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يم ا بالسلوك وعالقتھ ي الذا ناء ال ىستو  

ات صعو ذوات الطالبات التعلملدى  

نةأنادر املطا محمد رحمد
السفاسة ،١ يم إبرا   2 .محمد

ة بو ال العلوم مؤتة،لية دنجامعة   ر،
س١1 الرئ للباحث ي و لك يد   nadermatarneh@gmail.com:ال

  :الملخص
نـــــــاء ال مـــــــستو ـــــــ ع التعـــــــرف ـــــــ ا ـــــــا ا البحـــــــث بالـــــــسلوكىـــــــدف وعالقتـــــــھ ي الـــــــذا

منطقـة ـ والتعلـيم بية ال ة مدير التعلم ات صعو ذوات الطالبات لدى ي ا
مــــــن. الكــــــرك تكونــــــت عينــــــة ــــــ ع ــــــ) ١٠٠(وذلــــــك الــــــتعلم ات صــــــعو ذوات مــــــن طالبــــــة

الــــــــصفوف ضــــــــمن الكــــــــرك، منطقــــــــة س الــــــــسادس(رمـــــــدا ــــــــامس، ا ــــــــع، الرا ). الثالــــــــث،
تــم البحــث، ــداف أ ن،ولتحقيــق مناســب وثبــات صــدق بــدالالت تمتعــا ن مقياســ ر تطــو

مــــــا ي: و ا ــــــ والــــــسلوك ي، الــــــذا نــــــاء نــــــاء. ال ال مــــــستو أن ــــــ إ النتــــــائج ت ىوأشــــــا ّ
ر

مرتفعــــا ي ا ــــ الــــسلوك مــــستو جــــاء ن حــــ ــــ منخفــــضا، جــــاء ي الــــذا
ً ً

نــــاك. ى وأن
والـــــــسلوك ي الـــــــذا نـــــــاء ال مـــــــستو ن بـــــــ وعكـــــــسية إحـــــــصائيا دالـــــــة ىعالقـــــــة

ً
ي ا . ـــــــ

ـا م أ التوصيات، من مجموعة إ البحث لفئـات: وتوصل شـادية إ بـرامج بنـاء ة رضـر ور
وخفــــــض النفـــــ نــــــاء ال مـــــستو فـــــع ــــــ م ملـــــساعد الــــــتعلم، ات صـــــعو ذو ىالطلبـــــة ري

ي ا ــــــــ الــــــــسلوك ــــــــدمات. ىمــــــــستو ا ن لتحــــــــس اتي ســــــــ التخطــــــــيط ة وروضــــــــر
للتخف الـــتعلم ات صــعو ذو للطلبـــة ــة يياملوج ا ـــ الــسلوك مـــن ـــ. يــف او كمــا

مثـــــل الفئـــــة ـــــذه ل أخـــــر ات ـــــ متغ نـــــاو ت ـــــ ال اســـــات الد مـــــن ـــــد املز بـــــإجراء ىالبحـــــث ل : ر
ات ا امل املدركة، الذاتية ةجتماعية،رالكفاءة النفالذات،رادا  .الصمود

املفتاحية لمات طا: ال ي، ا السلوك ي، الذا ناء التعلمال ات صعو  .لبات

. 
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The Relationship between the Level of Subjective Well-
Being and Withdrawal Behavior among Female Students 

with Learning Disabilities 
Nader Ahmed Al-Matarneh1. Mohammed Ibrahim Al-safasfeh2 
Faculty of Educational Sciences, Mu'tah University.  
1Corresponding author E-mail: nadermatarneh@gmail.com 

ABSTRACT: 
The current study aimed to identify the level of Subjective Well-Being 
and its relationship to withdrawal behavior of female students with 
learning Disabilities the Karak region. The sample of the current study 
consisted of (100) female students with learning Disabilities, within 
grades: the third, fourth, fifth, sixth, to achieve the purposes of the 
study, two scales were developed with good validity and reliability 
which are: subjective well-being and withdrawal behavior. The results 
indicated that the level of subjective well-being was low, while the 
level of withdrawal behavior was high, And that there was a 
statistically significant and inverse relationship between the level of 
subjective well-being and withdrawn behavior. The research reached a 
set of recommendations, the most important of which was: The need to 
build counseling programs for groups of students with learning 
disabilities. To help them raise the level of psychological well-being 
and reduce the level of withdrawal behavior, and the necessity of 
strategic planning to improve services directed at students with 
learning disabilities to reduce withdrawal behavior. The research also 
recommended conducting more studies that deal with other variables 
for this category such as: perceived self-efficacy, social skills, self-
management, and psychological resilience. 

Keywords: subjective well-being, withdrawal behavior, female 
students with learning disabilities. 
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ةاملقدمة النظر لفية  :وا

ديثـــــة ا املجتمعــــات تمــــام با حظيــــت ــــ ال مـــــة امل املجــــاالت مــــن الــــتعلم ات صــــعو عــــد
ُ

الـــنفس وعلـــم بيـــة ال مجـــال ـــ ن واملختـــص ن البـــاحث وخـــصوصا
ً

ديثـــة.  ا املجـــاالت مـــن ـــ ف
بيـة ال ميـدان ـ يا ـس

ً
اصـة القـر. ا مـن ـ خ العقـد ـ انـب ا ـذا ـ ع ـ ك ال بـدأ نوقـد

ن تلـــك. العــشر ر مظــا ـــ ع التعــرف ـــدف والبحــث، تمــام مـــن ــ كب قـــدر ــ ع نالـــت حيــث
خـــــر اصـــــة ا بيـــــة ال وفئـــــات يم بمفـــــا نـــــة مقا يا ـــــس الغامـــــضة ىالفئـــــة ر

ً
مـــــن.  القـــــدر ـــــذا و

ا ات صعو أفراد بفئة والبحث نفذتمام ـس ـ ال ات الـصعو تلـك ة خطـو مـن بـع ي رلتعلم
ـا عزل يمكـن ال واجتماعيـة انفعاليـة مـشكالت ـم ل بة مـس الطلبـة ؤالء طاقة من ا كب جزءا

ً ً

اديمية و النمائية م مشكال   )(Broomhead, 2014عن

عوضــا ، اخــر فئــات مــع ره مظــا اك واشــ الــتعلم، ات صــعو ــوم مف وضــوح لعــدم ونظــرا
ً ً

ى
نفـــسعـــ وعلمـــاء ن بـــاحث مـــن افـــده ر عـــدد الـــتعلم. ون ات صـــعو فـــات عر ـــت تباي ـــش. فقـــد و
ن،( وآخـر ـان ـا) ٢٠٠٨واال ح اق الـتعلم ات لـصعو محـدد ـف عر لوضـع ـ و املحاولـة ان

ـــــا بأ ـــــا عرف حيـــــث ك، ــــ عمليـــــات"ك مـــــن ـــــ أك أو واحـــــدة ـــــ تـــــأخر أو ـــــز ـــــ ا ترجـــــع ة صـــــعو
القــــراءة، اللغــــة، وظيفـــــةالنطــــق، ــــ محتمــــل خلــــل عــــن ناتجــــة ـــــساب، وا الكتابــــة ئــــة، الت

اعاقـــــة أو ، ـــــ عق تخلــــف عـــــن ناتجـــــة ــــست ل ـــــا ولك ي، ســـــلو أو انفعــــا اضـــــطراب أو الــــدماغ،
أو اوحسية، ثقافية،   .عليميةعوامل

النفـ للطــب كيــة مر معيــة ا عرفـھ و
ُ

American Psychiatric Association (2013)
مــصط ضــطراباتبأنــھ مــن مجموعــة ــشمل ــساب. عــام، اك ــ ات صــعو ل شــ ــ ع ــر تظ

ات ــــــا م ات: رواســــــتخدام القـــــــد أو الــــــذاكرة، او ، ــــــ التفك او القــــــراءة، أو الكـــــــالم، أو رـســـــتماع،
اضية العـص. الر ـاز ا ـ وظيفـي قـصو ـ ا عـود داخلية، ا بأ ضطرابات تلك روتتصف

  .ياملركز

صــ طلبــة واجــھ بـــو تتمثــل عديــدة، واجتماعيــة ونفــسية ســلوكية مــشكالت الــتعلم ات : ِعو
ن خـــر مــع التواصـــل ــ ع ة القـــد وضـــعف للعزلــة، وامليـــل والتــوتر، حبـــاط إضـــافة. رمــشاعر

وعــدم الــذات، ــوم مف وانخفــاض الــضبط، عــدم أو ــة ر والق عة الــسر نفعاليــة ات ــ التغ ـ إ
بــــــالنفس مــــــشاركة. الثقــــــة أقــــــل ــــــم أ كتئــــــابكمــــــا مــــــن عــــــانو و جتماعيــــــة، ــــــشطة نــــــ

م، دافعيــــ انخفــــاض يجــــة ن الــــسلبية املــــشاعر مــــن مرتفعــــة ات بمــــستو ــــسمو و حبــــاط، نو
الثقــــــة بــــــضعف ــــــسمو ي كمــــــا ــــــا، ــــــستمتعو وال يــــــاة، ا عــــــن ــــا الرضــ عــــــدم مــــــن عــــــانو نو ن ن

م ا قد و م   .(Hallahan & Kauffman, 2003; Bovey & Strain, 2003) ربأنفس

لطبيعـة   ونظـرا
ً

وانــب ا ـ الـتعلم ات صـعو ذو الطلبـة ـ تم ـ ال ـصائص وا ياملـشكالت
جتماعيـــــة و ر،. النفـــــسية والـــــسر الـــــنفس، عـــــن والرضـــــا ، التفـــــاؤ تنميـــــة ـــــ ا بحاجـــــة م وفـــــا ل

نــــــــــاء ال ــــــــــ ع م ــــــــــساعد ــــــــــذا و الــــــــــسلبية، املــــــــــشاعر مــــــــــن والــــــــــتخلص بالــــــــــسعادة، روالــــــــــشعو
ي اتالـــــذي.Subjectiveالــــذا بمـــــستو تـــــرتبط ـــــ وال يجابيــــة، النفـــــسية يم املفـــــا مــــن ـــــ عت

املــــــشاعر مــــــن منخفــــــضة ات ومــــــستو يجابيــــــة، واملــــــشاعر يــــــاة، ا عــــــن الرضــــــا مــــــن مرتفعــــــة
املــستو). Carr, 2004(الــسلبية ــ ع ي يجــا الــنفس علــم مجــاالت مــن مــا م مجــاال مثــل ىو

ً ً ُ

ال مــــــن بــــــالكث حظــــــي والــــــذي ، ــــــ ال أو ي عــــــضالــــــذا ه ــــــ عت حيــــــث املتعمقــــــة، اســــــات رد
للسعادة النف املصط ـا. العلماء وم لـھ مرادفـة اخـر ات مـصط استعملت نـاء: ىكما ال
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ـ ال ات املـصط مـن ـا وغ يـاة، ا وجـودة الطيبـة، يـاة وا الذاتيـة، والـسعادة ، ال
واحـد ـ مع ـ ا ـوفن. ـش في ـش الـصدد ـذا ـ ات "Veenhoven, 2009)( و مـصط : بـأن

