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فاعمية استخداً التفكري االجيابي يف حتسني بعض وكوٌات سموك 
 االجناش االجتىاعي لدى طمبة اجلاوعة ذوى صعوبات التعمي.

 لــــــــــــرزوق قابيـــــــاد مـــــــنه د /                        حسو عبد الفتاح حسو الفهجري            أ . د / 

 مدرس بقسم العلوم الرتبوية والهفسية          رئيس قسم العلوم الرتبوية والهفسية    

 كلية الرتبية الهوعية  جامعة بهها                                                  

 :املستخمص  
ٓددت الدهتسد ددٞلدة هٚددٞل هددٛلعددسل  اوٚددٞلد ددالجيتدَلدهددال لرللد زمدد  ٛل ل  دد ل  دد للللللللل
ًلُ٘ تل و٘نلد دم زلد جالٌ اٛلهت٠لطوبٞلدجل ً ٞلذ٠ٗلصد ٘  تلدهدال وٍولٗ دتلنلُ٘دالاِٚدٞلللللل

ط هبددد تطلل لوٚدددٞلدهذل ٚدددٞلدهِ٘اٚدددٞل  ه   دددٞلده  ه دددٞولٗ دددتللل5طددد )طل ط هبددد ْلٗل7دهتسد دددٞلًدددّل 
ط )ل   ٢ٌٞلنشجيٚطولأمحتلزكٟ : اتدد :دألٗهٚٞ ده قوٚٞ الب سلدهقتسدتدخد الجيتَلدهب ح  ْل

ٜل  ًِد يلابددتلدقد همطولًقٚد فلدهدال لرللد زمد  ٛله دد )لللللل :صد ٘  تلدهدال وٍل ادتددللل دجل ً دٞلذٗ
دجل ً ددٞلًٗقٚدد فل ددو٘نلد دمدد زلد جالٌدد اٛله دد )لدجل ً ددٞل  اددتددلدهب ح دد ْطولٗداالٌددتتللللللللل

ٗ ددتل ِٚددالدهِالدد ٢ال   هٚددٞلدهدلُدد ًال ل  دد ل ددو٘نلللللللدهتسد ددٞلاوددٛلد ددِٔالتددبٕلدهال دد ٙ وللللل
لد دم زلد جالٌ اٛلهتٜلده  )لاِٚٞلدهتسد ٞلٗد الٌ دسل   هٚٞل ل ذلٝلد ال   ٞ.

دهلوٌ تلد  ال حٚٞ;لدهال لرللد زم  ٛول و٘نلد دم زلد جالٌ اٛولط )لدجل ً ٞلذٜٗلص ٘  تل
دهال وٍ.

Title: Effectiveness of the use of positive thinking in improving some of 
the components of social achievement behavior among university students 

with learning disabilities. 

Prof. Hassan Abdel Fattah Alphenjry           Dr. Nehad Marzouq kabil 

Abstract:  

The study aimed to investigate the effectiveness of using positive thinking 
in improving some of the components of social achievement behavior among 
university students with learning disabilities.The sample of the study 
consisted of (6) students at the Faculty of Specific Education in the third 
classes (2) males, (4) females.The researchers used Primary Mental Abilities 
Test (Prepared by: Ahmed Zaki), List of university students diagnosed with 
learning disabilities (Prepared by: Manal Abdul Khaliq), the measure of 
positive thinking for university students and the measure of social 
achievement behavior for university students (Prepared by: The 
researchers). The results showed the effectiveness of the program in 
improving the social achievement behavior of the students in the study 
sample and continuing the effectiveness of the follow-up period. 
Key words : Positive Thinking - Social Achievement Behavior - University 
Students with Learning Disabilities 

 وكدوة : 
ص ٘  تلدهال وٍلٓٛل حت٠ل ٣ تلدهذل ٚٞلدق صٞلدهد لً زدهدالحد لدتْلنوقدٛللللل

ٗنلشفلدهتسد  تلدجلتٙتلٗدجلتٙدتلأِد ولٗٙ جدذلٓدالدلد ٓالٌد َل هدٛللللللللٗد  ً لجتً 
أْلص ٘  تلدهال وٍلٓٛلًشلوٞلن  ُٛلًِٔ لكىلدألُظٌٞلدهال وٌٚٚدٞل ليٚدذلدٗيللل

لده  مل.
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ٗ ذدلُظ ُ ل هٛلأد ٚ تلدهبحسلده وٌٛل لٓالدلدجمل يلدمتلأْلٓالدلد  ٔدَ٘ل دتل للل
دجلددد ً ٛول ٌِٚددد لصددد ٘  تللنِ ٗهدددٕلٗدسد دددالٕل   ال  عدددٞل لً دحدددىلدهال ودددٍٚل بدددىل

ْلل–دهددال وٍلهددتٜلطدد )لدجل ً ددٞللل نِ ٗهالٔدد لدهقوٚددىلًددّللل- لحددتٗدلاوددٍلدهب ح دد 
دهتسد  تلح لإُٔل هٛلدتْلً زديلدهب ح  لخمالو  لح٘يلٗج٘دلص ٘  تلدهال وٍل

ل لدجل ً ٞل ِٔ نلد ؤٙتلٗد   سض.

صد ٘  تللٗذهمل  ه غٍلًّلأْلد ش ٓتدتلهتٜلط )لدجل ً ٞلنشرلل هٛلٗجد٘دلل
ن وٌٚٚدددٞل لٓدددالٖلد  حودددٞول قدددتل لحددداللدهب ح ددد ْلًدددّلخددد يلدهالدددتسٙ لدهِظددد ٜلل
ٗده ٌوٛل ٘ددلدهضحٞلدهِ  ٚٞلٗدهذل ٚٞلدق صٞلٗج٘دلط )لنِجي  لنقتٙ دنٍٔل

ل لٓالٖلد ٘ددل  ه غٍلًّلأْلً ال٘دٍٓلدهتسد ٛلِٙب٤ل القتٙ دتلا هٚٞ.

دهب ح ددد ْلأْل  غدددٍٔللده ددد )لٗجدددتللًٗدددّلخددد يلد  د بدددٞلادددّل ضدددتلشلدددؤ ١للللل
ٙ دددال ٚذلدهقددد د١ٝل   ٙقدددٞلصدددحٚحٞلٗ  غدددٍٔلٙ غدددىلأْلنلدددْ٘لد ًالح ُددد تلللللللل 

 ٍٔل لٙ ال ٚ ْ٘لاوٛلحتل ٘شلٍلدهال برللدهلالد  ٛلاٌد لٙ ٙدتٗدلأْلللللده ٌوٚٞلت ً٘ٙ 
ٙلالبددٖ٘ولكٌدد لأْل  دد لٓددالٖلده دد )ل لٙ ددال ٚذلدهذلكٚددضلطدد٘ديل ددذلٝلد  عدد ٝلل

ٗٙ وبدد٘دل ادد دٝلدهشدد  لأك دد لًددّللل ب ددتلُضددفل دد اٞل ددتٍٓل لٙ ددال٘ابْ٘لتدد٣ٚ ًلل
لً ٝ.

ٗ دد الط علاوددٛلدهتسد دد تلٗدهبحدد٘ةلده دد  قٞل ل دد يلصدد ٘  تلدهددال وٍل قددتلللل
دنغحلأْلُقدطلدهدتد ذلهادمد زلٓد٘لأحدتلدهضد  تلد ٌٚدضٝلهدال٠ٗلصد ٘  تلدهدال وٍوللللللللللل
دألً لدهالٜلٙ ببلشلدٍلًشد كىلدسد دٚٞل  ودٍٔلٙشد  ْٗل دءْلزً ١ٓدٍلده د دٙ للللللللل

ٛل  ددداْلد ٓالٌددد َل الٌِٚددٞلدهدددتد ذلهادمددد زلهدددت٠لٓدددالٖلده ٣دددٞلللأ غددىلًدددٍِٔولٗ  هالددد ه
ٙ دد اتٍٓلاوددٟلزٙدد دٝلصددتٗسلده ددو٘نلدالدمدد زٜلًددٍِٔللٗ  هالدد هٛلزمددبلد ٓالٌدد َللللللل
  دد ألأٗلدهالجي ٚددفلًددّلحددتٝلٓددالدلدهددِقطل لدالدمدد زلهددت٠لٓددالٖلده ٣ددٞ.ل    ٚددىولللللللل

لط.46ول3122

هٚ د اتلل  ه و٘نلد دم زٜلٙ بقٕلدد دذلددخودٛلهادمد زلزمدبلأْلٙلدْ٘لا هٚد للللللل
اوٛلصتٗسلده و٘نولٗهالق٘ٙٞلدهتد ذلدهتدخوٛلزمبلأْلٙػرللده  هبلًدّلده  ٙقدٞللل
دهدد لِٙظدد ل ٔدد ل هددٛلُ  ددٕلحٚددسلأْلداالقدد ددتلده  هددبلنالحدد٘يل هددٛلأ لدد سلٗدأل لدد سلل
نالحدد٘يل هدددٛلأ  ددد يولأٜلأُدددٕل ذدلنػدددرلتلط ٙقددٞلن لدددرللده  هدددبلدجلددد ً ٛلصددد حبللل

ذهدمل ٚ د اتٖلكد رلدل لزٙد دٝلللللص ٘ ٞلدهال وٍلًّلن لرلل و ل هدٛل زمد  ٛل داْلللل
لده و٘نلدالدم زٜلهتٕٙ.

ٗٓددالدلًدد لد ددذلدهب ح دد ْل هددٛل ِدد ١ل  ُدد ًال دد ٢ٍلاوددٛلدهددال لرللدالزمدد  ٛلٙ دد اتلل
ٓددالٖلده وبدددٞل لحٚددد نٍٔلدجل ً ٚدددٞلٗسم دددضٍٓلاوددٟلأْلٙلدددْ٘لدالدمددد زلٓددد٘ل حدددت٠للل

لزل نٍٔ.

 :وشكمة الدزاسة 
 لحٚددد ٝلده  هدددبل ْلدةٚددد ٝلدجل ً ٚدددٞلكٌ حودددٞلن وٌٚٚدددٞلشلددد لندددء رللكدددبرللللل

دجلدد ً ٛلهددٚ ل لح عدد ٖل قددمل ددىلٗ لً ددالقبوٞولٗذهددمل دد ل ٌوددٕلًددّل دد ظلل
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هوٌِ٘لدهشجيضٛلٗدهالءٓٚىل ِٔٞلد  دالقبىولٗ  هالد هٛل داْلدجملالٌدذل ل  دٞلًؤ  د نٕللللللل
لٙقذلاوٕٚلاب٤لد ٓالٌ َل  ه  )ل لٓالٖلد  حوٞلدة جٞلٗدة زلٞل لحٚ نٍٔ.

ِددد ل ذدلكددد ْلٓدددالدلده  هدددبلًدددّلذ٠ٗلصددد ٘  تلٓددالدل  هِ دددبٞلهو  هدددبلده ددد دٜل ٌددد ل  هل
دهدددال وٍولدالا  دددٞلدهددد لٙ دددالٌ لأصدددح  ٔ لٗ دددملده ددد دٙ ل لكدددىلً دحدددىلدهال ودددٍٚلدْٗلللل
دٓالٌدد َلخدد ظل ٔددالٖلده ٣ددٞولحٚددسلٙضددىلذٜٗلصدد ٘  تلدهددال وٍل هددٛلً حوددٞلدجل ً ددٞلٗٓدد٘للل
سمٌدددىلً دددٕلده تٙدددتلًدددّلد شدددل تلدهددد ل  ودددٕل لٙ دددال ٚذلً٘دجٔدددٞل دددتٙ تلدةٚددد ٝلللل

ٞول غ لاّلدهالحتٙ تلدهد ل  عدالٔ لاوٚدٕل ا  الدٕلٗٓدالدلًد لأتد سل هٚدٕلٓد دهٛل للللللللللدجل ً ٚ
ل.(Hadley, 2007, 13)دسد الٕلاّلص ٘  تلدهال وٍل لد  حوٞلدجل ً ٚٞ.ل

ًّٗلأٍٓلد شل تلدهد لٙ٘دجٔٔد لٓدؤ ١لده د )لدرم د ضلً دال٠٘لدهالحضدٚىلللللللل
اوددٟل قٚددمللدهتسد ددٛلدألًدد لدهددالٜلٙددؤدٜل هددٛلتدد ٘سٍٓل  الحبدد  لٗاددتَلدهقددتسٝلللللل

دهِ دد  ولٗدرم دد ضلً ددالٜ٘لدالدمدد زلهددتٍٙٔولٗ  هالدد هٛلاددتَلده عدد لاددّلً ددال٘دٍٓللل
لط.323ول3111دهالٜلٙؤدٜل تٗسٖل هٛل قتدٍُٔلده قٞل ءُ  ٍٔ.ل دهتٙبول

  العددد  ٞل هدددٛلأْلصددد ٘  تلدهدددال وٍلن دددالِ اللجدددض١دلكدددبرلدلًدددّلط  دددٞلده ددد دلللللل
ٔ لاوددٛل ٌددىللده قوٚددٞلٗن ددببلهددٕلدعدد  د  تلدُ   هٚددٞلٗن٘د قٚددٞلنددذلنل ضددٌ نللللل

تجيضٚالٕل ٚبتٗدل ُ د ُ لٙال دٍل  د١٘لدهال٘د دملدهشجيضدٛلٗد جالٌد اٛلٗدهتسد دٛ.لللللللل
لط.3118   مللول

ًّٗلِٓد لكد ْل  دتلًدّلد ٓالٌد َل ٔدالٖلده ٣دٞل لٓدالٖلد  حودٞلٗنالغدحلًشدلوٞلللللللللللل
ل-دهال  ؤ تلدهال هٚٞ;دهتسد ٞل ل

 ل[لًدد ل ًل ُٚددٞل  دد لدهددال لرللد زمدد  ٛلهددتٜلطدد )لدجل ً ددٞلذٜٗلصدد ٘  تللل
لدهال وٍلًّلخ يل  ُ ًال  ٢ٍلاوٛلد ذلدنٚ ٚ نٕ؟.

