةللطلباالرتباط بين المهارات االجتماعية والحاجات النفسية معامالت 

ا اجة  
 لألم 

ا اجة لللاليذ 
 االجلوا ا

ا اجة للحايه 
 اللا 

ا اجة لالنلوا  
 االجلوا ا

ا اجة للعلأ 
 ااعايري

 **0،27- **0،20- **0،02- **0،32- **0،32- تكوي  الصلاقا 
 **0،26- **0،32- **0،30- **0،03- **0،20- اهد ا  االجلوا ا

 **0،20- **0،32- **0،00- **0،33- **0،20- تاليذ ااواق 
 **0،32- **0،20- **0،02- **0،37- **0،32- العالقا  األسذية
بعني   (0،02)ا  ساللة دالة   صا يا   اعل مسعلو   جود ا تلاي   ( 22) قأ  ب ا ل  تسفذ الالا ج 

 اععععل الاللععععة الععععلكو  معععع    ي  ا اجععععا  الافسععععية كعععع  ملععععا و معععع  االععععا ا  االجلوا يععععة  كعععع   اجععععة معععع 
بعععني ملعععا و تاعععليذ ااواقعععع   (0،00)كوعععا تلعععني الالعععا ج أن أقععع  قيوعععة ا تلعععاط قعععل بلغعععت ،  يععععوبا  العععلعلأ

  لعع  بععني ملععا و تاععليذ  (0،20) ا اجععة للحايععه الععلا ، كوععا تلععني الالععا ج أن أقععو  اال تلايععا  قععل بلعع  
 .ااواق   ا اجة للعلأ ااعايري السلوكية

الالعععا ج اصعععفوية اال تلعععاط بعععني االعععا ا  االجلوا يعععة  ا اجعععا  الافسعععية ( 27)كوعععا يلعععني ا عععل    قعععأ 
 .للااللا  اهنا  م    ا  يعوبا  اللعلأ
 (73)رقم جدول ال

 (93 = ن) صعوبات التعلم  ات ذو طالبات من للت النفسية معامالت االرتباط بين المهارات االجتماعية والحاجا

ا اجة  
 لألم 

ا اجة لللاليذ 
 االجلوا ا

ا اجة للحايه 
 اللا 

ا اجة لالنلوا  
 االجلوا ا

ا اجة للعلأ 
 ااعايري

 **0،20- **0،32- **0،02- **0،32- **0،32- تكوي  الصلاقا 
 **0،22- **0،30- **0،02- **0،01- **0،32- اهد ا  االجلوا ا

 **0،26- **0،33- **0،06- **0،31- **0،32- تاليذ ااواق 
 **0،32- **0،32- **0،00- **0،30- **0،32- العالقا  األسذية
 بني  (0،02)ا  ساللة دالة   صا يا   ال مسلو   جود ا تلاي   ( 27) قأ  ب ا ل  تسفذ الالا ج 
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 اععل الااللععا  اهنععا  معع    ا   ا اجععا  الافسععية كعع   اجععة معع كعع  ملععا و معع  االععا ا  االجلوا يععة   
بعععني ملعععا و تاعععليذ ااواقععع   (0،06)كوعععا تلعععني الالعععا ج أن أقععع  قيوعععة ا تلعععاط قعععل بلغعععت ،  يععععوبا  العععلعلأ 

  لعع  بععني ملععا و تاععليذ  (0،26) ا اجععة للحايععه الععلا ، كوععا تلععني الالععا ج أن أقععو  اال تلايععا  قععل بلعع  
 .لعلأ ااعايري السلوكيةااواق   ا اجة ل

 :ةناقش  النتائج - 13

 :ةناقش  نتائج الفرض األول -13-1

ت عععري الالعععا ج االعلاعععة بعععالفذض األ    ا  جعععود يعععذ د بعععني الاللعععة   ي يععععوبا  العععلعلأ  العععععاديني ب 
،  هععلا (اععليذ ااواقعع ، العالقععا  األسععذيةتكععوي  الصععلاقا ، اهد ا  االجلوععا ا، ت)االععا ا  االجلوا يععة 

 هععلا يعععن أن يللععة  (0،002)الفععذد لصععا  الاللععة العععاديني ب مجيععو االععا ا  االجلوا يععة   اععل مسععلو  
ن و الصعع  العاشععذ معع  العععاديني أييعع  معع  يللععة الصعع  العاشععذ معع    ي يعععوبا  الععلعلأ، يالاللععة العععادي

