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الهمخػػػص
الدية المبليمة كمبلق ها ب عظيـ االعفعاالت
هدفت الدراسة الحالية ال عرؼ إلى الممارسات الك ٌ
لدل طلبة ذكم اعكبات ال علٌـ .ك كعت ميعة الدراسة المس ارة قادي نا مف حيث المدارس
كالافكؼ سالرابة -السامس -السادس األساس

كمشكاييان مف حيث الطلبة ذكم اعكبات

ال علٌـ المل حقيف بغرؼ الماادر كالطلبة العادييف كالبالب مددهـ س 301طالت كطالبة س 96ذكك
اعكبات علـ 205 -مادييف  ،مف المدارس السااة ف

مديعة مماف ال

ح كم ملى

افكؼ اعكبات علـ .كل حقيؽ أهداؼ الدراسة ـ طكير مقياسيف مف قبؿ الباحثيف ،األكؿ:
مقياس الممارسات الكالدية المبلي مة ،كالثاع  :مقياس عظيـ اإلعفعاالت ،كقد ـ طبيؽ المقياسيف
ملى ميعة الدراسة الحالية ف الفاؿ الدراس الثاع مف العاـ الدراس س ، 2018-2017بعد

ال حقؽ مف سااياهما السي كم رية باس سراج الادؽ كالثبات للمقياسيف .كأظهرت ع ايل

الدراسة أف مس كل الممارسات الكالدية المبليمة قد جاء مر فعان ،بيعما مس كل ال عظيـ اإلعفعال

قد جاء م كسطان ،ما أظهرت الع ايل كجكد مبلقة ار باطية مكجبة دالة إحااييان بيف عظيـ

االعفعاالت كبيف مجاالت الممارسات الكالدية المبليمة سممارسة مش ر ة مف الكالديف ،كممارسات

ايجابية ،كالمراقبة كالم ابعة الكالدية كالدرجة ال لية لمقياس ،بيعما لـ ظهر مبلقة بيف عظيـ
االعفعاالت كمجاؿ العقات البدع .

ك كا الدراسة بضركرة االه ماـ بإمداد البرامل اإلرشادية لؤلسر حكؿ يفية رماية األبعاء

ذكم اعكبات ال علـ إعفعاليا ،كالطرؽ اإليجابية ال

ادم بهـ إلى عظيـ ك كازف إعفعال .

كاجراء المزيد مف الدراسات ذات العبلقة بم غيرات الدراسة كمبلق ها بم غيرات عفسية ك ربكية
أسرل مثؿ عظيـ الذات كمقاكمة إماقة الذات كال علؽ األمف كغير األمف.
الدية المبليمة -عظيـ االعفعاالت -الطلبة ذكم
الكمهات الهفتاحية :الممارسات الك ٌ
اعكبات ال عٌلـ.
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Abstract
The present study aimed to identify the Appropriate Parental Practices and
their relationship to the Emotions Regulation for Students with Learning
Disabilities. The sample of the study was chosen in terms of schools and
classes (fourth - fifth - sixth) for learning disabilities students enrolled in the
sources rooms، and ordinary students of (301) students (96 people with
learning difficulties - 205 ordinary) of private schools in the Amman city،
which contains classes of learning disabilities. In order to achieve the
objectives of the study، two measures were used، which were developed by the
researchers. The first is the appropriate parental practices scale، the second is
the emotions regulation scale، were applied to the current study sample
(ordinary students - students with learning difficulties) in the second semester
of the academic year (2017-2018)، after verifying their psychometric
characteristics. The results of the study showed that the level of appropriate
parental practices was high، while the level of emotions regulation was middle.
The results also showed a statistically significant positive correlation between
the emotional regulation and the areas of appropriate parental practice (joint
parental practice، positive practices، and the total score of the scale)، while
there was no relationship between emotions regulation and the corporal
punishment field.
The study recommends that attention should be given to the preparation of
guidance programs for families to caring for learning disabilities students
emotionally، and the positive ways that lead to the emotional regulation and
equilibrium. Conducting more researches and studies related to the study
variables and their relation to other psychological and educational variables
such as self-regulation، resistance to self-disability، and security and nonsecurity attachment.
Keywords: appropriate parental practices - emotional regulation - learning
disabilities students.
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هقػدهة:
ع ػػد األسػ ػرة السلي ػػة األكل ػػى فػ ػ المج م ػػة كالمس ػػاكلة م ػػف عش ػػية أبعايه ػػا ك ػ ػربي هـ ،ك ػػزداد
المساكلية معد كجكد طفؿ مف ذكم اعكبات ال علٌـ ف األسرة ،حيث البد للكالديف مف الععايػة بػه
كال عػػرؼ ملػػى قد ار ػػه كالعمػػؿ ملػػى دمػػـ هػػذه القػػدرات كمكاجهػػة جميػػة العقبػػات كالاػػعكبات ال ػ
عيؽ قدمه كطمكحه.
كيعد اإلعساف ماث انر كم أث انر للعكامؿ البييية المحيطة به ،ك فامبل ها المس مرة مة مػا لديػه مػف
شػ يؿ شساػػي ه طػػكؿ ف ػرة حيا ػػه .كلعػػؿ أ بػػر

مكامػػؿ كراثيػػة ،ك سػػهـ هػػذه العكامػػؿ مج معػػة ف ػ

هذه العكامؿ كأ ثرهػا ػأثي انر هػك أسػاليت الممارسػات الكالديػة ال ػ

ػر بط بػأدؽ ف ػرات حيػاة اإلعسػاف

كأ ثرها حساسية ،كه السػعكات األكلػى مػف ممػره ،إذ ي ػكف ام مػاد الطفػؿ ملػى كالديػه فػ الػ علٌـ
ليان ،ليبدأ بعدها باالعحسار دريجيان مة كجكد عماذج أسرل ف المج مة يس طية مػف سبللهػا علػـ

مهػػارات مس لفػػة ،كمػػة ذلػػؾ يبقػػى العمػػكذج الكالػػدم األ ثػػر فاملي ػةن كاألبلػػب أث ػ انر بػػيف لػػؾ العمػػاذج
المس لفة كالم عددة ،فيطبة شساية اإلعساف بطػابة سػاص ربمػا ي ػكف مػف الاػعت الػ سلص معػه

بسهكلة.
مػػا عػػد أسػػاليت الممارسػػات الكالديػػة ل ػ ٌػؿ ممػػا يقػػكـ بػػه الكالػػداف ف ػ مكاقػػؼ الحيػػاة المس لفػػة
مامة ،كما ي علؽ بالطفؿ سااة ،مف سبلؿ األقكاؿ كاألفعاؿ كردكد األفعػاؿ ،الم علقػة باح ياجػات
ٌ
الطفػػؿ األساسػػية س ػكاء أ اعػػت عفسػػية أك جسػػدية ،أك مػػف سػػبلؿ ال كجيػػه المس ػ مر كالعمػػكذج القػػدكة

ك عليمهـ فهـ ذكا هـ ك قديرها . 2013)،(Dayeh
ع ػػد األسػ ػرة أه ػػـ ما ػػدر لل عش ػػية االج مامي ػػة ،كهػ ػ ال ػ ػ ٌح ػػدد هكي ػػة الطف ػػؿ االج مامي ػػة،
كياثر مر زهػا االج مػام كاالق اػادم ملػى مػا ي ػاح للطفػؿ مػف فػرص عمػاء مػف جميػة الجكاعػت
طفػؿ كمػا
الجسمية كالعقلية كاالج مامية كاالعفعالية ،فه المسػاكلة مػف شػ يؿ سػمات شساػية ال ٌ

ييبعػػى مليهػػا مػػف سػػلك يات ف ػ المس ػ قبؿ ،مػػف سػػبلؿ ا بامهػػا كاس يارهػػا ألع ػكاع كأسػػاليت ال عشػػية
االج ماميػ ػػة مػ ػػة األبعػ ػػاء .كال يق اػ ػػر دكر األس ػ ػرة ملػ ػػى ذلػ ػػؾ فحسػ ػػت فمػ ػػف سػ ػػبلؿ عقػ ػػؿ ال ػ ػراث
االج مام مف جيؿ إلػى جيػؿ ع ػس األسػرة بشػ ؿ بيػر ثقافػة المج مػة كأسػلكت حيا ػه كمعػاييره

الديػة باس ػ ػػبلؼ هػذه
االج مامية السااػة بػه ،ك بعػان لػذلؾ س لػؼ األعمػ ػػاط الشػايعة للممارسػات الك ٌ
المج معات .كي ض الدكر المهـ للكالديف ليس مف سبلؿ إسهامهما ف قديـ الرمايػة فحسػت ،بػؿ
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ب قػػديـ السب ػرات الضػػركرية بطػػرؽ مس لفػػة س ػكاء بش ػ ؿ مقاػػكد أك غيػػر مقاػػكد ،أك مػػف طريػػؽ
اإليحػاء كال قليػد ،أك مػف طريػؽ الثػكات كالعقػات ،كبال ػال يػاثر الكالػداف بشػ ؿ مباشػر فػ

شػ يؿ

الدي ػػة مس ػػاكلة م ػػف ثي ػػر م ػػف الظػ ػكاهر
س ػػلكؾ أبعايهم ػػا ،ك بعػ ػان ل ػػذلؾ ع ػػد أس ػػاليت الممارس ػػات الك ٌ
اإليجابية كالسلبية ف حياة األفراد س. 2009،Sweeny
كمػػف هػػذه الممارسػػات ،م ػا ي ػػكف سػػلبيان مثػػؿ المبالغػػة ف ػ ال ٌػػدليؿ أك القسػػكة ال ازيػػدة أك مػػدـ
الثٌبات ف ممارسة سػلكؾ معػيف ،أك فػرض الحمايػة ال ازيػدة ملػى األبعػاء أك مػدـ المسػاكاة كالعدالػة