ادف ـــ وال بالتبــادل ـــستعمل نـــاء وال يــاة، ا وجـــودة تتمثـــل". الــسعادة، جوانـــب ثالثــة نـــاء ولل
يــاة: ــ ا عــن والرضــا ، الــسل نفعــال و ي، يجــا ســيطرة. نفعــال نــاء ال ــوم مف عكــس و

النــــ تقيـــيم بأســــباب ــــتم ثـــم ومــــن الفـــرد، حيــــاة حــــو يجابيـــة ـــارواملــــشاعر ملف يــــا اس
ي إيجا ل   . ش

ـ واو ولـوكس ـ داي مـن كـال عرفـھ و
ً ُ (Diener, Lucas, & Oishi, 2003) النـاس تقيـيم بأنـھ

للـــسنة يمتـــد الفـــرد حيـــاة مـــن لـــة طو ة ـــ ف ـــشمل التقيـــيم ـــذا و اضـــر، ا الوقـــت ـــ م يـــا
ظـــة ال ـــذه ـــ وح اشـــدان. املاضـــية ـــش بأنـــھ) (Kashdan, 2004و نـــاء مـــنم" لل جموعـــة

مــــن يحقــــق ومــــا ر، الــــسر مـــن الفــــرد بــــھ ــــشعر مــــا تتـــضمن الفــــرد، بحيــــاة املتعلقــــة والتقييمـــات
املــــستقبلية ــــف. طموحاتــــھ عرفــــھ رو

ُ
ِ Ryffــــ يتمثــــل الــــذي الكمــــال أجــــل مــــن الــــس بأنــــھ

قيقيــــة ا الفــــرد ات زنــــر. زانجــــا و ــــWeisnerامــــا ع ة القــــد بأنــــھ نــــة،: رفيعرفــــھ واملر والنجــــاح،
املجتمـــعواملـــشار ثقافـــة ـــ إ ـــسبة بال ـــ مع ـــا ل ـــ ال يـــاة ا ـــشاطات ـــ بداعيـــة، ٢٠٠٤(كة

،Fraillon .(ياتــھ ي الــذا الفــرد تقيــيم بأنــھ ي الــذا نــاء ال ــف عر يمكــن ســبق مــا خــالل ومــن
الوجــــــدان مــــــن والــــــتخلص ي، يجــــــا بالوجــــــدان والتمتــــــع ر، بالــــــسر ــــشعو والــ ــــــا، ع ووالرضــــــا ر

  .  السل

تكـو ننو مـستو مـن ي الــذا نـاء تھ: ال ــ و نفـسھ عـن ص الــ ضـا أي ؛ ـ معر رمكــو ن
بالــــسعادة، تمثـــل و ي، وجـــدا ي الثـــا واملكـــو الفـــراغ، واوقـــات قتـــصادية وانـــب وا نوأســـرتھ

ي يجــا الوجــدان ــضم والقناعــة: و بــالنفس، والثقــة والفــرح، ــب، وا والــسعادة، ــاج، . االب
الـــــــسل الوجـــــــدان ـــــــ ا ـــــــشملباإلضـــــــافة والدونيـــــــة،: الـــــــذي والـــــــضغوط، والغـــــــضب، ، ـــــــز نا

كتئــــاب و ســــليجمان). Carr, 2004(والقلــــق، نـــــاء(Seligman, 2012)روطـــــو لل نموذجــــا
ً

اســـم عليـــھ أطلــــق عناصـــر، خمـــسة مــــن يتكـــو ي مــــا"نالـــذا ــــPERMA" ب العناصـــر ـــذه و ، :
يجابيــــــــــــــــة واملــــــــــــــــشاركةPositive Emotionالعاطفـــــــــــــــة ،Engagement،والعالقــــــــــــــــات

Relationshipsـــــ واملع ،Meaningات نجـــــا و أنــــــھ. Accomplishmentsز، ســـــليجمان ــــــر ىو
واملع والسعادة شباع من حياة إ الوصو الناس ساعد أن املمكن   . لمن

جتماعيــــــــة و املعرفيــــــــة وانــــــــب ا ــــــــ الــــــــتعلم ات صــــــــعو ذو ــــــة الطلبــ ــــــــصائص يونظــــــــرا
ً

نــــ وخــــصوصا والنفــــسية،
ً

جتماعيــــة م عالقــــا ــــ ع ذلــــك يــــؤثر ان املمكــــن فمــــن م، مــــ . اث
عالقـــــــات بنـــــــاء ـــــــ عائقــــــا تكـــــــو قـــــــد ـــــــصائص، ا بتلــــــك ـــــة املرحبــ ـــــــ غ جتماعيـــــــة ئــــــات فالب

ً
ن

فـــــضلو و العالقــــات، تلــــك مــــن اب ــــ ــــ ا امليـــــل ــــ ا م يــــدعو ممــــا حقيقيــــة، ناجتماعيــــة
دفاعيــة كوســيلة ـاص ا م عــامل ـ نخــراط و حــدةالعزلـة، مــن التخفيـف ــدف ة شـعو رال

مــع سـليمة اجتماعيـة عالقــات بنـاء ـ ع ة القــد وعـدم اجـات، ا إشــباع لعـدم لـم أو رالتـوتر
تقـدير. قران وانخفـاض ، البـصر التواصـل وتجنـب اليقظـة، واحـالم ل، ا سمات يوتمثل

ا ر مظـا أبـر ز، بـال والشعو الذاتية، الكفاءة بنقص والشعو زالذات، ر ير ا ـ لـسلوك
)Gresham, Sugai, & Horner, 2001.(  
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ات، الــــصعو ذو لألطفــــال خــــصوصا النمــــو جوانــــب جميــــع ــــ ع الــــسلوك ــــذا يــــؤثر يكمــــا
ً

مــــــا ن ــــــسي ئ ن نمطــــــ تخــــــذ ــــــشطة،: رو و اللعــــــب، جتماعيــــــة؛ املواقــــــف مــــــن اب ــــــ
املختلفـــــة املواقـــــف ـــــ تبـــــاك و ـــــام، ـــــو. روامل ف خـــــر الـــــنمط التفـــــاعالتأمـــــا مـــــن اب ـــــ

ـات تجا و واملشاعر اللفظي وغ اللفظي املستو ع املختلفة أيـضا. ىجتماعية يـؤثر كمـا
ً

ـــــ ال ــــشطة وتكـــــو ، ــــ التفك وأســــاليب الـــــسلوكية نمــــاط و اللغــــة الطفـــــل ــــساب اك ــــ نع
لالنفعـاالت ة اثـا اقـل الـتعلم ات صـعو ذو طفـال ا ك رشا يـصل. ير عـضوقـد ـ ـم مـر

ا م عانو ال رمان ا ف لظر نظرا يقي الف املوت حد ا نحيان و
ً

يم،(   .)٢٠١٠ابرا

ســـو بي عرفـــھ يواجـــھ) " Peterson. et al, 2002(نو احـــد ال بـــان طفـــال شـــعو ربانـــھ
يـؤدي ـذا و ات، الـصعو ـة مواج ـ ع ن قـاد ـ وغ م، ـا اف ـد يؤ أحـد وال م، ـ غ م رمـشكال ر

م لـــذا م تقـــدير ي تـــد ـــ عرفـــھ. ا التحـــرك) ٢٠٠١محمـــد،(كمـــا ـــ ع تـــوافقي، ال ســـلوك انـــھ
اجتماعيــة عالقــات إقامــة وعــدم الــذات، ــ ع غــالق و م، عــ عــزال و ن، خــر عــن عيــدا

ً

ن خر  .مع

وكيتــال ــالم ـش جتمــاKalem, Kayeetalو اب ــ باال ــسمو ي الــذين طفـال ــ نا
م جتماعيــــةبــــأ و الــــسلوكية التفــــاعالت مــــن متدنيــــة جــــات د ن ــــر يظ الــــذين رأولئــــك ،(و ــــ ي

الـــــــــسلوك). ٢٠٠٠ ـــــــــوم مف ان القـــــــــو يمكـــــــــن الـــــــــسابقة فـــــــــات التعر اســـــــــتعراض خـــــــــالل لومـــــــــن
عــــن عيــــدا يــــال، ا ــــ ا الواقــــع مــــن الفــــرد ب ــــر ــــ ا ــــش ي ا ــــ

ً
ن،و مــــعخــــر ش عــــ و

ا، عل منغلقا صبح و ذاتھ،
ً

جتماعية عالقاتھ ضعف ا يؤدي   .مما

البحث لة   مش

جانـــــــب ــــــ ا وســـــــلوكية واجتماعيــــــة نفـــــــسية مــــــشكالت الـــــــتعلم ات بــــــصعو الطلبـــــــة يواجــــــھ
اديميــة نطــواء. املـشكالت و للعزلــة فيميلــو ي الـذا نــاء ال مــستو م لــد يـنخفض نحيــث ى

بالــــــسعادة م احــــــساس ــــــنخفض م. و مقــــــد لعــــــدم يجــــــة ن ــــــذا كــــــو رو عالقــــــاتن اقامــــــة ــــــ ع
اب ـ للسلوك فيميلو مقبولة اسـة. ناجتماعية كد اسـات، الد مـن العديـد ت أشـا روقـد ر ر

اســــــة)٢٠١٩(خوجــــــة ود هللار، اب عبـــــــد وأحمـــــــد)٢٠١٣(والــــــش ــــــو ا اســـــــة ود ان) ٢٠١٣(ر،
مـن جتماعية ات ا امل وضعف ي ا ـرالسلوك ذوأك الطلبـة لـدى شـيوعا ياملـشكالت

ً

ا املتدنيــــــةصــــــعو التحــــــصيلية جات الــــــد ن بــــــ موجبــــــة تباطيــــــة ا عالقــــــة نــــــاك وأن الــــــتعلم، رت ر
ي ا ـــــــ والــــــــسلوك الـــــــتعلم ات صــــــــعو ذو ادكــــــــة. يللطـــــــالب د اســـــــة د نتــــــــائج ت أشـــــــا ركمــــــــا ر ر

زاعلـــة، جــــاءت) ٢٠١٨(وا الـــتعلم ات صـــعو ذو طفــــال لـــدى جتماعيـــة ات ــــا امل ان ـــ يا ر
مـــــست ـــــ يـــــؤثر قـــــد ممـــــا مـــــنخفض، مىبمــــستو لـــــد ي الــــذا نـــــاء ال الـــــسلوك وأن. ىو ـــــشار ان

ي الـــذا م نـــا ـــ يـــؤثر قـــد ممـــا النفـــسية، م ـــ ـــ ع ســـلبيا يـــنعكس قـــد ي ا ـــ
ً

حيـــث. 
اديميـــة و النفـــسية وانـــب ا ـــ ذلـــك معرفـــة. يـــؤثر ـــ تتحـــدد اســـة الد لة مـــش فـــان روعليـــھ

عينــــــــة لــــــــدى ي ا ــــــــ بالــــــــسلوك وعالقتــــــــھ ي، الــــــــذا نــــــــاء ال ذواتىمــــــــستو الطالبــــــــات مــــــــن
الكرك منطقة س مدا التعلم ات  .رصعو

