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فاعلية بسنامج ازشادى قائم علي اسرتاجتية إدازة الرات لتحسني جودة احلياة لدى 
 عينة من األطفال ذوى صعوبات تعلم القساءة

 د. إسراء عبد المقصود عبد الوهاب
 جامعة عين شمس -كمية الدراسات العميا لمطفولة -مدرس عمم النفس

 :ممخص

ن جددودة ال يدداة لدددى اذطفدداو ذوى صددعوبات هدددا الب ددث إلددد إعددداد برنددامت إرشددادى ل  سددي    
 عمددم القددراءةل والكشددا عددن معالي ددس مددن اددرو اسدد ادام اسدد را يجية إدارة الددذاتل وذلدد  عمددد عينددة 

( 02( طفدددر وطفمدددة مقسدددمين الدددد مجمددوع ين  جريبيدددة وادددابطة قدددوام كدددو منهدددا =02قوامهددا =ن 
( سددنواتل 00-9مددارهم مدا بددين =أطفداو مددن اذطفدداو ذوى صدعوبات  عمددم القددراءةل ممدن   ددراوح أع

مسدددد ادمة أدوات  اددددمنت: اسدددد مارة بيانددددات أوليددددةل مقيدددداس إدارة الددددذاتل مقيدددداس جددددودة ال يددددا  
والبرنامت وجميعهم من إعداد البا ثدة. وأظهدرت الن داوت وجدود مدروة دالدة إ صداويًا بدين م وسدطد 

عمددد مقيدداس إدارة الددذات ر ددب درجددات أطفدداو المجموعددة ال جريبيددة مددل القياسددين القبمددل والبعدددي 
لصالح القياس البعديل ووجود مروة دالة إ صاويًا بدين م وسدطد ر دب درجدات أطفداو المجموعدة 
ال جريبيددة مددل القياسددين القبمددل والبعدددي عمددد مقيدداس جددودة ال يددا  لصددالح القيدداس البعددديل ووجددود 

لادابطة عمدد مقيداس مروة دالة إ صاويا بين م وسطد ر ب درجات أمراد المجموعدة ال جريبيدة وا
إدارة الددذاتل ووجددود مددروة دالددة إ صدداويا بددين م وسددطد ر ددب درجددات أمددراد المجموعددة ال جريبيددة 

 والاابطة عمد مقياس جودة ال يا .

 اذطفاو ذوى صعوبات  عمم القراءة -إدارة الذات  -الكممات المف ا ية: البرنامت اإلرشادى
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The effectiveness of a counseling program based on a self-

management strategy to improve the quality of life for a sample of 

children with reading difficulties 

Abstract: 

The aim of the research is to prepare a counseling program to improve 

the quality of life for children with reading difficulties, and to reveal its 

effectiveness through the use of the self-management strategy, on a sample of 

(n = 20) male and female children divided into two experimental and control 

groups, each of (10) children from Children with reading difficulties, aged 

between ( 9-12) years, using tools that included: a preliminary data form, a 

self-management scale, quality of life scale and the program, all prepared by 

the researcher. The results showed that there were statistically significant 

differences between the mean scores of the experimental group children in the 

tribal and remote measurements on the self-management scale in favor of the 

post-measurement, and there were statistically significant differences between 

the mean scores of the experimental group children in the pre and post 

measurements on the quality of life scale in favor of the post-measurement, and 

there were significant differences Statistically significant between the mean 

scores of the experimental and control group members on the self-management 

scale, and there are statistically significant differences between the mean scores 

of the experimental and control group members on the quality of life scale. 

 

Keywords: Counseling program- self-management- children with reading difficulties 
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 :مقدمة
مدددد ظدددو ال  دددديات المعاصدددرة ال دددد  واجدددس العمميدددة اإلداريدددة كدددان  بدددد مدددن ظهدددور مفددداهيم 
إدارية  ديثدس   فاعدو مدل  مد  ال  ددياتل ومنهدا مفهدوم إدارة الدذات الدذى لعدب دورا  إيجابيدا  مدد 
 نظديم  يداة الفددرد بشدكو سددميمل و سداعد  عمددد ال فاعدو وال واصدو ومددن ثدم ال عددايش مدد المج مددل 

