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م�ستخل�ص الدرا�سة:
��ستهدف���ت �لدر��س���ة �لتع���رف عل���ى م�ستوي���ات �لتنظي���م �لنفعايل ل���دى �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و��سطر�ب طيف �لتوحد، و�لك�سف ع���ن �لعاقة بني �لتنظيم 
�لنفع���ايل و�لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب طي���ف �لتوحد، و�لتعرف على 
�لف���روق بني �لذك���ور و�لإناث يف �لتنظيم �لنفعايل، �لتع���رف على تاأثريعمر�لأطفال 
على مقيا�س �لتنظيم �لنفعايل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب طيف 
�لتوح���د، وتكون���ت عينة �لدر��سة م���ن)60( طفًا من �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
و��سطر�ب طيف �لتوحد، مبدر�سة �لرتبية �فكرية بالزقازيق وقد تر�وحت �أعمارهم 
ب���ني )6-12( عاًم���ا، و��ستخ���دم �لباحثني: مقيا����س �لتنظيم �لنفعايل ل���ذوي �لإعاقة 
�إع���د�د:�أ.د/ �إمي���ان كا�س���ف)2019(، وتو�سل���ت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل: ع���دم وجود فروق 
ب���ني �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكري���ة و��سطر�ب طيف �لتوحد عل���ى مقيا�س �لتنظيم 
�لنفعايل،وعدم وجودفروق تعزى لكل من �لنوع )ذكور/ �إناث( على مقيا�س �لتنظيم 
�لنفع���ايل، وعدموجودف���روق تعزى لعمر �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب 

طيف �لتوحد على مقيا�س �لتنظيم �لنفعايل.

الكلمات املفتاحية: �لتنظيم �لنفعايل – �لإعاقة �لفكرية – ��سطر�ب طيف �لتوحد.
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Abstract:
This study aims to identify the levels of emotional regulation in 
children with intellectual disability and autism spectrum disorder, 
to discover the relationship between emotional regulation and 
children with intellectual disability and autism spectrum disorder, 
to identify the differences between males and females in emotional 
regulation, and to identify the effect of children’s age on the scale 
of emotional regulation of Children with intellectual disability 
and autism spectrum disorder.The study sample consisted of (60) 
children with intellectual disability and autism spectrum disorder at 
the School of Intellectual Education in Zagazig.Their ages ranged 
between (6-12) years. The researchers usedthe emotional regulation 
scale for children with intellectual disability, prepared by: Prof.
iman Kashef (2019).The results revealed the following: There are no 
differences between children with intellectual disability and autism 
spectrum disorder on the scale of emotional regulation, there are 
no differences attributable to each type (male / female) on the scale 
of emotional regulation, and there are no differences attributed to 
the age of children with intellectual disability and autism spectrum 
disorder on the scale of emotional regulation.                          
                                                               
Keywords: Emotional regulation - intellectual disability - autism 
spectrum disorder
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اأواًل: مقدمة الدرا�سة
تعد �لعاقة �لفكرية و��سطر�ب �لتوحد من فئات �لرتبية �خلا�سة �لتي حظيت 
باإهتمام �لباحثني و�لقائمني على تقدمي �خلدمات �لرتبوية و�لتاأهيلية و�لعاجية، 
نظر�ً للتاأثري �لو��سح لهذه �لإعاقات على م�ستوى �لأد�ء يف خمتلف مظاهره. �إذ توؤثر 
ه���ذه �لإعاق���ات ب�س���كل ملحوظ عل���ى معامل �لنم���و �لرئي�سة مبا فيها �للغ���ة و�ل�سلوك 
و�لنم���و �لجتماع���ي و�لنفعايل وغريه. ه���ذ� ويتاأثر �لنمو ل���دى ذوي �لإعاقة نتيجة 
عو�م���ل عدي���دة، لعل من �أبرزها طبيع���ة �لإعاقة، ونوعية �خلدم���ات �ملقدمة، وتاأهيل 

من يقدم تلك �خلدمات. 
ويعانيالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة من م�سكات يف �لنمو �لنفعايل 
و�إدر�ك ومعرف���ة �نفعالته���م و�نفع���الت �لآخرين،كم���ا �أنهم �أكر عر�س���ة للم�سكات 
�لنفعالي���ة، ورمب���ا يرج���ع �سب���ب ذل���ك للعدي���د م���ن �لعو�م���ل مب���ا يف ذل���ك جان���ب 
�ل�سطر�بات �لعقلية د�خل �ملخ،و�لعو�مالجتماعية ومنها �سعوبة �كت�ساب �خل��ت 
 (Hogue,Mooney, Morrissey, Steptoe, Johnston, Lindsayحلياتي���ة�
Sappok, Budczies,& Dziobek (2013) ر�ااشأو .(Taylor, 2007 & �أن 
نق�س �لتنظيم �لنفعايل يرجع �إىل ق�سور �لقدرة �للغوية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة و��سطر�ب طيف �لتوحد، فالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب طيف 
�لتوحدغ���ري قادري���ن على �إدر�ك ومعرفة �حل���الت �لد�خلي���ة لنفعالتهم و�نفعالت 
�لخري���ن، بالإ�ساف���ة �إىل �سعوبات يف �للغة �لتعبريي���ة و�لإ�ستقبالية يف نقل وتو�سيل 

تلك �خل��ت لاآخرين. 
يع���اين �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب �لتوحد م���ن نق�س يف �إدر�ك �حلال���ة �لنفعالية 
لاأخري���ن �أو متييزهاوع���دم �لقدرة عل���ى فهم �لتعبري�ت �لنفعالي���ة ويف حني يعرف 
�لطفل �لعادي متى ت�سعر �أمه باحلزن ويحاول �أن يتقرب منها ليحاول �إ�سعادها قدر 
�مل�ستط���اع، ف���اإن �لطف���ل ذوي ��سط���ر�ب �لتوح���د ل يفع���ل ذل���ك مع �أمه، فه���و ل مييز 
ب���ني �نفعال �لغ�سب �أو �خل���وف �أو �ل�سعادة �لذي يظهر على �أمه، وي�سبح هذ� و��سحا 
�أك���ر حينم���ا يك� ه���ذ� �لطفل )فهد حم���د �ملغل���وث، 2006، 36(.كمايو�سف �لأطفال 
ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد بع���دم �ل�ستقر�ر �لنفعايل وعدم �لق���درة على �لتعبري 
ع���ن �مل�ساعر و�لنفع���الت ولديهم نق�س يف معاجلة �ملعلومات فيما يتعلق بالتعبري�ت 
�لوج���ه(Osterling et al , 2002) .فه���م  �لنفعالي���ة و�لتع���رف عل���ى تعب���ري�ت 
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يو�جه���ون �سعوب���ة يف فه���م �لإمي���اء�ت �لتي ت�س���در من �لأخري���ن حوله���م، و�لتي لها 
تعب���ري عاطف���ي و�جتماعي، ول ي���درك م�ساعر �لخرين �أو يفهمه���ا ب�سورة �سحيحة، 
وتق���ل ��ستجابت���ه لاإمي���اء�ت �لجتماعية مث���ل �لبت�سامة �أو �أ�سارة �جل�س���د �أو �للم�س 

)طارق عبد �لروؤوف عامر، 2008، 36(.
 Mazzoni, Landi, Ricciardelli, Actis- Grosso,& كما �أ�سارت در��سة
Venuti (2020)�إىل �لتع���رف عل���ى �لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة للوج���ه ل���دى �لأطف���ال 
ذوي �لعاق���ة �لفكري���ة وذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوح���د و�أ�سارت نتائ���ج �لدر��سة وجود 
ق�س���ور يف �لتعب���ري ع���ن �مل�ساع���ر، �ل�ستجاب���ة �لنفعالي���ة )�للفظي���ة وغ���ري �للفظية( 
ل���دى �لأطف���ال ذوي �لعاقة �لفكري���ة وذوي ��سطر�ب طيف �لتوح���د. و�أ�سارت در��سة 
Sappok، Budczies,Bolte,& Dziobek (2013) ق�س���ور �لتنظي���م �لنفعايل 
لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لفكرية و�طفال �لتوحد، و�أن �أوجه �لق�سور يف �لعمليات 
�ملتعلقة بامل�ساعر �و �لنفعالت ذ�ت �ل�سلة بالإدر�ك �لجتماعي لدى �لطفال �ملعاقني 
فكري���ا، و��سفرت نتائج �لبحث ق�سور �لتنظيم �لنفعايل لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة 

�لفكرية وذي ��سطر�ب �لتوحد.
وذوي  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لأطف���ال  �أن  �لباحث���ة  ل���دى  يت�س���ح  �سب���ق  وم���ا 
��سط���ر�ب طيف �لتوحد لديهم �سعوبةيف �لتعب���ريو�لدر�ك �لنفعايل ومعرفة �سبب 
�لنفعالو�ل�ستجابة لنفعالت �لخرين وما يتبعها من ق�سور يف �لتو��سل و�لتفاعل 

�لجتماعي لديهم.
وم���ن ه���ذ� �ملنطل���ق ت�سعى �لباحث���ة يف �لبحث �حلايل �إىل �لتع���رف على م�ستوى 
�لتنظي���م �لنفع���ايل لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لب�سيط���ة وذوي ��سطر�ب 

طيف �لتوحد.

ثانيًا: م�سكلة الدرا�سة
وبع���د �لط���اع على �لدر��س���ات و�لرت�ث �لأدبي ل���ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �أدركت 
�لباحث���ة باأهمي���ة �لتنظيم �لنفع���ايل لاأطفال �ملعاقني فكري���اً وذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د مل�ساعدتهم يف �لتعبري عل���ى �نفعالتهم �ملختلفة وبدوره ي�ساعد على حت�سني 
�لتو��سل �لجتماعيفالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب طيف �لتوحد لديهم 
ق�س���ور يف ��ستخ���د�م وفه���م �لمي���اء�ت وتعب���ري�ت �لوج���ه يف �لتفاع���ات �لجتماعي���ة 
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ي�سع���ب عليه���م �لتعب���ري ع���ن �نفعالته���م ومتييزه���ا وحتدي���د �نفع���الت �لخرين يف 
�لوق���ت �ل���ذي ل ي�ستطيع �لنا�س م���ن حولهم فهم طلباته���م وم�ساعرهم ،�لأمر �لذي 
يخل���ق يف �نف�سهم �لح�سا�س بالنق�س و�لدونية �إىل جانب �إثارة �نفعالتهم وغ�سبهم 

وعدو�نيتهم مما ينعك�س بال�سلب على تو��سلهم �لجتماعي.  .
فق���د �أ�س���ارت بع�س �لدر��سات �ىل ق�سور �لتنظي���م �لنفعايل لدى �لأطفال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية كدر��سةMoore (2001) �أن �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية لديهم 
عج���ز يف �لتعب���ري �لنفع���ايل، �سعوب���ة �لتعب���ري �لنفعايل يرج���ع �يل �نخفا����س ن�سبة 
�ل���ذكاء مث���ل �لق�سور يف �لذ�كرة، و�لنتب���اه، �لتخيل، و�لتعامل م���ع �ملثري�ت �ملختلفة 
�س���و�ء �لثابتة �أو �لغام�سة.و�أ�سحت در��س���ة Pochon,&Declercq (2013) قدرة 
�ل�نام���ج �لتدريبي على حت�سني مهار�ت �لتنظي���م �لنفعايل و�لتعرف على تعبري�ت 

�لوجه لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية. 
كم���ا �أ�سارت در��سات �ىل ق�سور �لتعب���ري �لتفعايل لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د كدر�س���ة Philip (2010) �ىل �سع���ف �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طيف 
�لتوح���د يف �لتعب���ري ع���ن �مل�ساع���ر و�لحاديث و�سعوب���ة �لتعامل مع �ملفاهي���م �ملعنوية 
و�لف�س���ل يف فه���م م�ساعر �لأخرين و�أحا�سي�سهم، وكذل���ك ��سارTell(2009) �ىل عدم 
م�سارك���ة �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد�أقر�نهم بطريق���ة طبيعية وتبادلهم 
�مل�ساع���ر و�خل�����ت و�سعوبة فهم �لعاقات �لجتماعي���ة وتنظيمها على نحو مائم، 
Church (2000) �ىل �سع���ف تف�س���ري �ل�س���ار�ت �لجتماعي���ة و�لمي���اء�ت  و�أ�س���ار 

وتعبري�ت �لوجه ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.
وميك���ن �سياغ���ة �مل�سكل���ة يف �ل�س���وؤ�ل �لتايل:م���ا م�ستويالتع���رف على�لتنظي���م 

�لنفعايل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب طيف �لتوحد؟

ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�سي الأ�سئلة التالية:
ه���ل توجد فروق بني �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب طيف �لتوحد - 1

على م�ستوى �لتنظيم �لنفعال؟
هلتوجدف���روق تع���زى ل���كل م���ن �لن���وع )ذك���ور/ �إناث( عل���ى م�ست���وى �لتنظيم - 2

�لنفعال؟
هل توجد فروق تعزى لعمر �لأطفال على م�ستوى �لتنظيم �لنفعال ؟- 3
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ثالثًا: اأهداف الدرا�سة
�لتعرف على �أبعاد �لتنظيم �لنفعايل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية وذوي 1 1)

��سطر�ب طيف �لتوحد.
�لتع���رف عل���ى �لفروق ب���ني �لذكورو�لإناث ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 1 2)

وذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد يف �لتنظيم �لنفعايل.
�لتع���رف عل���ى تاأثري�لعمر على م�ست���وى �لتنظيم �لنفعايل ل���دى �لأطفال ذوي 1 3)

�لإعاقة �لفكرية وذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.
�لتعرف على �لفروق بني � �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية وذوي ��سطر�ب طيف 1 4)

�لتوحد على يف �لتنظيم �لنفعايل.
�لك�س���ف ع���ن �لعاق���ة ب���ني م�س���كات �لتظي���م �لنفع���ايل و�أطف���ال ذوي �لإعاق���ة 1 5)

�لفكرية و��سطر�ب طيف �لتوحد.