مععع  اهد ا   ا  ليلأ قعععل  بعععا بصعععو و جيعععلو، كوعععا أن لععع ميلكعععون الاعععل و  لعععرت تكعععوي  الصعععلاقا   اال لفعععا  
االجلوععا ا الفا عع   اسععلالا  م ععا ذ اآل ععذي ، كوععا أن تاععليذهأ للوواقعع  االجلوا يععة يلااسععب مععو يليعععة  

ن لععععليلأ الاعععل و  لععععرت  قامععععة  د ععععأ  كععع  موقعععع ، معلوععععلي   لعععرت توقععععو الالععععا ج   د د األيعععععا ، كعععلل  يعععع
، أمعا الاللعة   ليلعا أ ااسعلوذ مع  األسعذوالعالقا  األسذية م   ال  قعل  ملععاإلأ مع  العلف   العل أ الاعا 

 . ل ب يعوبا  اللعلأ ي وأ يعانون م  قصو       
االععععا ا  ب جبوانعععب الاصعععو  (  7002لوعععل  شعععذيت، )معععو معععا يعععذاف  تععععل هعععلف الالي عععة ملواياعععة كامعععا  

ا،  قامعععة االجلوا يعععة  اعععل   ي يععععوبا  العععلعلأ  باللعععا  يععع وأ يععععانون مععع  قصعععو  ب اللفا ععع  االجلوعععا 
االسعععل ابة االجلوا يعععة ااااسعععلة   اا عععا كة ب االعععاا  األن عععاة ا وا يعععة،    القعععا  ناجحعععة معععو اآل عععذي ، 

مواجلعععة    د ا   مذا عععاو االعععا ا  االجلوا يعععة اال سعععية،   مذا عععاو الاوا عععل  ااععععايري االجلوا يعععة،   للووقععع ، 
 . وا يةمواجلة اا كال   ااواق  االجل  ملاللا    ذو الل اسة، 

 ععو  االععا ا  االجلوا يععة ( 2222) " أديلوععان  يوغعع " كوععا توايععه نلي ععة هععلا الفععذض مععا أشععا   ليعع  
لعععل  اللععععالغني مععع    ي يعععععوبا  الععععلعلأ  معانعععانأ معععع   جععععود م عععكال  ب اهد ا  االجلوععععا ا لععععليلأ 

اذبني بل جعة كلعريو   علا  لا  جود أيلقا  م    اا ا كة الفعالة بكسري م  األن اة االجلوا ية،  يعيالأ 
 . شعو هأ بالذربا     يانأ االجلوا ية

تلفعععه نلعععا ج الل اسعععة ا اليعععة معععو ااصعععاد  العععو أشعععا    ا الاصعععو  ب االعععا ا  االجلوا يعععة  اعععل   ي 
 -7002لوععل  شععذيت،  - 7002كويوععان، هاالهععان    - 7002هاالهععان    ععذي ، )يعععوبا  الععلعلأ  

وجععععود بععععذامج للاويععععة االععععا ا  بي ععععة هععععلا الفععععذض ا اجععععة  سععععلب االهلوععععاا ، كوععععا تلععععني نل( 7002نععععلا، 
مريسععععذ  -7002 جععععذا ، 2222-جوزيعععع     بععععذ ، )االجلوا يععععة  اععععل   ي يعععععوبا  الععععلعلأ كوععععا بععععني 

 "يعععون"، كوعععا تععععيت الالي عععة ملفاعععة معععو نلعععا ج الل اسعععا  السعععاباة  عععو  ااوربعععوذ كل اسعععة ( 7002 مريسععذ 
(  7001)  ععععواد  شععععذيت (  7001) د  مونعععل (  2223)يععععا   يععععو نس  كا(  2223، 2222)   عععذي  
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مت  يي ، يال ك فت نلعا ج الل اسعة ن الفذض األ    ن  ميك  الاو   ي  م  مث، ( 7002) لول  شذيت 
 جععود يععذ د بععني   ي يعععوبا  الععلعلأ  العععاديني معع  يللععة الصعع  العاشععذ ب االععا ا  االجلوا يععة،   لعع  