 3لً لًتٜلنء رلل   لدهال لرللد زم  ٛلهت٠لطد )لدجل ً دٞلذٜٗلصد ٘  تلللل]
ل؟.دهال وٍلاوٟلزٙ دٝل و٘نلد دم زلد جالٌ اٛلهتٍٙٔ

 4ٛلللللل هو دد )لل[لًدد لًددت٠لد ددالٌ دسلأ دد لدهدلُدد ًالاوددٟل ددو٘نلد دمدد زلد جالٌدد ا
 خ يل ذلٝلد ال   ٞ؟

  الدزاسة:أهداف 
لنٔتفلدهتسد ٞلدة هٚٞلدىل;

 .ٞ ً لنشجيٚطلده  )لذ٠ٗلص ٘  تلدهال وٍل  حوٞلدجل
 اددتددل  ُدد ًالهالٌِٚددٞلدهددال لرللد زمدد  ٛلهددتٜلطدد )لدجل ً ددٞلذٜٗلصدد ٘  تلللللل 

 دهال وٍ.
 دهال  فلاوٟل  اوٚٞلدهدلُ ًال لنٌِٚٞلدهال لرللد زم  ٛلهت٠لط )لدجل ً دٞلل

 ذٜٗلص ٘  تلدهال وٍ.
 اوٚددٞلدهدلُددد ًال ل  دد ل دددو٘نلد دمدد زلد جالٌددد اٛلهدددت٠للللدهال دد فلاودددٟلل  

 ط )لدجل ً ٞلذٜٗلص ٘  تلدهال وٍ.
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 .ٞ ً ل اتددلًقٚ فلهوال لرللد زم  ٛلٗده و٘نلد دم زٜله  )لدجل

 :أهىية الدزاسة 
ل:ٙوٛ  ٌٚ  دة هٚٞ دهتسد ٞ ن ٍٔ

 داددددٍلدهالضدددد٘سدتلدهِظ ٙددددٞلد  نب ددددٞل  دددد )لدجل ً ددددٞلذ٠ٗلصدددد ٘  تلدهددددال وٍل
جيٚضٍٔلٗده لمللنضيلحمىلُق شلٗخ فلحٚسلمللنِىلدةاللدألٗ د لًدّلللٗنش

 دهبحسلٗدهتسد ٞ.
 أْلده و٘نلد دم زٜلمللِٙىلد ٓالٌ َلدهل  ل لدهتسد  تلده   ٚدٞلهدتٜلطد )لللل

دجل ً ددٞلده دد دٙ ل شددلىلادد َلٗطدد )لدجل ً ددٞلذ٠ٗلصدد ٘  تلدهددال وٍل شددلىلللللللللل
 خ ظ.

 زلد جالٌدد اٛلهددتٜلطدد )لللنقددتٍٙلًق  دد لهوددال لرللد زمدد  ٛلٗ ددو٘نلد دمددللللل 
 دجل ً ٞ.

 .ٞٚنقتٍٙل  ُ ًالميلّلد  ال  دٝلًِٕل ل  يلدهتسد ٞلدة ه 
  ٌٚلًد  ال  دٝلًّلُال ٢الدهتسد ٞل ل ِ ١لأ ل سلجتٙتٝلهبح ٔ لاو. 

 :وصطمحات الدزاسة 
 :التفكري االجيابي 

طل ءُددٕلن٘ ددذلدهِ دد  ل لدهقددتسٝلاوددٟلً  جلددٞلد شددل تل225ول3117ٙ   ددٕل دد مل 
 ال٘جٕٚلًّل ِ ا تلاقوٚٞل ِد ١ٝلٗ   دالجيتدَلد دذلدنٚ ٚ تلدهقٚد دٝلدهالدنٚدٞلٗدهد للللللل

لنضٙتلًّل ًتددلده  دل  قالٕل لأدد٢ٕلٗ ٚ  نٕلٗأددسنٕله ٌوٚ تلدهال لرللهتٕٙ.

اوٟلإُٔل"لدهتسجٞلدهلوٚٞلده لسمضىلاوٚٔ لده  هبل لًقٚ فللٗٙ  فل ج د٢ًٚ 
ل هٚٞ"دهال لرللد زم  ٛلد  الجيتَل لدهتسد ٞلدة

 :السموك اإلجناشي 
ده ددو٘نلدالدمدد زٜل ءُددٕللJ.Crandall et al, 1960)ٙ دد فلك دُددتيلٗنخدد ْٗ 

ده ددو٘نلد ٘جددٕلذمدد٘ل قٚددملد  الح دد ْلأٗلدجالِدد )لدهدد   ل لدشلددتفلطلهالحقٚددملل
دهل  ١ٝل لده و٘نل لزلٞلده و٘نلطل لد ٘د دفلدهد لزمدبلأْلٙ بدمل ٚٔد لً د ٙرلللللللل

دهال ٘قلللل لطبٚ ٞلد ٘ فلط.

اوٟلإُٔل"لدهتسجٞلدهلوٚٞلده لسمضىلاوٚٔ لده  هبل لًقٚ فللٗٙ  فل ج د٢ًٚ 
ل و٘نلد دم زلد جالٌ اٛلد  الجيتَل لدهتسد ٞلدة هٚٞ"

 :طالب اجلاوعة ذوي صعوبات التعمي 

ٞل ٞل ا  ددالدهو ِدد ٍل ده٘طِٚددٞلد شددذلك طللIII-258Aول9::2  هضدد ٘  تلدهددال و
ٞلللللللل  ًدّلد عد  د  تلل صد ٘  تلدهدال وٍلهدت٠لطد )لدجل ً دٞل ءُٔد ل ٌ٘ادٞلًالب ِٙد

 د  دالٌ عل دكال د )لٗد دالجيتدَلًٔد سدتللل   ده لنالغحل لٗجد٘دلصد ٘  تلكدبرلٝللل

أْلذهدملٙ د٘دللل ٗٙ ذلض ده ٙ عٚٞو ٗد ٔ سدت ٗدهلال  ٞلٗدهال لرل ٗدهالحتةلٗدهق د١ٝ
. دجلٔ زلده ض لد  كضٜ خوى  ىل
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 مدزاسةاإلطاز الٍظسي ل: 
 صعوبات التعمي لدى طالب اجلاوعة: 

 ذدلُظ ُ ل هٛلأد ٚد تلدهبحدسلده وٌدٛل ل د يلصد ٘  تلدهدال وٍل اُِد لدمدتلأْللللللللل
ٓدالدلد ضد وحل ددتلُد يلحدداللٗد د لًددّلدهتسد دٞلهددت٠لخمالودفلده ٣دد تلده ٌ ٙدٞلًددّلللللللل
ً حوٞلسٙ ضلدألط  يل هٛلد  حوٞلده  ُ٘ٙدٞولٗذهدملاودٟلً دال٠٘ل تٙدتلد  ٔدَ٘للللللل

لش سلٗدهدلدًالد جيالو ٞلد قتًٞلشلالٖلده ٣ ت.ُٗ بٞلد ُال

 ٌِٚ لدمتلأْلًض وحلص ٘  تلدهدال وٍلهدت٠لطد )لد  حودٞلدجل ً ٚدٞلمللندالٍللللللل
دسد الٕل  هشلىلدهل  ولٗٓالدلٙ جذل هٛلأْلده تٙتلًدّلدألكد دميٚ لٗدهبد ح  ل لللل
  يلدهذل ٚٞلٗاوٍلدهِ  لٗدهذل ٚٞلدق صٞلزمتٗدلصد ٘ ٞل لنقبدىلٓدالدلد  ٔدَ٘للللل

 لِٙ ٜ٘لاوٕٚلًّلنِ   لغرللًِ قٛولحٚسلًدّلد  دوٍل دٕلد دذلدضلأْلده  هدبلللللل 
دجلددد ً ٛل دددتل ددد ٗزلً حودددٞلدكال ددد )لد ٔددد سدتلدأل   دددٚٞل لدهقددد د١ٝلٗدهلال  دددٞللللللل
ٗدةق ٢ملده ٙ عٚٞولٗ  ٗزلأٙغد لك  دٞلد  دحدىلدهٌِ ٢ٚدٞل لدهدال لرلول  لأُدٕل دتلللللللل

   لدالا  د تلدهال وٌٚٚدٞلللله٘حاللًؤخ دلأْل   لده  )لدجل ً ٚ لٙ  ُْ٘لًّ
دهدد لميلددّلأْلنِالٌددٛل هددٛلصدد ٘  تلدهددال وٍولٗدهالددٟلنالٌ ددىل لده  دد٘)ل لًدد دٝلأٗللللللل
أك  ولأٗل  رم  ضلنقتٙ دنٍٔل ٚٔ ولأٗلدرم د ضلً دت نٍٔلدهذلدكٌٚدٞولٗٓد٘لًد لللللل

لط3ول:311. لدة س ٛوٞٙٔتدل ض ٘  تلن وٍلأك دميٚ

   ٚدٞلدهد لنِ ٗهدالصد ٘  تللللل  لأْل لدتُٗٞلدألخرلٝلظٔ تل  د لدهتسد د تلدهلل
>ل:311>لدةد س ٛولل3111دسد دٞلكد لًدّل دهضٙد توللللللىدهال وٍلهت٠لط )لدجل ً ٞلً 

طولٗ ددتلنِ ٗهددالٓدددالٖللل3121ولدهددالٗٙ ل>لل:311>لزٙددتدْلٗابددتلدهدد دزقلوللل:311جدد )لد ولل
دهتسد دد تلُ ددبلدُالشدد سلٓددالٖلده ٣ددٞل لدجل ً ددٞلًٗشددل نٍٔل هددٛلج ُددبلحمدد ٗ تللل

لًش كىلٓالٖلده ٣ٞ.هالقتٍٙل  دًالةىل

ٞللل ٍلل ده٘طِٚدٞلد شدذلكٞلل ٗ دتلا  دالدهو ِد طللIII-258Aول9::2  هضد ٘  تلدهدال و
ٞلللللللل  ًدّلد عد  د  تلل صد ٘  تلدهدال وٍلهدت٠لطد )لدجل ً دٞل ءُٔد ل ٌ٘ادٞلًالب ِٙد

 د  دالٌ عل دكال د )لٗد دالجيتدَلًٔد سدتللل   ده لنالغحل لٗجد٘دلصد ٘  تلكدبرلٝللل

أْلذهدملٙ د٘دللل ٗٙ ذلض ده ٙ عٚٞو سدتٗد ٔ  ٗدهلال  ٞلٗدهال لرل ٗدهالحتةلٗدهق د١ٝ
ل. دجلٔ زلده ض لد  كضٜ خوى  ىل

 هدددٛلأْلل(Steven, John, George, 2011, 534)ٗٙشدددرلل دددالٚ ّلٗنخددد ْٗل
دع  د  تلدهق د١ٝلٗده لٙش سل هٚٔ لا دٝل   ٍل"ا  لدهق د١ٝ"لٓٛلدألك د لتدٚ٘ا للل

سلأك ددد لهدددت٠لطددد )لدجل ً دددٞلذ٠ٗلصددد ٘  تلدهدددال وٍولكٌددد لأتددد سل هدددٛلأْلدهدددالك٘
لا عٞل ع  د  تلدهق د١ٝلًق سُٞل  الُ ة.

ٗ ذدلُظ ُ ل هدٛلُ دبلدُالشد سلصد ٘  تلدهدال وٍلهدت٠لطد )لدجل ً دٞل اُِد لدمدتلللللللللللل
دجملو لده٘طينلدألً ٙلٛل لدسد ٞلط٘هٚدٞلٙدالك لأْلُ دبٞلده وبدٞلذٜٗلصد ٘  تلللللل
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ل3116اد َللل٪45.6 هٛلل:::2ا َل ٪22.5دهال وٍلد والحق ل  جل ً ٞل تلدسن  الًّل
ل.(Newman et al  , 2010).ل

ُٗالٚ ددٞلشلددالدلدهالضدٙددتله ددتدلذ٠ٗلصدد ٘  تلدهددال وٍلد وددالحق ل  جل ً دد تل دداْللللللل
ِٓ نلده تٙتلًّلدهالحتٙ تلده لن٘دجٕلٓالٖلده ٣دٞلحٚدسلزمدبلاودٟلده د )لذ٠ٗلللللل

ل-ص ٘  تلدهال وٍلأْلنلْ٘ل  دسٝلاوٛ;
لدهالء وٍلًذلد ال وب تلدألك دميٚٞلهوال وٍٚلده  هٛ.

لنال  ًىلًذلد الق سٓ ل ىللد ٔ سدتلدألك دميٚٞلد  ٢ٌٞ.نال وٍلكٚفل
لنال وٍلكٚ ٚٞلدهال  ًىلًذلد الق سٓ ل ىللد ٔ سدتلد جالٌ اٚٞلد ِ  بٞ.

نلدددْ٘ل ددد دسٝلاودددٛلنِظدددٍٚلٗ الٔددد لًدددّلأجدددىلده٘ ددد ١ل ددد   و٘)لًِٔددد ل لد ٘داٚدددتلل
ل.  (Heiman,2006: 56)د تدٝ.ل

  اإلجناشي عٍد ذوي صعوبات التعميالسموك: 
 ْلدهِ   لأٗلده شىل لأدد١لً لٙ٘كىل ىللده د دلًدّلًٔد َلًٌٔد لك ُدالنال ودمللللللل
 دد هِ٘دحٛلدهال وٌٚٚددٞلأٗلغرلٓدد ل قدد لٙال٘ ددفلاوددٟلده تٙددتلًددّلده ٘دًددىوله ددىلًددّلللللللل

أٌٓٔ لدد  ٚٞلده  د.