كو سميمل وهذا يعند أن مهارة إدارة الدذات  عدد عدامر  مهمدا  يسداعد عمدد النجداح مدد ال يداة بش
 .(Minzer,2008:15)اذكاديمية وا ج ماعية 

مالنجددداح مدددد ال يدددداة بصدددفة عامددددة يع مدددد عمدددد مهددددارة إدارة الدددذاتل وال عامددددو مدددل الددددنفس 
عمومددا  =سددميمان عبددد الوا ددد  بفاعميددة: و كمددسل والفشددو مددل الددذات يددودى إلددد الفشددو مددد ال يدداة

(ل ويعندددد ذلددد  أن مهدددارة إدارة الدددذات هدددد مهدددارة  ركدددز عمدددد العمميدددات 050 0202يوسدددال 
السددددابقة مددددن  اطدددديط و نظدددديم ورقابددددس و وجيددددسل و  مددددو مهددددارات م عددددددة =رجددددوة بنددددت سددددمران 

 (.01: 0202الهزلدل
قددد الهدددا والباعددث وكددذل  مدددن عدددم النجدداح مددد إدارة الددذات يعنددد أنددس مددن الم  مددو أن نف

والوقددت الددرزم إلنجدداز  يا نددال وعندددما نكددون قددادرين عمددد إدارة ذا نددا مدننددا نسدد طيل مهددم أهدددامنا 
واق ناص الفرصل وهدذا يسداعدنا عمدد إعطداء الهددا اذكبدر اذهميدة اذولدد عندد ال نفيدذ =أيمدن 

أوادد ت وجددود  ال ددد( Jennifer,Marie,2013)(ل وهددذا مددا أكد ددس دراسددة 55: 0202الشددربيندل
دارة الوقددت وجددودة ال يدداةل كمددا أن إلدارة الددذات مددردود  عرقددة موجبددة ودالددة بددين إدارة الددذات وات

(ل مالطفدو الدذى لديدس مسد وى مر فدل مدد إدارة 222: 0209إيجابد عمدد الطفدو =مندد الزندا دل 
نامسدةل ذا س ي سم ببعض صفات مميزة لمشاصية مثو اإل ساس بقيمة الوقتل الثقدة بدالنفسل الم

(ل وهددذا يعنددد أن مهددارة إدارة الددذات 0221المثددابرةل   مددو المسددوولية =جددابر عبددد ال ميددد جددابرل
 جعددو الطفددو أكثددر إن اجيددةل و زيددد مددن   صدديمس الدراسددل مهددد  عددد عددامًر مهمددا مسدداعدًا عمددد 

 (.Minzer, 2008:66النجاح =
لمسداعد هم لموصدوو إلدد  ويعد ال رميذ ذوى صعوبات ال عمم ب اجة إلد الادمات الداعمة

أقصددد مدددى  سددمح بددس قدددرا همل وهددذا مددا  ددومر  اسدد را يجية إدارة الددذات  يددث  عددد أ ددد المدددااو 
العرجيددة وال ربويددة ال ديثددة ال ددد  سدد ادم مددد مجدداو عمددم الددنفس والصدد ة النفسددية مهددد   سددن 

                ددددددسل الجوانددددددب اإليجابيددددددة لم مميددددددذ و عمددددددو عمددددددد افددددددض الجوانددددددب السددددددمبية ال ددددددد  عددددددوة قدرا
و جعددددددددددددو ال رميددددددددددددذ ذوى صددددددددددددعوبات الدددددددددددد عمم أكثددددددددددددر كفدددددددددددداءة واناددددددددددددباطًا مددددددددددددد الصددددددددددددا 

 .(Nonnomacher, 2008:4=الدراسد
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أن اذطفدددداو مددددن ذوى صددددعوبات  عمددددم  (Embregts,Petri,J.C.M.,2003) إمبددددرج سويددددرى 
القدددراءة مدددد مر مدددة الطفولدددة هدددم اذشدددد ا  ياجدددًا لممسددداعدةل لموصدددوو إلدددد مسددد ويات أعمدددد مدددد 

كسددداب الطفدددو المهدددارات والسدددموكيات اذنشدددطة  الوظيفيدددة وا ج ماعيدددة وال عميميدددة وال رميهيدددةل وات
المناسبة وال د من ارلها يع مدد عمدد نفسدسل وبال دالد يقدو اع مداد  عمدد اوادرين. و قدوم مهدارة 
إدارة الدددذات عمدددد  عمددديم اذطفددداو ذوى صدددعوبات الددد عمم  مددد  السدددموكيات ال دددد  سددداعدهم عمدددد 