ف ػ الممارسػػات مػػة األبعػػاء كال مييػػز فيمػػا بيػػعهـ بعػػاء ملػػى الجػػعس أك ال ر يػػت ،كمعهػػا مػػا ي ػػكف

إف مػف
إيجابيا ،ػال ٌعرؼ ملػى قػدرات األبعػاء
ٌ
العقليػة كالجس ٌػدية كاالعفعاليػة ك ػكجيههـ بعػاء مليهػاٌ .
أهػػـ مكامػػؿ بعػػاء ال ٌشساػػية سػػبلؿ مرحلػػة الطفكلػػة هػػك الػػدكر الػػذم ياديػػه الكالػػداف ف ػ شساػػية
األبعاء؛ فطبيعة العبلقة بيف الطفؿ ككالديه ف بدء حيا ه اثر فػ حيػاة الاػغير ػأثي ار بالغػا ،فػ

ػداع كاالج مػػام  .فهػػك ي لقػػى أكؿ الػدركس فػ ال عظػػيـ اإلعفعػػال مػػف سػػبلؿ
عشػاطه العقلٌػ كالكجػ ٌ
الديػػة ش ػ ٌ ؿ كجداعػػه ،كأعػػهٌ لمػػا ػػاف بػػيف ا بػػاء كافقػػا ك فػػاءة
األس ػرة ،كأف أسػػاليت الممارسػػات الك ٌ
كجداعية عشأ بيعهـ طفبلن م كافقا كجداعيا . 1995)، & Bo-Shu Li، Kenneth،(Xinyin

الدية والتنشئة األسرية:
أساليب الههارسات الو ّ
لقد أ د ال ثير مف الباحثيف ملى أهمية البيية األسرية ،كمدل حاجة الطفؿ أف يعمك

كي رمرع ف

عؼ أسرة مس قرة ،كمة أسكة يعمكف معه كيشار كعه حيا ه األسرية ،فل ؿ معهـ دكره

المهـ لدل الطفؿ كالذم له أثير بير ملى عمكه ف

سالجكالع . 2007 ،

افه الجكاعت العقلية كالاحية كالعفسية

الدية ،فقد مرفها مس ر بأعها "مدل إدراؾ الطفؿ
عددت المفاهيـ السااة بالممارسات الك ٌ
للمعاملة مف كالديه ف إطار ال عشية االج مامية ف ا جاه القبكؿ الذم ي مثؿ ف إدراؾ الطفؿ

للدؼء كالمحبة كالعطؼ كااله ماـ كاالس حساف كاألماف ،باكرة لفظية أك غير لفظية ،أك ف
ا جاه الرفض الذم ي مثؿ ف

إدراؾ الطفؿ لعدكاف الكالديف كغضبهـ مليه كاس يايهـ معه ،أك

شعكرهـ بالم اررة كسيبة األمؿ كاالع قاد كال جري كال قليؿ مف شأعه ك عمد إهاع ه ك أعيبه مف سبلؿ

سلكؾ الضرت كالسسرية كال ه ـ كاإلهماؿ كرفضه رفضان غير محدكد باكرة غامضة".سبر ات،

2000
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أما سكج س 27 ،2002مرف ها ملى إعها " لؾ الطرؽ كاألساليت اإليجابية كالسلبية ال
يمارسها الكالداف مة أبعايهـ ف مكاقؼ حيا هـ المس لفة كمحاكلة غرسها ف عفكسهـ مة مس هـ

بعادات المج مة ك قاليده.
كيكض

ؿ مف داهلير كبك ا ك  ، & Bukatko)،Daehlerبأف أساليت المعاملة
ثبلثة ا جاهات كه

"ال بليب "Induction :كيشمؿ ملى مجمكمة الشرح

الدية ظهر ف
الك ٌ
كال فسير ،ك" أ يد القكة "Assertion Power :ك شمؿ أساليت القسكة كال سلط" ،كسحت
الحت "Drawl Love with :ك شمؿ ملى أساليت الرفض كاإلهماؿ .الكارد لدل داكد كحمدم

س2004

الدية ها يمي:
وتشهؿ أساليب الهعاهمة الو ّ
 .1الضبط ال ربكم :كي ميز بالضبط المع دؿ الذم يعط

فسيرات للقكامد ال

يعبغ

ا بامها ف مكاقؼ الحياة المس لفة.

 .2مع االس قبلؿ الذا  :كيعع مع االبف قد ار مف الحرية ليعظـ سلك ه دكف دسؿ

دايـ كم سلط مف الكالديف.

 .3ال فامؿ االج مام  :يقاد به ممليات ال أثير كال أثر المس مر بيف الععاار الم كعة

للجمامة ،ك ـ هذه العمليات مف طريؽ اال ااؿ بكسايله المس لفة .ك ذلؾ مف طريؽ
المشار ة الكجداعية كال قليد ككحدة الهدؼ كالغايات ،كالمشار ة الف رية فيما يسكد هذه
الجمامة مف قيـ كا جاهات كمادات اج مامية.سبر ات2000 ،

ف

إف دكر الكالديف ف حياة الطفؿ مف حيث ربي ه كحسف كجيهه يي ٌعد مف العكامؿ المسامدة
ٌ
راكح ما بيف مع
الدية كال
عمك شساي ة عمكان سكيان ،كمهما عكمت أساليت ال عشية الك ٌ

الحت كااله ماـ أك القسكة كاعزاؿ العقكبة  ،إال إف عكع العبلقة بيف الطفؿ ككالديه عد دمامة
قكية لبعاء معظكمة عفسية له .سالحكسع . 2006 ،
كي كاجه الطفؿ أثعاء عمكه اعكبة عظيـ اعفعالية ف بداية مسيرة طكره ،إذ يبدأ ف

زيادة

القدرة ملى ؼ أك قليؿ حدة اس جابا ه االعفعالية بال درج ،اس جابة لما يكاجه مف اس جابات
األفراد المحيطيف ف السعكات األكلى ،كف عفس الكقت ي علـ يؼ يظهر اعفعاالت مس لفة ف

اس جابا ه ،في علـ أف ي ؼ اس جابات االعفعاؿ الزايد . 1997)،(Mayer
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معذ ماـ س 1961ملى "ش ؿ دراسات كافية

كقد بدأ البحث بمفهكـ ال عظيـ االعفعال

حكؿ يفية اس سداـ عليات الدفاع س Defense Mechanismsسبلؿ ال عامؿ مة المكاقؼ
الضاغطة ،لل يؼ معها كالكاكؿ لحؿ مش لة ما" . 153)، 2008، & Gross،(Ochsner

مف المفاهيـ الحديثة ف ملـ العفس ،كف ر ه األساسية ر ز ملى

كيعد ال عظيـ االعفعال
ي
" فضيؿ ال عاس لبلعفعاالت السارة كالسعيدة ملى االعفعاالت غير السارة كالحزيعة ،كيعظمكف
مكاقؼ حيا هـ بعان لذلؾ" 6)، 2007، & Thompson،(Gross

كيش مؿ مفهكـ ال عظيـ االعفعال ملى "سلسلة كاسعة مف العمليات الشعكرية كغير الشعكرية

ليعدلكا عكع كشدة
المعرفية ،السلك ية ،الفسيكلكجية ،كيشير إلى العملية ال يس سدمها األفراد ٌ
كمدة ال عبير االعفعال " ، 2013، & Kuppens، Lim، Verduyn، Koval،(Brans
).271
إف مملية عظيـ االعفعاالت
االعفعاالت ال

كف مف االس ار يجيات ال

يلجأ إليها الفرد لي ح ـ ف شدة

ع ابه كمدل قكة إحساسه بها ك عبيره معها ،ما ضمف عظيـ االعفعاالت قدرة

الفرد ملى محاكلة زيادة االعفعاالت اإليجابية كسفض اإلعفعاالت السلبية ،كيلجأ العاس إلى
اس ار يجيات مس لفة ل عظيـ االعفعالية ،كقد طرح جيمس جركس س James Grossعمكذجان

لعمليات عظيـ اإلعفعاالت ،كهك عمكذج يعمؿ ملى إيجاد عظاـ ساص الس ار يجيات عظيـ

االعفعاالت طبق نا لمكقعها داسؿ العملية االعفعالية ذا ها ،كذلؾ

ف ير بديؿ ف

اس ار يجيات

عظيـ االعفعاالت ك اعيفها . 1998)،(Gross

كيكض الملل س 2010،29االعفعاالت "بأعها ليست مجرد حاالت فسيكلكجية كقؼ ملى
العضل بؿ اعها غيرها م ف مظاهر السلكؾ اإلعساع
المكاقؼ االج مامية ه ال

المكاقؼ ال

أثر إلى حد بير بالثقافة كال عليـ ،ما أف

س ثير الحاالت االعفعالية ك س لؼ الثقافات فيما بيعها ف

حديد

س ثير االعفعاالت".
قكـ مليها مجمكمة مف المحاكر أك السمات

كيعد اال زاف االعفعال القامدة العريضة ال
ي
الاغرل للشساية ،فهك األساس أك المحكر الذم ع ظـ مف سبلله جمية جكاعت العشاط
العفس للفرد ،فال كازف االعفعال يعع ال ح ـ كالسيطرة ملى الذات ،فهك قدرة الفرد ف ال ح ـ
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بذا ه كما ي مسص معه مف سيطرة ملى اس جابا ه المااحبة للمكاقؼ االعفعالية سرياف،
. 1984
هذا المحيط ي علٌـ

إف األسرة يع بر المدرسة األكلى ل عليـ الٌ عظيـ االعفعال  ،حيث ف
ٌ
األبعاء يؼ يشعركف بأعفسهـ ،ك يؼ يس جيت ا سركف لمشامرهـ ،ك يؼ يقراكف المشامر
بأعفسهـ ،هذا ال علٌـ ال ي كقؼ فقط ملى مجرد ما يقكله كيفعله ا باء مباشرة مة األطفاؿ ،بؿ
فيما يقدمكعه لهـ مف عماذج ف

يفية عاملهـ معهـ ك يؼ ي بادلكف المشامر هـ أعفسهـ فيما

بيعهـ .كمما يا د أثير الكالديف ملى ال ٌعظيـ االعفعال  ،ما أثب ه العديد مف الدراسات مف حيث
عكع ممارسات الكالديف ف ال عامؿ مة اعفعاالت األبعاء فقد كف ب جاهؿ االعفعاالت ليان ،حيث

ي عامؿ الكالداف مة اعفعاالت األبعاء ملى أعها ش ء افه أك مزمل مليهـ االع ظار ح ى زكؿ.