 .ينيلصا  الاللة العاد
 :ةناقش  نتائج الفرض الثاني -12-2

 ا  جعععود يعععذ د بعععني الاللعععة   ي يععععوبا  العععلعلأ  الععععاديني ب  لسعععاعت عععري الالعععا ج االعلاعععة بعععالفذض ا
األمععع ،  اللاععععليذ االجلوععععا ا،  سايعععه الععععلا ،  االنلوععععا  االجلوعععا ا،  تعلععععأ ااعععععايري ) ا اجعععا  الافسععععية

  لع  ، (0،002)  اعل مسعلو   مجيعو ا اجعا  الافسعيةلعة الععاديني ب ،  هلا الفذد لصا  الال(السلوكية
هعععلف ا اجعععا   اعععل   ي يععععوبا  العععلعلأ أشعععل  أكسعععذ يععععن أن لصعععا  الاللعععة   ي يععععوبا  العععلعلأ، ممعععا 

د جععة  ا بلغععت ا اجععياععل يللععة الصعع  العاشععذ،  اجععة ل شععلاذ  وععا هععا  ليعع   اععل الاللععة العععاديني معع  
لععليلأ،  تععيت هععلف الالي عة ملواياععة مععو الافسععية ا اجعا   كعع ا  ااايععا    لع  بتفسعري د جعع  يععهشعليلو 

 صععا     ي يعععوبا  العلعلأ، يل ععل لععليلأ سععلوكا  انععليا يا    ععلا ثلععا    ععو أدبيعا  يعععوبا  الععلعلأ 
غععععري سععععوي،   ععععلا ثاععععة  ا  اجلوا يعععع ا  ب االععععا ا  االجلوا يععععة،  سععععلوك ا  بععععالع ي،  اخنفاربعععع ا  انفعععععا ،  شعععععو  

ً  الافس،  اخنفاربعععععععبعععععع بلاعععععععليذ العععععععلا ،  اخنفعععععععاض ال ععععععععو  باالنلوعععععععا ،  ربعععععععع  االعععععععا ا  االجلوا يعععععععة،  ا 
 االنسحاذ االجلوا ا،  العل انيعة،  الاي عة للكعذا  السعلو ،  االتكاليعة،  باللعا  يع ن مسع  هعلف احتصعا   

األمععع ، )، يحاجعععا    ا  ا تفعععاذ هعععلف ا اجعععا   ااظعععاهذ ال ميكععع   غفااعععا أ   اهللعععا، ياعععل تكعععون أييعععا  
 ا  ا تلعاط  ثيعه بعا، ي شعلاذ أ    ربعا  هعلف (  تعلعأ ااععايري السعلوكية  االنلوعا ،   سايعه العلا ،   اللاعليذ، 

ا اجعا  ال يلحاعه  ال بوجعود بياعة اجلوا يعة م ع عة  لفعيو للفعذد، كعلل   جعود توايعه نفسعا جيعل  قعل  
ه االتععيان الافسععا  االنفعععا   االجلوععا ا،  الاللععة الععو تسععا لف  لععرت سايعع  الاععل ا مااسععب معع  االععا ا  

يعوبا  اللعلأ يعانون م  نا   قصو   ايلاعا  للكسعري مع  هعلف االاللعا ،  هعلا معا بيالع  الكسعري مع       
 Moon &Reis)، د اسعة معون   يعس  (Robert & John,1998)الل اسعا  كل اسعة   بعذ   جعون

كوا تلفعه نلعا ج هعلا الفعذض معو نلعا ج ،  (7020)ي    ذي   الظفري  ،(7020)د اسة الظفريي ، (2004,
، د اسعععة هعععاياي (Mody, 2003)الل اسععا  االعلاعععة بععااذاهاني  اا عععكال  االعلاعععة بععأ كل اسعععة معععودي 

(Haynes, 2007)، ن الفععذض  نعع  ميكعع  الاععو   ي  غريهععا معع  الل اسععا   ا  الصععلة بععااذاهاني،  معع  مث
لعععا ج الل اسعععة  جعععود يعععذ د بعععني   ي يععععوبا  العععلعلأ  الععععاديني مععع  يللعععة مت  ييععع ، ياعععل ك عععفت ن لسعععاعا

    . الص  العاشذ ب ا اجا  الافسية،   ل  لصا  الاللة العاديني
 :ةناقش  نتائج الفرض الثالث -12-3