التالية سئلة ع لإلجابة جاءت الية ا اسة الد فإن روتحديدا
ً

:  

س. ١ مـــــدا ـــــ الـــــتعلم ات صـــــعو ذوات الطالبـــــات مـــــن عينـــــة لـــــدى ي الـــــذا نـــــاء ال مـــــستو رمـــــا ى
الكرك؟   منطقة
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ذ. ٢ الطالبـات من عينة لدى ي ا السلوك مستو سىما مـدا ـ الـتعلم ات صـعو روات
الكرك؟   منطقة

داللــة. ٣ مـستو عنـد إحـصائية داللــة ذات عالقـة توجـد نــاء)  α ≥٠.٠٥(ىـل ال مـستو ن ىبـ
منطقـــــــة س مـــــــدا ـــــــ الـــــــتعلم ات صـــــــعو ذوات الطالبـــــــات لـــــــدى ي ا ـــــــ والـــــــسلوك ي رالـــــــذا

  الكرك؟

داف    :البحثأ

الـذا نـاء ال مـستو معرفـة ـ إ ـا ا البحـث الطالبـاتىدف لـدى ي ا ـ والـسلوك ي
نـــاء ال مـــستو ن بـــ العالقـــة ـــ إ والتعـــرف الكـــرك، منطقـــة س مـــدا ـــ الـــتعلم ات صـــعو ىذوات ر

ن لد ي ا والسلوك ي   .الذا

البحث مية    :أ

ـــة النظر ممـــن: ميـــة الـــتعلم، ات صـــعو ذوات الطالبـــات ـــ و ـــا تناول ـــ ال الفئـــة ـــ تتمثـــل
املـــش عـــض ن ييـــواج ا ـــ الـــسلوك عـــن الناجمـــة اســـة. كالت الد ـــ متغ ـــ تكمـــن ركمـــا ي

ــــ ع ا ملــــساعد الفئــــة، ــــذه طبيعــــة ــــم ف ـــ ما ــــس أن املمكــــن مــــن واللــــذان مــــا، تناول الـــذي
النفسية ة لل والوصو ايجابية، يم مفا وتنمية ي، ا السلوك آثار من   . لالتخلص

التطبيقيــة البحــ: ميـة ميــة أ ثــق قــدتن ــ ال والبيانــات املعلومــات عــض تــوف ــ ــا ا ث
ــــذه ل املقدمـــة ـــدمات ا ن تحــــس ـــ القـــرار، وصـــناع ، واملخططــــو ، لو املـــسؤ ـــا م نـــستفيد ن و

اصة ا حتياجات ذو من ة املشا والفئات   .يالفئة،

البحث ات   :مصط

التالية ات املصط اسة الد   :رتضمنت

ي الذا ناء   Subjective well-being: ال

ي،  يجـــا والوجـــدان يـــاة، ا عـــن الرضـــا مـــن مرتفـــع بمـــستو ـــ تتم ايجابيـــة نفـــسية ىحالـــة
السل الوجدان من منخفض   . (Carr, 2004) ىومستو

ــــ   ع العينــــة أفــــراد الطلبــــة ــــا عل يحــــصل ــــ ال جــــة الد بأنــــھ إجرائيــــا عــــرف رو
ً

مقيــــاسفقــــرات
اسة الد ذه ألغراض املعد ي، الذا ناء   .  رال

ي ا   Withdrawal Behavior:   السلوك

العاديـــة، يــاة ا ــام بم القيــام عـــن نفــسھ الفــرد عــاد بإ ــ يتم الـــسلوك مــن نمــط ــ ا ــش و
أمـــل وخيبـــة وتـــوتر إحبـــاط ذلـــك رافـــق يـــاة. و ا مجـــر عـــن بتعـــاد اب ـــ يتـــضمن ىكمـــا

وأحيانــا باملــسئولية، الــشعو وعــدم ، التعــاو وعــدم جتماعيــة،
ً

ر الــوان مــن مــا جــة بد ب ــر رال و
  ).٢٠٠٨بطرس،(قع
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مقيــــاس فقـــرات ــــ ع العينـــة أفـــراد الطلبــــة ـــا عل يحــــصل ـــ ال جـــة الد بأنــــھ إجرائيـــا عـــرف رو
ً

اسة الد ذه ألغراض املعد ي، ا رالسلوك
ُ

  .  

التعلم ات   Learning Disabilities: صعو

ا" ــ ع تنطــو ــ ال ات الــصعو مــن يا ــس واســعة يمجموعــة مــنً ــ أك أو واحــدة ــ ضــطراب
املركــــز العــــص ــــاز ا ـــ بخلــــل مرتبطــــة ــــا أ ض ـــ يف ــــ ال ساســــية، النفــــسية يالعمليـــات ُ .

و والقـــــراءة، والكتابـــــة، ســـــتماع، و التحـــــدث، ؛ ـــــ ل مـــــشا ضـــــطراب ـــــذا يخلـــــق أو/ حيـــــث
ومـــــــستو للـــــــتعلم ة ـــــــ الوا انـــــــات م ن بـــــــ حـــــــاد تنـــــــاقض ـــــــ ـــــــ تج و اضـــــــيات، نجـــــــازىالر

)Lerner, 2000(  

الــتعلم ات صــعو ذوات Female Students with Learning Disabilities: الطالبــات
ساســـية النفـــسية العمليـــات ـــ ـــ أك أو واحـــدا اضـــطرابا ـــر يظ ـــي الال الطالبـــات ـــ ا ـــش و

ً ً
ن

ــــة املكتو اللغــــة أو املنطوقــــة، اللغــــة واســــتخدام ــــم بف ع. املرتبطــــة ة القــــد نقــــص ــــ ــــر ــــروتظ
والكـــالم ـــ والتفك ئـــة، والكتابـــة، والقـــراءة،ســـتماع ـــسابوالت ـــ. وا اضـــطراب ـــ إ عـــود و

بإعاقـــــــات مرتبطـــــــة أســـــــباب ـــــــ إ عـــــــود ال ـــــــا لك اكيـــــــة، د ــــات ة،رالعمليـــ أوســـــــمعية،أوبـــــــصر
اقتـصاديعقليـة،أوحركيـة، أو ثقـا أو ـ بي حرمـان مـن أو انفعـا اضـطراب  Hallahan(أو

& Kauffman, 2003.(  

البحث ي :حدود باآل البحث   :يتحدد

ة ـــشر ال ـــدود الـــصفوف: ا ـــ الـــدنيا ساســـية املرحلـــة طالبـــات ـــ ع ـــا ا البحـــث اقتـــصر
السادس( امس، ا ع، الرا الكرك) الثالث، منطقة س مدا التعلم ات صعو   .رذوات

انيــة وامل الزمانيــة ــدود الفــص: ا خــالل ــا ا البحــث تطبيــق العــامتــم مــن و ــ ا الد لل ر
ا الكرك. ٢٠٢٠/٢٠٢١رالد منطقة والتعليم بية ال ات مدير س   .رمدا

املوضـــــــــوعية ـــــــــدود ـــــــــصائص: ا ل تبعـــــــــا نتائجـــــــــھ عمـــــــــيم انيـــــــــة بإم ـــــــــا ا البحـــــــــث يتحـــــــــدد
ً

دوات فقــــرات ــــ ع العينــــة أفــــراد اســــتجابة بمــــدى تتحــــدد كمــــا تــــھ، عي ألفــــراد الديمغرافيــــة
أل ناءاملعدة ال و و البحث ي،غراض يالذا ا السلوك   .مقياس

السابقة اسات   : رالد

اســـة الد بموضـــوع العالقـــة ذات الـــسابقة اســـات الد مـــن العديـــد رأجـــر ر ي
ُ

اليـــة، تما وســـ
ا إجراء حسب منيا حدث إ قدم من ا ترتي

ً
  .ز

وســانتفوفقــد ــامبيو فــان نأجــر اســـة) Van Campion & Santvoort, 2013(ترى رد
ـــا و أو ــــ عاقـــة ذو اص ــــ لـــدى ي الــــذا نـــاء ال مــــستو عـــن للكــــشف رـــدفت ي نوتكــــو. ى

مــــن اســــة الد تــــضمنت) ٤٠،٦٠٥(رمجتمــــع ــــي، و و جتمــــا املــــ مــــن ص ) ٢٨٤٦(رــــ
شـــديدة مزمنـــة اعاقـــات م لـــد ـــصا

ً
الرضـــا.  ومقيـــاس ي، الـــذا نـــاء ال مقيـــاس م علـــ وطبـــق

ياة ا ت. عن عاقـةروأشا ذو اص ـ لـدى ي الذا ناء ال مستو انخفاض ا يالنتائج . ى
ــــــا و او بلــــــدان ـــــ أقــــــل عاقـــــة ذو اص ــــــ لأل ي الــــــذا نـــــاء ال ــــستو مــ ان ـــــ ا ت اشــــــا ركمـــــا ي ى ر

الشرقية ا و او دو عند ا م رالشمالية   .ل
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أجر هللاىكما اب عبد ات) ٢٠١٣ (والش الـسلو ـ ع التعـرف ـ إ اسـة الد ـدفت اسة رد ـر غ
ـــــد إ يـــــة تر ــــة مدير ـــــ الـــــدنيا ساســــية املرحلـــــة فـــــي الـــــتعلم ات صـــــعو طلبــــة لـــــدى رالتكيفيــــة

ات ــ املتغ عــض أثــر وتحديــد ن، العــادي بالطلبــة ــا ن ومقا اســة. رالثانيــة، الد عينــة مــنرتكونــت
الــدنيا) ٣٠٣( ساســية املرحلــة ــ العــادين والطلبــة الــتعلم ات صــعو ذو مــن وطالبــة . يطالبــا
مقيـــاسو لكــر"طبــق التكيفيـــة" وو ــ غ ات ـــ. للـــسلو غ ات الـــسلو ــ أك أن ـــ إ النتــائج ت روأشـــا

ي ا ــ الــسلوك ــ الــتعلم ات صــعو طلبــة لــدى وجــود. التكيفيــة ــ ا النتــائج ت أشــا ركمــا
التعلم ات صعو طلبة لصا ا ل التكيفية غ ات السلو إحصائية داللة ذات ق   .وفر

نىوأجـــر   ـــان الـــسلوكية) ٢٠١٤(والنجـــاداتامل املـــشكالت ـــ ع التعـــرف ـــ ا ـــدفت اســـة رد
مــن جتماعيــة بالكفــاءة ــا وعالق ي، ا ــ الــسلوك الــتعلم، ات صــعو ذو الطلبــة يلــدى

قــــــران و ن املعلمــــــ نظــــــر ــــــة مــــــن. وج اســــــة الد عينـــــــة ذو) ١٣٥(رتكونــــــت مـــــــن وطالبــــــة يطالبــــــا
ات ــ. صــعو ع كــم ل ن مقياســـ م علــ وآخـــروطبــق ن للمعلمــ ما أحــد الـــسلوكية، املــشكالت