أك ب بت االعفعاالت ،حيف يحاكؿ الكالداف معة األبعاء مف إظهار أم عبير مف الغضت أك

الحزف ،كيعاملكعهـ بالقسكة أك الٌعقد أك العقات.أك باسس ثمار االعفعاالت ،كفيه ي عامؿ الكالداف
مة اعفعاالت األبعاء بجدية ،كيعملكف ملى فهـ أسبابها ،ك ذلؾ يسامدكعهـ ملى ا شاؼ طرؽ

إيجابية ل هدية هذه اإلعفعاالت .سجكلماف2000 ،
كيشير الشرقاكم س 1991ف
الشساية ،كأبعاد السلكؾ اإلعفعال
ال

حليله لعدد مف الدراسات ال

عاكلت بعض الساايص

لدل األطفاؿ ذكم اعكبات ال علٌـ مددان مف الساايص

ميزهـ إعسفاض م كسط درجات قدير الذات ،كار فاع مس كل القلؽ ،كالسلؿ ف ال عظيـ
العفس .ف لما اف
ٌ

االعفعال  ،كاعكبة ال ٌفامؿ االج مام  ،كاإلحساس بالعجز كمدـ الثٌقة ف
الكالداف ملى دراية ككم ألهمية ال عظيـ االعفعال كمها ار ه كم كعا ه كأهمي ه ف حياة أطفالهـ،
لما مملكا ملى أف ي كف سلك هـ أفضؿ ف

فامبل هـ معهـ بما يادم لحياة أسرية أفضؿ.

كمف الجدير بالذ ر أف جمية األطفاؿ ي أثركف بالممارسات الكالديه المس لفة بمف فيهـ ااألطفاؿ
العفس كالسلؿ ف ال ٌكافؽ إذا
ذكم اعكبات ال علٌـ ،فاعكبة ال علٌـ عرض ال ٌ
طفؿ لئلضطرات ٌ
ما ٌمت مقارع ه بزمبليه.
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هشكمة الدراسة:
حدد مش لة الدراسة الحالية ف ال عرؼ إلػى مسػ كل كعػكع العبلقػة بػيف أسػاليت الممارسػات
الديػ ػػة المبليمػ ػػة كال عظػ ػػيـ االعفعػ ػػال لػ ػػدل الطلبػ ػػة ذكم اػ ػػعكبات ال ػ ػ علٌـ ،كمػ ػػدل ػ ػػأثير هػ ػػذه
الك ٌ
الممارسػػات ف ػ حػػال هـ االعفعاليػػة كال ػ ح ـ ف ػ عظيمهػػا ،ك مػػف ضػػكء سب ػرة البػػاحثيف ال دريس ػػية
كاإلداري ػػة فػ ػ الجامع ػػة كم ار ػػز ال ربي ػػة الساا ػػة ،ك عاملهم ػػا م ػػة مس ل ػػؼ في ػػات الطلب ػػة العمري ػػة

كاأل اديمي ػػة بساايا ػػهـ الم عكم ػػة ،كساا ػػة الطلب ػػة ذكم ا ػػعكبات الػ ػ علٌـ ،فق ػػد م ػػت مبلحظ ػػة
مظػػاهر اضػػطرات كاضػػحة ف ػ

الديػػة
يفيػػة عظػػيـ االعفعػػاالت العا جػػة مػػف أسػػاليت الممارسػػات الك ٌ

لػػدل الطلبػػة الػػذيف يعػػاعكف مػػف اػػعكبات ف ػ ال ػ علٌـ ،ممػػا دفععػػا إلػػى محاكلػػة البحػػث ف ػ ماهيػػة

الدية المبليمػة مػف عاحيػة ك عظػيـ االعفعػاالت لػدل الطلبػة ذكم اػعكبات الػ علٌـ .ك
الممارسات الك ٌ
ل ػ ي سػػعى الكاػػكؿ للمعرفػػة العلميػػة الدقيقػػة ال ػ

سػػهـ فػ ال شػػؼ مػػف ػػأثير هػػذه الممارسػػات

كف ضكء مش لة الدراسة يم ف اياغة السااؿ الرييس ملى ا لعحك ال ال :

ما مبلقة الممارسات الكالدية المبليمة ل عظيـ االعفعاالت لدل طلبة ذكم اعكبات ال علـ

أسئمة الدراسة:
الدية المبلءمة األ ثر اس سدامان مة الطلبة ذكم اعكبات ال علٌـ؟
 .1ما ه الممارسات الك ٌ
 .2ما مس كل ال عظيـ االعفعال لدل الطلبة ذكم اعكبات ال علٌـ؟
 .3هؿ كجد مبلقة ار باطية ذات داللة إحاايية معد مس كل داللة س 0.05 = بيف

الدية المبليمة ك عظيـ اإلعفعاالت لدل الطلبة ذكم اعكبات ال علٌـ؟
الممارسات الك ٌ

أىداؼ الدراسة:
الدية الم بعة مة الطلبة ذكم اعكبات ال علٌـ ،كالى
 .1ال عرؼ إلى أساليت الممارسات الك ٌ
مس كل أثيرها ف ال عظيـ االعفعال لدل الطلبة ذكم اعكبات ال علٌـ كعكع العبلقة بيعهما
كال كافؽ االج مام األسرم معدهـ.

الفعالة
 .2كفير بياعات ألسر الطلبة ذكم اعكبات ال علٌـ مف أساليت الممارسات الك ٌ
الدية ٌ
المبليمة كال ي معاها أبعااهـ ،كالماثرة ف مس كل عظيـ اعفعاال هـ.
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الدية المبلءمة ك مس كل ال عظيـ االعفعال لدل
 .3ال عرؼ إلى العبلقة بيف الممارسات الك ٌ
الطلبة ذكم اعكبات ال عٌلـ.

أىهية الدراسة:
هف الناحية النظرية:
عمايية ماثرة كفية ممرية
س لق الدراسة الحالية الضكء ملى ظاهرة مهمة مر بطة بمرحلة
ٌ
مهمة ،أال كه فية طلبة ذكم اعكبات ال عٌلـ ،ما أعها عرض لمش لة يعد مف أهـ المش بلت
ال

كاجه األطفاؿ بافة مامة ،كذكم الاعكبات بافة سااة ،ك سهـ ف ال عامؿ مة مش لة

اقعية.
حيكية كك ٌ
ٌ

هف الناحية التّطبيقية:
كقايية للطلبة
يامؿ االس فادة مف ع ايل الدراسة ف المسامدة ف إمداد برامل ثقيؼ ك كمية ٌ
ذكم اعكبات ال علٌـ كأكلياء أمكرهـ ،ك حديد اإلس ار يجيات المعاسبة لل دسؿ المهع مة طلبة
الدية ،ك اثر ملى أدايهـ لكظايفهـ
ذكم اإلماقة الذيف يعاعكف مف مش بلت بسبت الممارسات الك ٌ

اإلج مامية ،ك عريؼ أاحات القرار ف

الماسسات ال عليمية بالعكامؿ المر بطة ب عظيـ

االعفعاالت لدل الطلبة ذكم اعكبات ال عٌلـ مف أجؿ كفير بيية عليمية معاسبة لهـ.

هصطمحات الدراسة الهفاىيهية واإلجرائية:
الدية الهالئهةAppropriate Parental Practices :
 الههارسات الو ّك شير إلى " ذلؾ العشاط المعقد كالذم ي ضمف العديد مف السلك يات كال ارفات اإليجابية
كالممارسات الم ضمعة الدؼء كالحت كاالس قرار العايل  ،كال
ملى سلك يات األبعاء ك ارفا هـ الظاهرة ،كال

عمؿ ملى إحداث أثير إيجاب

سامدهـ ملى ال كافؽ مة ا سريف سكاء ف

محيط األسرة أك مة البيية السارجية" . (1991)،(Baumrind

عرؼ إجرائياً :بالدرجة ال ى يحاؿ مليها الطلبة ذكك اعكبات ال علٌـ كالطلبة العادييف
كي ٌ
المطكر المس سدـ ف هذه الدراسة.
ملى مقياس الممارسات الك ٌ
الدية المبليمة ك ٌ
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 تنظيـ االنفعاالتEmotions Regulation :كيعع "القدرة ملى حقيؽ ال كازف العاطف  ،ك ب جماح اإلفراط ف االعفعاؿ سلبان أك إيجابان

ملى عحك معاست .فاالعفعاالت كال

قكد إلى أفعاؿ ،ه

السطط الفكرية لل عامؿ مة الحياة،

كقدرة الفرد ملى حمؿ االعفعاالت العاافة ح ى ال ي كف مبدان لها ،أم يشعر بأعه سيد عفسه

يمثؿ دالة ملى ال فاءة ف
فهك ٌ

عاكؿ أمكر الحياة" سجكلماف. ،Goleman 1997 ،2000 ،

ما يعرؼ جركس س 1998، (Grossعظيـ االعفعاالت "بالعمليات ال
لل أثير ملى اعفعاليةـ ال

يقكـ بها األفراد

ي عرضكف لها ،ك يفية ال عبير مف هذه اإلعفعاالت".