ب الل اسة ا اليعة يانع  جيعب الرتكيعي  لعرت ناالعني جعوهذيلني  الفذض السالى  باا   لرت ما أ ربحل  نلا ج
 : ة الالا ج  مهال  مااق ق

مجيععو اال تلايععا  ب هععلف الل اسععة سععاللة  هععلا يعععن أن الييععادو ب االععا ا  االجلوا يععة  -73-9-7
 يصا للا نا  ب ا اجا  الافسية  العكس يحيل   ل  لك  ملا و م  االا ا  االجلوا ية  لك  
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 .ا ية ل   القة با تفاذ ا اجة لل  الفذد اجة م  ا اجا  الافسية، أي أن الاصو  ب االا و االجلو
مععععامال  اال تلعععاط بعععني أبععععاد االعععا ا  االجلوا يعععة  ا اجعععا  الافسعععية بالاسعععلة لعععل ي  -73-9-3

أكعحل مع  مععامال  اال تلعاط سوا  م  اللكو    ي الصعوبة أ  مع  اهنعا    ا  الصععوبة يعوبا  اللعلأ 
  لععع  يععععن بععععن العالقعععة بعععني االعععا ا  االجلوا يعععة  ا اجعععا  لععععاديني، لعياعععة الل اسعععة ككععع  أ  ابالاسعععلة 

 . قوو  ال   ي يعوبا  اللعلأ م  نظذا لأ العاديني الافسية أكسذ ا تلايا  
 ا  جعود  القعة سعاللة بعني االعا ا  االجلوا يعة  ا اجعا  الافسعية  باللعا   الفعذض السالعى ت ري نلا ج

لط بظلعو  ا اجعة بل جعة مذتفععة، يالاصعو    علا الاعل و  اليعع  ب يان الاصو  ب االا و االجلوا ية يعذت
يععععذتلط بظلععععو  ا اجععععة (  العالقععععا  األسععععذية  تاععععليذ ااواقعععع ،   اهد ا  االجلوععععا ا،   تكععععوي  يععععلاقا ، )
، كوععا أن (لععلعلأ ااععايري السعلوكية  لالنلوعا  االجلوعا ا،   للحايععه العلا ،   لللاعليذ االجلوعا ا،   لألمع ، )

قععة تظلععذ  اععل   ي يععوبا  الععلعلأ بصععو و أكععحل معع  الععاديني، يا ععل أن قععيأ معععامال  اال تلععاط هعلف العال
 اعععععل ماا نللعععععا  بعععععني االعععععا ا  االجلوا يعععععة  ا اجعععععا  الافسعععععية  اعععععل   ي يععععععوبا  العععععلعلأ مذتفععععععة جعععععلا  

 .بالعاديني
الاصعو    صعو و مااسعلة،  لا الال و  لعرت اكلسعاذ األيعلقا  أ  األقعذان بلالا ج هلف الل اسة يان   ياا    

الاصععو  ب قيععا    الاصععو  ب اال لفععا  بالعالقععا  مععو اآل ععذي ،   ب  قامععة  القععا  اجيابيععة مععو اآل ععذي ، 
اايعععو   الاي ععة  ا الو عععلو أكسعععذ معع  اا عععا كة  اللفا ععع  مععو اآل عععذي ، ربعععع    أ قععا  الفعععذاا مععو اآل عععذي ، 

الاصععععو  ب يلععععأ ااطشععععذا   الذمععععوز  الععععلالال    لعاديععععة، االععععاد و ب  لاععععا  اللحيععععة  ااصععععايحة ب ااواقعععع  ا
 د د األيعععا  الععو ال تلااسععب مععو ااواقعع  نلي ععة لسععو    بععااواق  االجلوا يععة مسعع  مواقعع  ا ععين أ  الفععذف، 

 علا الاعل و  لعرت اللالعط بعذد د األيععا  مع  اآل عذي    اللاليذ  الاا  ب الايج االنفعا   يلأ ااااخ الععاا، 
الاصعو  ب اااا نعة بعني   ن،    لا الال و  لرت اللعلري    ااواقع  باذياعة يالللعا اآل عذ   ق  اا للفة، ب ااوا