ن العادي ت. للطلبة منزأبررأشا ان ا ـالنتائج الطلبـةأك لـدى شـيوعا الـسلوكية املـشكالت
ي ا السلوك قران و ن املعلم تقديرات بحسب التعلم ات صعو   .يذو

يـــــــل و جراجو أجـــــــر ن حـــــــ رـــــــ ـــــــدفت ) Garaigordobil (2015 ,ى اســـــــة تحليـــــــلرد ـــــــ ا
نــــاء وال الــــسعادة وعالقــــة والعمــــر، س ــــ ل كدالــــة الــــسعادة مــــشاعر ــــ املحتملــــة ختالفــــات

طــر ا عوامـل الــسلوك،: النفـ ل مـشا النفــسية، أسـبانيا عـراض مــن. ــ عينـة تكونــت
مــن) ٢٨٦( ــة العمر الفئــة ضــمن طالبـا،

ً
ت. ًعامــا) ١٦-١٤( الــذينزأبــررأشــا الطلبــة ان النتــائج

،لد جتمـا اب ـ اال أقـل سـلوكية ل مـشا م لـد نـاء وال الـسعادة مـشاعر من د املز م
ـــل الـــسلبية. وا جتماعيـــة ات ــــا امل مـــن ة،(روقليـــل ــــ الغ نـــدفاع، املناســـب، ــــ غ صـــرار

  ).اب

خزاعلــــة جتمــــا) ٢٠١٧(ىوأجــــر اب ــــ مــــستو ــــ ع التعــــرف ــــ ا ــــدفت اســــة ىد ر
الط ملــــدى معلمــــ نظــــر ــــة وج مــــن ــــدة بر مدينــــة ــــ الــــتعلم ات صــــعو ذو عينــــة. يلبــــة تكونــــت

مــن اسـة وطالبـة) ١٤٠(رالد طالبــا
ً

ات.  صــعو لــذو جتمــا اب ـ مقيــاس م علــ يطبــق
ت. التعلم لـدىزأبررواشا جتمـا اب ـ مـن مـا نوعـا مرتفـع مـستو وجـود ا النتائج

ً
ى

الــــــتعلم ات صــــــعو ذو مــــــستو. يالطلبــــــة ــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر وجــــــود ــــــ إ ىإضــــــافة و
إحــصائية داللــة ذات ق فـر جــود و نـاث، لــصا س ـ ا ــ ملتغ عـز جتمــا اب وـ و ى
ي الثـــا ن الــصف طلبـــة لــصا الـــصفي املــستو ــ ملتغ عـــز جتمــا اب ـــ مــستو ىــ يى

  .والثالث

تـــو ومي ــا بو أجـــر نكمــا ر اســـة) Burke & Minton, 2019(ى مـــستوــدفترد ىتقيـــيم
ق الفـر ومعرفـة ساسـية، عـد ومـا ساسـية املرحلـة ـ ن ق املـرا الطلبة لدى ي الذا ناء وال

مــــن تكونــــت عينــــة ــــ ع ايرلنــــدا، ــــ س ـــ وا العمــــر ــــ ملتغ وفقــــا نــــاء ال مــــستو يـــ ى
ً

)٢٨٢٢ (
ن بــــ م اعمــــا اوح ــــ ت وطالبــــة، رطالبـــا

ً
مقيــــاس١٩ -١٢ وطبــــق مــــا "عــــام، تPERMA" ب وأشــــا ر،

ـــزأبــر وح ـــ و الـــسنة مــن مطـــرد ل ـــش مــنخفض الطـــالب لـــدى نــاء ال مـــستو ان ىالنتـــائج
ساســية عــد مــا املرحلــة مــن والعليــا املتوســطة قــد. الــسنوات نــاث ان النتــائج ــرت اظ كمــا
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ــــ أع ات ومــــستو املقيــــاس، مجــــاالت جميــــع ــــ ي الــــذا نــــاء ال مــــن اقــــل ات مــــستو ـــر مــــننأظ
والوحدة السلبية   .املشاعر

كوفـا  اركر و ونيميـك ـا الدي اسـة،  (Ladeka, Nemcek & Harcarikova, 2019)ىوأجـر رد
نيــــــةـــــدفت امل ســــــة باملد ن امللتحقــــــ الطلبــــــة لــــــدى ي الـــــذا نــــــاء ال مــــــستو ــــــ ع التعــــــرف ــــــ را ى

ـسدية ا عاقــات ذو باألطفـال اصـة نــاء. يا ال عـاد أ ن بــ العالقـة للطــالبوتحديــد ي الـذا
ســـلوفاكيا ـــ مـــن. والطالبــات اســـة الد عينـــة بواقـــع) ١٣٠(رتكونــت وطالبـــة، طالبــا

ً
طالبـــا) ٨٧(

ً

مقيــاس. طالبــة) ٤٣(و م علــ يBerne" نبــر"وطبــق الــذا نــاء لل النتــائج. املوحــد أبــر ت زوأشــا ر
ــــ نــــاث ولــــصا ي، الــــذا نــــاء ال بحالــــة يتعلــــق فيمــــا ن ــــس ا ن بــــ ق فــــر وجــــود ــــ عــــادوا ا

الــــسلبية ــــسدية: املقيــــاس ا ل املــــشا عــــد و لة، باملــــش الــــو عــــد ــــ. ُ ع الــــذكو حــــصل روقــــد
ي الذا التقييم عد و ياة، ا من ي يجا املوقف عد اع جات د ُمتوسط ُ   .ر

اسات الد استعراض    :السابقةرخالصة

الطلبـــة فئـــة لـــدى ي الـــذا نـــاء ال مـــستو الـــسابقة اســـات الد عـــض ىتناولـــت اتر صـــعو يذو
اســـــة كد عـــــام، ل ـــــش اصـــــة ا اجـــــات ا ذو والطلبـــــة رالـــــتعلم،  & Van Campion(ي

Santvoort, 2013 (عاقـة ذو الطلبـة لـدى نـاء ال مـستو تناولـت ـ يال اسـات. ى د بحـث ركمـا
والعمـــــر س ـــــ ل وفقـــــا ي الـــــذا نـــــاء ال مـــــستو اخـــــر

ً
ى اســـــةى  & Ladeka, Nemcek) رد

Harcarikova, 2019)،اسـة نـاء)Burke & Minton, 2019(رود ال اخـر اسـات د وتناولـت ى، ر
اســـــة كد ات ـــــ املتغ بـــــبعض وعالقتـــــھ ي نـــــاء ) Garaigordobil (2015 ,رالـــــذا ال تنولـــــت ـــــ ال

طــــر ا عوامــــل وعالقتــــھ ي ي. الــــذا ا ــــ الــــسلوك مــــستو اخــــر اســــات د ناقــــشت ىوقــــد ى ر
خزاعلــة اســة كد الــتعلم، ات صــعو ذو الطلبــة فئــة رلــدى اخـــر،)٢٠١٧(ي اســات د ىوناقــشت ر

اســـة كد ، اخــر ات ـــ بمتغ وعالقتـــھ ي ا ـــ رالــسلوك هللاى اب عبـــد اســـة)٢٠١٣ (والـــش ود ر،
والنجــادات ن ـان ذو) ٢٠١٤(امل لــدى ي ا ــ الــسلوك الــسلوكية املـشكالت تناولــت ــ يال

جتماعية بالكفاءة وعالقتھ التعلم ات   .صعو

ا مـــــع الـــــسابقة اســـــات الد ت ـــــشا لــــــدىرو ي ا ـــــ الـــــسلوك ـــــا تناول ـــــ ـــــا ا لبحـــــث
ـــــ تم و الـــــتعلم، ات صـــــعو ذو الطلبـــــة لـــــدى ي الـــــذا نـــــاء وال الـــــتعلم، ات صـــــعو ذو يالطلبـــــة ي

لـــدى ي ا ـــ بالـــسلوك وعالقتـــھ ي الـــذا نـــاء ال مـــستو اســـة د حـــاو بانـــھ ـــا ا ىالبحـــث رل
التعلم ات صعو ذوات اسات. الطالبات الد ناولھ ت لم   . السابقةرحيث

البحث ية    :من

للتعــرف ، ــ كمـا رة الظــا اسـة د ــ ع يقـوم الــذي تبـاطي، الوصــفي املـن اســتخدام رتـم ر
الطالبــــات مــــن عينــــة لــــدى مــــا بي والعالقـــة ي ا ــــ والــــسلوك ي الــــذا نــــاء ال مــــستو ـــ ىع

ا ا البحث ملوضوع ملالئمتھ نظرا الكرك منطقة التعلم ات صعو ذوات
ً

.   

حصائيةا ة    ملعا

باســــــــتخدام  البيانــــــــات وإدخــــــــال ــــــــا ترم جــــــــر العينــــــــة أفــــــــراد إجابــــــــات ــــــــغ تفر ىعــــــــد
للعلــــــــوم حــــــــصائية م الــــــــر برنــــــــامج باســــــــتخدام إحــــــــصائيا البيانــــــــات ــــــــة معا ثــــــــم اســــــــوب زا

التالية (SPSS) جتماعية حصائية ات املعا باستخدام    .وذلك
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نحرافات-١ و سابية ا ياملتوسطات والثا و السؤال عن لإلجابة ة لاملعيا   .ر

الثالثتم-٢ السؤال عن لإلجابة سو ب تباط ا معامالت مصفوفة ناستخراج   .ر

البحث   : مجتمع

ذو الطلبـــــة مـــــصادر غـــــرف ـــــ الت املـــــ الطالبـــــات جميـــــع مـــــن اســـــة الد مجتمـــــع يتكـــــو رن
ا منطقـــة يـــة تر ـــة مدير ـــ كوميـــة ا س املـــدا ـــ الـــتعلم، ات مـــنرصـــعو الـــصفوف ـــ لكـــرك،

سا( السادس وح للعـام)الثالث ـ، ا ن٢٠٢١-٢٠٢٠رالد عـدد بلـغ و طالبـة) ٥٠٠(،
الكرك،( ملنطقة والتعليم بية ال ة   ).٢٠٢٠مدير

البحث   :عينة

مـن اسـة الد عينـة الطلبــة) ١٠٠(رتكونـت مـصادر غـرف ـ الت املـ الطالبـات مـن طالبـة
الـــ ـــ الـــتعلم ات صـــعو مـــنيذو ـــ(صفوف سا الـــسادس ـــ وح ـــسبة)الثالـــث و ،)٢٠ (%

العشوائية قة بالطر ا اختيا تم اسة، الد مجتمع رمن   .ر

البحث تية :أدوات دوات استخدام تم البحث، داف أ   :ولتحقيق

أوال
ً

يمقياس:  الذا ناء ن (ال الباحث   )اعداد

طـــالع عــــد وذلـــك ي الـــذا نـــاء ال مقيـــاس ر تطـــو تـــم
ّ

س املقــــاي اســـات الد مـــن عـــدد ـــ رع
ـــ اســـة: و ـــو)Seligman, 2012(وRyff) (2007 ,رد وا وجـــود)٢٠١٨(، لعـــدم وذلـــك ،

الـتعلم ات صعو ذوات الطالبات لفئة ي الذا ناء ال تناولت ة شو م س مقيـاس. رمقاي نوتكـو
من ولية تھ بصو ي الذا ناء عاد) ٣٦(رال أ عة أ ع عت وتو رفقرة،   : ز