رابًعا: اأهمية الدرا�سة: ت�ستمد �لدر��سة �حلالية �أهميته من �لنقاط �لآتية:
�لرتكيز على �أهمية �لك�سف عن م�ستويات �لتنظيم �لنفعايل لدى �لأطفال ذوي 	 

�لإعاقة �لفكرية وذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.
توجي���ه نظ���ر �لعاملني مبد�ر����س �لرتبية �لفكري���ة �ىل �أبع���اد �لتنظيم �لنفعايل 	 

ل���دى �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية وذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد وتوجيههم 
يف حت�سني قدرة �لأطفال يف �لتعبري عن �نفعالتهم و�لتحكم فيها و�سبطتها. 

در��س���ة م�ست���وى �لتنظي���م �لنفع���ايل ي�سهم يف و�س���ع �ل�سرت�تيجي���ات �لتعليمية 	 
�ملائمة �لتى تنفذ بر�مج �لتدخل �ملبكر.

حاج���ة �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية وذوي ��سط���ر�ب طيف �لتوحد �إىل بر�مج 	 
�إر�سادي���ة توف���ر لهم �لرعاية و�لإع���د�د للحياة و�ل�ستقالي���ة يف ق�ساء حاجاتهم 
و�ندماجه���م يف �ملجتم���ع و�لتفاع���ل معه،و�لتو�ف���ق �لجتماع���ي و�لنفع���ايل م���ع 

�لآخرين. 
�أهمي���ة �لتنظيم �لنفع���ايل لدى �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لب�سيطة وذوي 	 

��سطر�ب طيف �لتوحد يف حتقيق �لتو��سل مع �لآخرين.
�ل�ستفادة من نتائج هذه �لدر��سة وتوظيفها يف جمال تدريب و�إعد�د �ملعلمني يف 	 

جمال �لرتبية �خلا�سة.
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خام�سًا: مفاهيم الدرا�سة االإجرائية

intellectual disability:الإعاقة الفكرية
عرف �لدلي���ل �لت�سخي�سي �لإح�سائي لا�سطر�بات �لعقلية �لإ�سد�ر �خلام�س 
�ل�س���ادر ع���ن �جلمعي���ة �لأمريكي���ة للط���ب �لنف�س���ي �لنف�سي �لإعاق���ة �لفكري���ة باأنها: 
��سطر�ب يبد�أ خال فرتة �لنمو يتمثل يف �لعجز يف �لأد�ء �لذهني و�لتكيفي يف جمال 
�ملفاهيم و�ملجالت �لجتماعية و�لعملية، ويجب �أن تتحقق ثاثة معايري للحكم على 
�فرد باأنه ذوي �إعاقة فكرية، �لأول وهو �لق�سور يف �لوظائف �لعقلية كالتفكري ، وحل 
�مل�س���كات و�لتخطي���ط و�لتفكري �ملج���رد، و�لتعل���م �لأكادميي، و�لتعلم م���ن �لتجربة، 
و�لث���اين ه���و �أن ي���وؤدي �لق�س���ور يف وظائ���ف �لتكيف يحد م���ن �لأد�ء يف و�ح���د �أو �أكر 
من �أن�سطة �حلياة �ليومية مثل: �لتو��سل و�مل�ساركة �لجتماعية و�حلياة �مل�ستقلة يف 
�لبي���ت و�ملدر�س���ة و�لعم���ل و�ملجتمع و�لثالث هو بد�ية �لعج���ز �لعقلي و�لتكيفي خال 

.(American Psychiatric Association, 2013, 33) فرتة �لتطور

Autism Aspectrum disorderا�سطراب طيف التوحد
وع���رف �لدليل �لت�سخي�سي و�لح�سائي لا�سطر�بات �لعقلية ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د باأن���ه” ��سط���ر�ب يت�س���ف بق�س���ور نوعي يف جمال���ني منائيني هم���ا: مهار�ت 
�لتفاع���ل و�لتو��س���ل �لجتماع���ي، ووج���ود �سلويكي���ات منطي���ة تكر�ري���ة، وحمدودي���ة 
�لن�ساط���ات ولهتمام���ات عل���ى �أن تبد�أ ه���ذه �لأعر��س يف �لظه���ور يف فرتة منو مبكرة 

.(DSM5, 2013, 31)م�سببة ق�سور�ً �سديد�ً يف �لأد�ء �لجتماعي و�ملهني

Emotional Regulationالتنظيم النفعايل
وعرفت���ه �إميان ف���وؤ�د كا�سف )2019( على �أنه “هو �لق���درة على �إد�رة �لنفعالت 
و�مل�ساع���ر وتوجيهه���ا �إىل حتقيق �لتو�فق �لنف�سي و�لإجن���از و�لتفوق وتدعيم �لتكيف 
�لجتماعي ميكن �لطفل من �إدر�ك م�ساعر �لآخرين و�لتفاعل معها و�ل�ستجابة لها 
تبع���اً مل���ا تعنيه من �أفكار ويت�سمن عدد من �لنفعالت وهي )�لفرح و�حلزن و�لغ�سب 
و�خل���وف )�لقل���ق( و�لتفاج���ئ و�ل�سمئ���ز�ز و�لتعاط���ف و�لغ���رية و�لإعج���اب و�ل�سعور 

بالذنب و�حلب و�لكره(”.
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�ساد�ًسا: حمددات الدرا�سة:تتلخ�س حمدد�ت �لدر��سة فيما ياأتي:

املحددات املنهجية: ��ستخدمت �لباحثة يف هذ��لدر��سة �ملنهج �لو�سفي.

املح�ددات الب�س�رية:تكونتعينة �لدر��سة م���ن )60( طفا م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية 
و��سطر�ب طيف �لتوحد، وترت�وح �أعمارهم بني )6-12( �سنة، معامل �لذكاء )70-55(.
املح�ددات املكانية: طبق���ت �لأدو�ت على عينة �لدر��سة مبدر�س���ة �لرتبية �لفكرية 

بالزقازيق، حمافظة �ل�سرقية .

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
الإعاقة الفكرية

تع�ري���ف �لإعاق���ة �لفكرية وتع���رف �لإعاق���ة �لفكرية طبقاً للجمعي���ة �لأمريكية 
The American Association of Intellec-  ااإعاق���ة �لعقلي���ة و�لتطوري���ة
tual and Developmental Disabilities (AAIDD, 2007) باأنه���ا �إعاق���ة 
تتمي���ز بانخفا�س ملحوظ يف كل من �لأد�ء �لعقلي و�ل�سلوك �لتكيفي �لذين متثلهما 
�مله���ار�ت �ملفاهيمي���ة و�لجتماعي���ة و�لتكيفي���ة �ملعلية، وه���ذه �لإعاقة تظه���ر قبل بلوغ 

�لفرد �لثامنة ع�سر من عمره.

ا�سطراب طيف التوح�د 
ويع���رف �أ�س���رف �أحم���د عب���د �لق���ادر)2010: 110( �لإعاقة �لفكري���ة باأنها ق�سور 
�أو عج���ز �أو خل���ل و��س���ح ود�ل ف���ى جو�ن���ب ف���ى جو�نب حم���ددة من كف���اءة �ل�سخ�سية 
وقدرته���ا عل���ى �أد�ء �مله���ام �ملختلفة. ويظهر ذلك و��سحاً ف���ى �لإنخفا�س عن �ملتو�سط 

فى وظائف �لقدر�ت �ملعرفية �مل�سحوب بق�سور فى �ملهار�ت �لتكيفية.
كم���ا ع���رف ��سط���ر�ب �لتوح���د باأن���ه �ح���د �ل�سطر�ب���ات �لنمائي���ة �لت���ي تت�سف 
ب�سع���ف �لعاقات �لجتماعي���ة، و�لتو��سل، و�لأد�ء �للغ���وي، و�للتز�م مبجموعة من 
�ل�سلوكي���ات و�له���د�ف، كما يختل���ف �لأطفال �مل�ساب���ون با�سط���ر�ب �لتوحد من حيث 

.(Dawson, 2013, 279)سدة �لأعر��س وطرق �لتعبري يف مو�قف �حلياة�
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التنظيم النفعايل

مفهوم التنظيم النفعايل:
يعت���� �لتنظيم �لنفع���ايل من �ملفاهيم �حلديثة يف �ملجال �ل�سيكولوجي وي�سري 
تنظي���م �لنفع���الت �إىل تلك �لعمليات �لتي من خالها ي�ستطي���ع �لفرد �أن يوؤثر على 

�لنفعالت �لتي ي�سعر بها وقتها وكيفية �ل�سعور بها و�لتعبري عنها.
ويعت���� �لتنظي���م �لنفع���ايل ُبع���د من �أبع���اد �لذكاء �لنفع���ايل، حي���ث �أن �لذكاء 
�لنفع���ايل ه���و » �لقدرة عل���ى �لنتباه و�لإدر�ك �جلي���د لانفع���الت و�مل�ساعر �لذ�تية 
وفهمه���ا و�سياغتها بو�سوح وتنظيمها وفقاً ملر�قبة و�إدر�ك دقيق لنفعالت �لآخرين 
وم�ساعرهم للدخول معهم يف عاقات �نفعالية �جتماعية �إيجابية ت�ساعد �لفرد على 
�لرقي �لعقلي و�لنفعايل و�ملهني وتعلم �ملزيد من �ملهار�ت �لإيجابية للحياة )فاروق 

�ل�سيد عثمان، وحممد عبد �ل�سميع عبده،2002، 256(.
�أن �لتنظي���م �لنفع���ايل ه���و   Mayer & Salovey (2001, 201) وي�س���ري 
�لتعب���ري ع���ن �لنفع���الت �لذ�تية وتقيي���م �نفع���الت �لآخرين ويت�سمن ه���ذ� �لتقييم 
�لذ�تي لانفعالت �لقدرة على حتديد م�ساعر �لفرد من خال �لألفاظ �أو تعبري�ت 
�لوج���ه �أو عاقت���ه بالآخري���ن ويكون �سكل م���ن �أ�سكال �لتعاطف هو حج���ر �لز�وية يف 
تق�سي���م �لنفعالت من خال تقدير م�ساعر �لآخرين و�خل�ة بها وم�ساعدتهم على 

�لتعامل بها.
و�لتنظي���م �لنفع���ايل يعني قدرة �لف���رد على ��ستعمال عدد مع���ني من �لعمليات 
و�إمكاني���ة  �لنفع���ايل  بالفه���م  �ملرتبط���ة  خارجي���ة(  �أو  )د�خلي���ة  و�ل�سرت�تيجي���ات 
�ل�سيط���رة �أو �لتعب���ري �لنفع���ايل بو�سفه���ا �أ�سلوب���اً تكيفي���اً لتلبي���ة متطلب���ات �حلي���اة 
حي���ث يختلف �لأطف���ال يف �أ�ساليب تنظيمه���م لنفعالتهم بح�سب �ملو�ق���ف �لنفعالية                               

 .(White, 2008, 52)

و�لتنظي���م �لنفع���ايل هو �لقدرة عل���ى �إد�رة �لنفعالت و�مل�ساع���ر وتوجيهها �إىل 
 . (Smith, 2009, 2) حتقيق �لإجناز و�لتفوق وتدعيم �لتكيف �لجتماعي

وي���رى eisenberg & spinrad (2004, 149) �أن تنظي���م �لنفعالت ي�سري 
�إىل ق���درة �لف���رد عل���ى تنظي���م م�ساعره �لذ�تي���ة كاخل���وف و�لغ�سب و�حل���زن و�لفرح 
وحماولت���ه يف تعدي���ل �نفعالت���ه و�سبطه���ا و�لتحك���م به���ا م���ن خ���ال ممار�س���ة عدة 
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�أ�سالي���ب ه���ي تعدي���ل �لنفع���الت وتقليله���ا وتغ���ري �لنفع���الت �ل�سلبي���ة �إىل �إيجابية 
لتحقيق �لأهد�ف �ل�سخ�سية و�لو�سول �إىل مرحلة �لتكيف و�إجناز �لهد�ف.     