 لا اا عا كة باأل وعا  ااايليعة،    لرت  د د األيعا ،  الالا ج الفعلية اارتتلة  لرت ااواق  االجلوا ية ا لوادا  
م عا كة  تلعاد  ااوللكعا  ال  صعية معو أيععذاد  ععلا    علا م عا كة األسعذو م عا ذهأ ب ااواقع  اا للفعة،   

 علا    علا االعاد و ب العلياذ  مسعانلو أيعذاد األسعذو،    لا احملايظة  لعرت ااوللكعا  دا ع  اااعي ،   األسذو، 
الاعععل و  لعععرت اللسعععامل  اال لعععلا   اعععل  قعععوذ م عععكلة معععو يعععذد مععع  األسعععذو،  كععع  أنعععواذ الاصعععو  ب االعععا ا  

بععلا االيوااععان تلعاط بظلعو  ا اجععا  الافسعية يريايعه هععلا الاصعو  شععو  الفععذد االجلوا يعة  لعرت  القععة  ا  
ب ا يععاو،   ععوف  قلععه معع  ااسععلال   بعنعع  غععري  معع ،  شعععو  بعععن هاععا  مصععل   اععذ حيععيط بعع ،  شعععو  

 عععو  بعنعع  غععري مالععو   لععيس لعع  أي تاععليذ، يلععو لععيس معع  ال نععوذ   ، كوععا يذايععه هععلا الاصععو   بالو ععلو  العيلععة
ليا  االجلوا ا، يال جيل م  ي  ع  أ  يسن  ليع  أ  يسعلوو لع  أ  م  و تذ يب سوا  م  أسذت  أ  مورب

معع  ي عععذف بايولعع   أمهيلعع  ب األسععذو أ  اجمللوععو أ   ععىت اال سععة، ييعلععحل  ياتعع   لععرت ااععام   لععيس لليعع  أي 
ل  الفعععذد لوجعععود مععع  يليعععع  د   ب ا يعععاو، كوعععا يذايعععه هعععلا الاصعععو  باالعععا ا  االجلوا يعععة أييعععا شععععو  لععع

 ولعع  ال يليحععون لعع  الفععذع هبععذاز قل اتعع      هإللععا  الاععل ا   االععا ا  الععو ميللكلععا، يلليعع  شعععو  بعععن م عع
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 أيكععا ف،  هعععلا ال عععو  بعععل  ف يععطدي  ا  يلعععة األمعع   االنسعععحاذ،  االتكاليععة   عععلا ال عععو  باالسعععلااللية 
ي لال تلععاط بععاآل ذي   الوثعود بععأ  اللععاي  معلععأ، يلليعع   سايعه الععلا ، كوعا يلولععل لععل  الفعذد شعععو  قعو 

الذغلععة الاويععة للكععوي   القععا   يععلاقا  مععو اآل ععذي  ليللععاد  معلععأ األيكععا   م ععا كللأ األلعععاذ  قيععا  
أ قعععا  الفعععذاا  الرتييععع  معلعععأ،  يلععععا نون معععع  ب أ والععع  اال سعععية أ  االجلوا يعععة اا للفعععة، يلعععليلأ ناععع  

النلوععا   سععط مجا ععا  أ  ا صععو   لععرت قععذي  أ   وو ععة أقععذان يلادلونعع   يللععاد  معلععأ   ععلا قععل و  لععرت ا
ل    زالعة ا عواجي وع   ولع   عىت يلسعىن لع    ذي أ اسيس  م ا ذ الصلاقة  احمللة، يلو شاجة  ا تال  اآل

ا  إللعععا    ربععا  هععلف ا اجععة، كعععلل  يلولععل لععل  الفععذد شععععو  با اجععة اعع  ياعع  جبانلععع   يعلوعع   يذشععلف  
  مععع  بعععالسعععلو  ااااسعععب ب الوقعععت  ااكعععان ااااسعععب، يي ععععذ بعنععع  شاجعععة اعذيعععة  تعلعععأ السعععلو  ااذغعععوذ 

السلو  الغري ال ه و لل  أنوا ع ، يلليع  ال ععو  بععلا الاعل و  لعرت اللاظعيأ  اللقعة  الل اعيط ألمعو   ياتع  
 .اليومية  ااسلاللية االاية مالا أ  االجلوا ية