ٗٙ تلدهتد ذلًّلده ٘دًىلدأل   ٚٞلذدتلدهالء رلل لاٌوٚٞلدهال وٍولٗكوٌ لك ْل
ٞلد ال وٍلأٜلً    ندٕلاودٟلدهدال وٍلٗد ٓالٌد َل دٕولحٚدسلللللللزددتل  اوٚلٓالدلدهتد ذل ً٘ٙ 

أْلدهدددتد ذلهادمددد زلًضدددتسلالحدددتدةلنػدددرللكدددبرلل ل ضدددٚىلد دددال وٍول قدددتلٙػدددرللل
ولٗ تلٙلدْ٘لُقدطلدهدتد ذل دببلس د٘)لط هدبللللللل ٚ  وٕلًال ٘ ً ل  تً لدهتد ذلط هبً 

ًدّلللولٗٙد ٠لدهلد رلللأخ لأ ىلًِٕلًقتسٝلأ غىلًِٕلدم حً لذكٟل ٌِٚ لزم ىلط هبً 
دهذل ٘ٙ لأْل   سٝلدهتد  ٚٞلٓٛلً دؤهٚٞلد  وٌد ولٗ دتلأٗعدحالدألدهدٞلأْلده  ًدىللللللل
دشلدد َل ل  دد لدهتد  ٚددٞلهو دد )لٓدد٘لد  وددٍولٗأْلنددء رلٖلاوددٟلده دد )لٗ دمدد زٍٓلل

لط.3118ا ًىلٓ َل لميلّل  ٓوٕل ا ٚٞول

ُ٘د٘دللٗنالء  لكىلده  )ل  ة جٞل ىللدالدم زلأل ب )لًِٔ لأٍُٔلٙ ٙدتْٗلأْلٙلل
ُ جح ل لحمد ٗهالٍٔلٗهلدّلكدىلط هدبلٙالدء  ل تسجدٕلًال  ٗندٞول دب  لده د )لللللللللل
ٙ غبْ٘ل لدالدم زلًّلأجىلدهالػوبلاوٟلده ٘دًىلده ل دتلن دببلشلدٍلده شدىلً دىلللللل
ُقدددطلد ٔددد سدتلأٗل ودددٞلدقددددلٝلُٗقدددطلدهقدددتسٝلأٗلهغدددٚملده٘ ددداولأٜلأْلدة جدددٕللللللل

تلدأل دد فلدهددالٜلٙددؤ  ل لللهادمدد زلنالددء  ل دد الاضد١دتلده ددببٚٞلهوال ًٚدداللٗٓددٟلن ددلللللل
لده و٘نلدالدم ز٠.

لٗٙقَ٘ل و٘نلده  دلد ٘جٕلذم٘لدالدم زلاوٟل   ٞلأ   َ;للل
 .لدألٗيل;للد ٚىلده   ٜلهتٜلده  دلهادم ز
 .   ِلده  ُٛل;للدحالٌ يلده
 . ٔ لده  هسل;ل دسدنلده  دلهقٌٚٞلد ٌٔٞلده لٙقَ٘ل(Thomas, 2002, 6)ل

ًٗددّلِٓدد ل  ه  هددبلصدد حبلصدد ٘ ٞلدهددال وٍلنِقضددٕلًقً٘دد تلدالنٚدد ْل  الدمدد زللل
 ٔدد٘لٙال٘ ددذلده شددىل بددىلدهبددت١ل لد ٌٔددٞل القددىلدد  ٚالددٕلهادمدد زل الددءنٛلدهِالٚ ددٞللللللل
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خمٚبٞلألً يلده  هدبولًٗدذلنلد دسلد ٌٔد تلدهد لنِالٔدٛل  ه شدىلدمدتلأْلدهضد ٘ ٞلللللللللل
 نضدددلنء رلدل هٛلدأل ٘ألاوٛلحٚ ٝلده  هبلدجل ً ٚٞ.

 التفكري االجيابي: 
لًدهددال لرللٓدد٘لاٌوٚددٞلاقوٚددٞلً ددالٌ ٝل لنال٘ ددفلأٗلنِالٔددٛلًدد ددَلد ُ دد ْلحٚدد لل

حٚسلسمال ألد ُ  ْل هدٛلدهدال لرلل لك  دٞلًِد حٛلدةٚد ٝولٗ د ه بذلن٘جدتلأُد٘دعللللللللل
ًال ددتدٝلهوددال لرللً ددىلدهددال لرللدهِ  ددتلٗدهالددءًوٛلٗ دد٘قلد  دد  لٗده  دد يلٗدهددال لرللللللل

ال لرل.د زم  ٛل...دخللًّلأُ٘دعلده

ٗ  ٗيلدهتسد ٞلدة هٚٞل هقد ١لدهغد١٘لاودٟلدهدال لرللد زمد  ٛلحٚدسلٙ دالجيتَلللللللل
دهال لرللد زم  ٛل لده٘ الدة هٛلًذل ٣ تلًال دتدٝلٗ لً دحدىلاٌ ٙدٞلخمالو دٞللللل

لحٚسلدنغحلنء رلٝل لدسد  تلك رلٝ.

ٗدهال لرللد زم  ٛلٓ٘لد د ٖلاقودٛلٙغدذل لداالبد سٖلدأل لد سلٗدهلوٌد تلٗدهضد٘سلللللللل
صددىلد ُ دد ْل هددٛلدهٌِدد٘لٗدهال دد٘سلٗدهِ دد  ولحٚددسلأْلدهشددجيطلد زمدد  ٛلللللللدهدد لن٘

دد٢ٌددد لٙددد ٜلدجل ُدددبلد شددد قل لكدددىلد ٘د دددفل رلكدددضلً دددىلٓدددالدلدهشدددجيطلاودددٛللللل
 ,Wang). دجل٘دُبلدجلٚتٝل قملٗٙلْ٘لًقالِذل دءْلكدىلًد لسمدتةل دٚلْ٘لجٚدت.لللللل

Chang & Lai, 2012, 48) ل

٘ل سلٗ  هالد هٛلدجل دتول داذدللللحٚسلأْلط ٙقٞلدهال لرللنؤ  ل شلىلٗدعحلاوٛلدهشد 
  يلهملاقوملأُملًال بل اْلدألاض )لٗده غ تلنقبىلٓالٖلدةقٚقدٞلأًد ل ذدللل
ك ْلاقومل لح هدٞلدٓالٌد َلٗن كٚدضلًل دفل اُدملن دال ٚذلأْلنبقدٛل لح هدٞللللللللل

ل.(peale , 2006, 40)ُش  ل هٛلًتٜلط٘ٙى.ل

  ِتً لنلْ٘لاِدتنلدٗد دذلٗ ٘دادسلُ  دٚٞلٙلدْ٘لاِدتنلمحد فلأك د لٗط  دٞلللللللللل
كددددللٗٙلدددْ٘ل دسدكدددملأ غدددىول  لددد ل ذدلك ُدددالاضميالدددملٓ   دددٞل ددد لنلدددْ٘للأ

اِدتنلط  ددٞلٗٙال ددٕلن كٚددضنلٗدٓالٌ ًددملذمد٘لده ددوبٚ تل قددملٗنلددْ٘لدهِالٚ ددٞللل
لط.38ول3111ٟٓلدهالتٓ٘سل لدألدد١.ل ده قٛول

ٙددؤدٜلل(Khodagari,2004)كٌدد لأْلدالدسدنلدالزمدد  ٛلهوشجيضددٚٞلكٌدد لٙشددرللل
دنٚٞلهو  دلٗ  وٕلأك  لنقتٙ دلهالدندٕلٗندِجي  للل هٛلزٙ دٝلدهض  تلدالزم  ٚٞلدهال

ل  (In – Mirzaee, Ismail, Ibrahimi, 2014 , 229).        ًش كوٕل شلىلكبرل.

أْلد  القدتدتللل(Taylor et al, 2000, 99)ٗاوٛلص ٚتلأخ لٙد ٜلند ٙو٘سلٗنخد ْٗلللل
دق صددٞل دد ه  دلً ددىلدهال دد ؤيلٗدهشدد ٘سل  ه ددٚ  ٝلدهشجيضددٚٞلٓددٛلا٘دًددىلٗ  ٢ٚددٞلللل

ل.حٞلدهِ  ٚٞلٗدجل تٙٞلً ً هوض

 التفكري االجيابي وطالب اجلاوعة ذوي صعوبات التعمي: 
اوددٍلدهددِ  لدالزمدد  ٛلٓدد٘لدسد ددٞلدهظدد ٗفلٗدالجدد د١دتلدهدد لن دد ٍٓل لدزدٓدد سلللل

ل.(Gable& Haidt, 2005, 104 )دألدد١لدألً ىلهوِ فلٗدجلٌ ا تلٗد ؤ   ت.
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أْلده دددو٘نلل(Flay, Allred, Ordway, 2001, 76)ٗٙددد ٜل ددد ٜلٗنخددد ْٗل
دالزمددد  ٛلهدددٕلأٓدددتدفلاودددٛلً دددالٜ٘لده ددد دلٗدأل ددد ٝلٗد تس دددٞلٗدجملالٌدددذولٗنالغدددحلللل
أٓتد ٕلاوٛلً دالٜ٘لده د دل ل ا د ١لكدىل د دلده  صدٞلهدال وٍلٗل س دٞلده دو٘نلللللللللل

ولٗ ٔدددٍلأْلده ددد  دٝلٗدهِ ددد  لن ِدددٟلٗدجالٌ اٚدددً لٗا ط ٚدددً لٗ ل ٙدددً لد زمددد  ٛلً دٙدددً 
ٕولٗ  هال هٛل ادتددلتجيضدٚٞلنالٌالدذل د دد)لللللدهش ٘سل  ه ع لاّلُ  ملٗاّلً لن  و

لٗأخ قلمحٚتٝ.
 
 ٗج٘دلده قٞل دهل  ١ٝلدهالدنٚٞطلٗدجلٔتلده زًد لهالد٘هٛلد ٔد َلدهضد بٞلٗدهِ د  لللللل

. ٔٚ  
 .ٙال ٍل  هض ٞلدالزم  ٚٞل دهال  ؤيطلهوِ   ل لدة ع لٗد  القبى 
 ذمد٘لدألٓدتدفلٗاِدتلدهغد ٗسٝل اد دٝلن٘جٚدٕلً د سدتلدألٓدتدفل طٌدد٘ طلللللللللد  د   ٝلل

 ًّلأجىل قٚملدهِ   .
 اِدددتً لٙ ددد ُٛلًدددّلًشدددل تلٙ دددال ٚذلدهاللٚدددفلٗدهبدددت١لًدددّلجتٙدددتل د  ُٗدددٞطلللللل

ل  (Bayramoglu& Sahin, 2015, 155 )هالحقٚملدهِ   .لل

ًٗددّلِٓدد لميلددّلد  ددال  دٝلًددّلاوددٍلدهددِ  لدالزمدد  ٛلٗدهال وددٍٚلدهقدد ٢ٍلاوددٛللللللللل
ُق  لدهق٘ٝل لدهلوٚد تلٗدجل ً د تلحٚدسلأْلدهِظد َلدهال وٌٚدٛلدهدالٜلٙ د٘سلُقد  للللللللل
دهقد٘ٝلده  دٙددٞلهشدب  ِ لٙ دد اتٍٓلاودٛل دسدنل ددتسدنٍٔلدهشجيضدٚٞلهالحقٚددملٓددتفللللل

ل. (Shane,2006)أزلٛلٗٓ٘لخومل الٌذلًضدٓ لًّلأاغ ١لً ٣٘ه لًِٗال  .ل

أْلاوددٍلدهددِ  لل(Buck, Carr, Robertson, 2008, 34)ٗٙدد ٜل دد نلٗنخدد ْٗل
د زمدد  ٛلٙ كددضلاوددٛلزٙدد دٝلًشدد سكٞلده دد )ل لده ٌوٚددٞلدهال وٌٚٚددٞلٗٓددالدلٙ ددتللللللل
  دددٔ ً ل ل دددتل  ددد٘دتلدالدمددد زلٗ  ددد لدهال ودددٍٚلٗٙدددؤدٜل هدددٛلطددد )لً لددد ّٙلللللل

ه ٘ ددٞلٗٙددالػرللٗٙال دد٘سلُٗقددتٙ لٗ دد دسّٙلاوددٛلحددىلد شدد كىل لادد مللٙال ددٕلذمدد٘لد
ل   الٌ دس.