مما �سبق يت�سح �أن �لتنظيم �لنفعايل هو �لقدرة على �إد�رة �لنفعالت و�مل�ساعر 
وتوجيهه���ا �إىل حتقي���ق �لإجن���از و�لتف���وق وتدعي���م �لتكيف �لجتماع���ي وهو يت�سمن 
ع���دد م���ن �لنفع���الت وه���ي )�لف���رح و�حل���زن و�لغ�سب و�خل���وف )�لقل���ق( و�لتفاجئ 
و�ل�سمئ���ز�ز و�لتعاط���ف و�لغرية و�لإعجاب و�ل�سع���ور بالذنب و�حلب و�لكره( وميكن 
�لطف���ل م���ن �إدر�ك م�ساع���ر �لآخري���ن و�لتفاع���ل معه���ا و�ل�ستجابة لها تبع���اً ملا تعنيه             

من �أفكار.

التنظيم النفعايل وبع�س املفاهيم املرتيطة به:
الكفاءة النفعالية: يق�سد بها�لتعرف على �لنفعالت و�لتمييز بينها من خال أ- 

تعب���ري�ت �لوج���ه و�ل�سوت �ملع���� عنها، و�لقدرة على  �إظه���ار �لتعبري�ت �للفظية 
وغ���ري �للفظية ومعرفة ��سبابها و�ل�ستجابة لها.وذلك لأربعة �نفعالت )�لفرح، 

�حلزن، �خلوف، �لغ�سب( وتتحدد �أبعادها.
• ادراك النفع�الت: تع���رف �لطف���ل ومتيي���زه لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة و�ل�س���و�ت 	

و�ملفرد�ت �للغوية �لد�لة على �حلالت �لنفعالية �ملختلفة.
• التعب�ري النفعايل: �لقدرة على �إظه���ار وجت�سيد �حلالت �لنفعالية �ملختلفة من 	

خ���ال �لتعبري بالوج���ه و�ل�سوت، و��ستخد�م �ملفرد�ت �للغوية �ملع�ة عن �أ�سماء 
�لنفعال�ت �و مر�دفاتها.

• معرف�ة اأ�س�باب النفع�الت: �لقدرة عل���ى ��ستنتاج وتوق���ع �لأ�سباب �لت���ي �أدت �إىل 	
�حلالت �لنفعالية لاأخرين من خال �أحد�ث �ملوقف.

• حل���الت 	 �ملنا�س���ب  و�ل�سل���وك  �لتعاط���ف  �إظه���ار  الأخري�ن:  لنفع�الت  ال�س�تجابة 
�لنفعالية لاآخرين )عبد �لفتاح رجب مطر، وعلي عبد �هلل م�سافر، 2010، 8(.

التزان النفعايل: يرى (Eysenk, 1973) �أن �لأتز�ن �لنفعايل تنظيم �سلوكي ب- 
يت�س���م �سل���وك �ل�سخ�س يف مو�قف���ه �لجتماعية �ملختلفة وي���كاد ي�سودها ويتميز 

بال�سمات �لتالية:
• تنظي���م جمي���ع �نفعالت���ه يف تكام���ل نف�س���ي يرب���ط ب���ني جو�ن���ب �ملوق���ف ودو�فع 	

�ل�سخ�س وخ�ته. 
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• ق���درة �لف���رد عل���ى �لتحك���م يف �نفعالت���ه و�سب���ط نف�س���ه يف �ملو�ق���ف �لت���ي تث���ري 	
�لنفعال وقدرته على �ل�سمود و�سامة �لتفكري حيال �لأزمات و�ل�سد�ئد.

• �ملحيط���ة 	 �لبيئ���ة  م���ع  وتكي���ف  �جتماع���ي  تو�ف���ق  يف  �لعي����س  عل���ى  �لق���درة 
و�مل�ساهم���ة باإيجابي���ة يف ن�ساطه���ا مب���ا ي�سف���ي علي���ه �سع���ور بالر�س���ا و�ل�سع���ادة                                                            

.(in Salters- pedneault, Roemer, 2006)

ج- اإدارة النفعالت: هي �لقدرة على �إد�رة �مل�ساعر �لذ�تية وم�ساعر �لآخرين و�سبط 
�لنفع���الت و�مل�ساع���ر �ل�سلبي���ة وزيادة �مل�ساع���ر �ل�سارة منها دون كب���ت �أو �إ�سر�ف 
كم���ا تت�سمن �لقدرة على �لنفتاح على �مل�ساعر ومر�قبتها ب�سكل كامل لت�سجيع 

�لنمو �لنفعايل و�لعقلي )ر�أفت عو�س �ل�سعيد، 2011، 152(. 

اأبعاد التنظيم النفعايل
 تتعدد �أبعاد �لتنظيم �لنفعايل ومنها ما يلي:

1 - expressing emotion  التعبري النفعايل
�لتعبري �لنفعايل �سو�ء  لفظي )مثل ت�سمية �لنفعال كاأن يقول هذ� فرحان �أو 
م�سرور �أو �سعيد( �أو غري لفظي، ويعد بعد �لتعبري �لنفعايل �سكًا من �أ�سكال �لتعبري 
�لنفع���ايل غ���ري �للفظ���ي، و�أحد مهار�ت �لتعب���ري �لنفعايل ويت�سم���ن كل �ل�سلوكيات 
�لوجهي���ة �لت���ي ت���رى مثل �لأفع���ال �أو �حلركات �لت���ي تنقل �ملعلوم���ات �أو ي�ستدل منها 
�مل�ستقبل ملعاين معينة من �لفرد �ملر�سل، وهذه �ملعلومات تعطينا موؤ�سر�ت عن �حلالة 

. (Smith, 2007, 19)لنفعالية للمر�سل �أو دو�فعه �لجتماعية�

2 -:  Emotional understanding or Perceptionالفهم اأو الإدراك النفعايل
�لإدر�ك �لنفع���ايل ي�س���ري �إىل �لق���درة عل���ى متييز �لنفعال وميك���ن �أن يتم ذلك 
م���ن خ���ال ت�سمي���ة �لنفع���ال �سو�ء بال�س���وؤ�ل �ملبا�س���ر عن ��س���م �لنفع���ال �ملعرو�س �أو 

 .(Bons, 2013, 428)  مطابقة �لنفعالت
ويعن���ي �لق���درة عل���ى �لتع���رف و�لتميي���ز و�لتعرف عل���ى �نفع���الت �ل�سخ�س من 
خ���ال تعب���ري�ت �لوجه ولغة �جل�سم، و�ل�سوت �ملع���� عن �لنفعال ومو�قف �لنفعال 
عل���ى �سبي���ل �ملثال عندما يرى �لطفل �سورة بنت مبت�سم���ة وهي حتمل �أرنب يفهم �أن 
�لطفل���ة يف �ل�س���ورة �سعي���دة، وكذل���ك يفه���م ملاذ� هي �سعي���دة ومن ثم ن�ستنت���ج �أن هذ� 

.(Cho, 2008, 8) لطفل يفهم �لنفعالت�
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3 -: Responding to the Emotions of Othersال�ستجابة لنفعالت الخرين
�ل�ستجابة لنفعالت �لآخرين تظهر لدى �لأطفال �لعاديني مبكر�ً، فما هي �إل 
ب�سعة �أ�سابيع بعد �لولدة ويبد�أ �لأطفال يف �لبت�سام ��ستجابة لوجوه �لآخرين، ومن 
)3( �سهور يبت�سمون ملن ياعبهم ب�سفة عامة، ويف حو�يل �ل�سنة �لأوىل من �لعمر يبد�أ 
 (Bertin,& لأطف���ال يف تعديل �سلوكهم ��ستجابة ل���ردود �أفعال �لآخرين �لنفعالية�
�ل���ذي  (Striano,2006,295.و�ل�ستجاب���ة لانفع���ال تعن���ي رد �لفع���ل �لنفع���ايل 
.(Blair, 2005, 699)يح���دث يف حال���ة ماحظ���ة �حلال���ة �لنفعالي���ة لاآخري���ن

4 -: Know The Causes of Emotionمعرفة اأ�سباب النفعالت
ي�س���ري �إىل ق���درة �لفرد على معرفة �لأ�سباب �لتي تقف خلف رد �لفعل �لنفعايل 
�لذي يبديه �لآخر، وهذه �ملعرفة متكن من �لتنبوؤ بردود �لأفعال �لنفعالية يف مو�قف 

.(Lane, Wellman, Olson, LaBounty,& Kerr, 2010, 871) أخرى�
ويت���م ذل���ك من خ���ال فهم �لطف���ل لأحد�ث موق���ف �لنفعال ومن ث���م ��ستنتاج 
��ستنت���اج  عل���ى  �لق���درة  �أن  �إىل    Russell(1990) وتو�س���ل  �سبب���ه.  �ل���ذي  �حل���دث 
�لتعب���ري �لنفع���ايل من خ���ال �ملو�ق���ف �لنفعالية . ويب���د�أ �لأطفال م���ن )3-5( �سنة 
�لعتم���اد ب�س���كل �أ�سا�س���ي على تعب���ري�ت �لوجه يف �لتع���رف على �لنفع���الت لكن فيما 
ب���ني )8-9( �سن���ة يعتمدون عل���ى �لإ�سار�ت �ملوقفي���ة و�ل�سياق بالإ�ساف���ة �إىل تعبري�ت 
�لوج���ه، كم���ا �أن �لأطفال م���ن )4-5( �سنة لديهم �لقدرة على تق���دمي �أ�سباب منطقية 
لل�سعور بال�سرور و�حلزن، و�لغ�سب، و�خلوف من خال �ملوقف بالإ�سافة �إىل �إظهار 
�لتعاط���ف و�ل�سل���وك �ملنا�سب للحالت �لنفعالية لاآخرين )عبد �لفتاح  رجب مطر، 

ر�سا �إبر�هيم، 2014، 8(. 
وتناولت الباحثة اأبعاد التنظيم النفعايل وهي:

ال�س�بط النفع�ايل: ق���درة �لطف���ل على تع���رف م�ساع���ره �خلا�س���ة وم�ساع���ر �لآخرين 
و�لتمييز بينها وكيفية �إد�رة تلك �مل�ساعر من خال �لتنظيم و�لتحكم يف �لإنفعالت.

اإدراك النفع�الت: ق���درة �لطف���ل عل���ى تع���رف �مل�ساعر �ملختلف���ة وتقليده���ا من خال 
�ل�سور �لفوتوغر�فية. 

اإدراك املواق�ف النفعالي�ة: قدرة �لطفل على معرفة �مل�ساع���ر و�لنفعالت من خال 
�ملو�قف �ملختلفة و�لأ�سباب �مل�ساحبة لها.
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درا�سات �سابقة:

املحور الأول: در��سات تناولت �لتنظيم �لنفعايل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.