بيوددددة ال ددددد يعيشددددون ميهددددال مددددالقراءة أداة لم واصددددو وال ددددرابط بددددين أمددددراد المج مددددلل ال عامددددو مددددل ال
وماددداعفة لمابدددرة اإلنسدددانيةل كمدددا أنهدددا وسددديمة مدددن وسددداوو ال عبيدددر عدددن المشددداعر وا نفعدددا تل 
وال دددذوةل ونقدددو ال دددراث مدددن جيدددو إلدددد هادددر باإلادددامة إلدددد أنهدددا مدددن أهدددم عوامدددو النمدددو العقمدددل 

 ل   عد أ د أهم المهارات ال ل يم مكها الفرد مد المج مل ال ديث.وا نفعالل لمفردل ولذ
ويعددداند اذطفددداو ذوى صدددعوبات  عمدددم القدددراءة مدددن العديدددد ا ادددطرابات النفسدددية كدددالقمةل 

(. لدددذا 0205ال دددو رل وا ادددطرابات السدددموكية كا ندماعيدددة والسدددمو  العددددواند=إيناس مصدددطفدل
والناج ددة مددد مسدداعدة اذمددراد ذوى ا اددطرابات واذمددراد  عددد إدارة الددذات أ ددد اذسدداليب المفيدددة 

 (.Embregts,2003:288صعوبات ال عمم بشكو عام=
و ع بر جودة ال يا  مؤشرا من مؤشرات الص ة النفسية الجيدةل وهو مفهدوم إيجدابد  سدعد 
العديدددد مدددن المنظمدددات والهيودددات ل  قيقدددسل ممدددا جعدددو الو يدددات الم  ددددة اذمريكيدددة  ادددل شدددعارا 

ل وذلددد  ب دددرض   سدددين جدددودة ال يددداة و نميدددة ال وقعدددات 0202عنوان أشدددااص أصددد اء لعدددام ب
 (.Ring,2007:178اإليجابية لدى اذمراد=

ويذكر عدد من البا ثين أن ام ر  الفرد مهارات ال ياة هو السبيو الو يدد لسدعاد س و قبمدس 
لااصدة كدد يمعبدوا دورا لآلادرين و قددير  لهدم ومدن ثدم ينب دد دعدم اذشدااص ذوى ا   ياجدات ا

 ;Dejong,1997مددداعر مدددد البدددرامت المصدددممة لم فددداظ عمدددد نوعيدددة وجدددودة  يدددا هم و  سدددينها=

Schneider, 2004.) 
( أن جدددودة  يددداة ال مميدددذ هدددد وصدددولس إلدددد درجدددة الكفددداءة Taylor =0225وأكدددد   دددايمور  

لسدددعادة أثنددداء أداؤ  والجدددودة مدددد ال عمددديم ممدددا يدددؤدى إلدددد نجا دددس مدددد ال يددداةل وشدددعور  بالرادددا وا
اذعمدداو المدرسدديةل وال ددد   ميددز بددالجودة مددد ال يدداة وشددعور  بالمسددوولية الشاصددية وا ج ماعيددة 
وال  كم الذا د والفعاو مدد  يا دس وبيو دس وقدر دس عمدد  دو مشدكر س مدل ار فداع مسد وى الدامعيدة 

دارة  الدااميددة ن يجددة  فاعددو مددل بيوددة  عميميددة جيدددة يشددعر ميهددا بدداذمن النفسددل مكانيددة النجدداح وات وات
 جيدة من المعمم يشعر بالمساندة ا ج ماعية من زمر س ومعانيس.
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( إلدد وجدود مدروة جوهريدة بدين 0225وأشار كر مدن  موقيدة عبدد الف داح وم مدد  سدين  =
 ال رميذ العاديين وذوى صعوبات ال عمم مد جودة ال ياة لصالح ال رميذ العاديين.