يجابيــــــة مــــــاسPositive emotion: املــــــشاعر با الفــــــرد فيــــــھ ــــــشعر الــــــذي املــــــدى ــــــ ع و
عـــــن فـــــراد ـــــا يخ ـــــ ال ة الـــــسا ــــ وغ ة الـــــسا املـــــشاعر مقـــــدار عكـــــس و والتـــــيقظ، ــــشاط روال ر
جـدا سـلبية ـ ا ـاج، ب و ة ثـا و ـب وا ر الـسر جـدا ايجابيـة مـن املـشاعر اوح ـ وت م، حيا
ً ً

ر و
والض ز   .يقنا

ن خـر مـع يجابيـة ـPositive relations with others: العالقات مع ذات عالقـات عكـس
ــــ ع ــــشتمل و ن، خــــر قبــــل مــــن والتقــــدير والــــدعم ــــب با الــــشعو ــــ إ ــــش و ن، خــــر رمــــع
والـــشعو ن لآلخـــر الـــدعم وتقـــديم الـــدعم، وتلقـــي ابط الـــر تلـــك ونوعيـــة جتماعيـــة ابط رالـــر و و

والس يرامبالرضا ما   .ع

ـــاSelf- Efficacy: الذاتيــةالكفــاءة ا ــ ع ــا ال ــشار ـــو لالســتجابة ــستخدم التــــي ات ــــا رامل
مـــــــن أي ســـــــلوك ـــــــا خالل ـــــــر يظ أكثـــــــر أو ن ــــصـــ تتــــضمن ــــ وال محــــددة اجتماعيــــة مواقــــف

املتفاعـــ شـــخاص مـــن أي لــسـلوك اســتجابة ن املتفــاعل ـــذاشـــــخاص يكـــو حيـــث ـــم مع نل
جتمــا القبــو يحقـق ل شـ و لفظـي غيـر أو لفظيـا   .لالسـلوك

يكـــوself-acceptance: الـــذاتلقبــو وان قيـــد، او شــرط ـــ غ مـــن لنفــسھ الفـــرد قبـــو ــ ع نو ل
ا ف السعادة يبلغ بان وجدير ياة ل ل ا وأنھ نفسھ، عن بالرضا شعو   .رلديھ
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ر الظـــــا ومـــــدى): ناملحكمـــــ(يصــــدق البحـــــث ـــــداف أل ومالئمتــــھ املقيـــــاس صـــــدق مـــــن للتأكــــد
ُّ

بلغــــوا ن املحكمـــ مــــن عـــدد ــــ ع املقيـــاس عــــرض تـــم ــــة، اللغو ا وســـالم الفقــــرات ِوضـــوح
ّ ّ)١٠ (

وتــــم دنيـــة، امعـــات ا ـــ بيـــة ال ليـــات ـــ ن العـــامل س التـــد يئـــة أعـــضاء مـــن ن ّمحكمـــ ر ر ِ
ّ

اتفــــاق محــــك لإلبقــــا%) ٨٠(ّاعتمـــاد إبــــداءمحكمـــا ـــــم ــ م طلـــب وقــــد ا، عــــديل أو الفقـــرة ــــ ع ِء
ُ

ــة اللغو الـصياغة حيـث مــن املقيـاس فقــرات ـ ــــــم اجــة: رأ وا ـة، اللغو والــسالمة الوضـوح،
أو معلومـــات أيـــة إبـــداء والبعـــد، املقيـــاس ـــ الفقـــرة انتمـــاء مـــدى ، ـــ املع وضـــوح التعـــديل، ــ إ

اق ــ ع نــاء و مناســبة، ــا ير ًعـديالت الفقــراتو معظــم ــ ــة لغو عــديالت إجــراء تـم م، ّاحــا

الفقرات لبعض وإضافة حذف   .وإجراء

الــداخ البنـاء ــق: صـدق طر عـن ـل ك واملقيــاس البعـد مـع الفقــرة تبـاط ا دالالت ّاسـتخرجت ر
املقياس مـن) ٣٠(عتطبيق الـتعلم، ات صـعو ذو الطلبـة مـصادر غرف طالبات من يطالبة

ا الد أفــــراد رخــــارج
جــــةّ الد مــــع الفقــــرة تبــــاط ا معــــامالت قــــيم وتراوحــــت املجتمــــع، وداخــــل رســــة ر

ن بـ مـا لية ال
ّ

ن)٠.٩٢-٠.٣٧( بـ مـا تراوحـت ـل ك باملقيـاس عـاد تبـاط ا ومعـامالت -٠.٩٧(ر،
ن). ٠.٩٨ بـــــ مــــا عـــــاد باأل الفقــــرة تبـــــاط ا معــــامالت تكـــــو). ٠.٩٦-٠.٣٥(روتراوحــــت أن نواعتمــــد

دا بالبعد الفقرة تباط ا داللةرقيمة مستو عند احصائيا ىلة
ً

)α=0.05.(  

ختبــــار ــــساق: ثبــــات معامــــل حــــساب تــــم حيــــث ي، الــــذا نــــاء ال مقيــــاس ثبــــات مــــن للتأكــــد
لغــت و الــداخ ــساق لال ألفــا نبــاخ كر معادلــة خــالل مــن للمقيــاس وثبــات)٠.٩٧(والــداخ ،

بلغ من). ٠.٩٣(عادة أع انت حيث مناسبة، ثبات معامالت   ). ٠.٦٠ (و

ختبار يح ت قة من: طر املكو املقياس تطبيق تم و عاد، أ عة ا نللمقياس   فقرة) ٣٦(ر

ذو الطلبـــــة لــــدى الــــسمة لقيــــاس اصــــة ا بيـــــة ال معلمــــات ــــم املقيــــــــاس ــــذا ل يواملــــستجيب
ــ ي كمـــا النفــ نــاء ال تفـــاع ا حالـــــــــة ــ ــــات جـــ الد عطــى و الــتعلم، ات رصــعو جـــةموافــق: ر ربد

ة ـ متوســطة)٥(كب جـة بد موافـق موافـق)٤(ر، موافــق)٣(، ـ غ ــشدة)٢(، موافـق ـ غ ،)١(،
املـرتبط تجـاه حالـة التقديرات عكس تم انـتو حيـث ، النفـ نـاء ال معـدل بانخفـاض

الفقــــــــــرات ناء باســــــــــت ي إيجـــــــــا اتجــــــــــاه ذات الفقــــــــــرات ) ٣،٦،٨،١٨،١٠،١٥،٢٦،٣١(جميـــــــــع
ســــل باتجــــاه جــــة. مــــصاغة الد تقــــسم وفيــــھ املــــدى اســــتخدام يــــتم املقيــــاس فقــــرات رولتفــــس

ن بـــ للفقـــرة ي ـــسا ا املتوســـط التـــ) ٥-١(حـــسب النحـــو ـــ ع ات مـــستو ثـــالث ـــ جـــةإ الد ، را
ن ن) ٢.٣٣-١(بــ بــ جــة والد مــنخفض، رمــستو ن) ٣.٦٦-٢.٣٤(ى بـــ جــة والد متوســط، رمــستو ى

مرتفع)٥-٣.٦٧(   .ىمستو

ثانيا
ً

ي:  ا السلوك ن(مقياس الباحث   )اعداد

اســـة كد اســات الد مــن عــدد ــ ع طــالع عـــد وذلــك ي ا ــ الــسلوك مقيــاس ر تطــو رتــم ر
ّ

 :
والنجــــــادات ن ـــــان وخزاعلـــــة)٢٠١٤(امل وأحمـــــد،)٢٠١٧(، ــــــو ر)٢٠١٨(وا تطــــــو تـــــم وقــــــد ،

س املقـاي لقلـة نظـرا املقيـاس
ً

ـ ال ة ـشو ذواترامل الطالبــات لفئـة ي ا ـ الـسلوك تناولـت
التعلم ات من. صعو عاد) ٣٠(نوتكو أ ثالثة ع عت وتو   : زفقرة،

ذاتbehavior The social factor of withdrawal: جتمـاالبعـد الطالبـة ة قـد ـ ا رـش
املختلفة سية املد شطة والزمالء املعلم مع واملشاركة التفاعل ع التعلم ات    رصعو
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النفــ ــbehavior Psychological factor of withdrawal :البعــد نفعاليــةع الــة ا
الطالبة ا عل يكو ال اتنواملزاجية صعو داخلذات سةالتعلم   راملد

يعابbehavior Educational factor of withdrawal: التعليمــــيالبعــــد اســــ ــــ ا ــــش و
سة املد والتعليمية التحصيلية مات امل التعلم ات صعو ذات الطالبة   .رومشاركة

ن املحكم ر الظا وضـوح: يصدق ومـدى البحـث ـداف أل ومالئمتـھ املقيـاس صـدق من للتأكد
ُّ

وســالم بلغــواالفقــرات ن املحكمــ مــن عــدد ــ ع املقيـــاس عــرض تــم ــة، اللغو ِا
ّ ن) ١٠(ّ ِمحكمـــ

ّ

محـك اعتمـاد وتـم دنية، امعات ا بية ال ليات ن العامل س التد يئة أعضاء ّمن ّ ر ر
فقــرات%) ٨٠(اتفــاق ــ ـــــــم أ إبــداء ـــــم م طلــب وقــد ا، عــديل أو الفقــرة ــ ع لإلبقــاء رمحكمــا ِ

ُ

ــــةاملقيـــاس اللغو الـــصياغة حيــــث التعــــديل،: مــــن ــــ إ اجــــة وا ـــة، اللغو والــــسالمة الوضــــوح،
ــا ير عـديالت أو معلومـات أيـة إبـداء والبعـد، املقيــاس ـ الفقـرة انتمـاء مـدى ، ـ املع ووضـوح
حـــذف وإجـــراء الفقـــرات معظـــم ــ ـــة لغو عـــديالت إجـــراء تــم م، احـــا اق ـــ ع نـــاء و ّمناســبة، ً

الفق لبعض   .راتوإضافة

الــداخ البنـاء ــق: صـدق طر عـن ـل ك واملقيــاس البعـد مـع الفقــرة تبـاط ا دالالت ّاسـتخرجت ر
املقياس مـن) ٣٠(عتطبيق الـتعلم، ات صـعو ذو الطلبـة مـصادر غرف طالبات من يطالبة

املجتمـع وداخــل اسـة الد أفـراد رخـارج
ليــة. ّ ال جـة الد مـع الفقــرة تبـاط ا معـامالت قــيم لغـت و

ّ
ر ر

نللمقيــــاس بــــ ن)٠.٨٧-٠.١٩(مــــا بــــ مــــا تراوحــــت عــــاد باأل الفقــــرة تبــــاط ا ومعــــامالت -٠.٣٠(ر،
ن). ٠.٨١ بــ للمقيــاس ليــة ال جــة بالد عــاد تبــاط معــامالت روتراوحــت وتــم)٠.٩٣-٠.٨٨(ر ،