�لتنظي���م  تنمي���ة  �إىل   Bourain &Grosbois (2012) در��س���ة  هدف���ت 
�لنفع���ايل و�لجتماع���ي ل���دى �لأطفال ذوي �لعاق���ة �لفكرية، وحتقيق���ا لهذ �لهدف 
��ستخدمت �لدر��سة عينة قو�مها )90( طفا، )45( طفا معاقاً فكرياً ، )45( طفا 
من �لطفال �لعاديني، ترت�وح �أعمارهم �لزمنية )3-6( �سنة، وبعد ��ستخد�م �لدو�ت 
�لتي���ة مقيا����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة (Yeats et al ,2007) ، يعتم���د على معاجلة 
�ملعلوم���ات �لجتماعي���ة، �لتفاعل �لجتماعي، و�لتكيف �لجتماع���ي، مقيا�س �لتنظيم 
�لنفع���ايل جلرو����س، 2002(، من خ���ال �لتعبري ع���ن �مل�ساعر، �ل�ستجاب���ة �لنفعالية 
)�للفظية وغري �للفظية(، وقد �أ�سفرت �لنتائج عن �أن �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�أظه���رو� �سلوك �أقل من �لطفال �لعاديني على مقيا�س �ملهار�ت �لجتماعية ومقيا�س 

�لتنظيم �لنفعايل.
كم���ا هدف���ت در��س���ةMichel,& June  (2013)   ته���دف �ىل تنمي���ة �لق���درة 
عل���ى �لتعرف على �لنفع���الت من خال �لتعبري�ت �لوجهي���ة، وحتقيقا لهذ� �لهدف 
��ستخدم���ت �لدر��س���ة عينة قو�مها )31( مر�هقا م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة 
ت���رت�وح �عماره���م �لزمني���ة )18- 30( �سنة وه���م م�سجلني يف بر�م���ج �لتاأهيل �ملهني  ، 
وقد ��سفرت �لنتائج �أن �ل�نامج �لتدريبي �ساعد على فهم �نفعالت �لوجه و�لتعبري 
ع���ن �لنفع���الت للمر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و�أن �لعم���ر و�جلن����س ل يوؤث���ر�ن 
عل���ى �كت�س���اب هذه �ملهار�ت. كم���ا �أ�سفرت �لنتائج عدم وجود ف���روق د�لة �ح�سائيا بني 
�لقيا����س �لقبل���ي و�لبع���دي للقدرة على �لتع���رف على �لنفعالت م���ن خال تعبري�ت 
 Wishart, Cebula, لوج���ه ل���دى �لأف���ر�د ذوي �لعاق���ة �لفكرية. و�أ�س���ارت در��س���ة�
Wills,&Pitcairn(2007) �إىل مدى فهم تعبري�ت �نفعالت �لوجه لدى �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة م���ن خ���ال مقارن���ة �نفعالت �لوج���ه ومهار�ت �لتع���رف عليها 
حيث �أن تف�سري �لتعبري�ت �لنفعالية هي مهارة معرفية �جتماعية �سرورية للتفاعل 
وحتقيق���ا له���ذ� �لهدف ��ستخدمت �لدر��سة عينة قامه���ا )60( طفا، )15( طفا من 
X ذوي متازم���ة د�ون، )15( طف���ا من ذوي �لإعاقة �لفكرية، )15( طفا متازمة

�له�س���ة، )15( طف���ا م���ن �لأطفال �لعاديني، ت���رت�وح �عمارهم �لزمني���ة )6-18( �سنة 
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متو�س���ط عم���ر زمن���ي )3- 8( �سن���ة، وقد �أ�سف���رت �لنتائ���ج عن وجود حت�س���ن ملحوظ 
ل���دى �لأطف���ال �ملعاق���ني عقليا يف �لتع���رف على �لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة �ملختلفة، عدم 
وج���ود ف���روق بني �ملجموعات �لثاثة يف �لتعرف على �لتعب���ري�ت �لنفعالية. و�أ�سارت 
�إىل   Memisevic, Mujkanovic, &Ibralic- Biscevic, (2016) در��س���ة 
�در�ك �لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة للوج���ه من خ���ال �ملقارنة بني �ملر�هق���ني ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة و�سع���اف �ل�سم���ع و�لعاديني ،�لتع���رف على �لنفعالت مهم ج���د� للتفاعات 
�لجتماعي���ة �لناجح���ة ، ��ستخدم���ت �لدر��سة عينة )87( طف���ًا، )26( طفا من ذوي 
�لإعاقة �لفكرية، )26( طفا من ذوي �سعاف �ل�سمع، )26( طفا من �لعاديني �لعمر 
�لزمني )16.4( �سنة، وقد تو�سلت نتائج �لدر��سة  �أن �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لفكرية 
حقق���و� نتائ���ج �أقل يف �إختبار �لدر�ك �لنفعايل مقارنة مع �ملر�هقني �مل�سابني باإعاقة 

يف �ل�سمع و�ملر�هقني �لذين ل يعانون من �إعاقات. 
كما �أ�سارت در�سة حممد كمال �أبو �لفتوح )2017( �ىل �لتعرف على مدى فاعلية 
برنام���ج تدريب���ي يف تنمية �لقدرة على �لتعرف على �لنفع���الت �لأ�سا�سية ) �ل�سعادة، 
�حل���زن، �لده�سة، �خل���وف، �لغ�سب، �ل�سمئز�ز( من خ���ال �لتعبري�ت �لوجهية لدى 
�لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيط���ة، وحتقيقا لهذ� �لهدف ��ستخدمت �لدر��سة 
عين���ة قو�مه���ا )16( طف���ا م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�سيط���ة �مللتحق���ني مبعه���د 
�لرتبية �لفكرية باحل�سمة مبنطقة جاز�ن ، ترت�وح �أعمارهم �لزمنية )9- 12( �سنة، 
ن�سب���ة �ل���ذكاء )55- 70( درج���ة، ، تو�سلت نتائج �لدر��سة �ىل وج���ود �أثر د�ل �إح�سائيا 
لل�نامج �لتدريبي يف تنمية �لقدرة على �لتعرف على �لنفعالت )�ل�سعادة، و�حلزن، 
�لده�س���ة، �خل���وف، �لغ�سب، �ل�سمئز�ز( من خال �لتعبري�ت �لوجهية لدى �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وكذلك تطوير �لتفاعل �لجتماع���ي لديهم.كما هدفت در��سة 
هدف���ت در��س���ة ودك���وك وروز Woodcock ,& Rose (2007) �إىل ك�س���ف �لعاق���ة 
ب���ني كيفية معرفة �لأف���ر�د ذوي �لإعاقة �لفكرية مب�ستوي���ات غ�سبهم، وبني قدرتهم 
على �إدر�ك �لنفعالت. حيث �أن زيادة �لتعبري عن �لغ�سب من �ساأنه �أن يكون مرتبط 
بانخفا�س �لقدرة على �لتعرف على تعابري �لوجه �لنفعالية وزيادة �مليل �إىل تف�سري 
تعابري �لوجه بطريقة عد�ئية �أو �سلبي، كما �أن زيادة م�ستويات �لغ�سب قد توؤدي �إىل 
تغ���ري يف فه���م بع�س �لنفع���الت. و��ستخدمت �لدر��سة جمموعة م���ن �ل�سور )�بي�س 
و�أ�س���ود ( ت���دل عل���ى �لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة )�سعي���د حزي���ن خ���وف غ�س���ب( و�أ�سف���رت 
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�لدر��س���ة عل���ى �أن �لأفر�د �لذين لديه���م �رتفاع يف م�ستويات �ملعرف���ة �لذ�تية للغ�سب 
مل يظه���رو� �نخفا�س���اً كب���ري�ً يف �أد�ء �ختبار �لتع���رف على �نفعالت �لوج���ه، �أوتف�سري 
تعاب���ري �لوج���ه بطريقة �أكر عد�ئية مقارنة مع �لأفر�د �لذين يعانون من م�ستويات 
�أق���ل يف تقاري���ر �ملعرف���ة �لذ�تية للغ�سب.ومع ذل���ك كانو� �أقل دق���ة يف �إدر�ك �نفعالت 
�لوج���ه �ملحاي���د. كما �أو�سحت در��س���ة  Liu, Karen, Wong,( 2013)�ىل حت�سني 
�ملهار�ت �لنفعالية و�لجتماعية و�لتو��سلية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية،كما 
تو�سل���ت در��س���ة Sheydaei, Adibsereshki, Movallali  ( 2015)  فعالي���ة 
برنام���ج تدريب���ي قائ���م عل���ى �ل���ذكاء �لنفع���ايل يف حت�س���ني مه���ار�ت �لتو��س���ل ل���دى 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، حي���ث يب���د� �ل���ذكاء �لنفعايل من �ملن���زل من خال 
�لتفاع���ل �ليجابي مع �لأباء و�لطف���ال �لأخرين وميكن للو�لدين م�ساعدة �لطفال 
يف �لتع���رف على �نفعالتهم وت�سميته���ا وكيفية �حرت�م م�ساعر �لخرين و�لتكيف مع 
�لو�س���اع �لجتماعي���ة، وحتقيقا لهذ� �لهدف ��ستخدم���ت �لدر��سة عينة قو�مها )32( 
طف���ا م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، ت���رت�وح �أعمارهم �لزمني���ة )14- 18( �سن���ة، ن�سبة 
�ل���ذكاء )50- 70( درج���ة، وبعد ��ستخد�م مقيا�س بار�ه���ني لل�سلوك �لتكيفي )مهار�ت 
�لتو��س���ل، مهار�ت �حلياة �ليومية، �لتن�سئة �لجتماعية، و�ملهار�ت �حلركية(،مقيا�س 
�لتو��س���ل )كيفي���ة �لتو��سل م���ع �لخرين، �ملف���رد�ت �ل�ستقبالي���ة و�لتعبريية، مهارة 
�لتح���دث و�ل�ستم���اع(، وقد ��سفرت نتائج �لدر��سة فعالي���ة �ل�نامج �لتدريبي �لقائم 
عل���ى �ل���ذكاء �لنفع���ايل يف  حت�س���ني مه���ار�ت �لتو��س���ل ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 
�لفكري���ة كم���ا هدفت در��سة �أمال عبد �لهادي �ل�سرقاوي ، �سناء حممد �سليمان، ر�ساد 
عب���د �لعزي���ز مو�س���ى )2019( �إىل تنمي���ة �لكف���اءة �لنفعالية وحت�س���ني �لتو��سل لدى 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لقابلني للتعليم ، وحتقيقا له���ذ� �لهدف ��ستخدمت 
�لدر��س���ة عين���ة قو�مه���ا )10( �أطف���ال م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لقابل���ني للتعليم ، 
تر�وح���ت �أعماره���م �لزمني���ة )9-12( �سنة، ن�سب���ة �لذكاء )50-70( درج���ة من مدر�سة 
�لرتبية �لفكرية مبركز مينا �لقمح مبحافظة �ل�سرقية مق�سمني ع�سو�ئيا بالت�ساوي 
�إىل جمموعت���ني جتريبي���ة و�سابط���ة بو�ق���ع )5( �أطفال ب���كل جمموع���ة و��ستخدمت 
�لباحث���ة �ختب���ار �ستانف���ورد بيني���ه لل���ذكاء – �ل�س���ورة �خلام�س���ة،  ومقيا����س �لكف���اءة 
�لنفعالي���ة �مل�س���ور لدى �لأطفال �ملعاقني فكريا )�إعد�د �لباحثة(، ومقيا�س �لتو��سل 
�للفظي وغري �للفظي مع �لأخرين لاأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لقابلني للتعليم              
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)�إع���د�د �لباحثة( وقد ��سرت نتائ���ج �لدر��سة عن فاعلية �ل�نامج �لتدريبي يف تنمية 
�لكف���اءة �لنفعالي���ة وحت�س���ني تو��سله���م م���ع �لآخري���ن ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 

�لفكرية �لقابلني للتعليم.

املح�ور الث�اين: در��س���ات تناول���ت �لتنظي���م �لنفع���ايل ل���دى لأطف���ال ذوي ��سطر�ب   
طيف �لتوحد