الالا ج أن الاصو  ب االعا ا  االجلوا يعة  امع  ملعأ   لعرت  القعة قويعة با اجعا  الافسعية، تلني كوا 
 مس  هلف الالي ة تعل مالولة يعال الاظذ  ا مكونا  االا ا  االجلوا ية  الكفا و االجلوا يعة كوعا بيالعا 

يععععععععععععععععععععععععععون  سععععععععععععععععععععععععععياغوذ   كوععععععععععععععععععععععععععا  ربععععععععععععععععععععععععععحلا (Merrell,1998)  مععععععععععععععععععععععععععري (  7002)الييععععععععععععععععععععععععععا  
(Vaughn&Sinagub,1998)  هععلا مععا جيعلاععا  ماا نللععا با اجععا  الافسععية ااوربععحة باهيععا  الاظععذي 

ن هعععلف ا اجعععا   ويععع   ا أن هعععلف ا اجعععا  سلعععا   ا ملعععا ا  معياعععة  عععىت يعععلأ  شعععلا لا،  باللعععا  يعععنل
الافسعععية ال تظلعععذ  ال بوجعععود قصعععو    لععع  لعععل  الفعععذد يلوسععع  بععععلا املالكععع  أ   عععلا قل تععع   لعععرت توإليععع  

أ عذ   علا  جعود اللياعة االجلوا يعة ااااسعلة نا يعة ات  االجلوا ية بصعو و مااسعلة هعلا مع  نا يعة،  مع  ملا  
كوعععا ك عععفت أييععا نلعععا ج الكسععري مععع  الل اسععا  كل اسعععة  لعععل هشععلاذ هعععلف ا اجععا  يعععطدي  ا إللو هععا،  

عععال د اسععة أبععو ال، (Colangelo & et al., 1993) ، د اسععة كوليا لععو    ععذي (2222)ا ويععل 
 عع   جععود  القععة بععني تععلع اللحصععي   الكسععري معع  االغععريا  كا اجععا  الافسععية  غريهععا  يواجعع  ( 7006)

  ي يعععوبا  الععلعلأ م ععكلة أساسععية تلوسعع  بلععلع اللحصععي  الل اسععا لععليلأ  تكععذا  الف عع   مععا يرتتععب 
 تاععليذ الععلا    لععرت هععلا اللععلع معع  م ععكال   ا   القععة بلعيععلا الععلعض كلععلع اللايعيععة  تععلع مفلععوا

بوجعود  القعا   ا  ا تلعاط بعني الكسعري  ا  كلري   ا   عو  بلوايه نفسا سليأ، كوا أن اذ لة ااذاهاة د   ال  لا 
 د اسععة   (Almeida, 2010)مععا ك ععفت  اعع  نلععا ج الل اسععا  كل اسععة أايععلا   يععهمعع  االغععريا   هععلا 

أن هاععا   القععة بععني ،  ج الل اسععة ا اليععةالععال ،  معع   لعع  ي نعع  ميكعع  الاععو    ياععا   (Rybe, 2010) يلععا
 اععل   ي يععععوبا   هععلف العالقععة أكسععذ ا تلايععا  ب ععك   ععاا،  أن  االععا ا  االجلوا يععة  ا اجععا  الافسععية

، ياعل ك عفت نلععا ج الل اسعة   جعود  القععة الفععذض السالعى اعلف الل اسععة  يعضالعلعلأ،  بعلل  يكععون قعل مت 
ا اجعا  الافسعية لعل  يللعة الصع  العاشعذ مع    ي يععوبا  العلعلأ ا تلايي   بعني االعا ا  االجلوا يعة   

   . أ  العاديني
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 :والبحوث املدقارح قاراحات اال -13

 ك فت نلا ج الل اسة ا الية     جود  القة بني االا ا  االجلوا ية  ا اجا  الافسية -79-7   

بععععذامج  الجيععععة لععععل ي اععععل تاععععل  لععععل    ي يعععععوبا  الععععلعلأ،  ب ربععععو  هععععلف الالععععا ج ياععععرتف اللا ععععى  
األكادمييععة ياععط،  با وانععيععال تالصعذ  لععرت  شيععى تغاعا أكسععذ معع  جانععب للععامشولي مذا ععاو يععوبا  الععلعلأ
اعه س لو   لعرت تاويعة االعا ا  االجلوا يعة لعل    ي يععوبا  العلعلأ، كوعا جيعب أن تيالحلامج جيب أن 