داللة مستو عند إحصائيا دالة بالبعد الفقرة تباط ا قيمة تكو ان ىاعتماد ن
ً

  . )α = 0.05(ر

ختبــــار ــــساقل: ثبــــات معامــــل حــــساب تــــم ي، ا ــــ الــــسلوك مقيــــاس ثبــــات مــــن لتأكــــد
لغــت و الــداخ ــساق لال ألفــا نبــاخ كر معادلــة خــالل مــن للمقيــاس وثبــات)٠.٩١(والــداخ ،

قــد مــن،)٠.٩٠(بلــغعــادة ــ أع الثبــات معــامالت انــت حيــث مناســبة، ثبــات معــامالت ــ و
)٠.٦٠.(  

ختبــار يح تــ قــة مــنللمقيــا: طر املكــو املقيــاس تطبيــق ــتم و عــاد، أ عــة ا نس فقــرة) ٣٠(ر
ذو الطلبـــــة لــــدى الــــسمة لقيــــاس اصــــة ا بيـــــة ال معلمــــات ــــم املقيــــــــاس ــــذا ل يواملــــستجيب

ــــ ي كمــــا ي ا ــــ الــــسلوك تفــــاع ا حالـــــــــــة ــــ ـــــات جـــ الد عطــــى و الــــتعلم، ات رصــــعو موافــــق: ر
ة ـــــ كب جـــــة متوســـــطة)٥(ربد جـــــة بد موافـــــق موافـــــق)٤(ر، موافـــــق)٣(، ـــــ غ موافـــــق)٢(، ـــــ غ ،

اب)١(ــــشدة ـــــ معـــــدل بانخفـــــاض املــــرتبط تجـــــاه حالـــــة ـــــ التقــــديرات عكـــــس ـــــتم و ،
الفقــرات ناء باســت ي إيجــا اتجــاه ذات الفقــرات جميــع انــت حيــث ، ، ٣٠، ٢٢، ٤، ١١(النفــ

ســــل) ٢٨، ١٥ باتجــــاه اســــتخدام. مــــصاغة يــــتم املقيــــاس فقــــرات تقــــسمولتفــــس وفيــــھ املــــدى
ن بـــ للفقـــرة ي ـــسا ا املتوســـط حـــسب جـــة ،) ٥-١(رالد التـــا النحـــو ـــ ع ات مـــستو ثـــالث ـــ إ

ن بـــــــ جـــــــة ن) ٢.٣٣-١(رالد بـــــــ جـــــــة والد مــــــــنخفض، رمـــــــستو متوســــــــط،) ٣.٦٦-٢.٣٤(ى ىمـــــــستو
ن ب جة مرتفع ) ٥-٣.٦٧(روالد   .ىمستو
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ا ومناقش النتائج عرض
ّ

:  

بالسؤال املتعلقة ّالنتائج ّ ّ
لو اّ الطالبـات:ومناقش مـن عينـة لـدى ي الـذا نـاء ال مـستو ىمـا

حـــــساب تــــم الــــسؤال، ــــذا عــــن ولإلجابــــة الكــــرك؟ قــــصبة س مــــدا ــــ الــــتعلم ات صــــعو ّذوات ر
اســـة الد عينـــة ألفـــراد واملـــستو إلجابـــات ـــة املعيا نحرافـــات و ـــسابية ا راملتوســـطات ر

ّ ى ّ = ن(ّ
ال) ١٠٠ ناء ال مقياس عاد وأ فقرات دوعن وا ي، ذلك) ١(لذا   :يو

 )١(لجدو

ناء ال مقياس فقرات ع العينة أفراد ألداء واملستو ة املعيا نحرافات و سابية ا ىاملتوسطات ر ّ ّ

لية ال جة والد عاد و ي   ) . ١٠٠=ن(رالذا

نحراف  ىاملستو
 ياملعيار

املتوسط
ي سا  ا

الفقرة الرتبة رقم  ىمحتو
  الفقرة

ا ١ 2.13 1.461  منخفض تحصيل ي تد من الطالبة ل   ١٨ ت

د ٢ 2.11 1.286  منخفض و بحب ن خر مع الطالبة  ٣٢ وتتعامل

يــــاة ٣ 1.92 1.195 منخفض ا ان ترديــــد الطالبــــة ــــ ع الحظــــت
مع  نبدو

٣ 

ــــا ٤ 1.90 1.059 منخفض بوجود مــــستمتعة ــــا ا الطالبــــة تــــردد
سة  رباملد

١١ 

التقو ٤ 1.90 1.210 منخفض تمو ن خر ان  ١٣ نالطالبة

للتعلم ٤ 1.90 1.193 منخفض الطالبة حماس   ٣٠  حظ

أثنـاء ٧ 1.89 1.136 منخفض مـستمتعة ـا ا الطالبـة ع حظ
سة املد ا بواجبا ا  رقيام

١٢  

ــــــــــــشأن ٨ 1.75 1.104  منخفض متفائلــــــــــــة ــــــــــــا ا الطالبــــــــــــة تفيـــــــــــد
ُ

ا  مستقبل
٢٣  

يجابيةعد 1.94 1.044 منخفض  املشاعر

الطالبـــــــــة ١ 2.14 1.378 منخفض ســـــــــة املد ــــــــ ميـــــــــع ا رعامــــــــل
ام  باح

٢٨ 

مــصدر ٢ 2.02 1.197 منخفض أنــھ ــ ع ــا ملجتمع الطالبــة تنظــر
 مشكالت

٣١  

املناسـبات ٣ 1.98 1.295  منخفض املشاركة ا الطالبة تميل
  جتماعية

٣٣  

مــــــــشا ٤ 1.89 1.127  منخفض الطالبــــــــة ــــــــلتحــــــــاو ن خــــــــر ركة
سية املد  رشطة

١٩ 

ا ٥ 1.87 1.143 منخفض لوحد لوس ا ا الطالبة   ١٠ تميل
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نحراف  ىاملستو
 ياملعيار

املتوسط
ي سا  ا

الفقرة الرتبة رقم  ىمحتو
  الفقرة

ســــــــــــعادة ٦ 1.84 1.080  منخفض ــــــــــــ م ــــــــــــسا الطالبــــــــــــة ان ىار
ا  زمال

١٧ 

ا ٧ 1.74 939. منخفض مــــــــــــــصد تكــــــــــــــو ألن الطالبــــــــــــــة ــــــــــــــس
ً
ر ن

ن خر  لسعادة
٤  

عالقـــــــات ٨ 1.69 918.  منخفض الطالبـــــــة اجتماعيــــــــةتحـــــــتفظ
ميع ا مع ة  قو

٢ 

صــــــــــداقات ٨ 1.69 950. منخفض ن تكــــــــــو ــــــــــ الطالبــــــــــة تبــــــــــادر
 جديدة

١ 

ن 1.87 1.011 منخفض خر مع يجابية العالقات  عد

جيدا ١ 2.09 1.303 منخفض ا انا ام الطالبة عرف
ً

ِ ٢٤ 

لديـــــھ ٢ 1.91 1.240 منخفض ص كـــــ ا لنفـــــس الطالبـــــة تنظـــــر
الق نقاط من  وةالعديد

٣٦  

ا ٣ 1.90 1.243 منخفض نفس ر تطو الطالبة   ١٥ ترغب

ــــــــــ ٤ 1.85 967.  منخفض ــــــــــا فراغ أوقــــــــــات الطالبــــــــــة ــــــــــستغل
مفيدة  أعمال

٩  

ـــــــــــــ ٥ 1.83 1.173  منخفض تر ال ـــــــــــــا ا قرا أن الطالبـــــــــــــة رتـــــــــــــر ى
ن  خر

٢٦ 

تمام ٦ 1.80 1.101 منخفض با ا مال اء أ الطالبة زتتقبل  ٢٥ ر

ا ٧ 1.79 1.149 منخفض افعال لية مسؤ الطالبة  ٢٧ وتتحمل

عــــن ٨ 1.76 965. منخفض ـــ التعب ـــ ة صــــعو الطالبـــة تواجـــھ
سة املد ا ا رآ  ر

٨  

ا ٩ 1.73 1.081  منخفض بنفس ا ا قرا اتخاذ الطالبة  ١٤ رستطيع

ســــية ١٠ 1.71 1.094 منخفض املد ــــا واجبا بإنجــــاز الطالبــــة رتثــــق
ا  لوحد

٥ 

أوقـات ١١ 1.63 895. منخفض تنظيم ة صعو الطالبة تواجھ
اسة  رالد

١٦ 

الذاتية 1.83 1.215 منخفض الكفاءة  عد

ن ١ 2.32 1.435 منخفض خر تحدي الطالبة   ٢١ تقبل

النجاح ٢ 2.17 1.415  منخفض تحقيق الطالبة  ٣٥ لتحاو
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نحراف  ىاملستو
 ياملعيار

املتوسط
ي سا  ا

الفقرة الرتبة رقم  ىمحتو
  الفقرة

مقبو ٣ 1.97 1.291 منخفض ا ر مظ ان الطالبة لتر  ٣٤ ى

ــــــا ٤ 1.87 1.169 منخفض بزميال ا ــــــ كث ا نفــــــس الطالبــــــة تقــــــار
ً

ن
 املتفوقات

٦ 

إيجابية ٥ 1.86 1.146 منخفض نظرة ا لنفس الطالبة  ٢٢ تنظر

عنــــــــــدما ٦ 1.85 1.077 منخفض ا نفــــــــــس عــــــــــن الطالبــــــــــة ــــــــــ تر
ن خر مع ا  رتقا

٢٠ 

ــــشطة ٧ 1.83 1.223 منخفض ا ســـة مما عنـــد الطالبـــة رـــستمتع
 محببة

٧  

ن ٨ 1.80 1.128  منخفض خر من مقبولة ا نفس الطالبة  ٢٩ ىتر

الذات 1.91 1.039 منخفض قبو  لعد

ي 1.89 996. منخفض الذا ناء ال  مقياس

ــــــدو ا مــــــن عــــــن) ١(ليتـــــ اســــــة الد عينــــــة أفــــــراد إلجابـــــات ــــــسابية ا املتوســــــطات رأن
ّ ّ ّ

ن بـــــ مـــــا تراوحـــــت ي الـــــذا نـــــاء ال مقيـــــاس مـــــن) ٢.٣٢-١.٦٣(فقـــــرات بمـــــستو ـــــا خفض،ىوجميع
ن بــ عــاد لأل ــسابية ا املتوســطات املــشاعر)١.٩٤-١.٨٧(وتراوحــت عــد ــ و باملرتبــة وجــاء ،ّ

ي حسا بمتوسط ي)١.٩٤(يجابية حـسا بمتوسـط الـذات قبـو عد ثم ل، ا)١.٩١(ُ ـ اخ ثـم ،
ً

ي حـسا بمتوسـط الذاتيـة الكفـاءة مـنخفض،) ١.٨٥(عد بمـستو عـاد جميـع انـت ىحيـث
بلغ يوقد الـذا نـاء ال مقيـاس جات لـد ي ـسا ا معيـار) ١.٨٩(راملتوسط ) ٠.٩٩٦(يبـانحراف
مستو  ". منخفض"ىو