هدف���ت �لدر��س���ة Ryan, Charragain (2010) �ىل تنمي���ة مه���ار�ت �لتعرف 
عل���ى �لعو�ط���ف و�لتعبري عنها لدى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد، و�أ�سارت 
�لدر��س���ة �ىل �رتباط ��سطر�ب طيف �لتوح���د ب�سعوبة �لتفاعل مع �لأخرين و�سعف 
�لق���درة عل���ى �لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة من جه���ة �أخرى وفه���م تعبري�ت �لوج���ه، تكونت 
عين���ة �لدر��س���ة م���ن )30( طف���ا م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د ،متو�س���ط عمر 
زمن���ي )10.7( �سن���ة، ومن خال تدريب برنام���ج كوهن للتو�سل على تعبري�ت �لوجه 
وفهمه���ا . تو�سل���ت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل  حت�سن ملح���وظ على �أطف���ال ذوي ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د )�ملجموع���ة �لتجريبية( يف فه���م تعبري�ت �لوجه وكيفي���ة �لتعبري عن 
�لعو�ط���ف �ملختلف���ة. وهدف���ت در��س���ة Farran,Branson,& King (2011) �ىل 
�لتعرف على فعالية �لنماذج �لب�سرية يف حت�سني �لتعبري�ت �لنفعالية لدى �لأطفال 
ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد)�ل�سع���ادة، �حل���زن، �خل���وف، �لغ�س���ب(، وحتقيق���ا لهذ� 
�له���دف ��ستخدم���ت �لدر��س���ة عين���ة قو�مه���ا )20( طف���ا م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف 
�لتوح���د، )20( طف���ا من �لعاديني، ، تو�سل���ت نتائج �لدر��سة وجود حت�سن �سعيف يف 
�لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة )�خلوف- �حلزن( ، بينما كانت وج���ود حت�سن يف �لتعرف على 
Rump, Giovan-  للتعب���ري�ت �لنفعالية كال�سع���ادة و�ل�سمئز�ز.كماهدفت در��س���ة
nelli, Minshew, &Strauss (2009) �ىل �لتع���رف عل���ى �أث���ر عر����س عر����س 
فيدي���و ق�س���ري يعر����س تعب���ري�ت �لوج���ه لتنمي���ة �لدر�ك و�لفه���م �لنفع���ايل ل���دى 
�لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد، وحتقيقا له���ذ� �لهدف ��ستخدم���ت �لدر��سة 
عينة قو�مها )125( طفا من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، مت تق�سيمهم �ىل ثاثة 
جمموع���ات على �لنحو �لت���ايل: �ملجموعة �لأوىل �أطفال عدده���م )37( طفا ترت�وح 
�أعماره���م �لزمني���ة من )5- 7( �سنة، �ملجموعة �لثاني���ة )49( طفا تر�وحت �أعمارهم 
�لزمني���ة )8- 12( �سن���ة، �ملجموع���ة �لثالث���ة )49( طف���ا تر�وح���ت �أعماره���م �لزمني���ة 
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)13- 17( �سن���ة، مت تطبي���ق �لفيدي���و �لق�سري �لذي يعر�س تعب���ري�ت �لوجه �ملختلفة 
وتو�سل���ت نتائ���ج �لدر��س���ة �ىل فعالي���ة �لفيدي���و يف تنمي���ة �لدر�ك و�لفه���م �لنفعايل 
ل���دى �ملجموع���ات �لثاث���ة م���ن �أطف���ال ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد.و��ستهدف���ت در��سة 
Tell (2009) �لتعرف على مدى فهم �أطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد لانفعالت 
وتعب���ري�ت �لوجه من خال عر�س �لر�سوم �ملختلفة للتعبري�ت �لنفعالية على جهاز 
�حلا�س���ب، وحتقيق���ا لهذ� �له���دف ��ستخدمت �لدر��س���ة عينة قو�مه���ا )44( طفا، مت 
تق�سيمه���م �ىل جمموعت���ني)22( طف���ا م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحدتر�وح���ت 
�أعماره���م �لزمني���ة م���ن )10.30(، )22( م���ن ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د تر�وحت 
�أعماره���م �لزمنية)9.96( �سنة،ومت تطبيق مقيا����س �لتعبري�ت �لنفعالية على هوؤلء 
�لأطف���ال م���ن خال جهاز �حلا�سوب وقد ��سفرت نتائج �لدر��سة عن وجود عجز كبري 
يف فه���م �لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة لدى �لطف���ال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد.وهدفت 
 Golan, Ashwin, Granader, McClintock, Day, Leggett, در��س���ة 
يف  �ملتحرك���ة  �لر�س���وم  ��ستخ���د�م  عل���ى  �لتع���رف  Baron- Cohen, (2010)�ىل 
تعزي���ز �لفه���م �لنفعايل لدى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوح���د، وحتقيقا لهذ� 
�له���دف ��ستخدم���ت �لدر��سة عين���ة قو�مها )38( طفا ذوي �سط���ر�ب طيف �لتوحد، 
وق���د �أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن فاعلي���ة �لر�س���وم �ملتحرك���ة يف حت�س���ن ملح���وظ يف 
�لفه���م �لعاطف���ي ل���دى �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د وخا�س���ة )�ل�سع���ادة 
و�حل���زن، وب���طء ��ستجاب���ة ه���وؤلء �لأطف���ال يف �لتع���رف عل���ى �لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة 

)�خلوف و�لغ�سب(. 

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة
           يت�س���ح مم���ا �سب���ق وج���ود ق�سور يف �لتنظي���م �لنفعايل لدى �لأطفال ذوي 
 Zaja & Rojahn لإعاق���ة �لفكري���ة و��سطر�ب طيف �لتوح���د .حيث �أكدت در��س���ة�
(2008)،Molteno (2001)،McClure Halpern, Wolper, & Dona-
hue (2009) �إىل عج���ز �لأطف���ال �ملعاقني فكريا �لتع���رف على �لنفعالت ومتييزها 
 Farran,Branson,& King (2011)، در��س���ة  �أ�س���ارت  كم���ا  فيه���ا،  و�لتحك���م 
Tell,(2009) �ىل �سع���ف يف فه���م �لتعبري�ت �لنفعالية و�لتعامل مع �لأخرين لدى 
�لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد.وتتف���ق �لدر��سة �حلالية م���ع �لدر��سات �لتي 
�أ�س���ارت �إىل �أهمية �ل��م���ج �لتدريبية يف حت�سني �لتنظيم �لنفعاليكدر��سة (2007)
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et alWishart ، و�أ�س���ارت در�س���ة حممد كم���ال �أبو �لفتوح )2017( ، �أمال عبد �لهادي 
�ل�سرق���اوي ، �سن���اء حممد �سليم���ان، ر�ساد عبد �لعزيز مو�س���ى )2019(.و�أ�سارت در��سة 
 Ryan, ودر��س���ة   Rump, Giovannelli, Minshew, &Strauss (2009)

.Charragain (2010)

منهج واإجراءات الدرا�سة:

اأول: منه�ج الدرا�س�ة: ��ستخدم���ت �لدر��س���ة �ملنه���ج �لو�سفيللتع���رف عل���ى م�ست���وى 
�لتنظيم �لنفعايل لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب طيف �لتوحد.

ثاني�ًا: عين�ة الدرا�س�ة: تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة �حلالي���ة م���ن )60( طفا م���ن ذوي 
�لإعاق���ة �لفكرية و��سطر�ب طيف �لتوح���د ، تر�وحت �أعمارهم �لزمنية من )6- 12( 

�سنة، معامل �لذكاء )50- 70(.

مقيا�س التنظيم النفعايل لذوي الإعاقة �إعد�د �أ.د/ �إميان فوؤ�د كا�سف )2019(: 

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س: 
قام���ت �لباحثة بح�ساب �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية )�لثبات - �ل�سدق( للمقيا�س 
�مل�ستخدم يف �لدر��سة �حلالية، وذلك من خال تطبيقه على عينة قو�مها )60( طفًا 
م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�سيط���ة، و��سطر�ب طي���ف �لتوحد، تر�وح���ت �أعمارهم 
�لزمني���ة م���ا بني )6-12( �سن���ة ون�سبة ذكائهم من )50-70(، وذل���ك بهدف �لتاأكد من 

�سدقه وثباته وذلك كما يلي: 

)اأ( �سورة املعلمة: 

درج���ات ( 1) ب���ني  �لرتب���اط  معام���ات  ح�س���اب  )للمف�ردات(:مت  الداخل�ي  الت�س�اق 
�ملف���رد�ت و�لدرج���ات �لكلي���ة للبع���د �ل���ذي تنتمي له �ملف���ردة، و�لنتائ���ج مو�سحة                       

باجلدول �لتايل: 
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جدول )1(
دللة معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية لأبعاد مقيا�س التنظيم النفعايل 

لذوي الإعاقة الفكرية وا�صطراب طيف التوحد: �صورة املعلمة )ن= 60(
اجلزء املصوراجلزء اللفظي

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

10.626**110.484**10.852**110.606**

20.563**120.629**20.644**120.710**

30.484**130.583**30.674**130.650**

40.681**140.616**40.705**140.0.669**

50.626**150.537**50.654**150.720**

60.657**160.657**60.592**160.674**

70.534**170.578**70.695**170.697**

80.657**180.670**80.655**180.685**

90.705**190.675**90.683**--

100.696**200.567**100.526**--

* د�ل عند م�ستوى 0،05           ** د�ل عند م�ستوى 0،01
يت�سح من جدول )1( �أن جميع معامات �لرتباط د�لة �إح�سائياً

)2( ثبات املقيا�س:مت ح�ساب �لثبات كما يلي:

)اأ( معامل األفا )كرونباخ(: 
مت ح�س���اب معام���ات �ألفا لأبعاد �ملقيا����س، ثم ح�ساب معام���ات �ألفا )مع حذف 

درجة �ملفردة من �لدرجة �لكلية للبعد(، و�لنتائج مو�سحة باجلدول �لتايل: 
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جدول )2( 
نتائج دللة معامالت األفا لأبعاد مقيا�س التنظيم النفعايل لذوي الإعاقة: �صورة املعلمة )ن= 60(

اجلــزء املصــوراجلــزء اللفـظـــي

رقم املفردة
 معامل

االرتباط
رقم املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط
رقم املفردة

 معامل

االرتباط

10.906110.91010.917110.919

20.908120.90620.918120.916

30.910130.90830.917130.918

40.905140.90740.916140.917

50.907150.90950.918150.916

60.906160.90660.920160.917

70.909170.90870.916170.917

80.906180.90580.918180.917

90.90419090590.917--

100.905200.908100.922--

معامل ألفا= 0.922معامل ألفا= 0.911

يت�سح من جدول )2( �أن جميع قيم معامات �ألفا )مع حذف درجة �ملفردة من 
درجة �لبعد( �أقل من �أو ت�ساوي معامل �ألفا للبعد.

الت�ساق الداخلي لالأبعاد: 
مت ح�س���اب معام���ات �لرتب���اط بني درجات �لأبع���اد و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س، 

و�لنتائج مو�سحة كما يلي:
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جدول ) 3 ( 
يو�صح دللة معامالت الرتباط بني درجات الأبعاد والدرجات الكلية ملقيا�س: التنظيم النفعايل 

لذوي الإعاقة )�صورة املعلمة( )ن=60(
معامالت االرتباط مع الدرجة الكليةمقياس التنظيم االنفعالي لذوي اإلعاقة

**0.748اجلزء األول: اللفظي (1)

**0.758اجلزء الثاني: املصور (2)

* د�ل عند م�ستوى 0،05                    ** د�ل عند م�ستوى 0،01
يت�س���ح م���ن جدول )3( �أن معام���ات �لرتباط د�لة �إح�سائي���اً، وهذ� يعني ثبات 

ُبعدي)جزئي( �ملقيا�س )�جلزء �للفظي، و�جلزء �ل�سوري(.

�سدق املقيا�س: 
مت ح�س���اب �ل�سدق بح�ساب معام���ات �لرتباط بني درجات كل مفردة و�لدرجة 
�لكلي���ة للبع���د �ل���ذي تنتم���ي له �ملف���ردة )حمذوف���اً منها درج���ة �ملف���ردة( بافرت��س �أن 

جمموع بقية درجات �ملفرد�ت حمكاً للمفردة، و�لنتائج مو�سحة كما يلي: 
جدول )4(

 دللة معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية لالأبعاد )حمذوفًا منها درجة 
املفردة( ملقيا�س التنظيم النفعايل لذوي الإعاقة: �صورة املعلمة )ن=60(

اجلزء املصوراجلزء اللفظي

 رقم
املفردة

 معامل
االرتباط

 رقم
املفردة

 معامل
االرتباط

 رقم
املفردة

 معامل
االرتباط

 رقم
املفردة

 معامل
االرتباط

10.576110.42310.841110.566

20.510120.57720.591120.668

30.416130.52130.620130.598

40.642140.56340.651140.621

50.586150.47450.608150.677

60.606160.60560.524160.620

70.477170.51670.649170.644

80.605180.61780.598180.633

90.656190.61890.629--

100.645200.502100.445--

* د�ل عند م�ستوى 0،05                ** د�ل عند م�ستوى 0،01
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يت�سح من جدول )4( �أن جميع معامات �لرتباط د�لة �إح�سائياً، من �إجمايل 
�لإج���ر�ء�ت �ل�سابق���ة للثبات و�ل�س���دق يت�سح �أن جميع �ملف���رد�ت ثابتة و�سادقة،وهذه 

�ل�سورة)�سورة �ملعلمة( �ساحلة للتطبيق على �لعينة �لأ�سا�سية للدر��سة.