عرؼ إجرائياً :بالدرجة ال ى حاؿ مليها الطلبة ذكك اعكبات ال عٌلـ كالطلبة العادييف
كي ٌ
ملى مقياس ال عظيـ االعفعال المس سدـ ف الدراسة الحالية.
 طمبة ذوي صعوبات التعمّـLearning Disabilities Students :ه "اضطرات ف جاعت أك أ ثر مف العمليػات العفسػية األساسػية الم علقػة بفهػـ كاسػ سداـ
اللغػػة المح يػػة كالم كب ػػة ،كمػػف أم ارضػػها م ػػدـ القػػدرة ملػػى اإلا ػػغاء أك ال ف يػػر أك ال حػػدث أك
القراءة أك ال ابػة أك اعجػاز العمليػات الحسػابية كقػد ػكف عا جػة مػف إماقػات إد ار يػة أك إاػابات
دماغيػة أك مػف قاػكر دمػاغ طفيػؼ أك اػعكبات اللغػة .فاػعكبات الػ علٌـ هػ اػفة عطلقهػا

ملػى األطفػاؿ الػذيف يكاجهػكف اػعكبة كاضػحة فػ القػدرة ملػى الػ علٌـ كال حاػيؿ مػة أف قػدر هـ

العقلية قة ضمف الم كسط اك أملى مف الم كسط" س. 2003،Culatta

عرؼ إجرائياً :هـ الطلبة المل حقكف بغرؼ الماادر ف المدارس كي لقكف سدمات ربكية
كي ٌ
عليمية مف قبؿ معلميف كمعلمات مس ايف بهذه الفية مف الطلبة.

حدود الدراسة وهحدداتيا:
محددات ا
حدد الدراسة الحالية بعدة ٌ
ٌ

:

 حدود هكانية :اق ارت الدراسة ملى المدارس السااة ال ابعة لمديرية ال عليـ الساص فمديعة مماف.

 -حدود زهانية:

ـ إجراء الدراسة سبلؿ الفاؿ الدراس

.2018/2017
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 حدود بشرية (عينة الدراسة) :اق ارت ميعة الدراسة ملى طلبة الافكؼ سالرابة-السامس -السادس األساسية العادييف كذكم اعكبات ال علٌـ المل حقيف بغرؼ الماادر ف
المدارس السااة ال ابعة لمديرية ال عليـ الساص ف مديعة مماف ف األردف.

 هحددات هوضوعية :ما حدد الع ايل بدقة مف سبلؿ أفراد العيعة كمدل عاكعهـ ككميهـالدية المبليمة ،كمقياس عظيـ اإلعفعاالت،
ف االس جابة ملى فقرات مقياس الممارسات الك ٌ
حيث ام مدت الدراسة ملى ال قرير الذا

للمس جيت كمدل إد ار هـ بالفقرة المقاكدة

ككميهـ لها.

دراسات سابقة:
الدية األ ثر شيكمان لدل
أجريت مجمكمة مف الدراسات ال عاكلت أساليت الممارسات الك ٌ
عاكلت ال عظيـ االعفعال  ،كلـ جد
الطلبة ذكم اعكبات ال عٌلـ ،كالعديد مف الدراسات ال
الباحثة دراسات عاكلت العبلقة بيف الم غيريف لدل الطلبة ذكم اعكبات ال علٌـ ،لذا سي ـ
اس عراض هذه الدراسات مف األقدـ إلى األحدث.

الدية:
الدراسات ذات العالقة بالههارسات الو ّ
أجػرل ػؿ مػف تشػان ،،وشػوارتز ،ودودج ،وهكبرايػد تشػان(Chang،

، Schwartz،

 2003)، & McBride-Chang،Dodgeد ارسػة هػػدفت إلػى قاػ العبلقػة بػػيف ال ربيػػة

القاسية كظهكر السلكؾ العداي ف المدرسة كمػدـ قػدرة الطالػت ملػى عظػيـ اعفعاال ػه فػ
الدية
ٌ
الك ٌ
الايف ،ملى ميعة قكامها س 325مف الطلبة الذ كر كاإلعاث كعبػايهـ ،حيػث أٍظهػرت الع ػايل مػدـ
كجػػكد فركقػػات فػ ظهػػكر السػػلكؾ العػػداي مػػف قبػػؿ الطلبػػة عػػزل للجػػعس ،كأف اسػ سداـ األسػػلكت
القاسػ ػ م ػػف قب ػػؿ األـ ج ػػاه األبع ػػاء ػػاف ل ػػه األث ػػر األ ب ػػر فػ ػ

ط ػػكير م ػػدـ الق ػػدرة ملػػى ال عظػػيـ

اإلعفعال لدل األبعاء ،بيعما ال كجػد فػركؽ بػيف الجعسػيف فػ مػدل ػأثرهـ ب عامػؿ األـ .ك ا ضػ
أف اسػ سداـ األسػػلكت القاسػ مػػف قبػؿ األت ػػاف لػػه األثػػر األ بػػر ملػى الػػذ كر أ ثػػر مػػف اإلعػػاث

ف

طكير مدـ القدرة ملى ال عظيـ االعفعال .

كهدفت دراسة حهوده ( ،)2008إلى حديػد عمػط األسػرة محػدد لعبلقػة أسػاليت الممارسػات

الديػػة مػػا يػػدر ها األبعػػاء بػػاال زاف االعفعػػال مقارعػػة بػػيف أبعػػاء أسػػرسطبيعية ،كبديلػػة ،كمضػػيفة،
الك ٌ
كماسسػػات إيكاييػػة  ،ك كعػػت العيعػػة مػػف س 94شساػان مػػف الػػذ كر كاإلعػػاث" ،س 30مػػف األسػػر
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الطبيعيػ ػػة ،كس 30مػ ػػف الماسسػ ػػات اإليكاييػ ػػة ،كس 17مػ ػػف األسػ ػػر البديلػ ػػة ،كس 17مػ ػػف األسػ ػػر
المضيفة" ،ك كالت الدراسة مف كجكد فركؽ دالة إحااييان بيف األسر الطبيعيػة كالمضػيفة ،كبػيف
الدي ػػة م ػػا ي ػػدر ها األبع ػػاء،
األس ػػر الطبيعي ػػة ك الماسس ػػات اإليكايي ػػة مل ػػى أس ػػاليت الممارس ػػات الك ٌ
كلاػػال األسػػر المضػػيفة كالماسسػػات اإليكاييػػة ،ك مػػف كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحاػػاييان بػػيف األسػػر
الطبيعية كالماسسات اإليكايية ،كبػيف األسػر الطبيعيػة كاألسػر البديلػة فػ م غيػر اإل ػزاف االعفعػال

لاال األسر الطبيعية.

أجػرت شػهيت ،وتينتػي ،وليفػيف ،وتيسػتا (، & Testa، Levine، Tinti،Schmidt
 ،)2010دراسة حكؿ العبلقة بػيف ال قييمػات ،كاالعفعػاالت ،ك عظػيـ االعفعػاالت سمقاربػة امليػة ،
ك كعػػت ميعػػة الد ارسػػة مػػف س 610طالػػت كطالبػػة فػ مػػدارس المرحلػػة الثاعكيػػة ،كأظهػػرت الع ػػايل

مف كجكد مبلقة ار ب اطية طردية بيف اعفعاالت القلؽ كالسػكؼ ك قيػيـ اإلم حػاف ،ك اعػت المكاجهػة
المح ملة بدرجة معسفضة ،ك اف ام ماد الع ايل ملى العكامؿ السارجية أ ثر مف العكامػؿ الداسليػة
ب ػػالفرد عفس ػػه ،م ػػا كج ػػدت مبلق ػػة طردي ػػة ب ػػيف االعفع ػػاالت اإليجابي ػػة ك ق ػػدير اإلم ح ػػاف ،ك اع ػػت

المكاجهػػة المح مل ػة بدرجػػة مر فعػػة كالضػػبط السػػارج مػػعسفض ،ككجػػدت مبلقػػة إيجابيػػة مػػا بػػيف
اإلحبػػاط /العجػػز كاس ػ ار يجية ال بػػت ،كبػػيف القلػػؽ كالسػػكؼ كاس ػ ار يجيات ال ر يػػز ملػػى المش ػ لة،
ما كجدت مبلقة ار باطية إيجابية بيف االعفعػاالت اإليجابيػة كامػادة ال قيػيـ كاسػ ار يجيات ال ر يػز

ملى المش لة ،كلـ كجد فركؽ ملى أم مف العبلقات عزل للعكع سذ كر -إعاث .