اسـة د نتـائج مـع اتفقـت قـد يجـة الن ـذه أن وجد ا إل التوصل تم ال النتائج ضوء رو
تـو ومي ـا نبو ي) Burke & Minton, 2019(ر الـذا نـاء ال مـستو انخفـاض ـ ا ت اشـا ـ ىوال ر

اســـــــــةلـــــــــدى د نتـــــــــائج مـــــــــع اتفقـــــــــت كمـــــــــا الـــــــــتعلم، ات صـــــــــعو ذوات ـــــــــامبيورالطالبـــــــــات نفـــــــــان
نـاء)Van Campion & Santvoort, 2013(تروسـانتفو ال مـستو انخفـاض ـ ا ت اشـا ـ ىال ر

كوفـــا اركر و ونيميـــك ـــا الدي اســـة د نتـــائج مـــع اتفقـــت كمـــا عاقـــة، ذو الطلبـــة لـــدى ي رالـــذا ي
Ladeka, Nemcek & Harcarikova, 2019) (ـ ع مـنخفض ي الـذا نـاء ال مـستو جـاء ىحيـث

ن س ا ن ب اختالف وجود مع ي، الذا ناء ال مستو عاد   . ىا

ذوات للطالبــــــــات التحــــــــصيلية جات الـــــــد انخفــــــــاض ـــــــ ا يجــــــــة الن ـــــــذه عــــــــز ان مكـــــــن رو ى ُ

فيــــــضعف ن، لــــــد يجابيــــــة املــــــشاعر مــــــستو انخفــــــاض ــــــ ا يــــــؤدي ـــا ممـــ الــــــتعلم، ات ىصــــــعو
تج ن ذلـكُحماس ـنعكس و سـية، املد الواجبـات أداء ـ مـاس ا عـدم ـشعر و اسة، الد راه نر

ـــن، تمـــو ال ن خـــر ان ـــشعر ف ســـة، املد ـــ ن خـــر الطلبـــة مـــع الطالبـــات عامـــل ـــ نع ن ر
عالقــــات بنــــاء وتجنــــب الــــود، وعــــدم الفتــــو ن خــــر الطلبــــة مــــع ن عــــامل ــــ ع غلــــب التــــا رو

اسـ يـضعف ممــا ـم، مع ئـةايجابيـة الب ـ الطالبــات التـاتمتاع و ســة مــستوراملد ىانخفـاض
ن لد ي الذا ناء   . ال
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للطالبــات حاضــنة ئــة ب وجــود عــدم ــ ا ي، الــذا نــاء ال مــستو انخفــاض الباحثــان عــز ىو و
النفــ الــدعم حيــث مــن ســية، املد ئــة الب ــ نــدماج مــن ن تمكــ الــتعلم، ات صــعو رذوات

امل ــادر قبــل مــن ــادةاملقــدم اجــل مــن ســية، املد ة دا و ، بــو ال شــاد ــاألخص و ســة، زد ر ر ر ير
ــن ودمج ن، خــر مــع ايجابيــة عالقــات نــاء و ن، بأنفــس ن ــشطةثقــ ا اجتماعيــةــ جماعيــة

العزلة من   .تخفف

ي الثـــا بالـــسؤال املتعلقـــة ّالنتــائج ّ ّ
ا مـــن:ومناقـــش عينـــة لـــدى ي ا ـــ الـــسلوك مـــستو ىمـــا

ذوات الكــركالطالبــات قــصبة س مــدا ــ الــتعلم ات تــم"رصــعو الــسؤال، ــذا عــن ولإلجابــة ّ؟

اسـة الد عينـة ألفـراد واملـستو إلجابـات ـة املعيا نحرافـات و ـسابية ا املتوسـطات رحساب ر
ّ ى ّ ّ

دو) ١٠٠= ن( وا ي، الذا ناء ال مقياس عاد وأ فقرات ذلك) ٢(لعن   :يو
  )٢(لجدو

نح و سابية ا ّاملتوسطات فقراتّ ع العينة أفراد ألداء واملستو ة املعيا ىرافات ر
لية ال جة والد عاد و ي ا السلوك   ) .١٠٠= ن(رمقياس

نحراف  ىاملستو
 ياملعيار

املتوسط
ي سا  ا

الفقرة الرتبة رقم  ىمحتو
  الفقرة

عـــــن 1 4.14  1.137  مرتفع بمعـــــز اللعـــــب ـــــ ا الطالبـــــة لتميــــل
ن  خر

١٠  

ن 2 4.12 1.200 مرتفع تكــــــــــو ـــــــــ ة صــــــــــعو الطالبـــــــــة تواجـــــــــھ
جديدة   صداقات

٣  

يحـــاو 3 4.11 1.127  مرتفع ص ـــ اي عـــن الطالبـــة تعــد لت
ا م اب   ق

١٤ 

ـــــــا 4 4.09 1.190 مرتفع وق معظـــــــم تقـــــــ الطالبـــــــة ان ىأر
وحيده  راملد

١ 

عنـــــد 4 4.09 1.129 مرتفع ـــــديث با تمـــــام ا الطالبـــــة ـــــر تظ
ُ

أقرا أحد ة  اؤر
١١ 

مــــــــع 6 4.02 1.371 مرتفع ام ـــــــ الطالبــــــــة ـــــــ ع يـــــــصعب
ا  اقرا

٢٠  

ابـداء 7 4.01 1.396  مرتفع الطالبة ـاتتجنب اللقـاءاترأ ـ
ماعية  ا

١٨  

الطالبة 8 3.99 1.453  مرتفع اءتتجنب الغر مع   ٢٧ التعامل

مـــــع 9 3.97 1.439  مرتفع صـــــداقات ن تكـــــو الطالبـــــة تتجنـــــب
ن   خر

٢٤ 

الطلبـة 9 3.97 1.306 رتفعم بمشاعر تمام الطالبة ر تظ
ُ

ن  خر
٢٢  
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ـــــــــــــــــشطة 11 3.96 1.363  مرتفع مــــــــــــــــن الطالبـــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــ ت
ماعية  ا

١٧ 

الطالبـــــة 12 3.80 1.407 مرتفع مـــــعتبـــــادر ـــــديث با البـــــدء ـــــ
ا  اقرا

٤  

جتما 4.02 1.201  مرتفع  البعد

الطالبة ١ 4.23 1.062  مرتفع صامتةتجلس ا  ١٢ مقعد

معظــــــــم ٢ 4.15 1.201 مرتفع مــــــــو ا الطالبــــــــة ــــــــ ع ــــــــر ليظ
 الوقت

٢  

ا ٣ 4.14 1.189  مرتفع نفس عن التعب الطالبة ع   ٥ يصعب

العيو ٤ 4.06 1.391  مرتفع ة مواج الطالبة  ٨ نتتجنب

عيــدة ٥ 3.99 1.367 مرتفع ا لوحــد لــوس ل الطالبــة تميــل
ن خر  عن

١٩ 

ن ٦ 3.97 1.367 مرتفع خر اء آ الطالبة  ٣٠ رتتقبل

ا ٧ 3.90 1.501  مرتفع بأجو الثقة عدم الطالبة ع ر   ٢٥ يظ

توجيــــــھ ٨ 3.65 1.513  متوسط عنــــــد امتعاضــــــا الطالبــــــة ــــــر تظ
ً

ا ل  النقد
٢٣ 

النف 4.01 1.236 مرتفع   البعد

ــــــــــــا ١ 4.25 1.077  مرتفع واجبا انجــــــــــــاز ــــــــــــ الطالبــــــــــــة دد ــــــــــــ ت
اس  يةرالد

٦ 

ــصة ٢ 4.23 1.145 مرتفع ا اثنـاء التـوتر الطالبـة ـ ع ـر يظ
اسية  رالد

٧ 

توجيـــــھ ٣ 4.21 1.209  مرتفع عنــــد جابــــة ــــ الطالبــــة دد ــــ ت
ا ل  السؤال

٩  

ـــشطة ٤ 4.13 1.089 مرتفع ـــ املـــشاركة الطالبـــة تتجنـــب
 الصفية

١٦  

ا ٥ 4.06 1.238  مرتفع تحصيل نتائج شأن الطالبة  ١٥ تتحمس

ا ٦ 4.02 1.356 مرتفع ميال منافسة الطالبة  ٢٩ زتتجنب

ـــــــــا ٧ 3.97 1.480 مرتفع م تطلـــــــــب عنــــــــدما الطالبـــــــــة تتلعــــــــثم
القراءة  املعلمة

٢١ 

ل ٨ 3.96 1.385 مرتفع ــــــــش الطــــــــابو عــــــــن الطالبــــــــة رتتــــــــأخر
 مستمر

٢٦ 

ـــــــــصص ٩ 3.74 1.522 مرتفع ا أوقـــــــــات ـــــــــ الطالبـــــــــة م ـــــــــ تل ٢٨ 
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اسية  رالد

غرفــــــــــــة ٩ 3.74 1.574 مرتفع مراجعــــــــــــة ــــــــــــ الطالبــــــــــــة دد ــــــــــــ ت
 املصادر

١٣  

التعليمي 4.03 1.181  مرتفع   البعد

ي 4.02 1.195  مرتفع ا السلوك   مقياس

ــــــدو ا مــــــن عــــــن) ٢(ليتـــــ اســــــة الد عينــــــة أفــــــراد إلجابـــــات ــــــسابية ا املتوســــــطات رأن
ّ ّ ّ

ن بـــــ مـــــا تراوحـــــت ي ا ـــــ الـــــسلوك مقيـــــاس املتوســــــطات)٤.٢٥-٣.٦٥(فقـــــرات وتراوحـــــت ،
ن بـــ عـــاد لأل ـــسابية ي)٤.٠٣-٤.٠١(ا حـــسا بمتوســـط التعليمـــي البعـــد ـــ و باملرتبـــة وجـــاء ،ّ

ي)٤.٠٣( حــــــسا بمتوســــــط جتمــــــا البعــــــد تلــــــوه و بمتوســــــط)٤.٠٢(، النفــــــ البعــــــد ثــــــم ،
ي جات)٤.٠١(حــسا لــد ي ــسا ا املتوســط بلــغ وقــد مرتفــع، بمــستو عــاد جميــع انــت و ر، ى

ي ا السلوك معيار) ٤.٠٢(مقياس مستو) ١.١٩٥(يبانحراف   ". مرتفع"ىو

اســــة د مــــع اتفقــــت قــــد يجــــة الن ــــذه أن وجــــد ــــا إل التوصــــل تــــم ــــ ال النتــــائج ضــــوء ــــ رو
اب،عبـدهللا لــدى) ٢٠١٣(والـش ي ا ـ الــسلوك ـ مرتفـع مــستو لوجـود توصـلت ــ ىوال

بالط نـــــة مقا الـــــتعلم ات صـــــعو نرطلبـــــة ـــــان امل اســـــة د يجـــــة ن مـــــع اتفقـــــت كمـــــا ن، العـــــادي رلبـــــة
طلبــة) ٢٠١٤(والنجـادات لـدى ي ا ـ الــسلوك مـن مرتفـع مــستو وجـود ـ ا ت اشــا ـ ىال ر