  ِدتً ل لميالودملط هددبلدجل ً دٞلده قدٞل لدألدد١ل    هٚددٞل ل د يلدهال وددٍٚلللللل
ده دد هٛل دداْلذهددملزم وددٕلٙشددمل ل تسنددٕلدألك دميٚددٞلهالحقٚددملدهِ دد  لحٚددسللللللللل
أتدد ستلدهتسد دد تلأْلدهل دد ١ٝلدهالدنٚددٞلنددؤ  لاوددٛلده ددو٘نلٗد  ددال   ٞلٗدهالحضددٚىلللل

دلسكضلاوٛلن لرلٖلًقتً ل  تَل تسنٕلاوٛلنِ ٚداللد ٔد َلللدهتسد ٛلحٚسلأْلده  دل ذ
 اْلذهملٙؤ  لاوٕٚل وب لسغٍلإُٔل تلميالوملد ٔ سدتلده زًٞلهالِ ٚداللٓدالٖلد ٌٔدٞلللل

ل.(Rees, 2015, 34) ِ   ولٗٓالدلٙؤ  ل تٗسٖلاوٛلدهالحضٚىلدهتسد ٛ.ل

لٗٓالدلٓ٘لً لٙ  ُٛلًِٕلطوبٞلدجل ً ٞلذ٠ٗلص ٘  تلدهال وٍلحٚسلاتَلده قدٞل ل
 ددددتسدنٍٔلدهشجيضدددددٚٞل  وددددٍٔلٙ ددددد ُْ٘لًددددّلًشددددد كىلاوددددٛلد  دددددال٠٘لده ددددد دٜللللل

  العدد  ٞل هددٛلً٘دجٔددٞلٓددؤ ١لده وبددٞل هددٛل ددتٙ تل  عددالٔ لاوددٍٚٔللللللٗدجلٌدد اٛ.
ول(Hadley, 2007, 13) اد  الٍٔول غد لادّلدهغدػ٘ لدهًٚ٘ٚدٞلهوحٚد ٝلدجل ً ٚدٞ.لللللللل
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تٗسٓ لدهِ  دددٞلادددّلً  ُددد نٍٔلًدددّلُقدددطل لد ٔددد سدتلد جالٌ اٚدددٞلدهددد ل ِدددذل دددلللللل
لده    تلد الب دهٞل ٍِٚٔلٗ  لدتخ ّٙ.

كٌ لأْلدهض٘سٝلدهالدنٚٞلهو  )لذ٠ٗلص ٘  تلدهال وٍلأ ىل زم  ٚٞلًّلأ  دٍُٔل
ده  دٙ لٗهالهمل اْلده  ىلذ٠ٗلص ٘  تلدهال وٍلٙضدىل هدٛلً حودٞلدهشدب )لٗٓد٘لللللل

ولٗاِددتً ل(Sarver, 2000, 35)ٙشدد  ل  ددتَلدألًدد ْولٗ لسمددذلَلذدنددٕلِٗٙالقغددٔ .للل
ٓؤ ١لده د )ل هدٛلدجل ً دٞل دأٍُلسمد ٗهْ٘ل خ د ١ل اد  الٍٔلٗادتَلدهلشدفلللللللللللٙضى

أِ لحٚسلشمشْ٘لأْلٙ الدلٍٓلأاغد ١ل٣ٚٓدٞلدهالدتسٙ لغدرلل د دسّٙلاودٛلدهتسد دٞلللللللل
 ,Lightner ) لختضضددٍٔولٗأْلأ دد دٍُٔل ددتلٙ الدددلٍُٗٔلًددّلده وبددٞلدهػش تدد .ل

Vaughan, Schulte& Trice , 2012, 145-146) 

 كةالدزاسات الساب: 
 دزاسات تٍاولت صعوبات التعمي لدى طالب اجلاوعة: 

ٗدهدد لٓددت ال هددٛلعددسلد خددال فل لل (Cole & Cawthon, 2015)دسد ددٞلل
ده ٘دًدددىلٗد   ٓددد تلدهِ  دددٚٞل ددد لطددد )لدجل ً دددٞلدهدددالّٙل ددد سٗدلدهلشدددفلادددّلللللل
 اددد  الٍٔل صددد ٘  تلدهدددال وٍطلٗدهدددالّٙلمللٙقددد سٗدلدهلشدددفلًٗددد لٓدددٛلده ٘دًدددىلدهددد لللل
ٗع ٔ لده وبٞلدهالّٙل  سٗدلدهلشفلاّل اد  الٍٔل لداالبد سٍٓولٗ دتلتد سنل لٓدالٖلللللل

جل ً ٞل لختضض تلخمالو ٞولٗ تل لد الجيتدَل ٌ٘اٞلط هب لًّلدل42دهتسد ٞل
ًٗقٚدد فلد  دد ٖلذمدد٘لطودددبللللل(SDS)ًقدد ٙٚ لٗٓددٛلًقٚدد فلحددملنق ٙدد لد ضددرلللللللل

ولٗ دتل لاٌدىلًق  ودٞلتدبٕللللل(RSDS)ًٗقٚد فلدال ضد  لدهدالدنٛللللل(ATRA)دال  ًٞل
ًّلٓؤ ١لده  )ولٗنشرللدهِال ٢الدخدال فلكدبرلل لللل26د ٚقٞلًذلل41ًِظٌٞل تٝل
 دد لده دد ٙق لٗك ُددالِٓدد نلن دد ٞلا٘دًددىلخ صددٞل  ه وبددٞللتٗد   ٓدد ده ٘دًددىل

لدهالّٙل  سٗدلدهلشفلدهالدنٛلاّل ا  الٍٔ.

ٗدهدد لٓددت ال هددٛلنقٚددٍٚلدق دد لد الٌددىللللل(May & Stone, 2014)دسد ددٞل
هوض٘سٝلدهٌِ ٚٞل لدألدد١لدألك دميٛله  )لدجل ً ٞلذٜٗلص ٘  تلدهال وٍولٗ دتلل

ٗلل:3ط هبل ل2:ت سنل لدهتسد ٞل ًدّلده د دٙ طولٗ دتللللل73ًّلذٜٗلص ٘  تلدهدال وٍل
هوػٞلدالدموٚضٙٞولٗ دتللل(ACT)ٗدخالب سلل(GRE) لد الجيتدَلدخالب سلد ٔ َلدهو ظٚٞل

أتدد ستلدهِالدد ٢ال هددٛلاددتَلٗجدد٘دلدخددال فلجدد٘ٓ ٜل دد لدجملٌدد٘اال ل ٌٚدد لاددتدلأْللللللللل
ل.ده  )لذ٠ٗلص ٘  تلدهال وٍلأخالٗدلًضٙتدلًّلده٘ ال ل  د١ٝلن وٌٚ تلد خالب س

ٗدهد لٓددت ال هددٛلً   دٞل هددٛلأٜلًددتٜلميلددّلللل(Kane & Roy, 2013)دسد دٞلل
ل886دهالِبددؤل ضدد ٘  تلدهددال وٍلهددت٠لطدد )لدجل ً ددٞولٗ ددتلتدد سنل لٓددالٖلدهتسد ددٞلللللل

 هدٛللل3122ط هبلأكٌو٘دلدًالح ْلنقٍٚٚلص ٘  تلدهال وٍلاوٛلد ُذلُدالًدّلُٙ٘ٚد٘لللل
لهقددتسنٍٔلاوددٛللولٗ ددتل ليددذلدهبٚ ُدد تلًددّلخدد يلنضدد٘سدتلد بحدد٘  للل3123ًدد ٙ٘ل

أ ددد٣وٞلادددّلل7دهِ ددد  ل لدهلوٚدددٞل ده  اوٚدددٞلدهالدنٚدددٞلدألك دميٚدددٞطلحٚدددسل لطددد  لل
دسج تلاودٛلدأل دىولٗذهدملهٚدالٍلللللل4ص ٘  تلدهال وٍلٗ لدخالٚ سلدهالّٙلحضو٘دلاوٛل
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نقوٚددىلٓدد ًطلدق ددءولٗ ددتلأتدد ستلدهِالدد ٢ال هددٛل ًل ُٚددٞلدهالِبددؤل ضدد ٘  تلدهددال وٍلللل
لهت٠لط )لدجل ً ٞ.

ٞل أاغ ١ ٗاٛ ًت٠ اوٟ دهال  فطلٗده لٓت ال هٛل3121لودهالٗٙ دسد ٞل   ٣ٚٓد

ٝل دهالدتسٙ ل ٍل صد ٘  تل  ظد ٓ  ٞل طد )ل هدت٠ل دهدال و ٞل ,  د ٘دل د ودمللج ً د  ٗح جد

 شلٍ د ِ  بٞ دهب٣ٚٞ ٗطبٚ ٞ ,ً  ُتٝ ج ً ٚٞ   دًا دهال وٍ ص ٘  ت ذٜٗ ده  )

لاِٚددٞولٗ ددتلنلُ٘ددالٗدقدددلٝ , ده وٌٚددٞ ٗده نبددٞ ,ده وٌددٛ دهالجيضددطل دد خال ف
 ًشد سنل أ دال ذل ,أ دال ذل  دهدالك٘سل ًّ دهالتسٙ  ٣ٚٓٞ أاغ ١ ًّطل391ًّ لدهتسد ٞ

ٞلولٗ دتلد دالجيتَلدهب حدسلللل)ً د اتل أ دال ذل ٞل نقدتٙ ل د دالب ُ  نسد١   القضد ١ل خ صد

ولٗ ددتلأظٔدد تلدهِالدد ٢الٗجدد٘دلٗاددٛلهددت٠لأاغدد ١ل٣ٚٓددٞلدهالددتسٙ ل  جل ً ددٞللللللده ِٚددٞ
هٛل د دًالً د ُتٝللل ظ ٓ ٝلص ٘  تلدهال وٍل لدجل ً ٞلٗأْلٓؤ ١لده وبٞلع جٞل 

لن  اتٍٓلاوٛلدهتسد ٞل لدجل ً ٞ.

طلٗدهدد لٓددت ال هددٛلعددسلًددتٜل  اوٚددٞل دد دًال ستدد دٜلللللل:311دسد ددٞلدةدد س ٛل ل
ُ  ددٛلهالح دد لدد  ٚددٞلدالدمدد زلدألكدد دميٛلهددت٠لطدد )لدجل ً ددٞلذ٠ٗلصدد ٘  تللللل

ط هبدد لًددّلذٜٗلصدد ٘  تللل71دهددال وٍلدألك دميٚددٞولٗ ددتلنلُ٘ددالاِٚددٞلدهتسد ددٞلًددّلللل
 دميٚددٞل    حوددٞلدجل ً ٚددٞولٗ ددتلد ددالجيتَلدهب حددسلًقٚدد فلصدد ٘  تلللدهددال وٍلدألك

لدهال وٍلدألك دميٚٞولٗ تلأت ستلُال ٢الدهتسد ٞل هٛل   هٚٞلدهدلُ ًا.

 دزاسات تٍاولت التفكري االجيابي لدى طالب اجلاوعة: 
طلٗدهدد لٓددت ال هددٛلعددسلأ دد ل  دد لدهددال لرللد زمدد  ٛللل3125دقدد٘هٛل لٞدسد دد

اوددٟلًٔدد سدتلدختدد ذلدهقدد دسلًٗ ددال٠٘لده ٌدد٘ لدألكدد دميٛلهددتٜلط هبدد تلدجل ً ددٞلللل
ل25ط هبددٞلًالددءخ ٝلدسد ددٚ ل لل38د الددءخ دتلدسد ددٚ ولٗ ددتلنلُ٘ددالاِٚددٞلدهتسد ددٞلًددّللللل

 نددددىل ٌ٘اددددٞلعدددد   ٞطولٗ ددددتل لد ددددالجيتدَلدخالبدددد سلكل24 ٌ٘اددددٞل  ٙبٚددددٞول
هوددالك ١لًٗقٚدد فلًٔدد سدتلدختدد ذلدهقدد دسولًٗقٚدد فلده ٌدد٘ لدألكدد دميٛلًٗقٚدد فللل
دهال لرللد زم  ٛلٗدخالب سل ضدٚىلدهق٘دادتلدهِح٘ٙدٞلٗ  ُد ًالدهدال لرللد زمد  ٛوللللللل

لٗ تلن٘صوالدهِال ٢ال هٛل   هٚٞلدهدلُ ًا.

طلٗدهددد لٓدددت ال هدددٛلنِشدددٚملد ِ ادددٞلدهِ  دددٚٞلهالٌِٚدددٞللللل3124دسد دددٞلاضددد ٘سل ل
لرللد زمدد  ٛلٗخ دد ل وددملدهالددتسٙ لهددت٠لده  هبدد تلد  وٌدد تلتدد بٞللًٔدد سدتلدهددال 

ط هبدٞلً وٌدٞل لوٚدٞلدهبِد تلللللل33ده و  ٞلٗد جالٌ عولٗ تلنلُ٘الاِٚٞلدهتسد ٞلًّل
ج ً دددٞلاددد لسلددد ولٗ لد دددالجيتدَلادددتٝلأدٗدتلهوقٚددد فلٓدددٛل دخالبددد سلدهدددال لرلللللللللل

سد ددٞطولد زمدد  ٛولًقٚدد فلدهددال لرللد زمدد  ٛولًقٚدد فل وددملدهالددتسٙ ول  ُدد ًالدهتللل
ٗ تلن٘صوالدهِال ٢ال هٛل   هٚٞلدهدلُ ًال لنٌِٚٞلدهال لرللد زم  ٛلٗخ  ل ومل

لدهالتسٙ .