 . ال الاللة   ي يعوبا  اللعلأ الافسية لحاجا لم  الذربا  اهشلاذ  ا  نو  ةالحلامج ااالم
أثللععععت نلععععا ج الل اسععععة ا اليععععة  جععععود قصععععو  ب االععععا ا  االجلوا يععععة لععععل    ي يعععععوبا   -79-3   

يععة لععل  للاويععة االععا ا  االجلوا تععل ير د اسععة أثععذ بذنععامج الععلعلأ،  ب ربععو  هععلف الالي ععة ياععرتف اللا ععى 
 .الاللة   ي يعوبا  اللعلأ

تععععل ير هشععععلاذ  أثععععذ بذنععععامج نععععلف  ا معذيععععةد اسععععة  ربععععو  نلععععا ج الل اسععععة ا اليععععة ياععععرتف ب -79-9   
 .ا اجا  الافسية  ال   ي يعوبا  اللعلأ
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 املراجع

 :املراجع العربي 

(. معععرتجأ: مايسععع  الايعععا   سعععلري سعععامل   عععال  كفعععاب، ) .نظذيعععا  ال  صعععية(. 7020) . لععع ، بعععيأ -
 .دا  الفكذ :  وان 
د اسعة لععلعض ا اجععا  الافسععية  االجلوا يععة  ااعذييععة . (7006) .اهلل  لععل ، بيععو  ال، مسعععل أبعو الععع -

ااعععطكذ .   القللععا باللحصعععي  األكععادميا لعععل   ياععة مععع  ال ععلاذ ا عععامعا ب كليععا  الرتبيعععة بسععلااة  وعععان
لععععس اللعععععا ن الععععل   الذابععععو  ععععو  ا اجععععا  الافسععععية  االجلوا يععععة  الرتبويععععة لل ععععلاذ ب  لوعععععا  د    

 .مكلب االاا  االجلوا ا: ، الكويتاحتلي ا
مكللعة اااعا  : الكويعت .العل ايو  االنفععاال (. 2222) .اهلل، معلعي سعيل   لل ، ليفة،  لل الاي  -

 .اهسالمية
مكللعة الفعالف للا عذ : الكويعت. يعوبا  اللعلأ قيايا  ليسة(. 7002) .جذا ،  لل الذمح  لوود -
 . اللوزيو
تذبيععة األيفععا   ااععذاهاني اايععاذبني سععلوكيا الاظذيععة  اللاليععه  .(2222) .هععع ،   بععذ  ،ف ،زيعع جو  -

 .دا  الكلاذ ا امعا: العني ،(مرتجأ: زيلان السذيا ي   لل العييي ال   ) .ا ي  األ  
 . دا  ااعا ف :الااهذو. (22ط) .أيو   لأ الافس .(2222) . اجل، أمحل  ي  -
: دم عععععه ،(26ط) .الصعععععحة الافسعععععية د اسعععععة ب سعععععيكولوجية اللكيععععع . (7000) .أالذيعععععا ا، نععععععي -

 . ما و ا  جامعة دم ه
 .  امل الكلب: الااهذو ،(0ط) . لأ نفس الافولة(. 2220) .زهذان،  امل  لل السالا -
. يعععععوبا  الععععلعلأ األسععععس الاظذيععععة  الل  يصععععية  العالجيععععة(. 2222) .الييععععا ، يلحععععا مصععععافرت -
 .  الا ذ لل امعا دا: الااهذو
ماعععاييس تاعععليذ احتصعععا   السعععلوكية لللالميعععل   ي يععععوبا  . (2222) .الييعععا ، يلحعععا مصعععافرت -
 .دا  الا ذ لل امعا : الااهذو. اللعلأ
دا  الا عععععذ : الاعععععاهذو. قيعععععايا معايعععععذو ب يععععععوبا  العععععلعلأ(. 7002) .الييعععععا ، يلحعععععا مصعععععافرت -

 .لل امعا 
مالمععععة ب الرتبيععععة احتايععععة سععععيكولوجية   ي اال اقععععة . (7022) .أمحععععل ، ععععواد  زيععععلان،  ،السععععذيا ي -
 . دا  الااشذ الل  : الذياض.  ااوهلة
الفعععذ د بعععني يللععععة الصععع  العاشعععذ معععع    ي يععععوبا  الععععلعلأ  .(7020) .الظفعععريي، نعععواف ملعععععب -