الديػػة ف ػ ظهػػكر اػػعكبات ال ػ علٌـ
أجػػرت حجػػاب ( ،)2012د ارسػػة حػػكؿ أثػػر الممارسػػات الك ٌ
لػػدل أطفػػاؿ المدرسػػة االب داييػػة ،حيػػث ػػـ اس يػػار العيعػػة بطريقػػة قاػػدية كمػػددهـ س 5إثعػػاف مػػف
ال ػػذ كر كثبلث ػػة إع ػػاث ،كام ػػدت أمم ػػار المش ػػار يف فػ ػ العيع ػػة م ػػابيف ) 11 -8سػػعة ،إذ اه م ػػت
الباحث ػػة بإيج ػػاد ش ػػابه أفػ ػراد العيع ػػة م ػػف حي ػػث الس ػػف كالمسػ ػ كل االق ا ػػادم كاالج م ػػام كدرج ػػة
الاعكبة ال

يعاعكف معها ،كقد ـ اجراء هذه الد ارسػة ميػداعيان بطريقػة د ارسػة الحالػة دامػت حػكال

س 3أش ػػهر ،كأظه ػػرت الع ػػايل أف أس ػػلكت القس ػػكة ي ػػاثر فػ ػ ظه ػػكر ا ػػعكبات علٌ ػػـ ل ػػدل أطف ػػاؿ
داييػة،
المدرسة االب ٌ
دايية ،مػا يػاثر اإلهمػاؿ فػ ظهػكر اػعكبات علٌػـ لػدل أطفػاؿ المدرسػة االب ٌ

داييػة ،مػا
ما أف أسلكت الحماية الزايدة ياثر ف ظهكر اعكبات علٌـ لدل أطفاؿ المدرسة االب ٌ
ياثر أسلكت ال فرقة ف ظهكر اعكبات علٌـ لدل أطفاؿ المدرسة االب دايية.
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كهدفت دراسة جابيف وحقػي وريػاز ( ) 2013، & Riaz، Haque،Jabeenإلػى معرفػة

الدية ك أثيرها ملى عظيـ االعفعػاالت لػدل المػراهقيف فػ با سػ اف .كاح ػكت
أساليت الممارسات الك ٌ
الس ػػابة كالثٌػػامف كال ٌاس ػػة .كق ػػد أظه ػػرت
العيع ػػة مل ػػى س 194م ػػف ال ػػذ كر كاإلع ػػاث م ػػف الا ػػفكؼ ٌ
ػكم الح ػػازـ ػػاف ل ػػه أث ػػر إيج ػػاب مل ػػى عظ ػػيـ إعفع ػػاالت األبع ػػاء ،بيعم ػػا
الع ػػايل أف األس ػػلكت األب ػ ٌ
األسلكت األبكم الم ساهؿ اف له أث انر سلبيان ملى ال عظيـ االعفعال لؤلبعاء.
الديػة كاإل ػزاف
كهدفت دراسة الغداني ( ،)2014إلى شػؼ مسػ كيات أسػاليت الممارسػات الك ٌ
االعفعػػال لػػدل ااألطفػػاؿ المضػػطربيف بلمي ػان ف ػ محافظػػة مسػػقط ،كمس ػ كل العبلقػػة بػػيف أسػػاليت

الديػ ػػة مػ ػػا يػ ػػدر ها األبعػ ػػاء كمبلق هػ ػػا بػ ػػاال زاف االعفعػ ػػال  ،كمعرفػ ػػة الفػ ػػركؽ بأسػ ػػاليت
المعاملػ ػػة الك ٌ
الدي ػػة فػ ػ م غيػ ػرات المسػ ػ كل الثق ػػاف كاالق ا ػػادم داس ػػؿ األسػ ػرة .ك ٌكع ػػت ميع ػػة
الممارس ػػات الك ٌ

الد ارس ػػة م ػػف س 47طفػ ػبلن كطفلػ ػةن س 28ذ ػػر 19 -أعث ػػى راكح ػػت أمم ػػارهـ م ػػا ب ػػيف س. 12-11

الدي ػػة م ػػا ي ػػدر ها األبع ػػاء مع ػػد
كأظه ػػرت الع ػػايل أف الدرج ػػة ال لي ػػة لمقي ػػاس أس ػػاليت المعامل ػػة الك ٌ
مس ػ كل كزف عس ػػب بل ػػب س ، %51.75حيػػث اح ل ػػت الحماي ػػة ال ازي ػػدة ملػػى المر بػػة األكلػػى بػػكزف

عسػػب قػػدره س ، %60ف ػ حػػيف حاػػؿ ال سػػلط ملػػى المر بػػة الثاعيػػة بػػكزف عسػػب قػػدره س، %58
كحالت القسكة ملى المر بة الثالثة بػكزف عسػب قػدره س ، %52بيعمػا اح لػت ال فرقػة ملػى المر بػة
الرابعػة بػػكزف عسػػب قػػدره س ، %51فػ حػػيف ػػاف اإلهمػػاؿ فػ المر بػة السامسػػة بػػكزف عسػػب قػػدره

س ، %49.5أمػػا مشػػامر الػػعقص ف اعػػت ف ػ المر بػػة السادسػػة بػػكزف عسػػب كقػػدره س ، %47بيعمػػا
اف الرفض ف المر بة السابعة بكزف عسب قدره س ، %45مػا أكضػحت الع ػايل مػف مػدـ كجػكد

الديػػة مػػا يػػدر ها األبعػػاء عػػزل للمس ػ كييف الثقػػاف
فػػركؽ دالػػة إحاػػاييان ف ػ أسػػاليت المعاملػػة الك ٌ
كاالق اادم لؤلسرة.
كهػػدفت د ارسػػة تريشػػاال وكي ػراف 2015)، & Kiran،(Trishala

ال عػػرؼ إلػػى ػػأثير

الديػػة ملػػى العضػػل االعفعػػال لػػدل المػراهقيف ،حيػػث كعػػت العيعػػة مػػف س 60طالبػان
الممارسػػات الك ٌ
كطالبة ،كالذيف راكحت أممارهـ ما بيف س 19-14سعة .كأظهرت الع ايل أعػه ال كجػد فػركؽ فػ
العض ػػل االعفع ػػال ب ػػيف ال ػػذ كر كاإلع ػػاث المػ ػراهقيف ،كأف المػ ػراهقيف ال ػػذم ربػ ػكا فػ ػ أس ػػر م ػػعحهـ

االس قبللية اعكا أ ثر عضجان ف اعفعاال هـ ممف لقكا ربية اارمة ا كقراطية مف أبكيهـ.

كأجػػرل تػػن  ،وويػػس ( ، 2017، & Weiss،(Tingد ارسػػة حػػكؿ ال عظػػيـ االعفعػػال

كال عاكف الكالدم المش رؾ لدل األطفػاؿ الػذيف يعػاعكف مػف اضػطرات طيػؼ ال ٌكحػد .حيػث اح ػكت
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العيع ػػة مل ػػى س 51طف ػػبل كطفل ػػة كعب ػػايهـ ،إذ راكح ػػت أمم ػػار األطف ػػاؿ م ػػا ب ػػيف س 12-8مامػ ػان.
كأظهػػرت الع ػػايل مػػف مػػدـ كجػػكد مبلقػػة بػػيف ال عظػػيـ اإلعفعػػال كال عػػاكف الكالػػدم لػػدل األطفػػاؿ

الماابيف بال كحد.

التعقيب عمى الدراسات السابقة وتهيز الدراسة الحالية:
الدية األ ثر شيكمان لدل
ي ض مف مرض الدراسات السابقة أف أساليت الممارسات الك ٌ
الطلبة ذكم اعكبات ال علٌـ ،كال عظيـ االعفعال  ،بيعما لـ يكجد أم دراسات عاكلت هذا المكضكع
ف ضكء م غي ار ه الرييسة كالديمكغرافية كميع ه.

الدية
كقد ر زت معظـ الدراسات ملى األساليت المس سدمة أك السايدة للممارسات الك ٌ

كال عظيـ االعفعال

مثؿ دراسة شاعب ،كشكار ز ،كدكدج ،كم برايد شاعب(Chang

،

 ، 2003)، & McBride-Chang، Dodge،Schwartzكدراسة حمكدة س ، 2008كدراسة

حجات س ، 2012ما يبلحظ أف معظـ هذه الدراسات اس سدمت المعهل الكاف ال حليل مف
سبلؿ إيجاد العبلقة االر باطية مثؿ دراسة عل ،ككيس س ، 2017، & Weiss،(Tingكدراسة

الغداع س ، 2014كدراسة حجات س ، 2012ما ر زت معظـ الدراسات ملى مس كل ال عظيـ
االعفعال ملى حدة مثؿ دراسة شميت ،ك يع  ،كليفيف ،ك يس ا س، Levine، Tinti،Schmidt
 ، 2010،& Testaكدراسة شاعب ،كشكار ز ،كدكدج ،كم برايد شاعب(Chang

،

 ، 2003)، & McBride-Chang، Dodge،Schwartzكأيضان مف سبلؿ ماطلحات
م عكمة مثؿ العضل االعفعال

مثؿ دراسة ريشاال ك يراف ، 2015)، & Kiran،(Trishala

كاإل زاف االعفعال مثؿ دراسة الغداع س ، 2014كدراسة حمكده س. 2008

ك ميز الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة أعها اه مت بدراسة م غيريف رييسيف هما:
لدل الطلبة ذكم اعكبات

الدية المبليمة كار باطها بمس كل ال عظيـ االعفعال
الممارسات الك ٌ
ال علٌـ ف األردف ،ف حيف أف الدراسات السابقة لـ شمؿ الطلبة ذكم اعكبات ال علٌـ .ما
الدية المبليمة كاإليجابية المامؿ
ر زت الدراسة الحالية ملى قا أثير كمبلقة الممارسات الك ٌ
الدية كأعماط ال عامؿ
اس سدامهان  ،بيعما الدراسات السابقة اس سدمت أساليت الممارسات الك ٌ

الدية الكاقعية .إضافة إلى أعه ٌـ طكير أدا يف للدراسة الحالية يس فاد معهما ف
الك ٌ
البلحقة.
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الطريقة واالجراءات:
هنيجية الدراسة:
ام مدت هذه الدراسة المعهل الكاف اإلر باط  ،حيث مت دراسة الظاهرة بش ؿ ماـ مة
اإلحاطة ب افة مكاملها كأسبابها .كالحاكؿ ملى المعلكمات مف مادريف هما :الماادر

الجاهزة كالم مثلة باألدبيات السابقة كال ت كالمقاالت كالدراسات ذات الالة المباشرة كغير
المباشرة بمكضكع الدراسة ،كالماادر الميداعية كذلؾ مف سبلؿ أدا

الدراسة الم كعة مف

مقياسيف ـ طبيقهما ملى ميعة الدراسة.