ٟل دهال د فل  ىلطلٗدهد لٓدت اللل3123دسد دٞلاودٛل لل ٞل اود ٞل ده   د   د ل د سنب طٚد

 سٙ ضل  ٍ ط هب ت هت٠ هوشجيضٚٞ دهلدل٠ دقٌ ٞ ٗده ٘دًى دالزم  ٛ دهال لرل
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ّل دهتسد ٞ اِٚٞ ٗنلُ٘ا ده  ٘دٙٞو   ٚٞده     ٌولٞ دجل٘ف ظ ً ٞ دألط  ي  ) ًد

ٞل ( 572 ّل ط هبد ٞل ٗد دالجيتًال خمالو دٞوللً دال٘ٙ تل دألط د يل سٙد ضل ًد  دهب ح د

ٞل دألدٗدت ٛل دهدال لرلل ًقٚد فل :دهال هٚد ٞل دهب ح دٞول / ادتددل دالزمد    ده ٘دًدىل ٗ  ٢ٌد

ٜل ك٘ ال ل اتدد هوشجيضٚٞ دهلدل٠ دقٌ ٞ ل (Costa & Macree 1992) ًٗد ك 
ٞل ٗن٘صدوال دألُضد سٜول  دتسل ٗن  ٙدبل ٍل دهتسد د ٞل دهِالد ٢ال ألٓد ٞل ٗجد٘دل :دهال هٚد  ا  د

 د ُب دد طٚٞو :دهال هٚددٞ دهشجيضددٚٞ ٗا٘دًددى دالزمدد  ٛ دهددال لرل  دد لدسنب طٚددٞ

ٞل ٗد قب٘هٚدٞول دقدلٝو اوٟ ٗد ُ ال   ٞل ك ُدال  ٌِٚد ل دهغدٌرلول ٗٙقظد ٞل ده   د ل دوبٚ
ل.ٗده ض  ٚٞ دالزم  ٛ دهال لرل   

ٗدهد لٓدت ال هدٛلً   دٞلدأل د سلدالزم  ٚدٞلللللللل(Shessel & Reiff, 1999 )دسد دٞلل
ٗده ددوبٚٞلاوددٟلحٚدد ٝلدهبدد هػ لذٜٗلصدد ٘  تلدهددال وٍلُالٚ ددٞل ادد  الٍٔولٗ ددتلع دداللل

ٞلل ٝلل ٓدالٖلدهتسد د ّللللللل25يل  د س)لدةٚد  صد ٘  تلل  د دلًدّلدهبد هػ لدهدالّٙلٙ د ُْ٘لًد
ٗ تل ليدذلد  وً٘د تلًدّلخد يلد قد   تلده  دٙدٞلد  ال٘حدٞلًدذلأ د ددلللللللللل . دهال وٍل
ٗأتد ستلدهِالد ٢اللل اوٟلحدتل د٘د١لل دت  سلدالزم  ٚٞلٗده وبٚٞ دهتسد ٞ ٗع ا ِٞوده ٚ

 هددٛلأْلصدد ٘ ٞلدهددال وٍلج وددالٓددؤ ١لدأل دد ددلذٗلتجيضددٚٞلأ غددىلٗأ ددٜ٘لٗأك دد لللللللللل
ً ُٗٞل ٌِٚ لأ  لتلدالا  دٞل  ه دوبلاودٍٚٔل لحٚد نٍٔلحٚدسلج ودالٍٔلٙ د ُْ٘لًدّللللللللل

لده ضهٞلد جالٌ اٚٞلكٌ لأ  تلاوٟلصحالٍٔلدهِ  ٚٞ.

 يكة واالجساءات:الطس 
 :وٍوخ الدزاسة 

 االٌتتلدهتسد ٞلاوٟل  دالجيتدَلد دِٔالتدبٕلدهال د ٙ لذٜلدجملٌ٘ادٞلده٘دحدتٝوللللللل
حٚددسل دد َلدهب ح دد ْل ال بٚددملدهدلُدد ًالدقدد ظل  هتسد ددٞلٗدهقدد ٢ٍلاوددٟلد ددالجيتدَلل
د ذلدنٚ ٚ تلدهال لرللد زم  ٛلٗذهمل ٔدتفلً   دٞلأ د لٓدالدلدهدلُد ًال لنٌِٚدٞللللللل

د جالٌد اٛلهددت٠لطدد )لدجل ً دٞلذٜٗلصدد ٘  تلدهدال وٍلًددّلخدد يلللل دو٘نلد دمدد زلل
لدهقٚ فلدهقبوٛلٗدهب ت٠.

 العيٍة: 
  :العيٍة االستطالعية 

ط هددبلٗط هبددٞللل41ٗك ُددالنٔددتفل ىللنقددِ لأدٗدتلدهتسد ددٞولٗ ددتلنلُ٘ددالًددّلللللل
  ه   ٞلده  ه ٞلٗده د  ٞلختضطلدهذل ٚٞلد ٘ ٚقٚٞلسٙ ضلدألط  يل لوٚٞلدهذل ٚٞل

لطلا َ.33ل-ل31ظ ً ٞل ِٔ للولحٚسلك ْلده ٌ لدهضًينلٙذلدٗ ل  ل دهِ٘اٚٞل

  :العيٍة الٍوائية 

ٞللللل41  وددالاِٚددٞلدهتسد ددٞل ل لل لطلط هبددً لٗط هبددٞل  ه   ددٞلده  ه ددٞل لوٚددٞلدهذل ٚدد
ٗهالحتٙددتلده دد )لذٜٗلصدد ٘  تلدهددال وٍلدنبددذلللللل  ددٍلدهذل ٚددٞلد ٘ ددٚقٚٞولللدهِ٘اٚددٞ
ل:اتدًدلًّلدق ٘دتلكٌ لٙوٛل ْدهب ح 

 َلدهب ح  ْل ال بٚملدخالب سلأمحتلزكٟلص حللهوقدتسدتلده قوٚدٞلاودٛليٚدذللللل  
طدد )لده   ددٞلده  ه ددٞلتدد بٞلدهذل ٚددٞلد ٘ ددٚقٚٞولٗ لدخالٚدد سلًددّلك ُددالُ ددبٞللل

 .32ٗك ْلاتدٍٓلل211ذك ١ٍٓلداوٛلًّل
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 دددالد ق سُدددٞل ددد لدسجدددٞلده  هدددبلًٗ دددال٠٘ل ضدددٚوٕولٗذهدددمل ددد ه ج٘عل ىلللللللللل 
دهتسد ددٚٞلده دد  قٞل لد دد٘ددلدهذل ٘ٙددٞلحٚددسل للنقددتٙ دتلدهِ دد  لخدد يلدألادد٘دَ

دخالٚ سلًّلحضو٘دلاوٛلنقتٙ لجٚتل ء دىلٗ دالهملأصدبحالده ِٚدٞلًلُ٘دٞلًدّللللللل
 .ط )ل25

 لن بٚمل  ٢ٌٞلنشجيٚطلطد )لدجل ً دٞلذٜٗلصد ٘  تلدهدال وٍول ادتددلًِد يللللللل 
طلٗدخالٚ سلده  )لدهدالّٙلٙ د ُْ٘لًدّلصد ٘  تلدهدال وٍلٗ قدً للللللل:311ابتلدق همل 

 طلط ).21ن بٚملدهق ٢ٌٞولٗ تل وؼلاتدٍٓل هِال ٢ال
 َلدهب ح  ْل ال بٚملًقٚ  ٛلدهدال لرللد زمد  ٛلٗ دو٘نلد دمد زلد جالٌد اٛلللللل  

طلطددد )لٗ ِددد ١نلاودددٟلُالٚ دددٞلن بٚدددمللل21اودددٟلده ددد )لذٜٗلصددد ٘  تلدهدددال وٍل ل
د قٚ  دددد ل لدخالٚدددد سل ط هبدددد ْلٗأس ددددذلط هبدددد تطلٗدهددددالّٙلك ُددددالدسجددددد نٍٔلللللللل

 .لد زم  ٛلٗ و٘نلد دم زلد جالٌ اٛلًِجي غٞلاوٟلًقٚ  ٛلدهال لرل
 ٗٙشددددرللدهب ح دددد ْل ىللخودددد٘لأ دددد ددلاِٚددددٞلدهتسد ددددٞلًددددّلدالا  دددد تلدجل ددددٌٚٞللللللل

ٗدة كٚٞلٗغرلٓ لحٚسل لنقبدىلكوٚد تلدهذل ٚدٞلدهِ٘اٚدٞل   قد َلدألٗيلط  دً للللللل
 .ًّلٓالٖلده ٣ ت

 كٌ لٙشرللدهب ح  ْل هٛلأْلأ  ددلده ِٚٞلك ُالهتٍٙٔلده غبٞل لد تدذلدنل لل
 دهدلُ ًا.

 أدوات الدزاسة 
 ت.د(لأمحتلزكٟلص حل : اتدد :دألٗهٚٞ ده قوٚٞ دخالب سلدهقتسدت( 

ْلللل  لدهقددتسدتلده قوٚددٞلل Thuriston ٓددالدلد خالبدد سلًؤ دد لاوددٟلدخالبدد سل رل ددال٘
ل:دألٗهٚٞلٗٙقٚ لأس  ً لًّلدهقتسدتلده قوٚٞلٗٓٛ

 .ٞٙ٘دهقتسٝلدهوػ 
 ُٛ دهقتسٝلاوٟلدالدسدنلد ل. 
 ٟد  الت ي.) دهال لرل دهقتسٝلاو 
 ٞٙدهقتسٝلده تد. 
 لًقٚ فلدهال لرللد زم  ٛله  )لدجل ً ٞ.  اتددلدهب ح  ْط.ل

 ل ِدد ١لد قٚدد فلدةدد هٛل  ددتلد طدد علاوددٛلده تٙددتلًددّلدألد ٚدد تلٗد قدد ٙٚ للللللللل
دق صٞل  هال لرللد زم  ٛلهتٜلدأل  ددلحٚسلن٘صىلدهب ح د ْلأل  د دلد قٚد فل دٍللللل

لٗ ب تلد قٚ فل  ه  قلدهال هٚٞ;لٗعذلاب سدنٕول ٍلدهالءكتلًّلصتقل
 .لدهضتق

 ; حٚدددسل لاددد ضلد قٚددد فلاودددٟل ٌ٘ادددٞلًدددّلد لٌددد لللصدددتقلد لٌددد
%ولحٚدسل لل91ٗن تتلُ بٞلد ن  قلاوٛلد قٚ فل ضد٘سنٕلدة هٚدٞلُ دبٞلديلللل

لاب سٝلًّلدقٌ ٞلأ   دلسأٜلد لٌ لاتَلًِ  بالٔ .ل28حالفل
 ٗهوالءكدتلًدّلصدتقلد قٚد فل لللللصتقلد   ددتل   ٙقٞلد ن  قلدهدتدخوٛ;لل

ط هبلٗط هبٞل  ه   ٞلده  ه ٞلل41ن بٚقٕلاوٛلاِٚٞلد ال  اٚٞلًلُ٘ٞلًّل
ٗده د  ٞل لوٚٞلدهذل ٚٞلدهِ٘اٚٞلٗج ١تلدهِال ٢الك هال هٛ;
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 دد ً تلدسنبدد  لده بدد سدتل  هتسجددٞلدهلوٚددٞلهوب ددتلدهددالٜلنِالٌددٛل هٚددٕولٗٙ٘عددحللل ً
 ذهم;لط2 دجلتٗيل

 سنب  ل  لدسج تلد   ددتلٗ ٌ٘علدسج تلدهب ت ٍٚلً  ً تلداللطلل2جتٗيل ل

للل1.12دديلاِتلً ال٠٘لل٭٭
دسنبدد  لده بدد سدتل  هتسجددٞلدهلوٚددٞللطلأْليٚددذلً دد ً تل2ٙالغددحلًددّلدجلددتٗيل ل

طل ل5طل لدهب دتلده د دذولٗده بد سٝلس دٍل لللل9هوب تلددهٞلدحض ٢ٚ ولً ادتدلده بد سٝلس دٍل للل
دهب تلدق ً لغرللددهٞلدحض ٢ٚ لٗ لد الب  دٌٓ له تَلصت ٌٔ ولٗأصبحالادتدلل

ابدد سٝلٗٓددالدلٙددتيلاوددٛل الددذلد قٚدد فل تسجددٞلً ن  ددٞلًددّلد ن دد قللللللللللل57ده بدد سدتل
دهتدخوٛ

 ;صتقلدأل   دل   ٙقٞلد ن  قلدهتدخوٛولٗٙ٘عحلدجلتٗيلدهال هٛلذهم 

  ٍٚلً  ً تلدالسنب  ل  لدسج تلأ   دلد قٚ فلٗدجملٌ٘علدهلوٛلطل3جتٗيل لل
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طلأْليٚددذلً دد ً تلدسنبدد  لدأل  دد دل  هتسجددٞلدهلوٚددٞلللل3ًددّلدجلددتٗيل للٙالغددح
طلٗٓالدلٙتيلاوٛل الذلد قٚد فل تسجدٞللل1.12هوٌقٚ فلددهٞلدحض ٢ٚ لاِتلً الٜ٘ل 

 ً ن  ٞلًّلد ن  قلدهتدخوٛ.
 .لده ب ت

ًلل َللل ددد َلدهب ح ددد ْلع ددد )ل ك ُٗبددد  ل أه ددد   ددد ً تل بددد تلد قٚددد فل   دددالجيتد
 الدهِال ٢الك هال ىلل;ٗك ُلٗ برلً ْل  دْٗلٗجالٌ ْ

ل ب تلًقٚ فلدهال لرللد زم  ٛلهتٜلط )لدجل ً ٞ.لطل4جتٗيل لل

 .ٞ ً لدهض٘سٝلدهِٔ ٢ٚٞل قٚ فلدهال لرللد زم  ٛلهتٜلط )لدجل
طلابددد سٝلً٘زادددٞلاودددٛلد دددٞللأ  ددد دللل57نالغدددٌّلدهضددد٘سٝلدهِٔ ٢ٚدددٞلهوٌقٚددد فل ل

ل ِٚ نٔ لك هال هٛ;

لد زم  ٛلهتٜلط )لدجل ً ٞ. ٚ ُ تلً  ددتلًقٚ فلدهال لرلللطلل5جتٗيل ل

 .لنضحٚحلد قٚ ف
طلأًدد َلده بدد سٝلدهدد لنال ددملًددذلسأٙددٕلدهشجيضددٛللللل√ٙقددَ٘لده  هددبل ٘عددذلا ًددٞل لل

 –  لأٗد مل–  هٛلحتلً ل– أٗد مل-ل  ًً  حٚسلشمال سل  لدهبتد٢ىلدهال هٚٞل أٗد م

لط.أاذلضل  ًً 
 طل لح هددٞل2ول3ول4ول5ول6نءخدداللابدد سدتلد قٚدد فلدهددتسج تلدهال هٚددٞل  هذلنٚددبل لللل

ل4ولل3ول2ده ب سدتلد ٘جبٞلٗن ل لدهتسجٞل لح هٞلده ب سدتلده  هبٞل اللْ٘لل 
طولًٗدددّلِٓددد ل ددداْلدهتسجدددٞلده  هٚدددٞلاودددٛلد قٚددد فلندددتيلاودددٛلدهدددال لرلللللل6ول5ول

 د زم  ٛولٗده ل لصحٚح.