مقيا�س التنظيم النفعايل لذوي الإعاقة: 
)ب( �سورة الأم: 

درج���ات ( 1) ب���ني  �لرتب���اط  معام���ات  ح�س���اب  )للمف�ردات(:مت  الداخل�ي  الت�س�اق 
�ملف���رد�ت و�لدرج���ات �لكلي���ة للبع���د �ل���ذي تنتمي له �ملف���ردة، و�لنتائ���ج مو�سحة                       

باجلدول �لتايل: 
جدول ) 5 ( 

دللة معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية لأبعاد مقيا�س التنظيم النفعايل 
لذوي الإعاقة: �صورة الأم )ن=60(

اجلزء املصوراجلزء اللفظي

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

10.495110.61510.708110.570

20.609120.71720.652120.857

30.719130.66130.771130.713

40.715140.93740.718140.671

50.667150.67050.692150.685

60.610160.70160.461160.708

70.855170.93770.817170.685

80.735180.69480.494180.719

90.661190.85590.493--

100.779200.779100.617--

* د�ل عند م�ستوى 0،05                           ** د�ل عند م�ستوى 0،01
يت�سح من جدول )5 ( �أن جميع معامات �لرتباط د�لة �إح�سائياً.
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 )2( ثبات املقيا�س:مت ح�ساب �لثبات كما يلي:

)اأ( معامل األفا )كرونباخ(: 
مت ح�س���اب دلل���ة معام���ات �ألفا لأبعاد �ملقيا����س، ثم ح�ساب معام���ات �ألفا )مع 

حذف درجة �ملفردة من �لدرجة �لكلية للبعد(، و�لنتائج مو�سحة باجلدول �لتايل:
جدول )6(

 نتائج معامالت األفا لأبعاد مقيا�س التنظيم النفعايل لدى العاقة الفكرية والتوحد: �صورة الأم 
)ن= 60(

اجلــزء املصــوراجلــزء اللفظــي

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

 رقم

املفردة

 معامل

االرتباط

10.935110.93010.917110.920

20.932120.92920.918120.912

30.929130.93030.914130.916

40.929140.92840.916140.917

50.929150.93050.917150.917

60.930160.92960.923160.916

70.927170.92870.915170.917

80.929180.93080.922180.916

90.930190.92790.922--

100.928200.928100.919--

معامل ألفا= 0.922معامل ألفا= 0.933

يت�سح من جدول )6( �أن جميع قيم معامات �ألفا )مع حذف درجة �ملفردة من 
درجة �لبعد( �أقل من �أو ت�ساوي معامل �ألفا للبعد.

الت�ساق الداخلي لالأبعاد: 
مت ح�س���اب معام���ات �لرتب���اط بني درجات �لأبع���اد و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س، 

و�لنتائج مو�سحة كما يلي: 



التنظيم النفعايل لدى الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية اأ.د. اميان ف�ؤاد كا�شف و هالة حممد اأب� املجد 

 294 

جدول ) 7( 
يو�صح دللة معامالت الرتباط بني درجات الأبعاد والدرجات الكلية ملقيا�س: التنظيم النفعايل 

لذوي الإعاقة )�صورة الأم(
معامالت االرتباط مع الدرجة الكليةمقياس التنظيم االنفعالي لذوي اإلعاقة

**0.752اجلزء األول: اللفظي

**0.746اجلزء الثاني: املصور

* د�ل عند م�ستوى 0،05 ** د�ل عند م�ستوى 0،01
يت�س���ح من ج���دول ) 7( �أن معامات �لرتباط د�ل���ة �إح�سائياً، وهذ� يعني ثبات 

ُبعدي)جزئي( �ملقيا�س )�جلزء �للفظي، و�جلزء �ل�سوري(.
�سدق املقيا�س: 

مت ح�س���اب �ل�سدق بح�ساب معام���ات �لرتباط بني درجات كل مفردة و�لدرجة 
�لكلي���ة للبع���د �ل���ذي تنتم���ي له �ملف���ردة )حمذوف���اً منها درج���ة �ملف���ردة( بافرت��س �أن 

جمموع بقية درجات �ملفرد�ت حمكاً للمفردة، و�لنتائج مو�سحة كما يلي: 
جدول )8 (

 دللة معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية لالأبعاد )حمذوفًا منها درجة 
املفردة( ملقيا�س التنظيم النفعايل لذوي الإعاقة: �صورة الأم )ن=60(

اجلزء املصوراجلزء اللفظي

 رقم
املفردة

 معامل
االرتباط

 رقم
املفردة

 معامل
االرتباط

 رقم
املفردة

 معامل
االرتباط

 رقم
املفردة

 معامل
االرتباط

10.412110.57310.673110.500

20.539120.66220.607120.834

30.665130.60730.735130.661

40.690140.93240.671140.614

50.628150.61050.649150.629

60.571160.64360.383160.656

70.841170.93270.798170.629

80.711180.63680.424180.669

90.626190.84190.418--

100.754200.754100.579--

* د�ل عند م�ستوى 0،05            ** د�ل عند م�ستوى 0،01
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يت�س���ح م���ن جدول )8 ( �أن جميع معامات �لرتب���اط د�لة �إح�سائياً، و�أن جميع 
�ملف���رد�ت ثابت���ة و�سادقة،وه���ذه �ل�سورة)�س���ورة �لأم( �ساحل���ة للتطبيق عل���ى �لعينة 

�لأ�سا�سية للبحث.
من �إجمايل �لإجر�ء�ت �ل�سابقة للثبات و�ل�سدق يت�سح �أن جميع �ملفرد�ت ثابتة 
و�سادق���ة ، و�أ�سب���ح �ملقيا����س مكون من )38( مفردة، موزعة عل���ى �لنحو �لتايل: )20( 
مفردة للجزء �لأول )�ملقيا�س �للفظي(، )18( مفردة للجزء �لثاين )�ملقيا�س �مل�سور(، 

وهذه �ل�سورة )�سورة �لأم( �ساحلة للتطبيق على �لعينة �لأ�سا�سية للدر��سة.

نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:
نتائج اختبار �سحة الفر�س الأول:

ين����س �لفر����س �لأول على �أنه: »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية و��سطر�ب طي���ف �لتوحد على �لتنظيم 

�لنفعايل )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية(«.
وللتحق���ق من �سح���ة هذ� �لفر�س متت �ملقارنة ب���ني متو�سطي درجات �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د عل���ى مقيا����س �لتنظي���م �لنفعايل 
با�ستخ���د�م �ختب���ار T-Test)ت( لدلل���ة �لف���روق ب���ني �ملتو�سط���ات �مل�ستقل���ة. ويو�سح 

�جلدول �لآتي نتائج ذلك.
جدول )9(

 املقارنة بني متو�صطي درجات درجات الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية وا�صطراب طيف التوحد 
بني  الفروق  لدللة  )ت(   T-Test على مقيا�س التنظيم النفعايل با�صتخدام اختبار

املتو�صطات امل�صتقلة

أبعاد التنظيم االنفعالي
التوحد ن = 30االعاقة الفكرية ن =30

داللتهاقيمة ت
عمعم

غير دالة13.503.0612.203.081.638الضبط االنفعالي )تقييم املعلمة)

غير دالة5.270.7855.030.661.239الصور الفردية)تقييم املعلمة)

غير دالة9.732.218.902.071.505املواقف االنفعالية)تقييم املعلمة)

غير دالة15.732.7314.972.221.291الضبط االنفعالي )تقييم األم)

غير دالة4.831.054.301.701.458الصور الفردية)تقييم األم)

غير دالة7.032.096.401.491.348املواقف االنفعالية)تقييم األم)
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ويت�س���ح م���ن �جل���دول)9( م���ا يلي: ع���دم وجود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني 
متو�سط���ي رتب درجات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب طيف �لتوحد على 
مقيا����س �لتنظيم �لنفعايل )�لتعبري �لنفعايل، �ل�سور �لفردية، �ملو�قف �لنفعالية(  
و�لدرجة �لكلية وذلك لأن قيمة )ت( �أقل من 1.91 �أي �أن �لفر�س مل يتحقق وبالتايل 

مل تثبت �سحة هذ� �لفر�س.

وميك���ن تف�س���ري ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني �لأطف���ال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة و��سطر�ب طيف �لتوحد على مقيا�س �لتنظيم �لنفعايل )�لتعبري 
�لنفع���ايل، �ل�سور �لفردية، �ملو�قف �لنفعالية(  ولاأ�سرة �أهمية يف حت�سني �لتنظيم 
�لنفع���ايل فتن�سئة �لطفل يف بيئ���ة �أ�سرية �سوية ت�سجع على �لتعبري �لنفعايل، وعلى 
�لنقي����س م���ن ذلك فاإن �لطف���ل �لذي ين�ساأ يف بيئ���ة �أ�سرية غري �سوي���ة تثبط �لتعبري 
�لنفع���ايل تكون لديه �سعوبة يف قر�ءة �لتلميحات �لنفعالية �أثناء �حلو�ر�ت وي�سبح 
�أك���ر ��ستث���ارة وح�سا�سي���ة �نفعالي���ة وغ���ري ق���ادر عل���ى تنظي���م �نفعالت���ه عن���د �مل���رور 
 Jacobs, Mazzone, Simon,&  بخ����ة �لنفع���الت �ل�سلبية كما ذك���رت در��س���ة
Nader- Grosbois (2019)�إىل �إىل �أهمي���ة دور للو�لدي���ن يف حت�س���ني مه���ار�ت 
نظري���ة �لعق���ل وحت�س���ني �لتنظي���م �لنفعايل ل���دى �أطفاله���م �ملعاقني فكري���اً. وتتفق 
  Sappok, Budczies,Bolte,& Dziobek (2013) ه���ذه �لنتيج���ة م���ع در��س���ة
حي���ث هدف���ت �لدر��س���ة �ىل تقيي���م �أوج���ه �لق�س���ور يف �لعملي���ات �ملتعلق���ة بامل�ساع���ر �و 
�لنفع���الت ذ�ت �ل�سل���ة ب���الإدر�ك �لجتماع���ي ل���دى �لطف���ال �ملعاق���ني فكري���ا وذوي 
��سطر�ب طيف �لتوحد، مت تقييم �لنفعالت من خال �لتفاعل مع �لأخرين،وتقبل 
�ل�سياء،و��سفرت نتائج �لبحث ق�سور �لتنظيم �لنفعايل لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة وذي ��سط���ر�ب �لتوحد، در��سة حممد م�سطفى ط���ه )2017( حيث تو�سلت 
نتائ���ج �لدر��س���ة عدم وجود ف���روق د�لة �ح�سائيا بني متو�سط���ي رتب درجات �لطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�سيطة و�لطفال ذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد من �لذكور 
 Liu, Karen, و�لإناث يف �أبعاد �لتو�فق �لنفعايل و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، ودر��سة
 Wong) 2013( �ىل حت�س���ني �مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لنفعالي���ة ل���دى �لأطفال ذوي 
�لعاق���ة �لفكري���ة و��سطر�ب طيف �لتوحد، وعدم وجود فروق بني �لطفال �لأطفال 
ذوي �لعاق���ة �لفكري���ة و��سطر�ب طيف �لتوحد يف �مله���ار�ت �لجتماعية و�لنفعالية، 
�إىل مقارن���ة   Reddy, Williams& Vaughan, 2002) در��س���ة  �أو�سح���ت  كم���ا 
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�ل�ستجاب���ات لرنفعالي���ة �لتي يبديه���ا �لأطفال ذوي متازم���ة د�ون مقارنة باأقر�نهم 
من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد على مو�قف مفعمة باللعب و�ملتعة و�أظهرت �لنتائج 
�أن كل م���ن �لأطف���ال ذوي متازم���ة د�ون وذوي ��سطر�ب طي���ف �لتوحد �نخفا�س يف 

�لنتباه لبت�سامات �لآخرين، كما �أنهم ل ي�ساركون �سحكاتهم مع �لآخرين.

نتائج اختبار �سحة الفر�س الثاين:
وين�س �لفر�س �لثاين على �أنه: »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رتب درجات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب طيف �لتوحد  �لذكور و�لإناث 

على �لتنظيم �لنفعايل«.

وللتحق���ق من �سح���ة هذ� �لفر�س متت �ملقارنة ب���ني متو�سطي درجات �لأطفال 
و�لإناث(عل���ى مقيا����س  �لتوحد)�لذك���ور  و��سط���ر�ب طي���ف  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي 
�لتنظي���م �لنفع���ايل با�ستخ���د�م �ختب���ار T-Test)ت( لدللة �لفروق ب���ني �ملتو�سطات 

�مل�ستقلة. ويو�سح �جلدول �لآتي نتائج ذلك.