خزاعلــــة اســــة د نتـــــائج مــــع اتفقــــت كمــــا الــــتعلم، ات مـــــستو) ٢٠١٧(رصــــعو ــــ ا ت اشــــا ــــ ىوال ر
ول التعلم، ات صعو طلبة لدى جتما اب من ناثمرتفع   .  صا

عــز لــضعفوو الطالبــات، لــدى ي ا ــ الــسلوك مــن مرتفــع مــستو وجــود ىالباحثــان
يـؤدي ممـا املحـدد، بالوقـت سـية املد الواجبات انجاز ع ة القد وعدم التحصيلية، ن ا رقد ر ر
طلـــــــب مــــــن ــــــوف ا أن كمــــــا ، الـــــــصبا بالطــــــابو ام ــــــ ل وعــــــدم ســـــــة، املد عــــــن التــــــأخر ــــــ را ر

ــــــاملـــــساعدة ع ة القــــــد الـــــصعب مــــــن يجعـــــل املــــــصادر، معلمــــــة خـــــاص ل ــــــش و املعلمـــــة، رمــــــن
العالقــــــات مــــــن الطالبــــــات ب ــــــ فت والواجبــــــات، س الــــــدر ــــــم ف الــــــتعلم ات صــــــعو وطالبــــــات
ـــــــصة ا ـــــــ املـــــــشاركة ـــــــ ـــــــتم وال ـــــــم، مع م ـــــــ ت وال ن، العـــــــادي طفـــــــال مـــــــع جتماعيـــــــة

وتــ ن، العـادي الطلبــة منافـسة ا يجــذ وال ــل،الـصفية، ا ــا عل ـر ظ و ا، بنفــس ـا ثق ضعف
للعزلة   .وامليل

الثالــــــــث بالــــــــسؤال املتعلقــــــــة النتــــــــائج ّعــــــــرض ّ ّ
ا داللــــــــة " :ومناقــــــــش ذات عالقــــــــة توجــــــــد ــــــــل

ُ

داللــة مـــستو عنــد عينـــة) α≥٠.٠٥(ىإحــصائية لــدى ي ا ـــ والــسلوك ي الــذا نـــاء ال بيـــن
الكـــــرك؟ قـــــصبة ـــــ الــــــتعلم ات صـــــعو ذوات الطالبـــــات تــــــمو" مـــــن الـــــسؤال ـــــذا ـــــ ع ّلإلجابــــــة

دو وا ات، املتغ ن ب سو ب تباط ا معامل لاستخدام ن النتائج) ٣(ر يو
ّ

:  

  

  

  

  



مستوى الھناء الذاتي وعالقتھ بالسلوك االنسحابي لدى الطالبات ذوات 
 صعوبات التعلم

 

 نادر احمد محمد المطارنة
  د محمد إبراھیم السفاسة.أ

 

 

 

416 

 )٣(لجدو

ي ا والسلوك ي الذا ناء ال ن ب سو ب تباط ا معامل نقيم   ر

  املتغ
ناء ال مقياس

ي   الذا

السلوك  949.-*  رتباط مقياس
ي معامل ا

  التحديد
٠.٩٠  

داللة* مستو عند إحصائيا ىدال
ً

)٠.٠٥(  

دو  ا من حيـث) ٣(ليت ي ا ـ والـسلوك ي الـذا نـاء ال ن بـ عكـسية عالقـة وجـود
تبـــاط معامـــل تھ) -٠.٩٤٩(ربلـــغ ـــس مـــا يفـــسران مـــا فإ التـــا ـــ%) ٩٠(و و ما، عـــض مـــن

داللـــة مـــستو عنـــد احـــصائيا دالـــة ىقيمـــة
ً

)α=0.05(النتـــ ـــرت واظ ،
ّ

عكـــسية عالقـــة وجـــود ائج
ن بــ العالقــة تراوحــت حيــث ي، ا ــ الــسلوك عــاد ا وجميــع ي الــذا نــاء ال عــاد ا جميــع ن بـ

)٠.٩٥٨-٠.٨٩٤.(  

اســــة    د مــــع اتفقــــت قــــد يجــــة الن ــــذه أن وجــــد ــــا إل التوصــــل تــــم ــــ ال النتــــائج ضــــوء ــــ رو
)٢٠١٥, Garaigordobil (لـــ يرتفـــع الــذين الطلبـــة ان ـــ ا توصـــلت ــ الـــسعادةوال مـــستو م ىد

ي، ا ـ الـسلوك أقـل سـلوكية ل مـشا ـو يواج ي، الـذا ناء ـل،نوال موا لـد رتفـع و
جتماعية ات ا امل رمستو   . ى

ات صــــعو طالبــــات لــــدى ي ا ــــ الــــسلوك مــــستو تفــــاع ا أن ــــ إ يجــــة الن ــــذه عــــز ىو ر ى
الـــسلبية فـــالنظرة ي، الـــذا نـــاء بال ن شـــعو ـــ يـــؤثر ةرالـــتعلم، القـــد عـــدم والـــشعو رللـــذات، ر

ات صــعو ذوات خــصائص ترافــق ــ ال الــسلبية واملــشاعر جيــدة، ة بــصو الواجبــات انجــاز ــ رع
عوامـل ـا ل ايجابيـة، عالقـات بنـاء ـ ع ة القـد وعـدم جتماعيـة، العالقات وضعف رالتعلم،

يــنخف التــا و يــاة، ا عــن والرضــا ر، والــسر الــسعادة مــستو انخفــاض ــ ا وتــؤدي نى لــد ض
ي الذا ناء بال   .رالشعو

  :التوصيات
ي باآل يوصيان ن الباحث فإن الية، ا اسة الد ا إل توصلت ال النتائج إ نادا   :رواس

ات .١ صـــــــــعو ذو الطلبـــــــــة لفئـــــــــات شـــــــــادية إ بـــــــــرامج بنـــــــــاء ة ــــر يضـــــ ر الــــــــــتعلم،ور
الــــــسلوك مــــــستو وخفــــــض النفــــــ نــــــاء ال مــــــستو فــــــع ــــــ م ىملــــــساعد ى ر

ي   .ا
الت .٢ ة ذوورضــــر للطلبـــــة ــــة املوج ــــدمات ا ن لتحــــس اتي ســــ يخطــــيط

ي ا السلوك من للتخفيف التعلم ات   .صعو

مثــل .٣ الفئــة ــذه ل أخــر ات ــ متغ نــاو ت ــ ال اســات الد مــن ــد املز ىإجــراء ل : ر
عن ياة،الرضا جتماعيةا ات ا الذات، رامل ة النف، رادا  .الصمود
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املراجع   :قائمة

ســــليما يم، يوســــفابـــرا الواحـــد عبــــد اديميــــة). ٢٠١٠(. ن و النمائيــــة الــــتعلم ات صـــعو ــــ املرجــــع
نفعالية و جتماعية رة).  ٣ط(و ة: القا املصر نجلو  . دار

بطرس حافظ ا). ٢٠٠٨. (بطرس وعالج النفسية شر: عمان. املشكالت لل ة املس   .دار

خالــد أحمــد جت). ٢٠١٧. (خزاعلــة، اب ــ ــىمــستو الــتعلم ات صــعو ذو الطلبــة لــدى يمــا
ات ــــ املتغ عــــض ضــــوء ـــ م معلمــــ نظــــر ــــة وج مــــن ــــدة بر اســــاتمجلــــة. مدينـــة لــــيجرد ا

رة ز يةوا تجامعة:العر شرمجلس- الكو   . ٨٩ -٥٧،)١٦٧( ،٤٣ العلمي،ال

أســــــماء تالميــــــذ). ٢٠١٩. (خوجــــــة، لــــــدى عة الــــــشا الــــــسلوكية املــــــشكالت ــــــم ايذوأ ات لــــــتعلمصــــــعو
بتدائيـــة املرحلـــة ـــ املـــسيلة: اديميـــة واليـــة ابتـــدائيات بـــبعض ميدانيـــة اســـة مجلـــة. .رد

ــسانيةجتماعيــةالعلــوم ـــسانيةالعلــومليــة- املــسيلةبوضــيافمحمــدجامعــة:و
جتماعية،   .95 - 115. ،١ع،٩مجو

محمــد، ـــ فت نــاء ، ــو عـــصاموأحمــدا ــالق، ا ي). ٢٠١٨. (ســيدأحمـــدعبــد ا ـــ الــسلوك
ـــــ ا الد م بتحـــــصيل وعالقتـــــھ الـــــتعلم ات صـــــعو ذو رللتالميـــــذ النفـــــ. ي شـــــاد : رمجلـــــة

شمس ن ع ع-جامعة ، النف شاد   .٣٢٠ -٥٤،٢٧٧رمركز

مصطفى، إيمان ادكة، زاعلةرد أحمدوا ذو). ٢٠١٨. (، طفـال لدى جتماعية ات ا امل يمستو رى
الـــتعلم ات اتصـــعو ـــ املتغ عـــض ضــــوء ـــ دن ـــ للبحــــوث. راديميـــة قـــاء الز رمجلـــة

سانية اسات قاء: روالد الز مج-رجامعة العلمي، البحث   .٧٨ - ٦٤ ،١ع، ١٨عمادة

هللا ،عبد يح أيمن اب، يموالش إبـرا حمزة يم إبرا طلبـة). ٢٠١٣. (، لـدى التكيفيـة ـ غ ات الـسلو
املرحلـة ـ الـتعلم ات الثانيـةصـعو ـد إ يــة تر ـة مدير ـ الـدنيا امعــة. رساســية ا مجلـة

والنفــسية ــة بو ال اســات للد غــزة: رســالمية ســالمية امعــة العلمــي-ا البحــث نشــئو
العليا، اسات   .٢٦٨ - ٢٣٥،) ١(٢١روالد

عـــــادل هللامحمـــــد، ى). ٢٠٠١. (عبـــــد ا ـــــ الـــــسلوك العـــــاديو-مقيـــــاس طفـــــال ووذونطفـــــال
اصة ا رة). ٢ط(حتياجات القا الرشاد،   .دار

شام ن، ان الفتـاحامل وكعبـد ـ م ن حـس النجـادات، و الطلبـة). ٢٠١٤. (، لـدى الـسلوكية املـشكالت
ـــــــــــةيذو وج مــــــــــــن جتماعيـــــــــــة بالكفــــــــــــاءة ـــــــــــا وعالق ــــــتعلم الــــــ ات ن: صـــــــــــعو املعلمــــــــــــ نظــــــــــــر

قــــران ــــةالعلــــومــــردنيــــةاملجلــــة. و بو مــــوكعــــةجام:ال العلمــــي،البحــــثعمــــادة- ال
  .٥١٦ – ٥٠٣ ،٤ع،١٠مج

جيمس وكوفمان، دانيال ان، م). ٢٠٠٨(اال علـيم و ن العـادي غ طفال ـ: سيكولوجية مقدمـة
اصة ا بية محمد: ترجمة. ال عبدهللا ع: عمان. عادل والتو شر وال للطباعة الفكر   .زدار

  .دار الفكر: عمان) . ١ط. (ابات السلوكیة واالنفعالیةاالضطر). ٢٠٠٠(یحیي، خوله احمد 
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