أن الدددعم ل مبيددة ا   ياجددات لم كددم ( (Cillison,et al.,2008ون  وأادداا  كيريسددون وهاددر 
الددذا د والقدددرة عمددد ا  صدداو بدداوارين مددن شددطنس أن يددومر الطريددة اذكثددر نجا ددا ل عزيددز جددودة 
 ياة ال مميذ لرن قاو إلد مرا و دراسية أارىل وأن جودة ال يداة مر بطدة أيادًا بد ددى م  يدرات 

ثددروة الم ويددةل ماددعا ال  صدديو اذكدداديمل الم ددوى لددس  دداثير سددمبل ال  صدديو اذكدداديمل وهددد ال
 عمد جودة ال ياة النفسية لمطفو.

 مشكمة البحث:
 عددد صددعوبات  عمددم القددراءة مددن أكثددر صددعوبات الدد عمم اذكاديميددة ان شددارا عمددد اإلطددرةل 

%(  05:02 يث أشارت الدراسات إلد  زايد نسبة ان شار هؤ ء الطرب  يث يمثمدون مدا بدين =
%( مددن مج مددل ذوى صددعوبات 92:55مددن مج مددل أطفدداو المدددارسل و  ددراوح نسددب هم مددا بددين =

( إلدد أن 0205(ل كمدا أشدار م مدد سدعد العبيدد ومكدرى م دولد =0205ال عمم =م مد إسدماعيول
%( مددنهم يعددانون 02%( مددن اذطفدداو  ددوو العددالم يعددانون مددن صددعوبات الدد عمم و=02 ددوالد =

اءة. و عطل المؤشرات اإل صاوية   دذيرا بدطن اذمدراد  يدر النداج ين مدد من صعوبات  عمم القر 
المج مل   يقرأون ويعيشون ب قدير ذات منافضل باإلاامة إلد اإل ساس بدالقمة وعددم الرادا 

: 0205عن ال يداةل ممدا يجعمهدم أكثدر عرادة لم سدرب مدن المدرسدة =مندد عبدد العزيدز إبدراهيمل
لمطدرب ذوى صدعوبات  عمدم القدراءة مدل اسد مرار ام قدارهم إلدد  (ل و كمن المشكمة الرويسية012

النجدداحل مالم دداو ت  يددر الناج ددة ال ددد يقددوم بهددا الطفددو  جعمددس يبدددو أقددو قبددو  لدددى مدرسدديس 
 (.2: 0225وأقرانس =م  د مصطفد الزياتل 

كمدا  عددد صددعوبات  عمددم القددراءة مددن المشددكرت اذكاديميددة ال ددد  ددؤثر بصددورة مباشددرة عمددد 
موكيات الطفددو و عاممددس مددل المج مددلل ممددا يندد ت عنددس ظهددور العديددد مددن المشددكرت السددموكية سدد

 (.Ducharine&Harris,2005وا نفعالية وا ج ماعية وانافاض  نظيم الذات ومقدان الدامعية=

و ع بددر مهددارة إدارة الددذات مددن المهددارات اإليجابيددة ال ددد  سدداعد الطفددو ذوى صددعوبات  عمددم 
 سددين مهار ددس وقدرا ددس عمددد اإلنجدداز وال  صدديو الدراسددلل كمددا  ددؤثر عمددد نوعيددة القددراءة عمددد  

اذنشددطة والمهددام ال ددد يا ارهددا الطفددول ويعددد إنافدداض إدارة الددذات مددن المؤشددرات ال ددد  ددؤدى 
(ل وبدددالعكس مددددن ار فددداع إدارة الدددذات 0205لفشدددو بعدددض الطدددرب =سدددمر م مدددد عبدددد العزيدددزل 
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قبولدس لم يداة وبال دالد   سدين جدودة ال يداة لددى الطفدو ذوى   سن مدن الصد ة النفسدية لمطفدو و 
 صعوبات  عمم القراءة.

وقد أشارت ن داوت العديدد مدن الب دوث والدراسدات أن ال رميدذ ذوى صدعوبات الد عمم يعدانون 
  مددن إنافدداض مددد مسدد وى جددودة ال يددا ل اذمددر الددذى يددؤثر باددورة سددمبية عمددد كامددة مجددا ت

           ل  صدددديو الدراسدددددل ممددددا يجعمهددددم مددددد  اجددددة إلددددد وجددددود بددددرامت النمددددو لددددديهم بمددددا مددددد ذلدددد  ا
 ;Buck,etal.,2007;Derek,S.,2008عرجية و ربوية  هدا إلد رمل معد ت جودة ال ياة لديهم=