عينة الدراسة:
ـ اس يار ميعة الدراسة بالطريقة القادية مف حيث المدارس مف مج مة الدراسة ،كمشكاييان

مف حيث الطلبة كبكاقة س 301طالت كطالبة مقسميف إلى س 96ذكك اعكبات علـ205 -
مادييف  ،ما هك مكض ف جدكؿ س. 1

جدوؿ ( :)1توزيع هجتهع الدراسة حسب التشخيص
التشخيص

العدد

النسبة

اعكبات عٌلـ

96

31.9

205

68.1

301

100.0

مادم

الهجهوع

ي ض مف جدكؿ س 1أف ما عسب ه س %31.9مف ميعة الدراسة اعكا مف الطلبة ذكم
اعكبات ال علٌـ ،كماعسب ه س %68.1مف ميعة الدراسة اعكا مف الطلبة العادييف ،حيث بلب
مددهـ ال ل س 301طالت كطالبة.

أداة الدراسة:
الدية الهالئهة:
أوالً :هقياس الههارسات الو ّ
الدية المبليمة،
كل حقيؽ أغراض الدراسة الحالية قاـ الباحثاف ب طكير مقياس الممارسات الك ٌ
بعد اإلطبلع ملى األدت العظرم كالدراسات كاألبحاث السابقة العربية كاألجعبية ذات العبلقة
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الدية المبليمة حيث
بمكضكع الدراسة الحالية ،كال اس سدمت مقاييسان لؤلساليت كالممارسات الك ٌ
ـ االس عاعة بها مثؿ دراسات ، 2013، &Riaz، Haque، Jabeen، 2015،Trishala
( ، 2013،Dayeh

، 2003، & McBride-Chang، Dodge، Schwartz،Chang

 ، 1991)،Baumrindكدراسات سالغداع  ،2014 ،حجات ،2012 ،حمكده  ،2008فكارسه،
 ،2006أبكليلة ، 2002 ،ثـ مت اياغة فقرات المقياس بالطريقة ال
الحالية ،ما ـ اعيؼ الفقرات كالم كعة مف س 31فقرة ف

سدـ أهداؼ الدراسة

اكر ها العهايية ضمف أربعة

الدية،
الدية اإليجابية ،المراقبة كالم ابعة الك ٌ
مجاالت سممارسة مش ر ة مف الكالديف ،الممارسة الك ٌ
العقات البدع  ،بل ؿ فقرة دريل ربام ملى طريقة لي رت راكح بيف دايمان س ، 4إلى أبدنا

س. 1

الدية الهالئهة:
صدؽ هقياس الههارسات الو ّ
الدية المبليمة بطريق يف كهما:
كقد ـ ال حقؽ مف ادؽ مقياس الممارسات الك ٌ
أ .صدؽ الهحتوى (الهضهوف) :لل أ د مف ادؽ مح كل المقياس ،ـ مرضه باكر ه األكلية
كالم كف مف س 44فقرة ،ملى مجمكمة مف المح ميف كالم ساايف ف

مجاالت ال ربية

السااة ،كاإلرشاد العفس كال ربكم ،كالقياس كال قكيـ ،كملـ العفس ،كاللغة العربية ،ف الجامعات
األردعية كاألمري ية كالسليل العرب  ،حيث طلت معهـ إبداء رأيهـ ف فقرات المقياس مف حيث

الاياغة اللغكية ،كمدل اع ماء الفقرة إلى البعد ،كابداء أية عديبلت يركعها معاسبة ،ك ٌأية
اق راحات أسرل .كف

ضكء اق راحات المح ميف كعرايهـ ،مت إمادة اياغة بعض الفقرات

لغكيان ،ك ذلؾ عديؿ كحذؼ بعض الفقرات بش ؿ امؿ ،حيث ـ حذؼ س 13فقرة كاح كل
المقياس ملى س 31فقرة باكر ه العهايية.

ب .صدؽ االتساؽ الداخمي :بعد االع هاء مف إجراءات ادؽ المح ميف ،ـ حسات معامؿ
االر باط الماح س Corrected Item-Total Correlationالر باط ؿ مجاؿ مف مجاالت
المقياس كالمقياس

ؿ ،كلفقرات المقياس مة المجاؿ المع مية إليه كمة المقياس

ألغراض ال حقؽ مف ادؽ البعاء الداسل للمقياس ،كيبيف الجدكؿ س 2الع ايل.
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جدوؿ ( :)2هعاهالت ارتباط هجاالت هقياس الههارسات الوالدية الهالئهة هع الدرجة
الكمية لمهقياس
ههارسة

الههارسة

الهراقبة

هشتركة هف

الوالدية

والهتابعة

الوالديف

اإليجابية

الوالدية

العقاب

الهقياس

البدني

ككؿ

ههارسة هشتركة هف الوالديف

1

الدية اإليجابية
الههارسة الو ّ

**.844

1

**.854

**.897

1

**.606

**.199

**.285

1

**.984

**.842

**.891

**.590

الدية
الهراقبة والهتابعة الو ّ
العقاب البدني
الهقياس ككؿ

* هستوى الداللة () 0.05 = α

يض

1

** هستوى الداللة ()0.01 = α

مف جدكؿ س 2أف جمية معامبلت االر باط بيف مجاالت المقياس كالدرجة ال لية

للمقياس دالة إحااييان معد مس كل س ، 01،0كهذا يدؿ ملى ا ساؽ البعاء الداسل

لمقياس

الدية المبليمة .اما فيما ي علؽ بمعامبلت ار باط درجات المجاالت مة الفقرات،
الممارسات الك ٌ
حيث راكحت ف مجاؿ ممارسة مش ر ة مف الكالديف معامبلت االر باط بيف س - 0.223

 ، 0.562ك راكحت ف مجاؿ ممارسات ايجابية معامبلت االر باط بيف س ، 0.564 - 0.273
الدية معامبلت االر باط بيف س ، 0.514 - 0.294
ك راكحت ف مجاؿ المراقبة كالم ابعة الك ٌ
ك راكحت ف مجاؿ العقات البدع معامبلت االر باط بيف س  ، 0.831 - 0.778كه قيـ دالة
احااييان لجمية فقرات المجاالت ك دؿ ملى ادؽ البعاء.

الدية الهالئهة:
ثبات هقياس الههارسات الو ّ
كقد ـ ال أ د مف ثبات المقياس ،مف سبلؿ طريق يف هما:
أ .ثبات اإلعادة (هعاهؿ االستقرار) :ـ طبيؽ المقياس ملى ميعة مف سارج ميعة الدراسة،
كعت مف س 15طالت كطالبة ،بطريقة االس بار كامادة االس بار سTest-Re-Test

بفااؿ زمع مد ه مشركف يكمان ،ما ـ حسات معامؿ االر باط سبيرسكف بيف الع ايل ف
بل ال طبيقيف.
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ب .الثبات الداخمي (ألفا كرونباخ) :ـ حسات قيـ معامبلت الثبات الداسل للمقياس باس سداـ
معادلة ألفا ركعباخ .كالجدكؿ س 3يبيف قيـ طريق

الثبات للمقياس.

جدوؿ ( :)3هعاهالت الثبات بطريقة اإلعادة وبطريقة ألفا كرونباخ لهجاالت هقياس
الههارسة الوالدية الهالئهة
الهجاالت

هعاهالت ثبات اإلعادة "بيرسوف"

ألفا كرونباخ

ممارسة مش ر ة مف الكالديف

470.

780.

الدية اإليجابية
الممارسة الك ٌ
الدية
المراقبة كالم ابعة الك ٌ

1.70

.790

0.60

.680

79.0

2.80

5.70

.790

العقات البدع

الهقياس ككؿ

ي ض مف جدكؿ س 3أف معامؿ ثبات مجاالت المقياس كمعامؿ الثبات ال ل

للمقياس

ي م ة بدرجة مالية مف الثبات ،حيث راكحت درجات ثبات الفقرات بطريقة اإلمادة بيف س0.60
 ، 0.79 -أما درجة ثبات المقياس ال ل

س ، 0.75أما بطريقة ألفا ركعباخ بيف س- 0.68

 ، 0.82أما درجة ثبات المقياس ال ل س ، 0.79مما يدؿ ملى أف المقياس ي م ة بدرجة جيدة
مف الثبات.

ثانياً :هقياس تنظيـ االنفعاالت:
كل حقيؽ أغراض الدراسة الحالية قاـ الباحثاف ب طكير مقياس عظيـ االعفعاالت ،بعد
اإلطبلع ملى األدت العظرم كالدراسات كاألبحاث السابقة العربية كاألجعبية ذات العبلقة
بمكضكع الدراسة الحالية ،كال

اس سدمت مقاييسان لل عظيـ االعفعال حيث ـ االس عاعة بها مثؿ

دراساتHaque، Jabeen، 2017، & Weiss، (Ting

Riaz،

& ، Omran، 2013،

 ، 1998)، Gross، 2010، &Testa، Levine، Tinti، Schmidt،2011كدراسات
سحمكده ،2008 ،يعقكت  ، 2011 ،ثـ مت اياغة فقرات المقياس بالطريقة ال

سدـ

أهداؼ الدراسة الحالية ،حيث كعت باكر ها العهايية مف س 25فقرة .بل ؿ فقرة دريل ربام

ملى طريقة لي رت راكح بيف دايمان س ، 4إلى أبدان س. 1
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صدؽ هقياس تنظيـ االنفعاالت:
كقد ـ ال حقؽ مف ادؽ مقياس عظيـ اإلعفعاالت بطريق يف كهما:
أ .صدؽ الهحتوى (الهضهوف) :لل أ د مف ادؽ مح كل المقياس ،ـ مرضه باكر ه األكلية
كالم كف مف س 44فقرة ،ملى مجمكمة مف المح ميف كالم ساايف ف

مجاالت ال ربية

السااة ،كاإلرشاد العفس كال ربكم ،كالقياس كال قكيـ ،كملـ العفس ،كاللغة العربية ،ف الجامعات

األردعية كاألمري ية كالسليل العرب  ،حيث طلت معهـ إبداء رأيهـ ف فقرات المقياس مف حيث
الاياغة اللغكية ،كمدل اع ماء الفقرة إلى البعد ،كابداء أية عديبلت يركعها معاسبة ،ك ٌأية
اق راحات أسرل .كف

ضكء اق راحات المح ميف كعرايهـ ،مت إمادة اياغة بعض الفقرات

لغكيان ،ك ذلؾ عديؿ كحذؼ بعض الفقرات بش ؿ امؿ ،حيث ـ حذؼ س 19فقرة مف مدد
الفقرات ال ل  ،كاح كل المقياس ملى س 25فقرة باكر ه العهايية.