 االجناش االجتىاعي لطالب اجلاوعة.)إعداد الباحثان( وكياس سموك 
 ل ِدد ١لد قٚدد فلدةدد هٛل  ددتلد طدد علاوددٛلده تٙددتلًددّلدألد ٚدد تلٗد قدد ٙٚ للللللللل
دق صددٞل  الدمدد زلهددتٜلدأل دد ددلحٚددسلن٘صددىلدهب ح دد ْلأل  دد دلد قٚدد فل ددٍلٗعددذللللللل

لاب سدنٕول ٍلدهالءكتلًّلصتقلٗ ب تلد قٚ فل  ه  قلدهال هٚٞ;ل
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 لدهضتق.لل
 لد لٌ ;لصتقل

حٚددسل لادد ضلد قٚدد فلاوددٟل ٌ٘اددٞلًددّلد لٌدد لٗن ددتتلُ ددبٞلد ن دد قلللل
%.91اوٛلد قٚ فل ض٘سنٕلدة هٚٞلُ بٞلديل

 صتقلد   ددتل   ٙقٞلد ن  قلدهدتدخوٛ;لٗهوالءكدتلًدّلصدتقلد قٚد فل لللللل
ط هبلٗط هبٞل  ه   ٞلده  ه ٞلل41ن بٚقٕلاوٛلاِٚٞلد ال  اٚٞلًلُ٘ٞلًّل

 دهذل ٚٞلدهِ٘اٚٞلٗج ١تلدهِال ٢الك هال هٛ;لٗده د  ٞل لوٚٞ

ً دد ً تلدسنبدد  لده بدد سدتل  هتسجددٞلدهلوٚددٞلهوب ددتلدهددالٜلنِالٌددٛل هٚددٕولٗٙ٘عددحللل
 ذهم;لط6 دجلتٗيل

ل ٍٚلً  ً تلدالسنب  ل  لدسج تلد   ددتلٗ ٌ٘علدسج تلدهب تلطلل6جتٗيل ل

لللللللللللللللللللللل1.12دديلاِتلً ال٠٘لل٭٭

طلأْليٚددذلً دد ً تلدسنبدد  لده بدد سدتل  هتسجددٞلللللل6ٙالغددحلًددّلدجلددتٗيلس ددٍل لللل
طل لدهب ددتلده دد ُٛلغددرللددهددٞلللل3دهلوٚددٞلهوب ددتلددهددٞلدحضدد ٢ٚ ولً اددتدلده بدد سٝلس ددٍل لللللل

ابدد سٝلٗٓددالدللل36د ددالب  دٓ له ددتَلصددت ٔ ولٗأصددبحالاددتدلده بدد سدتللللدحضدد ٢ٚ لٗ ل
لٙتيلاوٛل الذلد قٚ فل تسجٞلً ن  ٞلًّلد ن  قلدهتدخوٛ.

 ذهم;لط7 صتقلدأل   دل   ٙقٞلد ن  قلدهتدخوٛولٗٙ٘عحلدجلتٗيل 

  ٍٚلً  ً تلدالسنب  ل  لدسج تلأ   دلد قٚ فلٗدجملٌ٘علدهلوٛلطل7جتٗيل لل

طلأْليٚددذلً دد ً تلدسنبدد  لدأل  دد دل  هتسجددٞلدهلوٚددٞلللل7ٙالغددحلًددّلدجلددتٗيل لل
طلٗٓالدلٙتيلاوٛل الذلد قٚد فل تسجدٞللل1.12هوٌقٚ فلددهٞلدحض ٢ٚ لاِتلً الٜ٘ل 

 ً ن  ٞلًّلد ن  قلدهتدخوٛ.
 .لده ب ت
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ًلل َلل ددد ً تل بددد تل ددد َلدهب ح ددد ْلع ددد )ل ك ُٗبددد  ل أه ددد  د قٚددد فل   دددالجيتد
ٗك ُالدهِال ٢الك هال ىلل;لٗ برلً ْل  دْٗلٗجالٌ ْ

 . ب تلًقٚ فل و٘نلدالدم زلد جالٌ اٛلهتٜلط )لدجل ً ٞلطل8جتٗيل لل

 .ٞ ً لدهض٘سٝلدهِٔ ٢ٚٞل قٚ فل و٘نلدالدم زلد جالٌ اٛلهتٜلط )لدجل
طلابدد سٝلً٘زاددٞلاوددٛل  ددتّٙلل ِٚ نٔدد للللل36نالغددٌّلدهضدد٘سٝلدهِٔ ٢ٚددٞلهوٌقٚدد فل للل

لك هال هٛ;

ل ٚ ُ تلً  ددتلًقٚ فل و٘نلدالدم زلد جالٌ اٛلهتٜلط )لدجل ً ٞ.لطلل9جتٗيل ل

 .لنضحٚحلد قٚ ف
  ًدذلسأٙدٕلدهشجيضدٛللللطلأً َلده بد سٝلدهد لنال دملللل√ٙقَ٘لده  هبل ٘عذلا ًٞل

 لل–  هدٛلحدتلًد لللل– أٗد دملل-ل  ًً  حٚسلشمال سل  لدهبتد٢ىلدهال هٚٞل أٗد م
لط.أاذلضل  ًً  – أٗد م

  طولًٗددّلِٓدد ل2ول3ول4ول5ول6نءخدداللابدد سدتلد قٚدد فلدهددتسج تلدهال هٚددٞل  هذلنٚددبل
 اْلدهتسجدٞلده  هٚدٞلاودٛلد قٚد فلندتيلاودٛل دو٘نل دمد زلدجالٌد اٛلاد هٛوللللللللللل

 ٗده ل لصحٚح.

 وٍاه عبد اخلالل(. :صعوبات التعمي إعداد طالب اجلاوعة ذوي قائىة تشخيص( 
ٞلللل ٗ دتلللد الجيتَلدهب ح  ْلٓالٖلدهق ٢ٌٞل ِ  بالٔ ل ٘عد٘علٗاِٚدٞلدهتسد دٞلدة هٚد

ل:  )لصتقلٗ ب تلدهق ٢ٌٞلكٌ لٙوٛ  ًالً تٝلدهق ٢ٌٞلع
ٛلل خد يللهوق ٢ٌدٞلًدّلللصتقلدهق ٢ٌٞلًّلخ يلد لٌ ولٗح  )لد ن د قلدهدتدخو

ٝل ح دد ) حٚددسلن دٗحددالق ٢ٌددٞلودهلوٚددٞله ٗدهتسجددٞ د سنبدد  ل دد لدسجددٞلكددىلً دد د
ل2:.1ولكٌ ل لح  )لً  ًىل ب تلأه  لٗكد ْلل6:.1ٗلل1.62ً  ً تلده نب  ل  ل

ٗ دددٟلل.3:.1كددد ْلل دددبرلً ًْٗ  ًدددىلل3:.1 ٌِٚددد لكددد ْلً  ًدددىلجالٌددد ْلٗكددد ْللللل
ٛل ددد لً ددد ددتلدهتسد دددٞلدة هٚدددٞل ددد َلدهب ح ددد ْلع ددد )لصدددتقلد ن ددد قلدهدددتدخول

لط;: دهق ٢ٌٞلٗدهتسجٞلدهلوٚٞلٗك ُالدهِال ٢الكٌ ل لدجلتٗيل
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دهلوٚٞلهق ٢ٌٞلنشجيٚطلص ٘  تلدهال وٍ ٗدهتسجٞ د سنب  ل  لدسجٞلكىلً  دٝطل:  جتٗي

لللللللللللللللللللللل1.16دديلاِتلً ال٠٘لل٭لللللللللللللللل1.12دديلاِتلً ال٠٘لل٭٭

طلأْليٚدذلً د ً تلدسنبد  لدسجد تلده بد سدتل  هتسجدٞلللللللل:ٙالغحلًّلدجلتٗيل ل
ٞل دحضد ٢ٚ ولٗٓدالدلٙدتيلاودٛل الدذلدهق ٢ٌدٞل تسجدٞلً ن  دٞلًدّلللللللللللدهلوٚٞلهوق ٢ٌٞلددهد
لد ن  قلدهتدخوٛ.

َللللل ك ُٗبد  لل أه د ل كٌ ل  َلدهب ح  ْلع د )لً د ً تل بد تلدهق ٢ٌدٞل   دالجيتد
 ٗ برلً ْل  دْٗلٗجالٌ ْلٗك ُالدهِال ٢الك هال ىلل;
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ل ب تل  ٢ٌٞلنشجيٚطلص ٘  تلدهال وٍلهتٜلط )لدجل ً ٞ.لط21جتٗيل 

طلاب سٝلً٘زاٞلاوٛلد ٞللأ   دل61دهِٔ ٢ٚٞلهوق ٢ٌٞل ٗ الهملنالغٌّلدهض٘سٝل
ل ِٚ نٔ لك هال هٛ;

  ٚ ُ تلً  ددتل  ٢ٌٞلنشجيٚطلص ٘  تلدهال وٍلهتٜلط )لدجل ً ٞ.لطلل22جتٗيل ل

ٗ  هِ بٞلهالضحضحلدهق ٢ٌٞلنلْ٘لد  ال   ٞلاوٟلً  ددتلدهق ٢ٌٞلًّلخد يلل
د خالٚ سلًّل  ةلد ال    تل نِ بمل  ًً ولنِ بمل ىللحتلً ول لنِ بمل  ًً طول

طول ٌِٚد لٙلدْ٘لنضدحٚحلللل2ول3ول4ٗنلْ٘لط ٙقٞلنضحٚحلد   ددتلد ٘جبٞلكٌ لٙودٛل ل
طول227أاوددٟلدسجددٞلاوددٟلدهق ٢ٌددٞل لللطولٗنلددْ٘لل4ول3ول2د  دد ددتلده دد هبٞلكٌدد لٙوددٛ;ل للل

لط.95 ٌِٚ لأ ىلدسجٞلٓٛل 

 .)بسٌاوخ الدزاسة: )إعداد الباحثان 
 دددد َلدهب ح دددد ْل الضددددٌٍٚلدهدلُدددد ًال لعدددد١٘لًدددد لدعدددد و  لاوٚددددٕلًددددّلدهلالددددبلل
ٗدهدتٗسٙ تلده وٌٚددٞلٗدهتسد د تلده دد  قٞلٗدهدددلدًالذدتلدهضدوٞلل دد هال لرللد زمدد  ٛلللل

لأُ لط هبل زم  ٛول ذْلأُ لط هبلُ جحط.ٗٗعذلدهب ح  ْلاِ٘دْلهودلُ ًالٗٓ٘ل ل

 .ٛ  ل   لدهال لرللد زم
 .ٛ  لنضٗٙتلط )لدجل ً ٞلذٜٗلص ٘  تلدهال وٍل ٔ سدتلدهال لرللد زم
 .ٛنٌِٚٞل و٘نلد دم زلد جالٌ ا 
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 .ٍٔنضٗٙتلط )لدجل ً ٞلذ٠ٗلص ٘  تلدهال وٍل   صٞلالا دٝلن نٚبلحٚ ن 

 دألٓدددتدفلدالج د٢ٚدددٞلدق صدددٞل لدددىلجو دددٞلًدددّلجو ددد تللللللٓدددالدل  العددد  ٞل هدددٛللل
لدهدلُ ًا.

 :وساحن الربٌاوخ 
 لنق ٍٚلدهدلُ ًالل هٛل  ةلأجضد١

دجلض١لدألٗيلجو  تلدهالٌٔٚت;ٗنغٌِال  ةلجو ال ْلهالحتٙتلده د )لدهدالّٙللل
 ٚشذلك٘دل لدهدلُ ًالٗدهال  ٙفل  هدلُ ًالٗأٌٓٚالدٕلٗأٓتد دٕلٗكٚ ٚدٞلنِ ٚدالٖللللل

لٗحمالٜ٘لجو  نٕ.
لض١لده  ُٛلجو  تلنٌِٚٞلدهال لرللد زم  ٛ.دجل

دجلددض١لده  هددسلجو دد تلدهالقددٍ٘ٙ;لٗنغددٌِالجو ددال ْلقالدد َلدهدلُدد ًالٗن بٚددمللل
لد ق ٙٚ .