Papaeleftheriou,et al., 2011.) 
ومددن ثددم ي اددح وجددود اددرورة مم ددة إلعددداد برنددامت إرشددادى قدداوم عمددد مهددارة إدارة الددذات 

 ين جودة ال ياة لدى عينة من ذوى صعوبات  عمم القراءة.ل  س
 و ثير مشكمة الب ث ال ساؤلين ال اليين:    

  مدا ماعميددة برنددامت إرشددادى قدداوم عمددد مهدارة إدارة الددذات ل  سددين جددودة ال يدداة لدددى عينددة
 من اذطفاو ذوى صعوبات  عمم القراءة ؟

 ية والادابطة بعدد  طبيدة البرندامت القداوم هو  وجد مروة دالة بين أمراد المجموعة ال جريب
عمدد اسد را يجية إدارة الدذات مدد كدو مدن مسد وى إدارة الدذات ومسد وى جدودة ال يداة لددى 

 عينة من اذطفاو ذوى صعوبات  عمم القراءة ؟
 أىداف البحث:

يهددددا الب دددث إلدددد ال  قدددة مدددن ماعميدددة برندددامت باسددد ادام مهدددارة إدارة الدددذات ل  سدددين جدددودة      
يداة لدددى عيندة مددن اذطفداو ذوى صددعوبات  عمدم القددراءة. كمدا يهدددا إلدد بيددان اسد مرار ماعميددة ال 

 البرنامت مد   سين جودة ال ياة لديهم. 
 أىمية البحث:

   اح أهمية الب ث مد اذهمية النظرية واذهمية ال طبيقية كال الد:     
 أواًل: األىمية النظرية:

امت باسددد ادام مهدددارة إدارة الدددذات ل  سدددين جدددودة ال يددداة لددددى نددددرة الدراسدددات ال دددد  ناولدددت بدددر -0
 اذطفاو ذوى صعوبات  عمم القراءة.

قدددد يسددداهم الب دددث مدددد ال عدددرا الددددقية عمدددد أهميدددة اسددد ادام مهدددارة إدارة الدددذات وبيدددان مددددى -0
 مواودها لألطفاو ذوى صعوبات  عمم القراءة.
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بصددفة عامددة واذطفدداو ذوى صددعوبات  اه مددام المج مددل باذطفدداو ذوى ا   ياجددات الااصددة-2 
  عمم القراءة بصفة ااصة باع بارهم من أكثر النسب ان شارا مد مجاو ال ربية الااصة.

قددد يزودنددا هددذا الب ددث بمعمومددات عددن البددرامت المسدد ادمس ل  سددين جددودة ال يدداة مددن اددرو  -1
 مهارة إدارة الذات ومميزا ها و طثيرها عمد سمو  اذطفاو بصفة عامة.

د عمدم الدنفس اإليجدابل ولهدا  ع بر مهارة إدارة الذات وجودة ال ياة مدن الم  يدرات اإليجابيدة مد -5
 عمد  ياة اذطفاو ذوى صعوبات  عمم القراءة. طثير 

 الاروج ببعض ال وصيات والمق ر ات ال د  فيد اذطفاو ذوى صعوبات  عمم القراءة. -5
اومين عمدد ال عامدو مدل اذطفداو ذوى صدعوبات قد يساهم هذا الب ث مد نشدر الدوعل لددى القد-5

  عمم القراءة وكيفية إكسابهم الراا بال ياة والثقة بالنفس.
 ثانيًا: األىمية التطبيقية:

يسدداعد هددذا الب ددث مددد  ددرس و عمدديم اذطفدداو ذوى صددعوبات الدد عمم سددموكيات  سدداعدهم عمددد -0
اددرين و قدبمهم لدذوا هم وال ددد مدن شددطنها زيدادة ثقد هم بطنفسددهم و قبدو ال يداة وكيفيددة ال عامدو مدل او

   سين جودة ال ياة لديهم.
يسددعد الب ددث إلددد  مكددين اذطفدداو ذوى صددعوبات  عمددم القددراءة مددن اددبط ذوا هددم والدد  كم مددل -0

 انفعا  هم.
 يقدم الب ث أداة لقياس إدارة الذات لدى اذطفاو ذوى صعوبات  عمم القراءة. -2
مددن ال ربددويين واذاصدداوين النفسدديين وااإلج مدداعيين مددد  ددو  قددد يسدداعد هددذا الب ددث المه مددين-1