ب .صدؽ االتساؽ الداخمي :بعد االع هاء مف إجراءات ادؽ المح ميف ،ـ حسات معامؿ

االر باط الماح

س Corrected Item-Total Correlationالر باط ؿ فقرة مف فقرات

المقياس مة المقياس

ؿ ،لل حقؽ مف ادؽ البعاء الداسل للمقياس ،كالمكض ف جدكؿ س. 4

جدوؿ ( :)4هعاهالت ارتباط فقرات هقياس تنظيـ اإلنفعاالت والدرجة الكمية لمهقياس
الفقرة

هعاهؿ االرتباط

الفقرة

هعاهؿ االرتباط

الفقرة

هعاهؿ االرتباط

1

**.278

10

**.340

18

**.300

2

**.394

11

**.209

19

**.525

3

**.207

12

**.206

20

**.354

4

**.359

13

**.442

21

**.412

5

**.251

14

**.203

22

**.204

6

**.337

15

**.213

23

**.403

7

**.291

16

**.285

24

**.482

8

**.318

17

**.286

25

**.203

9

**.336

* هستوى الداللة ()0.05 = α

** هستوى الداللة ()0.01 = α
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شير بياعات جدكؿ س 4أف جمية قيـ معامبلت االر باط الماح بيف فقرات مقياس عظيـ
اإلعفعاالت كالدرجة ال لية للمقياس ،دالة إحااييان معد مس كل س ، 01،0كهذا يدؿ ملى ا ساؽ
البعاء الداسل لمقياس عظيـ اإلعفعاالت.

ثبات هقياس تنظيـ االنفعاالت:
كقد ـ ال أ د مف ثبات المقياس ،مف سبلؿ طريق يف هما:
أ .ثبات اإلعادة (هعاهؿ االستقرار) :ـ طبيؽ المقياس ملى ميعة مف سارج ميعة

الدراسة ،كعت مف س 15طالت كطالبة ،بطريقة االس بار كامادة االس بار سTest-
 Re-Testبفااؿ زمع مد ه مشركف يكمان ،ما ـ حسات معامؿ االر باط

سبيرسكف بيف الع ايل ف

بل ال طبيقيف.

ب .الثبات الداخمي (ألفا كرونباخ) :ـ حسات قيـ معامبلت الثبات الداسل للمقياس
باس سداـ معادلة ألفا ركعباخ .كالجدكؿ س 5يبيف قيـ طريق

الثبات للمقياس.

جدوؿ ( :)5هعاهالت الثبات بطريقة اإلعادة وبطريقة كرونباخ ألفا لهقياس تنظيـ
اإلنفعاالت

هقياس تنظيـ االنفعاالت

عدد الفقرات

هعاهالت ثبات اإلعادة بيرسوف

ألفا كرونباخ

25

3.60

.690

ي ض مف جدكؿ س 5أف معامؿ الثبات ال ل

للمقياس ي م ة بدرجة مالية مف الثبات،

حيث بلب بطريقة اإلمادة ) ،(0.63كبطريقة ألفا ركعباخ فقد بلب س ، 0.69مما يدؿ ملى أف
المقياس ي م ة بدرجة جيدة مف الثبات.
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نتائ الدراسة وهناقشتيا:
الدية الهالءهة األكثر استخداهاً هع الطمبة ذوي صعوبات
السؤاؿ األوؿ :ها ىي الههارسات الو ّ
التعمّـ؟
فقد ـ حسات الم كسطات الحسابية كاالعحرافات المعيارية ل قديرات الطلبة للممارسات
الدية المبلءمة األ ثر اس سدامان مف كجهة عظر الطلبة ذكم اعكبات ال عٌلـ ،حيث اعت ما
الك ٌ
ه مكضحة ف الجدكؿ س. 6
جدوؿ ( :)6الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية لتقديرات الطمبة ذوي صعوبات التعمّـ
الدية الهالئهة األكثر استخداهاً هرتبة تنازلياً حسب الهتوسطات
لهجاالت الههارسات الو ّ
الحسابية

الرتبة

الهجاؿ

الهتوسط الحسابي

االنحراؼ الهعياري

درجة االستخداـ

1

الدية اإليجابية
الممارسة الك ٌ

3.27

.400

مر فعة

3.24

.387

مر فعة

.349

مر فعة
معسفضة
هرتفعة

2
3

الدية
المراقبة كالم ابعة الك ٌ

ممارسة مش ر ة مف الكالديف

3.18

4

العقات البدع

1.85

.890

3.18

.345

الهقياس ككؿ

ؿ اف مر فعان

الدية المبليمة
يبيف الجدكؿ س 6أف الم كسط العاـ لمقياس الممارسات الك ٌ
كبم كسط حساب بلب س ، 3.18ف حيف راكحت الم كسطات الحسابية للمجاالت بيف س- 1.85
الدية اإليجابية بالمر بة األكلى بم كسط حساب س3.27
 3.27حيث جاء مجاؿ سالممارسة الك ٌ
الدية بم كسط حساب س3.24
كبدرجة مر فعة ،يليه بالمر بة الثاعية مجاؿ سمراقبة كالم ابعة الك ٌ
كبدرجة مر فعة ،كجاء مجاؿ سممارسة مش ر ة مف الكالديف بالمر بة الثالثة بم كسط حساب

س 3.18كبدرجة مر فعة ،بيعما اح ؿ مجاؿ سالعقات البدع
س 1.85كبدرجة معسفضة ،كفيما يل

المر بة األسيرة بم كسط حساب

الدية المبليمة:
فايؿ لمجاالت مقياس الممارسة الك ٌ

الدية عد مف أهـ العكامؿ ال اثر ملى ال ٌ يؼ
كيعزل الباحثاف ،أف أساليت المعاملة الك ٌ
العفس االج مام لدل األطفاؿ ،بما ف ذلؾ ظهكر العدكاعية ملى سلك يا هـ مف مدمه.
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الدية مثؿ ف بعديف رييسييف ،هما :القبكؿ مقابؿ الرفض الكالدم،
إف أساليت المعاملة الك ٌ
مبد الف اح س . 149 ،1990فالقبكؿ الكالدم يعبر معه بمدل الحت الذم يبديه الكالداف للطفػؿ
ف المكاقؼ المس لفة  ،كالذم يادم إلى

كيف مدد مف سمات الشساية المرغكت فيها معد

الطفؿ .أما الرفض الكالدم للطفؿ فإعه يأسذ مدة مظاهر ،معها :الرفض الاري  ،كاإلهماؿ،
كالعقات البدع

سسبلمة . 8 ،1987 ،كالذم يادم إلى سلكؾ يأسذ الطابة العدكاع

كافؽ عفس كاج مام لدل الطفؿCrick & Grotpeter1995,711) .
ما أف غالبية ذكم اعكبات ال علٌـ يعاعكف مف دع

ف

كمدـ

ال حايؿ األ اديم  ،كبال ال

فإف أم إساءة قدير أك قليؿ مف قد ار هـ عع س سلب نا مليهـ كملى أدايهـ ،األمر الذم سيعع س
ملى حايلهـ ،بيعما مجاؿ العقات البدع

يعكد إلى طبيعة االطفاؿ ال

الذم اح ؿ المر بة األسيرة كبدرجة معسفضة ،ألعه

ع عامؿ مف ذكم اعكبات ال علٌـ ،كالذيف يح اجكف إلى الحت

كالحعاف كالرماية السااة كااله ماـ المباشر ،ما يح اجكف إلى الدؼء كمسهبلت ال عليـ كليس

العقات كالرفض .ك ما أثب ت الدراسات إلى أف اس سداـ العقات مف قبؿ الكالديف مة أبعايهـ
بش ؿ ماـ كالعقات البدع بش ؿ ساص غير مجد ف

عديؿ السلكؾ ،كيادم إلى مدـ الحاكؿ

ملى السلكؾ المرغكت ،ك رار السلكؾ غير المرغكت فيه.
كهذا ي فؽ مة دراسة ؿ مف شاعب ،كشكار ز ،كدكدج ،كم برايد شاعب، (Chang

 ، 2003)، & McBride-Chang، Dodge،Schwartzكال
األسلكت القاس مف قبؿ األـ جاه األبعاء اف له أث انر بي انر ف

أظهرت ع ايجها أف اس سداـ

طكير مدـ القدرة ملى ال عظيـ

االعفعال لدل األبعاء ،كلـ كجد فركقات بيف الجعسيف ف مدل أثرهـ ب عامؿ األـ .بيعما ظهر

أف اس سداـ األسلكت القاس مف قبؿ األت اف له األثر األ بر ملى الذ كر أ ثر مف اإلعاث
ف

طكير مدـ القدرة ملى ال عظيـ اإلعفعال .