–يععاض األيفععا     ، كليععة لععة الافولععة  الرتبيععة.  نظععذا لأ العععاديني ب االععا ا  االجلوا يععة بل لععة الكويععت
 . 202-202 ،(1)، جامعة اهسكال ية
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ا اجععا  الافسععية لععل  يللععة الصعع  السععام  معع   (.7020) .اهلل  لععل ،العصععيوا   نععواف ،الظفععريي -
جامععة  ، لعة  لعأ العافس ااعايعذ  العلعوا اهنسعانية. االفوقني  اليا   ي يعوبا  اللعلأ   القللا بالعلكا 

 . 26ع22 ،72ااايا، 

أن ععاة االسععلااللية  اععل يللععة الصعع  . (7020) .محععل ،الع وععا   يععا  ،العاععيي   نععواف ،رييالظفعع -
كليعععة ،  لعععة الاعععذا و  ااعذيعععة. (ني   ي يععععوبا  العععلعلأ  الععععادينيد اسعععة ماا نعععة بععع)السعععابو بل لعععة الكويعععت 

 .222-22ا ي  الساع  (202)الرتبية  ني مشس، 
مذكعععي . افسعععية لعععل  يعععالذ ااذ لعععة اه لاديعععة  السانويعععةا اجعععا  ال .(2222) . لعععل ا ويعععل، جعععابذ -

 . ، جامعة قاذاللحو  الرتبوية
دا  : الكويعععت ،(6ط) .األسعععس الافسعععية للاوعععو اهنسعععاع(. 2220) . لعععل العععذ يأ، يلععععت  سععع  -
 .الالأ
الكفععععا و االجلوا يععععة  اللوايععععه اال سععععا لععععل  اللالميعععععل . (7001) .د، أمحععععل  شععععذيت، أشععععذف ععععوا -

ا للافولعة، جامععة ، معلعل الل اسعا  العليع لعة د اسعا  الافولعة.   العاديني    ي يععوبا  العلعلأاالفوقني
 .23-06، (76) ،2  ني مشس،

قا وععة ماعاييس ا اجععا  الافسعية األساسععية لاللعة ااععذ للني (. 7000) . عوض، يلحيعة  لععل العذؤ ف -
 .  زا و الرتبية: الكويت. االوساة  السانوية

يعاليععة بذنععامج لللعلععيأ العالجععا ب تاويععة  .(7002) . شععذيت، أشععذف لوععل ،اهلل    لععللوععل،  ععاد -
. االععا ا  االجلوا يععة للالميععل ااذ لععة االبللا يععة   ي يعععوبا  الععلعلأ  أثععذف  لععرت معععل  سععلوكلأ اا ععك 

 . (مالو  للا ذ)جامعة اهسكال ية ،  لة كلية الرتبية
 .و احتلمة الافسية بوزا و الرتبيةادا  : الكويت. كا  غري اللغويا للا  الل  (.2222) .مذسا، كوا  -
ابعععذاهيأ الي ياعععا  . )تعععل يس الاللعععة   ي م عععكال  العععلعلأ. (7002) .مريسعععذ سيسعععي ، مريسعععذ  ن -

 .دا  الفكذ:  وان(. مرتجأ:   ربا ا وا 
 .مطسسة الو اد للا ذ  اللوزيو:  وان .يعوبا  اللعلأ .(7002) .نلا، أمحل  واد -
 –سععععيكولوجية األيفععععا  غععععري العععععاديني  تعلععععيولأ (. 7002) .كويوععععان جععععيوس  هاالهععععان دانيععععا ،  -

 .دا  الفكذ: ان و. (مرتجأ: اهلل  اد  لول  لل. )مالمة ب الرتبية احتاية
( . 7002). الييابيععععى ،مععععا تايي  ما جذيععععت،  ،جععععون،  يععععس ،لويععععل  جععععيوس،  ،كويوععععان   ،هاالهععععان -

 .دا  الفكذ:  وان(. مرتجأ: اهلل  اد  لول  لل) .اللعلأ العالجا-يليعللا-ايعوبا  اللعلأ مفلومل
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http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=gifted+underachievement&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b8015db6a&accno=ED495614&_nfls=false%20%20%20%20
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=gifted+underachievement&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b8015db6a&accno=ED495614&_nfls=false%20%20%20%20