 مشكرت هذ  الفوة من اذطفاو .
كمددا يددزود هددذا الب ددث القدداومين عمددد العمميددة ال عميميددة بددال عرا عمددد كيفيددة ال عامددو مددل هددذ  -5

الفوة مدن ادرو إ ا دة البدرامت الااصدة بفودة صدعوبات  عمدم القدراءة ال دد  سداعدهم عمدد  اطدد 
 لمر مة.هذ  ا

قددد  فيددد ن دداوت هددذا الب ددث الما صددين بمجدداو ال ربيددة الااصددة مددد واددل بددرامت  دريبيددة مددن -5
شطنهاافض المشكرت السموكية وعدرج ا ادطرابات النفسدية و نميدة المهدارات ال دد مدن شدطنها 

   سين قدرات اذطفاو ذوى صعوبات القراءة.
 مفاىيم البحث:

 Self- Managementأواًل: إدارة الذات: 
 عددرا إجراويددًا بطنهددا  مجموعددة مددن المهددارات  ظهددر مددد شددكو إجددراءات يمارسددها اذطفدداو 
ذوى صددعوبات  عمددم القددراءةل وأن هددذ  اإلجددراءات   اددمن مراقبددة الددذات مددد أداوهددال و قيدديم الددذات 
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لهدددذا اذداء مدددد ادددوء ادددوء اذهدددداا المدددراد   قيقهدددال وأايدددرا  عزيدددز الدددذات بنددداء عمدددد إنجازهدددا. 
 يقاس إجراويا بالدرجة ال د ي صو عميها الطفو مد المقياس المس ادم=البا ثة(.و 

 Quality of lifeثانيًا: جودة الحياة: 
 عرا إجراويًا جودة ال ياة بطنها  قدرة الطفو ذوى صعوبات  عمدم القدراءة عمدد إقامدة عرقدات      

بدطن  يا دس لهدا معندد  ويظهدر ذلد  إيجابية مل اوارين  شعر  بالراا عن ذا س وبالسعادة ويشعر 
من ارو الدرجة ال د ي صو عميها الطفو ذوى صدعوبات  عمدم القدراءة  مدد مقيداس جدودة ال يداة 

 =البا ثة(.
 Program Counselingثالثًا: البرنامج اإلرشادى: 

 يعدرا إجراويدا بطندس  مجموعددة مدن اإلجدراءات المنظمدة والمهددارات ال دد  قدوم عمدد اسدد را يجية     
إدارة الذاتل   م من ارو من اذنشطة ال د  دم اا يارهدا بهددا مسداعدة اذطفداو ذوى صدعوبات 
دارة عرقدا هم اإليجابيدة مدل اوادرين   عمم القراءة عمد  نمية إدارة ذوا هم ومشداعرهم وسدموكيا هم وات

 ل  سين مس وى جودة ال ياة لديهم ارو مدة زمنية م ددة=البا ثة(. 
 ذوى صعوبات تعمم القراءة: رابعًا: األطفال

 عددرا إجراويددا بطنهددا  انافدداض مسدد وى   صدديو ال مميددذ مددد القددراءة ليصددبح أقددو مددن مسدد وى       
العمددر والددذكاء ومسدد وى الصددا الم وقددل مددن الطفددول و  مثددو مددد اددعا القدددرة عمددد ال هجددد أو 

لمفدردل وهدم اذطفداو  ال عرا عمد الكممدةل وأاطداء القدراءةل و دؤدى لمعديدد مدن المشدكرت ال يا يدة
( سدنة 00-9عينة الب ث الذين يعانون من صعوبات  عمم القراءة والذين   راوح أعمارهم ما بدين =

ويددد م  شايصدددهم مدددن ادددرو درجدددا هم عمدددد مقيددداس  شدددايص العسدددر القراوددددل ومر ظدددات راوددددة 
 الفصو واذاصاود بالمدرسة.