السؤاؿ الثاني وىو :ها هستوى التنظيـ االنفعالي لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمّـ؟
فقد ـ حسات الم كسطات الحسابية كاالعحرافات المعيارية ل قديرات الطلبة ذكم
اعكبات ال علٌـ ل عظيـ االعفعاالت ،حيث اعت ما ه مكضحة ف جدكؿ س. 7
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جدوؿ ( :)7الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية لتقديرات الطمبة ذوي صعوبات التعمّـ
لتنظيـ االنفعاالت هرتبة تنازلياً حسب الهتوسطات الحسابية

الرتبة

الهتوسط

الفقرة

االنحراؼ

الدرجة

الحسابي

الهعياري

1

مشامرم مهمة ل كلمف حكل  ،معدما أ كف حزيعان أك

3.36

.910

مر فعة

2

أع به لما أشعر به

3.31

.817

مر فعة

3

أعا كاض ه بمشامرم
أحت أف أمبر مف شعكرم كاحساس

3.31

.876

مر فعة

3.27

.930

مر فعة

5

أه ـ لما أشعر به

3.26

.903

مر فعة

6

أسعى إليجاد حبلن ل غيير شعكرم عحك األفضؿ معدما

3.19

.903

مر فعة

4

م ضايق نا

أ كف حزيعان

7

أيظهر مشامرم ب ؿ سهكلة

3.14

.950

مر فعة

8
9

أمبر مف عفس بكضكح معدما أ كف معزمجان

3.07

.942

مر فعة

أمبر مف مشامرم كاعفعاال

3.06

1.041

مر فعة

10
11

أف ر بعدة حلكؿ بديلة معدما أ كف م ضايقان

3.06

1.024

مر فعة

أف ير بطريقة سامدع ملى البقاء هاديان معدما أكاجه
مش لة

3.06

.971

مر فعة

12

أحاكؿ أف أف ر بطريقة معاسبة ح ى أعظـ مشامرم

3.05

.889

مر فعة

13

أحاكؿ أال أزمل كال أضايؽ أحدان معدما أ كف غاضبان

3.04

1.120

مر فعة

3.01

1.000

مر فعة

14

أسعى إلى ضبط اعفعاال

معدما كف شديدة

ف ال عامؿ مة المكاقؼ

المس لفة
15

أشعر بأعع يجت أال أ ك ر بهذه الطريقة معدما أ كف
معزمجان

3.00

1.052

مر فعة

16

أسعى إلى ال ر يز ملى جمية األشياء مف حكل ف

2.96

1.010

م كسطة

17

عرض لها
عاست اعفعاال مة المكاقؼ ال أ
ي
أ ح ـ ف مشامرم كال أمبر معها ح ى أهدأ

2.95

.977

م كسطة

2.91

1.114

م كسطة

18

حالة اعزماج ك ك رم
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الرتبة
19
20

الفقرة
أعجز ممل ب ؿ سهكلة معدما أ كف حزيعان أك غاضبان
أ ح ـ ف ال عبير مف مشامرم أماـ ا سريف معدما
كف حال

21
22

الهتوسط

الحسابي

الهعياري

2.73

1.109

م كسطة

2.59

1.139

م كسطة

العابية سيية

أشعر أع اعا السبت ف المش لة ال

حالت مع

2.50

معدما أ كف م ضايقان

أم قد أعه ال يم عع القياـ بش ء ما لي حسف شعكرم

2.36

معدما أ كف غاضبان

23

أغضت كأفقد أمااب معدما أ كف م ضايقان كمعفعبلن

25

أسجؿ مف ال عبير مف عفس معدما أ كف حزيعان أك

24

االنحراؼ

الدرجة

أشعر بالضعؼ كالكحدة معدما أ كف حزيعان كم ضايقان

غاضبان

تنظيـ االنفعاالت

1.005
1.115

م كسطة
م كسطة

2.26

1.154

م كسطة

2.23

1.026

م كسطة

2.19

1.085

م كسطة

2.91

.289

هتوسطة

* الدرجة العظهى هف ()4

يبيف جدكؿ س 7أف الم كسط العاـ لمقياس عظيـ اإلعفعاالت

ؿ اف م كسطان كبم كسط

حساب قدره س ، 2.91ف حيف راكحت الم كسطات الحسابية للفقرات بيف س3.36 - 2.19
حيث جاءت الفقرة ال

عص ملى"مشامرم مهمة ل

م ضايقا" بالمر بة األكلى بم كسط حساب

كلمف حكل  ،معدما أ كف حزيعان أك

س 3.36ك بدرجة مر فعة ،بيعما اح لت الفقرة ال

عص ملى "أسجؿ مف ال عبير مف عفس معدما أ كف حزيع نا أك غاضبان" المر بة األسيرة بم كسط

حساب س 2.19كبدرجة م كسطة.

كقد يعزل الباحثاف ذلؾ إلى ال دريبات المس مرة للطلبة لل عرؼ إلى قد ار هـ السااة،
كضركرة حفيزهـ مف سبلؿ أممالهـ ح ى لك اعت بسيطة ،دكف مراماة ال كازف كال عظيـ

إلعفعاال هـ مف حيث مكاقفهـ كسما هـ ،كالحالة المزاجية لديهـ.
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السؤاؿ الثالث :ىؿ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند هستوى داللة ()0.05= 
الدية الهالئهة وتنظيـ االنفعاالت لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمّـ؟
بيف الههارسات الو ّ
الدية المبليمة
لئلجابة مف هذا السااؿ ـ ايجاد معامؿ ار باط بيرسكف بيف الممارسات الك ٌ
ك عظيـ االعفعاالت لدل الطلبة ذكم اعكبات ال علٌـ ،كالمكض ف جدكؿ س. 8
الدية الهالئهة و تنظيـ االنفعاالت لدى
جدوؿ ( :)8هعاهؿ ارتباط بيرسوف بيف الههارسات الو ّ
الطمبة ذوي صعوبات التعمّـ.
الهجاؿ

تنظيـ االنفعاالت

ممارسة مش ر ة مف الكالديف

**.370

ممارسات ايجابية

**.357

الدية
المراقبة كالم ابعة الك ٌ

**.366
-.084

العقات البدع

الدية المبليمة
الممارسات الك ٌ
* هستوى الداللة ()0.05 = α

**.391

** هستوى الداللة ()0.01 = α

ي ض مف جدكؿ س 8بكجكد مبلقة ار باطية مكجبة دالة إحاايية معد مس كل الداللة

الدية
اإلحاايية س 0.01=بيف عظيـ اإلعفعاالت كبيف الدرجة ال لية لمقياس الممارسات الك ٌ
المبلءمة ،ما يكجد مبلقة ار باطية مكجبة دالة إحاايية معد مس كل الداللة اإلحاايية س

= 0.01بيف عظيـ االعفعاالت كبيف المجاالت سممارسة مش ر ة مف الكالديف ،كممارسات

الدية مف سبلؿ ال ربية ال شار ية
الدية  ،ف لما زادت الممارسات الك ٌ
ايجابية ،كالمراقبة كالم ابعة الك ٌ
ع مد ملى المراقبة المباشرة كغير المباشرة،
بيف الكالديف بالطرؽ كاألساليت اإليجابية ،كال
كالم ابعة كال غذية الراجعة حكؿ سلك ا هـ ،لما زاد عظيـ ك كازف اإلعفعاالت لدل الطلبة ذكم

اعكبات ال علٌـ ،حيث يشعركف باإلس قرار كمدـ السكؼ مف مبادر هـ ألداء سلك ا هـ الحيا ية
اليكمية ،ك كادم بال ال

فيه.

إلى زيادة ثق هـ بأعفسهـ ،كالشعكر باألماف ف

المحيط الذم يعيشكف

بيعما لـ ظهر مبلقة بيف عظيـ االعفعاالت كمجاؿ العقات البدع  ،ك يعزل الباحثاف بأف
اسلكت العقات يادم بهاالء الفية مف الطلبة بشعكر سلب ماقت كسرية الزكاؿ كليس له مبلقة
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باس مرار بمس كل عظيمهـ ك كازعهـ إلعفعاال هـ ،ألعهـ ي سمكف بافات سلك ية كاضحة كمس مرة
ف مكاقفهـ الحيا ية.
كهذا ي فؽ مة دراسة سابك ليلة2002 ،
مف قبؿ كل

كال

بيعت اف زيادة اس سداـ االسلكت القاس

األمر اف له األثر األ بر ملى الذ كر أ ثر مف اإلعاث ف

ملى ال عظيـ االعفعال .

طكير مدـ القدرة

ما ك س لؼ مة دراسة س 2017، & Weiss،(Tingكقد ي كف السبت أف

العيعة مف الماابيف بال كحد.

التوصيات:
ف ضكء ع ايل الدراسة عكا بما يل :
 .1ضركرة االه ماـ بإمداد البرامل اإلرشادية لؤلسر حكؿ
.2

اعكبات ال عٌلـ إعفعاليا ،كالطرؽ اإليجابية ال

عظيـ دكرات ثقيفية كارشادية لزيادة الكم

يفية رماية األبعاء ذكم

ادم بهـ إلى عظيـ ك كازف إعفعال .
ف

المج مة المحل

حكؿ الرماية

الدية المبليمة ك ما ي معاها هاالء الفية مف األبعاء.
كالممارسة الك ٌ
 .3إجراء المزيد مف البحكث كالدراسات ذات العبلقة بم غيرات الدراسة كمبلق ها بم غيرات
عفسية ك ربكية أسرل مثؿ عظيـ الذات كمقاكمة إماقة الذات كال علؽ األمف كغير األمف.
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