جدول )10(
املقارنة بني متو�صطي درجات الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية وا�صطراب طيف التوحد  الذكور 
والإناث على مقيا�س التنظيم النفعاليبا�صتخدام اختبار T-Test )ت( لدللة الفروق بني 

املتو�صطات امل�صتقلة

أبعاد التنظيم االنفعالي
إناث)ن= 30)ذكور )ن= 30)

داللتهاقيمة ت
عمعم

غير دالة13.232.9013.902.320.981الضبط االنفعالي )تقييم املعلمة)

غير دالة5.260.7845.300.7490.168الصور الفردية)تقييم املعلمة)

غير داله9.702.189.432.200.470املواقف االنفعالية)تقييم املعلمة)

غير دالة15.102.2915.602.340.835الضبط االنفعالي )تقييم األم)

غير دالة4.331.444.801.391.270الصور الفردية)تقييم األم)

غير داله6.462.066.961.561.058املواقف االنفعالية)تقييم األم)

ويت�س���ح م���ن �جل���دول)10( ما يلي: عدم وج���ود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني 
متو�سطي رتب درجات �لذكور و�لناث من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب 
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طي���ف �لتوحد على �لتنظيم �لنفعايل )�لتعبري �لنفع���ايل، �ل�سور �لفردية، �ملو�قف 
�لنفعالي���ة(. حي���ث كانت قيم���ة »ت« �أقل من 1.91 �أن �أن �لفر����س مل يتحقق وبالتايل 

مل تثبت �سحة هذ �لفر�س..
  ويرج���ع ذلك �ىل �نخفا�س �لقدرة عل���ى �در�ك �لنفعالت للتعبري�ت �لوجهية 
ووج���ود �رتب���اط ب���ني م�ستوى �ل���ذكاء و�إدر�ك �لنفعالت لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة و��سط���ر�ب طيف �لتوحد  وتتفق هذه �لنتيجة م���ع در��سة حممد م�سطفى 
ط���ه )2017( حي���ث تو�سل���ت نتائ���ج �لدر��س���ة ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �ح�سائي���ا ب���ني 
متو�سط���ي رت���ب درج���ات �لطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�سيط���ة و�لطف���ال ذوي 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد م���ن �لذكور و�لإن���اث يف �أبع���اد �لتو�فق �لنفع���ايل و�لدرجة 
�لكلي���ة للمقيا�س.وميك���ن تف�س���ري عدم وجود ف���روق بني �لذكور و�لن���اث �ىل �أ�ساليب 
�لتن�سئ���ة �لجتماعي���ة و�ملعامل���ة �لولدي���ة وحر����س �لأب���اء عل���ى ع���دم �لتميي���ز ب���ني 
�أبنائه���م، وبناء ع���ا�ت متبادلة معهم تقوم على �أ�سا�س �حلب و�لحرت�م �ملتبادل فيما 
بينه���م يف �إط���ار بيئ���ة �نفعالي���ة �سوي���ة ي�سوده���ا �لقيم. تتفق ه���ذه �لنتيجة م���ع در��سة
Gross (2008) تقييم مهار�ت �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب طيف �لتوحد 
و��سط���ر�ب �للغة يف �إدرك ور�سم تعب���ري�ت �لوجه �لنفعالية.وتو�سلت نتائج �لدر��سة 
ع���دم وجود فروق بني �لذكور و�لإن���اث من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب 
طي���ف �لتوحد و��سطر�ب �للغة عل���ى مهار�ت �در�ك ور�سم تعبري�ت �لوجه �لنفعالية 
 Bassett, Denham, Mincic& أق���ل م���ن 0.05.، وه���ذ� يختلف عن م���ا �أو�سح���ه�
Graling (2012) �إىل �أن �لتنظي���م �لنفع���ايل لاأطف���ال يت�سم���ن بعدين متميزين 
هم���ا �لتعرف على �لنفع���الت، و�ملعرفة بحالة �لنفع���الت، و�لتعرف على �لنفعالت 
يعن���ي ق���درة �لفرد على ت�سمية تعب���ري�ت �لوجه، و�ملعرفة �لنفعالي���ة �ملع�ة ،وكذلك 
�لتع���رف عل���ى �لنفعالت عندما يتم �لتعب���ري عنها بعبار�ت لفظي���ة، معرفة �نفعالية 
و��سح���ة. و�ملعرفة باحل���الت �لنفعالية هي �لقدرة على �لتفك���ري يف �ملو�قف �ل�سائدة 
و�مل�ساع���ر �ل�سياقي���ة �س���و�ء كانت لفظي���ة �أو غري لفظية.فقدرة �لأطف���ال على �لتعرف 
�لنفعايل ت�سبق معرفتهم بردود �لفعل على �ملو�قف �لتي تثري �مل�ساعر وي�سري كا من 
ه���ذه �لتقني���ات جنبا �إىل جنب مع �لتطور �ملعريف و�للغوي كم���ا �أن �لكفاءة �لنفعالية 
تختلف باختاف �جلن�س تتفوق �لفتيات عن �لفتيان يف �لتعبري عن �مل�ساعر �ملختلفة، 
 Molteno , Molteno,Finchilescu, & Dawes, (2001)وتو�سل���ت در��س���ة
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م���ن وج���ود �سعوبات �نفعالية و�سلوكية لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية، وكذلك 
�رتف���اع ن�سب���ة �مل�س���كات �ل�سلوكية ل���دى �لأطفال �لذك���ور �أعلى من �لإن���اث. ول�سيما 

فيما يتعلق بال�سلوكيات �لتخريبية و�ل�سارة و�ل�سلوك �مل�ساد للمجتمع.

نتائج اختبار �سحة الفر�س الثالث:

وين�س الفر�س الثالث على �أنه: »ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رتب درجات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب طيف �لتوحد )�لأ�سغر عمر�ً(، 

و)�لأك� عمر�ً( على �لتنظيم �لنفعايل.
وللتحق���ق من �سح���ة هذ� �لفر�س متت �ملقارنة ب���ني متو�سطي درجات �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد)�لأ�سغ���ر عمر�ً(، و)�لأك���� عمر�ً( 
عل���ى مقيا����س �لتنظيم �لنفعايل با�ستخ���د�م �ختب���ار T-Test)ت( لدللة �لفروق بني 

�ملتو�سطات �مل�ستقلة. ويو�سح �جلدول �لآتي نتائج ذلك.
جدول )11(

املقارنة بني متو�صطي درجات درجات الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية وا�صطراب طيف التوحد 
)الأ�صغر عمرًا(، و)الأكرب عمرًا( على التنظيم النفعايل با�صتخدام اختبار T-Test )ت( لدللة 

الفروق بني املتو�صطات امل�صتقلة

أبعاد التنظيم االنفعالي

األكبر سنا )9- 12)

)ن=35)

االصغر سنا )9-6)

داللتهاقيمة ت)ن=25)

عمعم

غير دالة13.172.8612.403.450.944الضبط االنفعالي )تقييم املعلمة)

غير دالة5.250.7805.000.6451.350الصور الفردية)تقييم املعلمة)

غير داله9.681.928.802.411.581املواقف االنفعالية)تقييم املعلمة)

غير دالة15.652.0714.922.591.222الضبط االنفعالي )تقييم األم)

غير دالة4.651.454.441.410.576الصور الفردية)تقييم األم)

غير داله7.001.976.321.571.429املواقف االنفعالية)تقييم األم)

ويت�س���ح م���ن �جل���دول)11( ما يلي: عدم وج���ود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني 
متو�سط���ي رت���ب درج���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و��سط���ر�ب طي���ف �لتوحد 
)�لتعب���ري  �لنفع���ايل  �لتنظي���م  عل���ى مقيا����س  )�لأ�سغ���ر عم���ر�ً(، و)�لأك���� عم���ر�ً( 
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�لنفع���ايل، �ل�س���ور �لفردي���ة، �ملو�ق���ف �لنفعالي���ة( مم���ا �سب���ق يت�سح �سح���ة �لفر�س 
�لثالث  �ح�سائًيا.

joseph, Ittyerah  (2015)وتو�سل���ت  وتتف���ق ه���ذه �لنتيج���ة م���ع در��س���ة  
و�لكف���اءة  �لنفع���ايل  �لدر�ك  لديه���م عج���ز يف  �ملعاق���ني فكري���اً  �أن  �لدر��س���ة  نتائ���ج 
�لجتماعي���ة ويرج���ع �إىل �نخفا����س �لق���درة �لعقلي���ة، لديهم �سعوب���ة يف �لتعرف على 
�لتعبري�تالنفعالي���ة للوج���ه ونق����س يف �لدر�ك �ملع���ريف لانفع���ال.، و�أ�س���ار در��س���ة 
فه���م  يف  �سع���ف  �ىل   Farran,Branson,& King (2011)، Tell,(2009)
�لتعب���ري�ت �لنفعالي���ة و�لتعام���ل م���ع �لأخري���ن لدى �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب طيف 
�لتوح���د ،وتو�سل���ت در��س���ة Rutherford, McIntosh (2007) وج���ود عجز كبري 
لدى �ملر�هقني ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد يف عدم فهم تعبري�ت �لوجه �لنفعالية.
ويرج���ع ذل���ك �أن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ات �لفكري���ة و��سطر�ب طي���ف �لتوحد لديهم 
ق�سور يف �إدر�ك تعبري�ت �لوجه  ترجع �إىل �نخفا�س قدر�تهم �ملعرفية �لعقلية، وجود 
�سعوب���ات �نفعالي���ة و�سلوكي���ة لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وذوي ��سطر�ب 

طيف �لتوحد.



املجلد احلادي ع�شر - العدد )39( ج2 اأبريل 2022 جملة الرتبية اخلا�شة 

 301 

املـراجــع

�أمال عبد �لهادي �ل�سرقاوي ، �سناء حممد �سليمان، ر�ساد عبد �لعزيز مو�سى )2019(. 
تنمية �لكفاءة �لنفعالية لتح�سني �لتو��سل مع �لآخرين لدى �لأطفال �ملعاقني 
ذهني���اً. جمليية البحييث العلمي يف الرتبية عييني �شم�ييس، 20 )6(، 319- 362.
حممد كمال �أبو �لفتوح )2017(.فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية �لقدرة على �لتعرف 
عل���ى �لنفع���الت من خ���ال �لتعبري�ت �لوجهية لدى �لتامي���ذ ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�سيطة و�أثره على م�ستوى تفاعلهم �لجتماعي.املجلة الرتبوية 

للبحوث الرتبوية، جامعة المارات،41)4(، 315- 356.
ر�أف���ت عو����س �ل�سعي���د )2011(. فاعلي���ة برنامج تدريب���ي لإد�رة �لنفع���الت يف تنمية 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل���دى �لأطف���ال �ملعاق���ني عقليا.جمليية كلييية الرتبييية 

بجامعة بنها، 22)85(، 148- 219.
حمم���د م�سطف���ى ط���ه )2017(. �لتو�ف���ق �لنفع���ايل ومه���ار�ت �للغ���ة �ل�ستقبالي���ة 
و�لتعبريي���ة ل���دى �لتاميذ ذوي �لإعاق���ة �لعقلية �لب�سيط���ة وذوي ��سطر�ب 
طيف �لتوحد. جملة كلية الرتبية بجامعة كفر ال�شيخ، 17 )4(، 127- 195.
ط���ارق عبد �لروؤوف عامر )2008(. الطفل التوحدي. عمان: د�ر �لبازوري �لعبا�سية 

للن�سر.
�أ�سرف �أحمد عبد �لقادر )2010(. �شيكولوجية ذوى الإحتياجات اخلا�شة. �لقاهرة 

: د�ر �مل�سطفى للطباعة.
عثم���ان، فاروق �ل�سيد، وعب���ده، حممد عبد �ل�سمي���ع )2002(. القيا�س والختبارات 

النف�شية. �لقاهرة: د�ر �لفكر �لعربي.
�إميان فوؤ�د كا�سف )2019(. مقيا�س التنظيم النفعايل لذوي الإعاقة، حتت �لطبع.
عب���د �لفت���اح رج���ب مط���ر، وعل���ي عب���د �هلل م�ساف���ر )2010(. منو املفاهيييم واملهارات 

اللغوية لدى الأطفال. �لريا�س: د�ر �لن�سر �لدويل.
فه���د حمد �مللغ���وث )2006(. التوحد كيف نفهمه ونتعامييل معه. �لريا�س: موؤ�س�سة 

�مللك خالد �خلريية.
عب���د �لفتاح رجب مطر، ر�سا �إبر�هيم )2014(. فاعلية برنامج حركي لتنمية �لنتباه 
�لنتقائ���ي �ل�سمعي و�لب�سري لدى �لطفل �لتوحدي. جملة �لرتبية �خلا�سة 

و�لتاأهيل، 2)1(، 229 ،293.



التنظيم النفعايل لدى الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية اأ.د. اميان ف�ؤاد كا�شف و هالة حممد اأب� املجد 

 302 

American Psychiatric Association .(APA) (2013). Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders.(5 ed revised).DSM_ 
IV-TR. Washington, DC: Author. 

Bassett,H., Denham,S., Mincic,M.,& graling,K. (2012). The Structure 
of Preschoolers Emotion Knowledge : Model Equivalence and 
Validity using astructural equation modeling approach. Early 
Education Development, 23, 259- 279.