 :اسرتاتيحيات الربٌاوخ 
ٙقَ٘لدهدلُ ًالاوٛلاتدلًّلد  ذلدنٚ ٚ تلده ل لن٘ظٚ ٔ ل شلىلاٌوٛلًّل

د  ذلدنٚ ٚ تلٓٛ;خ يلدألُش ٞلده لٙالغٌِٔ لدهدلُ ًالٗٓالٖل

لد ذلدنٚ ٚ تلدهدلُ ًا.طلل23جتٗيل ل

 :ودة الربٌاوخ 
ٙالحددتدلٓددالدلدهدلُدد ًالزًِٚدد ل ل   ددٞلاشدد لأ ددب٘عل ٘د ددذلجو ددال لد ددب٘اٚ لللللللللل

 د ٚقٞ.ل71ل–ل46نذلدٗ لًتٝلدجلو ٞلده٘دحتٝلًّل

 اجلمسات التٍفيرية لمربٌاوخ 
ل;لط24 نالغحلدجلو  تلدهالِ ٚالٙٞلهودلُ ًالًّلخ يلدجلتٗيل

لٗدجلتٗيلدهضًين.جتٗيلٙ٘عحلحمالٜ٘لدهدلُ ًالطلل24جتٗيل ل
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 الٍتائخ. وٍاقشة الفسوض، وتفسري 
 الفسض األوه : 

ٛللل ٛنلدسجددد تلدهقٚ  ددد لللللل;لٙدددِطلاوددد "ٙ٘جدددتل ددد قلدديل حضددد ٢ًٚ ل ددد لًال٘ ددد 
دهقبودددٛلٗدهب دددتٜوله ددد )لدجل ً دددٞلذٜٗلصددد ٘  تلدهدددال وٍل لدهدددال لرللد زمددد  ٛللل
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نقبددىلل–حدبلدهدال وٍلللل-دهغدبملد ُ  د هٛلللل-د  دؤٗهٚٞلدهشجيضدٚٞلللل– دهال د ؤيلل
حللدهقٚ فلدهب تٜدهالدتطل  تلن بٚملدهدلُ ًاللٗذهملهض 

  ل  سدًذلٙدٕلنالٌ دىلل  حض ٢ٚٞ أ  هٚب   الجيتدَ ٗهوالحقملًّلصحٞلده  ضل لل

ولٗذهدملألْلح دٍلده ِٚدٞلصدػرلٝلحٚدسل ودؼلللللللZٗ ٌٚٞل و (W) ٗٙول٘ك ْ٘ كى  
ل;ط25 طلط )لولٗك ُالدهِال ٢الكٌ لٙ٘عحٔ لدجلتٗيل7اتدلأ  ددلدجملٌ٘اٞل 

  لًال٘  ٛلسنبلدسج تلدهقٚ   لدهقبوٛلٗدهب ت٠ل  ال٠٘للهت هٞلده  ٗق Z و W   ٍٚلط25جتٗيل للل
لده  )ل لدهال لرللد زم  ٛ.

  لل1.16ٗج٘دل  ٗقلددهٞل حض ٢ًٚ لاِتلً ال٠٘لد هٞللط25 ٙالغحلًّلدجلتٗيل
ًال٘ دد  تلسنددبلدسجدد تلده دد )ل بددىلٗ  ددتلن بٚددملدهدلُدد ًاولاوددٟليٚددذلأ  دد دللللللل
ًقٚدد فلدهددال لرللد زمدد  ٛلهددتٜلطدد )لدجل ً ددٞلٗدهتسجددٞلدهلوٚددٞلهوٌقٚدد فل ددٟلللللللل
د  ٖلدهقٚد فلدهب دت٠لوللد لٙ ِدٟل  دّلً دال٠٘لده د )لذٜٗلصد ٘  تلدهدال وٍلللللللللل

لًّلحٚسلدهال لرللد زم  ٛل  تلن  عٍٔلجلو  تلدهدلُ ًا.

 ٍاقشة ٌتائخ الفسض األوه:و 
أظٔدد تلُالدد ٢الدهتسد ددٞلدة هٚددٞلدق صددٞل ٔددالدلده دد ضلٗجدد٘دل دد ٗقلج٘ٓ ٙددٞلوللل

  لًال٘   تلل1.12ٗهٚ الظ ٓ ٙٞلولٗٓٛلذدتلد هٞل حض ٢ٚٞلاِتلً ال٠٘لد هٞل
دسجدد تلده دد )لذٜٗلصدد ٘  تلدهددال وٍلل بددىلٗ  ددتلن بٚددملدهدلُدد ًالاوددٟلًقٚدد فلللل

ٚد فلحٚدسلأْلدهِالد ٢اللللدهال لرللدالزمد  ٛلد  دالجيتَل لدهتسد دٞل ليٚدذلأ  د دلد قللللل
دالحض ٢ٚٞلدهالاوٟلأْلدهدلُ ًالك ْلهٕلأ  ٖلاوٟلنٌِٚٞلدهدال لرللد زمد  ٛل لدىلللل

حدبللل-دهغدبملد ُ  د هٛلللل-د  دؤٗهٚٞلدهشجيضدٚٞلللل–أ   دٖلد جيالو ٞل دهال د ؤيلل
نقبىلدهدالدتطل شدلىلدديل حضد ٢ًٚ لولٗميلدّلن  درللذهدمل لعد١٘لًد ل دتللللللللللل–دهال وٍل

ًِٗ  شدد تلٗأُشدد ٞللهو دد )لأ ِدد ١لنِ ٚددالٖلولٗنال ددملللّٗ دد ٖلدهدلُدد ًالًددّلنددتسٙب تلل
ُالدد ٢الٓددالٖلدهتسد ددٞلًددذلُالدد ٢الدهبحدد٘ةلٗدهتسد دد تلدهدد لأ بالددالنٌِٚددٞلدهددال لرلللللللللللل



 (ASEP) دزاسات عسبية يف الرتبية وعمي الٍفس

 

 

 

   

 

177 
 

>لShessel & Reiff, 1999د زمد  ٛلهدتٜلطد )لدجل ً دٞلً دىلدسد دٞلكدىلًدّل لللللللل
لط.3125>لدق٘هٛو3124>لاض ٘سول3123ولوٛ>لا:311دة س ٛول

 الفسض الثاٌي: 
ٛنلدسجد تلدهقٚ  د لدهقبودٛلللللل ِٙطلاوٛ;ل"ٙ٘جتل  قلدديل حض ٢ًٚ ل  لًال٘  

ٗدهب ددتٜولهو دد )لذٜٗلصدد ٘  تلدهددال وٍل ل ددو٘نلد دمدد زلد جالٌدد اٛل  ددو٘نلللللللل
ده  هددبلًددذلزًدد ١ٖول ددو٘نلده  هددبلًددذلأ ددال ذٖطول  ددتلن بٚددمل  ُدد ًالدهددال لرللللللللللل

د زم  ٛلٗذهملهض حللدهقٚ فلدهب تٜ
 ل  سدًذلٙدٕلل  حض ٢ٚٞ أ  هٚب    ٞ   الجيتدَ  لٗهوالحقملًّلصحٞلده  ض

ّل كدىل   نالٌ دىل ْل ًد ْل و (U) ٗندٚينل -ًد  ولٗذهدملألْللZٗ ٌٚدٞلل و (W) ٗٗٙول٘ك د٘
طلطد )لولٗك ُدالدهِالد ٢الللل7ح ٍلده ِٚٞلصدػرلٝلحٚدسل ودؼلادتدلأ د ددلدجملٌ٘ادٞل لللللل

ل;ط26 كٌ لٙ٘عحٔ لدجلتٗيل

ًال٘  ٛلسنبلدسج تلدهقٚ   لدهقبوٛلٗدهب ت٠لهت هٞلده  ٗقل  ل Z و W و U  ٍٚلط26جتٗيل 
ل  ال٠٘لده  )ل ل و٘نلد دم زلد جالٌ اٛ.

طلٗج٘دل  ٗقلذدتلد هٞل حض ٢ٚٞل  لًال٘ د ٛلدسجد تللل26ٙالغحلًّلدجلتٗيل 
 و٘نلد دم زلد جالٌد اٛللده  )ل لدهقٚ   لدهقبوٛلٗدهب ت٠لهتسج تلًقٚ فل

اودددٟللهو ددد )لذٜٗلصددد ٘  تلدهدددال وٍلهضددد حللدهقٚددد فلدهب دددت٠وللددد لٙ دددتلًؤتددد ًد
   هٚدددٞلدهدلُدددد ًال ل  ددد ل ددددو٘نلد دمددد زلد جالٌدددد اٛلهدددت٠لده دددد )لاِٚددددٞللللل

لدهتسد ٞ.

 :وٍاقشة ٌتائخ الفسض الثاٌي
طلٗدهددد ل3122ميلدددّلن  دددرللنودددملدهِالٚ دددٞل ل طددد سلدسد دددٞلاٚ دددٟلٗدخددد ْٗ لللللل

 هٛلأْل   ل   هٚٞلدهالدتلدألك دميٚٞله د )لدجل ً دٞلكد ْلهدٕلدأل د للللللن٘صوال
 لزٙددد دٝلدهتد  ٚدددٞلهادمددد زلٗد  ددد ٖلذمددد٘لدهدددال وٍلهدددتٍٙٔولكٌددد لن٘صدددوالدسد دددٞلل

طل هدددٛل  اوٚدددٞلدهدلُددد ًالدالستددد دٜلدهِ  دددٛل ل  ددد لدد  ٚددددٞللللللل:311دةددد س ٛل ل
ٞل    حودددٞلدالدمددد زلدألكددد دميٛلهدددت٠لده ددد )لذٜٗلصددد ٘  تلدهدددال وٍلدألك دميٚدددللل

دجل ً ٚددٞولٗٓددالدلٙال ددملًددذلدهتسد ددٞلدة هٚددٞل لدًل ُٚددٞل  دد لً ددالٜ٘لد دمدد زللل
كٌد لٙ ددضٜلدهب ح دد ْلده دد ٗقل دد لللللهدتٜلطدد )لدجل ً ددٞلذٜٗلصدد ٘  تلدهددال وٍ.ل

دهقٚ  دد ل هددٛ;للنِدد٘علده ِٚدد تلد  ددالجيتًٞل لدهدلُدد ًالً ددىله ددبلدهددتٗسولده ضددفلل
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زم  ٚدٞولد  دذلخ ١ولده٘دجدبلد ِضهدٛلحٚدسللللللدهالٓينولد ِ  شٞلٗدةد٘دسولدألُشد ٞلد لل
 ددد اتلٓدددالدلدهالِددد٘عل لزٙددد دٝلمحددد فلده ددد )لًٗ ددد اتنٍٔلاودددٛلزٙددد دٝلده غبدددٞل لل

دهالِ٘عل ل  الجيتدَلده٘ د ٢ىلأ ِد ١لنِ ٚدالللللٗلد  الٌ دسل لدهدلُ ًاله  ال  دٝلًِٕ.
دهدلُدد ًال دد لأ دد َلٗد دد ن ل أُشدد ٞلكال  ٚددٞطولٗ ٚددتٙ٘ٓ تولٗادد ٗضل ٘س ِ٘ٙدداولللللل

ذلد ُذلُدداولحٚددسل دد اتتلٓددالٖلده٘ دد ٢ىل لنِ ٚدداللدال ددذلدنٚ ٚ تلدهقدد ٢ٍللللًٗ٘د دد
ٓددالدل   عدد  ٞل هددٛلللاوٚٔدد لدهدلُدد ًالٗزٙدد دٝلُ ددبٞلدال ددالٚ  )لألٓددتدفلدهدلُدد ًا.للل

د ذلدنٚ ٚ تلدهال لرللد زم  ٛلده لأ  ستل غ٘يلده  )ل    ٞلأ  ٓد لٗنِ ٚدالٓ للل
ٔ لن  اتل لدهالػوبلص ٘  تلاٌوٚ ل لحٚ نٍٔلدهتسد ٚٞله  ال  دٝلًِٔ ولحٚسلأُ

دهال  اىلد جالٌ اٛلًٗٔد سدتلدهالِظدٍٚلٗزٙد دٝلده قدٞل د هِ  لٗدحذلدًٔد لٗٓدالدلًد للللللللل
لٙ  ُٛلًِٕلط )لدجل ً ٞلذٜٗلص ٘  تلدهال وٍ.

 الفسض الثالث : 
ٛ لدسجددد تلدهقٚ  ددد لللللل ٙدددِطلاودددٟ;ل" لٙ٘جدددتل ددد قلدديل حضددد ٢ًٚ ل ددد لًال٘ ددد 

ذٜٗلص ٘  تلدهال وٍل ل دو٘نلد دمد زللللدهب تٜلًٗ ل  تلد ال   ٞوله  )لدجل ً ٞل
َل ٗهوالحقملًّلصحٞلده د ضل للد جالٌ اٛ". ٞل   دالجيتد ٞل أ د هٚبل    د   حضد ٢ٚ

ْل ًّ كى      سدًذلٙٞلنالٌ ى ْل و (U) ٗندٚينل - ًد  ولZٗ ٌٚدٞلل و (W) ٗٗٙول٘ك د٘
طلط )ولٗك ُدالل7ٗذهملألْلح ٍلده ِٚٞلصػرلٝلحٚسل وؼلاتدلأ  ددلدجملٌ٘اٞل 

ل;ط27 ٔ لدجلتٗيلدهِال ٢الكٌ لٙ٘عح

هت هٞلده  ٗقل  لًال٘  ٛلسنبلدسج تلدهقٚ   لدهب ت٠لٗدهالال   ٛل Z و W و U  ٍٚلط27جتٗيل 
ل  ال٠٘لده  )ل ل و٘نلد دم زلد جالٌ اٛ.

طلادتَلٗجدد٘دل د ٗقلذدتلد هدٞل حضدد ٢ٚٞل د لًال٘ دد ٛللللل27دجلددتٗيل ٙالغدحلًدّللل
دسجدد تلده دد )ل لدهقٚ  دد لدهب ددت٠لٗدهالالدد   ٛلهددتسج تلًقٚدد فل ددو٘نلد دمدد زلل

اوددٟل  ددالٌ دسل   هٚددٞلدهدلُدد ًالللللد جالٌدد اٛله دد )لدجل ً ددٞوللدد لٙ ددتلًؤتدد دلللل
ل"غرللددهٞل ليٚذلأ   دلدهدلُ ًا.ل"Zحٚسلأْل ٌٚٞل

  الفسض الثاٌي:وٍاقشة ٌتائخ 
ٗٙ جذلدهب ح  ْلاتَلٗج٘دل  ٗقل  لًال٘   تلسندبلدسجد تلطد )لدجملٌ٘ادٞللللل
دهال  ٙبٚدددٞلخددد يلدألدد١ل لً حودددٞلدُالقددد يلأ ددد لدهالدددتسٙبلٗدألدد١لاقدددبلدهدلُددد ًالل
ًب تد ٝلاوددٟلًقٚدد فل ددو٘نلد دمدد زلد جالٌد اٛل هددٛلد ددالٌ دسلد ددالجيتدَلده دد )للل
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دهالدددتسٙبلاوٚٔددد لحٚدددسلأُٔدددٍلٗجدددتٗدلأُٔددد لل  دددذلدنٚ ٚ تلدهدددال لرللد زمددد  ٛل  دددتل
  اتنٍٔلاودٛلحدىلدهلد رللًدّلد شدل تلدهد لند٘دجٍٔٔل لدهتسد دٞل دىلٗ لد ِدضيللللللللللل

ولٗٓددالدلًدد لأكتنددٕلاِٚددٞلدهتسد ددٞلخ صددٞلده  هبدد تولحٚددسلظٔدد لذهددملأ ِدد ١للللأٙغددً 
 للًدددّلخددد يلحدددتٙسلده  هبددد تلٗأٙغددد ًلللجو دددٞلدهال بٚدددملدهالالب دددٛل ددد٘د١لتددد ٘ٙ ًلل

  فل و٘نلد دم زلدألك دميٛ.د ال    نٍٔلاوٛلًقٚ

 الدزاسة توصيات 
ل لع١٘لُال ٢الدهتسد ٞلدة هٚٞلن٘صٛلدهب ح  ْل  لٙوٛ;

 عد ٗسٝلندد٘ رللدقددتً تلد  د ُتٝلده زًددٞلهددتاٍلطد )لدجل ً ددٞلذٜٗلصدد ٘  تلللل
 دهال وٍ.

 ع ٗسٝلزٙ دٝلده٘اٛلهتٜلأاغد ١ل٣ٚٓدٞلدهالدتسٙ لدهػدرللًالجيضضد ل لدهذل ٚدٞللللللل
 دق صٞلصحٚحٞ.

 ٗزدسٝلدهال ودددٍٚلده ددد هٛل الجيضدددٚطل  ددد لدقدددتً تل  ددد اتٝلطددد )للللللأْلنقدددَ٘ل
 دجل ً ٞلذٜٗلص ٘  تلدهال وٍ.

 د ٓالٌدد َل  ألُشدد ٞلده   ٚددٞلدهدد لًددّلتددءُٔ لنشدد ٚذلده دد )لذٜٗلصدد ٘  تلل
 دهال وٍلاوٛلدهتسد ٞلعٌ ف.

 د الجيتدَلد ذلدنٚ ٚ تلدهدال لرللد زمد  ٛلًدذلطوبدٞلدجل ً دٞلًدّل بدىلأاغد ١للللللللل
 ٣ٚٓٞلدهالتسٙ .

 ٍٙدٗسدتل ستددددد دٙٞلٗنتسٙبٚدددددٞله ددددد )لدجل ً دددددٞلذٜٗلصددددد ٘  تلدهدددددال وٍللللنقدددددت
 هالتسٙبٍٔلاوٛلكٚ ٚٞلً٘دجٔٞلدا  الٍٔ.

 زٙدد دٝلد ٓالٌدد َل ددادسدألدهشجيضددٚ تلد شددٔ٘سٝلدهدد لا ُددالًددّلصدد ٘  تلدهددال وٍلللللل
ٗحققددالددمدد زدتلٗ  دد٘ تل لًقدد سدتلدهذل ٚددٞلدق صددٞلدهدد لٙتس ددٔ لطدد )لللللل

 دجل ً ٞ.
 ٣دٞلطد )لدجل ً دٞلذٜٗلصد ٘  تلدهدال وٍله ٌٔٔدٍلللللللزٙ دٝلدألع ةلدهد لختدطللل 

ل شلىلأ غىلًٗ  اتنٍٔلًّلخ يلُال ٢الٓالٖلدألع ة.

 :البحوث املكرتحة 
 

ُٙ٘صٛل اج د١لدهبح٘ةلدتنٚٞ;   ٟلع١٘لً لن٘صوال هٕٚلدهتسد ٞلًّلُال ٢ال
 أ  لنٌِٚٞلدهال لرللد زم  ٛل ٟلن تٙىلد  ٓ تلط )لدجل ً دٞلذٜٗلصد ٘  تللل

 أاغ ١ل٣ٚٓٞلدهالتسٙ .دهال وٍلذم٘ل
 اوٚٞلد ست دلدهِ  ٛل لنٌِٚدٞل دو٘نلد دمد زلدهوػدٜ٘لهدتٜلطد )لدجل ً دٞلللللللل  

 ذٜٗلص ٘  تلدهال وٍ.
 ودددملد  دددالقبىلهدددتٜلطددد )لدجل ً دددٞلده ددد دٙ لذٜٗلصددد ٘  تلدهدددال وٍولدسد دددٞللل 

 ًق سُٞ.
 دسد ددٞلنددء رللأُدد٘دعلدهددال لرللد جيالو ددٞلاوددٛلده ددو٘نلد دمدد زٜله دد )لدجل ً ددٞلل

  تلدهال وٍ.ذٜٗلص ٘ 
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 املساجـــــع:  
  املـساجـع الـعـسبـيـة : 
ل.دهال وٍ ذم٘لج٘دٝلحٚ ٝلط )لدجل ً ٞلذٜٗلص ٘  تل.ط:311 .ًِ يلابتلدق هملولج )لد  -

ٞلل دهدال وٍللل-دالن حدٞللل-دجلد٘دٝلل . د ؤ  لدهتٗهٛلده   ذل لدهال وٍٚل لً وذلدأله ٚدٞلده  ه د
 .521ل– 431وللل2ًض لولًالل-ًت٠لدةٚ ٝلطل

ٛل - ٛلولدةد س  ٞل ل.ط :311 .( دّل د ٚتلللصدبح ٜل   ُد ًال   اوٚد ٛل  ستد د ٞل هالح د ل ُ  د  دد  ٚد
ٛلل ٍل صد ٘  تل ذٜٗ ده د )ل هدت٠ل دالدمد زلدألكد دمي ٞل دهدال و ٞل دألك دميٚد ٞل     حود  .دجل ً ٚد

 .دهذل ٚٞ كوٚٞل-دهق ٠ل أَ ج ً ٞولدكال٘سدٖ س  هٞ
ٍل ندتسٙ ل   ُد ًال ط.لأ د ل3125دق٘هٛولًِد يلاودٛل. لل - ٟل  د ٢ ٛل دهدال لرلل   د ل اود    دالزمد  

دسد ٚ .ل د الءخ دت دجل ً ٞ ط هب ت هت٠ دألك دميٛ ده ٌ٘  دهق دسلًٗ ال٠٘ دخت ذ ًٔ سدت
 ط.59 ل3دهِ  ول ٗاوٍ دهذل ٚٞ   ا  ٚٞ ده  ٘دٙٞ;ل وٞلدسد  ت

ٍل صد ٘  تل ذٜٗ  د ل ده د ٗقلط.ل3111دهدتٙبولحمٌدتلًضد  ٛ.ل للل -    د ل  لٗده د دٙ ل دهدال و
طول45.لج ً ددٞلدهض دد زٙم;ل وددٞلكوٚددٞلدهذل ٚددٞول دجل ً ددٞ طدد ) ًددّ دهشجيضددٚٞلده ددٌ ت

 .338ل-284
ٛل محد٘دل ًدِرللولدهالٗٙ  - ٞلط.ل3121  .  كد  صد ٘  تللذٜٗ هو د )ل ً د ُتٝل  د دًال  ىل دة جد

ٞللأاغد ١ل تسد١ ً حٚٞ دسد ٞ :دجل ً ٚٞلد  حوٞ   دهال وٍ ٞل   دهالدتسٙ ل ٣ٚٓد لد ودمل ج ً د
   ٘دولكوٚٞلدهذل ٚٞ..لس  هٞلً ج الرلولج ً ٞلد ومل  ه ٙ ض   ٘د

ٞلللل ص ٘  تلدهال وٍلل.ط3111 . الحٛلًض  ٟلولدهضٙ ت - دهقد ٓ ٝولل.هدت٠لطد )لد  حودٞلدجل ً ٚد
ل.د ؤ  لدهتٗهٛلده   ذولً كضلدالست دلدهِ  ٛلظ ً ٞلا لسل 

  ُدد ًالًقددذل ل   ددالجيتدَلللط.ل:311زٙددتدْولحِدد ْلده ددٚتلٗلابددتلدهدد دزقولحمٌددتلًضدد  ٛ.ل للللل -
دد  ٚٞلدالدم زلٗدهالحضٚىلهت٠لد ال ٘  لذٜٗلصد ٘  تلدهدال وٍللل ِٚ تلنِظٍٚلدهالدتلهالٌِٚٞل

ٞلل ل- وددٞلدسد ددد تلا  ٚددٞل لاودددٍلدهدددِ  للل.ل لًِجي غددٛلدهالحضدددٚىلطلًددّلطددد )لدجل ً ددد
 .746ل-694طول4 9ولًض 

ٞلط.ل3117 د ملولأًد ُٛل د ٚتٝل. للل - ٞل   ُد ًال   اوٚد ٛل دهدال لرلل هالٌِٚد  ده  هبد تللهدت٠ل دالزمد  
ٞللط.لج ً دٞل ِد ٝلده د٘ٙ ولللد  د  ل دهٌِد٘ذأل عد١٘ل    ٚٞدهِ  دللهوغدػ٘ ل د   عد تل   ود
 ط.5ول   الزل اٚوٚٞ دهذل ٚٞ كوٚٞ

ط.لصدد ٘  تلدهددال وٍل دد لده٘د ددذلٗد ددءً٘ي.لد ددؤ  لده وٌددٛللللل3118 دد ملولحمٌدد٘دلادد٘ضلد .ل ل -
 .18:ل-:99دألٗيلهق ٍلدهضحٞلدهِ  ٚٞل لوٚٞلدهذل ٚٞلج ً ٞل ِٔ ول

 دالزم  ٛ دهال لرل ًٔ سدت هالٌِٚٞ دهِ  ٚٞ د ِ اٞ شٚمنِط.ل3124اض ٘سول مي ْلح ِ ل.  -
ٞل د  وٌد تل ده  هبد تللهدت٠ل دهالدتسٙ ل  ودمل خ د ل ٗ ٞل تد ب .لده د ٘دٙٞ;للد جالٌد عل ٗ ده و د 

 ط.53 ل4ولدهِ   ٗاوٍ دهذل ٚٞ   ا  ٚٞ دسد  ت وٞل
د شل تل.ل  اوٚٞلدهال وٍل   اتٝلدأل  دْل لنٌِٚٞلًٔ سدتلحىلط3118 .ٓ ُٛل  سٗقلولا ٚٞ -

دد  ٚٞلدالدم زلهت٠لن ًٚاللد  حوٞلد  التد٢ٚٞ.لس  هٞلً ج دالرلولً ٔدتلدهتسد د تلدهذل ٘ٙدٞوللللل
 ج ً ٞلدهق ٓ ٝ.

ٛل دهدال لرللط.ل3123اودٛولاد لابدتلدهد محّل. لللل - ٕل ٗ دالزمد   ٞل   ه ٘دًدىل ا  الد  دهلددل٠للدقٌ د
ٞلا دسد د تلسٙ ضلدألط د يل  جل ً دٞ.لده د ٘دٙٞ;ل ودٞلللللل  ٍ ط هب ت هت٠ هوشجيضٚٞ    ٚد

 ط.34 ل4ولدهِ   ٗاوٍ دهذل ٚٞ  
ولدهدددتٙبولحمٌدددتلًضددد  ٛول ددد ٘دٜولحمٌدددتلحمٌددد٘دولابدددتللً جدددتلحمٌدددتلا ٌددد ْولاٚ دددٟ -

ط.لأ  ل  ُ ًالنتسٙ لألاغ ١ل٣ٚٓٞلدهالدتسٙ ل د ٢ٍلاودٟل  د للللل3122ده٘ٓ )ولددهٚ لخرلٜ. 
اِٚٞلًّلل   هٚٞلدهالدتلدألك دميٚٞله   ٍٔل لدهتد  ٚٞلهادم زلٗد   ٖلذم٘لدهال وٍلهت٠

ل3ده دد )لذٜٗلصدد ٘  تلدهددال وٍل لج ً ددٞلده دد ٢ف.لج ً ددٞلدألسٓدد ول وددٞلكوٚددٞلدهذل ٚددٞوللل
 .393ل-358طول257 
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ط.د  د نٚحلده شد ٝلهوِ د  .لكِدتدولد  كدضلدهلِدتٜلهوالٌِٚدٞلللللللل3111ده قٛول  د دٍٓٚلحمٌدتل. لل -
 دهبش ٙٞ.

لد تس ددٛ  ددال تددل دد ٢ٍلاوددٟلنٌِٚددٞلدللنددتسٙ   اوٚددٞل  ُدد ًاللط.ل3122   ٚددىولُٔدد دلًدد زٗق.ل ل -
هدددت٠لأط ددد يلده ٗعدددٞلذ٠ٗلللدالدمددد زٜٗدهالدددتخىلد بلددد ل ل  ددد ل  ددد لًلُ٘ددد تلده دددو٘نلل

 .لس  هٞلً ج الرل.لكوٚٞلدهذل ٚٞلدهِ٘اٚٞولج ً ٞل ِٔ .ص ٘  تلدهال وٍ
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