Bertin, E.,& Striano,T.(2006). The Still-Face Response In Newborn, 
1.5-, and 3- month- old Infants. Infant Behavior and 
Development, 29(2), 294- 297.  

Blair,R., (2005). Responding to the Emotions of Others: Dissociating 
Forms Of Empathy Through The Study of Typical and 
Psychiatric Populations. Consciousness and Cognition, 14(4), 
698- 718. 

Bons,D.,Van den, E., Scheepers,F., Herpers,P., Rommelse,N.,& 
Buitelaaar,K. (2013). Motor, Emotional, And Cognitive 
Empathy In Children And Adolescents With Autism Spectrum 
Disorder And Conduct Disorder. Journal of Abnormal Child 
Psychology, 41(3), 425- 443. 

Bons,D.,Van den, E., Scheepers,F., Herpers,P., Rommelse,N.,& 
Buitelaaar,K. (2013). Motor, Emotional, And Cognitive 
Empathy In Children And Adolescents With Autism Spectrum 
Disorder And Conduct Disorder. Journal of Abnormal Child 
Psychology, 41(3), 425- 443.

Bourain,C.,&Grosbois,N.(2012). Socio-Emotional Regulation in 
children with intellectual disability and typically developing 
children in interactive contexts.Alter European Journal of 
disability research, 6, 75- 93.

Cebula,K.,Wishart,T.,Willis,D.,&Pitcairn,T.(2017).Emotion 
Recognition in children with down Syndreom:Influence of 
emotion label and expression intensity. American Journal on 
intellectual and Developmental Disabilities, 1222) 2), 138- 155.

  Cho,M. (2008). Emotional Understanding and Social Interactions of 
Caregivers and Their Children With Autism, Down Syndrome, 
and Children Without Disabilities. Unpublished doctoral 
dissertation, University Of Califomia Los Angeles.



املجلد احلادي ع�شر - العدد )39( ج2 اأبريل 2022 جملة الرتبية اخلا�شة 

 303 

Church,C., Alisanski,S.,& Amunullah,S. (2000). The Social 
Behavioral and Academic Experiences of Children with 
Asperger Syndrome .Focus on Autism and Other Developmental 
Disabilities, 15, 12- 20.

Dawson,G. (2013). Children With Autism Fail to Orient to Naturally 
Occurring Social Stimuli. Journal of Autism and Developmental 
Disorder, 28, 479.

DSM5. (2013).Diagnostic and Statistical manual of mental 
disorder(DSM.V).Washington Dc, Published by the American 
Psychiatric Association.

Eisenberg, N.,& Spinrad,T. (2004). Emotion- Related Regulation: 
sharpening the Definition. Child Development, 75, 2, 334- 339.

Farran,E., Branson,A.,& Kinh,B. (2011). Visual Search for Basic 
Emotional Expressions in Autism: Impaired Processing of 
Anger, Fear and Sadness, but atypical Happy Face Advantage 
.Research in Autism Spectrum Disorder, 5(1), 455- 462.

Golan,O., Ashwin,E., Granader,Y., McClintock,S., Day,K., 
Leggett,V., Baron- Cohen, S. (2010). Enchancing Emotion 
Recognition in children with autism Spectrum Condition: An 
Intervention Using Animated Vehicles with Real Emotional 
Faces .Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(3), 
269- 279.

Gross,,T.(2008). Recognition of Immaturity and Emotional 
Expressions in Blended Faces by Children With Autism 
and Other Developmental Disabilities.Journal Autism 
Developmental Disorder, 38, 297- 311. DOI 10.1007/s10803-
007-0391-3

Hogue, T., Mooney, P., Morrissey, C., Steptoe, L., Johnston, S., 
Lindsay, W. ,& Taylor, J. (2007). “Emotional and behavioural 
problems in offenders with intellectual disability: comparative 
data from three forensic services”. Journal of Intellectual 
Disability Research, 51 (10), 778-785.

Jacobs, E., Mazzone, S., Simon, P., & Nader-Grosbois, N.(2019). 
The Unexpected Impact of Parental Emotional Socialization on 
Theory of Mind and Emotion Regulation: The Case of Children 



التنظيم النفعايل لدى الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية اأ.د. اميان ف�ؤاد كا�شف و هالة حممد اأب� املجد 

 304 

with Intellectual Disabilities.Psychology,10,1302-1332.
https://doi.org/10.4236/psych.2019.109084

Joseph,L.,&Ittyerah,M. (2015). Recognition and Understanding 
of Emotions in Persons with Mild to Moderate Mental 
Retardation. Journal of Psychosocial Rehabilitation and 
Mental Health,(1),59–66. DOI 10.1007/s40737-014-0019-9

Kuo,J.,Fitzpatrick,S.,Metealfe,K.,&Mcmain,S.(2016). Amult-
method laboratory investigation of emotional reactivity and 
emotion regulation abilities in borderline personality disorder 
. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry ,50, 
52- 60.

Lane,J., Wellman,H., Olson,S., LaBounty,J.,& Kerr,D. (2010). 
Theory of Mind and Emotion Understanding Predict 
Moral Development In Early Childhood. British Journal of 
Developmental Psychology, 28 (4), 871- 889.

Littlewood, M., Dagnan, M.,& Rodgers, J. (2018). Exploring the 
emotion regulation strategies used by adults with intellectual 
disabilities. International Journal of Developmental Disabilities, 
64( 3), 204-211, DOI: 10.1080/20473869.2018.1466510. 

Liu,K.,Wong,D.,Chung,A.,Kwok,N.,Yuen, C., Arblaster,Y.,& 
Kwan,A. (2013). Effectivness of Awarkplace in improving 
social communication and emotional skills for adults with 
autism and intellectual disability in hong kong- Apilot study. 
Occpational therapy international (OCCUP THER INT), 20( 
4), 198- 204.

Mayer,J.,Perkins,D.,Caruso,D.,& Salovey,P. (2001). Emotional 
Intelligence and Giftedness. Roeper Review, 23( 3), 131- 137. 

Mazzoni, N., Landi, I., Ricciardelli,P., Actis- Grosso,R.,& Venuti,P. 
(2020).Motion or Emotion? Recognition of Emotional Bodily 
Expressions in Children With Autism Spectrum Disorder With 
and Without Intellectual Disability.Psychological Medicine, 
”. Front. Psychol,11,478. doi: 10.3389/fpsyg.2020.00478

McClure, K., Halpern, J., Wolper, P., & Donahue, J. (2009).
Emotion regulation and intellectual disability.Journal On 
Developmental Disabilities, 15(2), 38-44.



املجلد احلادي ع�شر - العدد )39( ج2 اأبريل 2022 جملة الرتبية اخلا�شة 

 305 

Memisevic,H., Mujkanovic,E., & Ibralic- Biscevic,I. (2016). Facial 
Emotion Recognition in adolescents with disabilities: The 
effects of type of disability and gender. Perceptual and Motor 
Skills, 123(1), 127- 137. DOI: 10.1177/0031512516660781

Michel, J.(2013). Enhancing the Ability of Adults with mild mental 
retardation to Recognize Facial Expression of Emotion.
Unpublished Doctoral Dissertation,WaldenUniversity. 

Molteno, G. , Molteno, C. D. , Finchilescu, G. & Dawes, A. R. L. 
(2001) Behavioural and emotional problems in children with 
intellectual disability attending special schools in Cape Town, 
South Africa. Journal of Intellectual Disability Research, 45 
(6), 515-520.

Moore, D. (2001). Reassessing emotion recognition performance in 
people with mental retardation: A review. American Journal 
on Mental Retardation, 106, 481–502.

Murray,G., Mckenzie,K., Murray, A.,Whelan,K., Cossar,J., 
Murray,K.,& Scotland,J.(2019). The impact of contextual 
information on the emotion recognition of children with 
an intellectual disability.Journal of Applied Research in 
Intellectual Disabilities, 32, 152- 158.

Musolino, J. (2009). The logical syntax of number words: Theory 
acquisition and processing. Cognition, 111 (1), 24- 45.

Osterling ,J., Dawson,G.,& Munson,J. (2002).Early Recognition of 1- 
Year- old infants with Autism Spectrum Disorder Versus Mental 
Retardation. Developmental Psychopathol, 14, 239- 251.

Pereira, C., & Faria, S. (2013) Emotional Development in Children 
with Intellectual Disability – A Comparative Approach with 
“Normal” Children. Journal of Modern Education Review,USA, 
3( 2), 120–135.

Philip,H., Stanfield,R.,& Sprengeimeyer,I.,Stantos,A.,Young,A., 
Atkinson,A et al . (2010). Deficits in Facial body movement 
and vocal Emotional Processing in Autism Spectrum Disorder.
Psychological Medicine ,40(11) ,1919-1929,DOI: https://doi.
org/10.1017/S0033291709992364



التنظيم النفعايل لدى الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية اأ.د. اميان ف�ؤاد كا�شف و هالة حممد اأب� املجد 

 306 

Pochon, R.,&Declercq,C. (2013). Emotion Recognition by Children 
with Down Syndrome: A longitudinal study. Journal of 
intellectual and Developmental Disability,38( 4) , 332-343.

Reddy, V., Williams,E., Vaughan,A. (2002). Sharing Humour And 
Laughter In Autism And Downs Syndrome. British Journal of 
Psychology, 93 (2), 219- 242. 

Rump,K., Giovannelli,J., Minshew,N.,& Strauss,M. (2009). The 
development of Emotion Recognition in Individuals with 
Autism .Child Development, 80 (5), 1434- 1447.

Russell, R.,& Grizzle, K. (2008). Assessing child and adolescent 
pragmatic language competencies: Toward evidence- based 
assessments. Clinical Child and Family Psychology Review, 
11 (1- 2), 59- 73.

Rutherford,N.,& McIntosh,D. (2007). Rules Versus Prototype 
Matching: Strategies of Perception of Emotional Facial 
Expressions in the Autism Spectrum. Journal Autism 
Developmental Disorder, 37, 187- 196.

Ryan,C.,& Charragain,C. (2010).teaching Emotion Recognition 
Skills to Children With Autism. Journal of Autism and 
Developmental Disorder, 40(12), 1505-1511.

Salters- Pedneault,K., Roemer,C. (2006). Evidence of broad deficits 
in emotion regulation assiociated with chronic worry and 
generalized anxiety disorder.Cognitive Therapy and Research, 
30, 469- 480.

Sappok, T., Budczies,J.,Bolte,S.,& Dziobek,I.(2013). Emotional 
Development in Adults with Autism and Intellectual 
Disabilities: ARetrospective, Clinical Analysis.Plose one. 
8(9), 1- 13, e74036.doi:10.1371/journal.pone.0074036

Sheydaei, M., Adibsereshki, N.,& Movallali, G. ( 2015). The 
Effectiveness of Emotional Intelligence Training on 
Communication Skills in Students With Intellectual 
Disabilities. Iranian Rehabilitation Journal,13( 3), 7- 12.

Smith, L.(2009). Parent and teacher influences on preschool 
childrens emotion regulation, pre- Academic and social skills. 
Unpublished masters dissertation ,The University of Alabama.



املجلد احلادي ع�شر - العدد )39( ج2 اأبريل 2022 جملة الرتبية اخلا�شة 

 307 

Smith,A. (2007). Facial Expression of Emotion Among Children 
With Aspergers and Other High Functioning Autism Spectrum 
Disorder and Typically Developing Peers. Unpublished 
doctoral dissertation, University Of New York.

Tell,D.(2009). Recognition of emotion from facial expression and 
situational cues in children with autism.Unpublished Doctoral 
Dissertation, Loyola University Chicago, AAT 3387427.

Treillet, V., Jourdan- Ionescu,C.,& Blanchette,I. (2014). Emotion 
Understanding and Inhibition of children with and without 
Intellectual Disability.Revue Francophone de la Deficience 
Intellectuelle, 25, 97–115.https://doi.org/10.7202/1028216AR.

White, L. (2008). An Investigation of emotion regulation, social skills 
and academic readiness in low-income preschool children.
Unpublished doctoral dissertation , the catholic university of 
America, 155.

Wishart,g.,Cebula,k.,Wills,d.,&Pitcairn,K.(2007). Understanding 
of facial Expression of emotion by children with intellectual 
disabilities of differing aetiology.Journal of intellectual 
disability research, 51(7), 551-563.

Woodcock, K., & Rose, J. (2007). The Relationship Between the 
Recognitin of Facial Expressions and Self-Reported Anger 
in People with Intellectual Disabilities. Journal of Applied 
Research in Intellectual Disabilities.20 , 279-284.

Zaja R. H. & Rojahn J. (2008).Facial emotion recognition in 
intellectual disabilities.Mental retardation and developmental 
disorders. Curr Opin Psychiatry 21: 441–444.