 -اإلطار النظرى:
 Self-Management أواًل: إدارة الذات:

( إدارة الددذات بطنهددا  إجددراء يدد م Copeland,Susan,2000يعددرا كددو مددن  كوبيرنددد وسددوزان  =     
ميددس  عمدديم و دددريب اذمددراد أن يصددفوا سددموكهم المسدد هدا وأن يسددجموا  دددوث أو عدددم  دددوث هددذا 

إلدددددد إدارة الددددذات بطنهدددددا أسدددددموب  (،Buckman,2000السددددمو  المسددددد هدا . كمددددا أشدددددار  باكمددددان =
ة الطرب عمد ا س قرليةل وجعو الطالب أكثر قددرة عمدد  وجيدس ذا دس وأقدو اع مدادًا عمدد لمساعد

 اإلشراا المس مر.
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كما  عدرا بطنهدا  مجموعدة مدن اإلجدراءات ل وجيدس سدمو  اذطفداو اارجيدا ثدم ا ن قداو إلدد  

إدارة اذطفدددداو لسددددموكهم دااميال يددددث  جعددددو هددددذ  اإلجددددراءات اذطفدددداو عمددددد وعددددد بالسددددموكيات 
 .(Barry,L.M.&Messer,J.,2003المرومة ال د عميهم القيام بها=

( أن أوو طريددة النجدداح مددد ال يدداة هددو النجدداح مددل 0225و ددرى  ريمددا سددعد أبددو  ميددد  =
إدارة الدذات وال عامددو مددل الددنفس بفعاليددةل ماإلنسددان الددذى ير دب مددد إدار ددس لذا ددس هددو الددذى ي دداوو 

ا ددسل والددذى يدد م   ذي ددس عددن طريددة اذهددداا الم ددددة أن يصددو إلددد ال ددد اذقصددد لمدد  كم مددد  ي
إلدددد أن أهميدددة إدارة الدددذات  رجدددل إلدددد  (King,Sears,2008بوادددوح. كمدددا أشدددار  كيدددنت سددديرس  =

إمكانيددة اسدد ادمها مددل أنمدداط م عددددة مددن اذطفدداو ومددل أعمددار ما مفددةل و سدد ادم كوسدديمة لزيددادة 
لمهددارات والسددموكيات ا ج ماعيددة المقبولددة ا سدد قرلية لدددى الطفددول كمددا  سددهم مددد  نميددة بعددض ا

ال دددد  صددددر مدددن الطفدددو. كمدددا أنهدددا  عدددد بعدددد مدددن أبعددداد اليقظدددة العقميدددة=ليمد الد يددددىل صدددب د 
 (.0209الكفورىل ومريدة سما ةل 

وهدد قددرة الشدداص عمدد اددبط سدموكس عددن طريدة الجمددل بدين المهددارات والمع قددات ال ددد 
 (.Carter,S.,2013:19  دد السمو  المس قو=

( إلد أن إدارة الذات  عند  وال اطدة وجددوو 02: 0201وأشار  مادى  سن عقيرن  =
لشاص ما إلنجاز أعمالدس و نظديم أمدور  ومدة إمكانا دس وقدرا دس مدد زمدن ي ددد  ب يدث يجبدر ذا دس 

 عمد ا شراا عمد إدارة الوقتل وكيا يجبر نفسس عمد إدارة هذا الوقت. 
( إلددد أن مهددارة إدارة الددذات مهمددة لمطددربل 0222فددار =وقددد  وصددو  أنددور م  ددد عبددد ال 

مهد  قدوم عمدد اسد را يجيات ما مفدة مثدو: مراقبدة الدذاتل و قيديم الدذاتل وال عزيدز اإليجدابد ل عمديم 
الطددرب كيددا ينظمددون سددموكيا همل ويكونددون مسددوولين عددن هددذ  السددموكيات أكاديميددًا واج ماعيددًال 

 السمو  الدراسل لمطرب.و عمو هذ  ا س را جيات عمد  طوير 
( مددل سددابقها مددد أن مهددارات إدارة الددذات المددراد 0205و  فددة  أسددماء أ مددد عبددد العدداو  =

 عممها هد: مراقبة الذاتل  عزيز الذاتل  قويم الذاتل و وجيس الذاتل ب رض  نظديم هداودس و نظديم 
شدكو المطمدوب با سد عانة أمعالسل وذل  بعد  مقدد ال ددريب المناسدب عمدد القيدام بهدذ  المهدارات بال

 ببعض اذدوات واإلجراءات.
وهددد قدددرة الفددرد عمددد ال وامددة مددل المج مددلل وال فاعددو معددس بشددكو معدداو مددن اددرو ال م ددل 
بالمرونددددددة وا سدددددد قرول عددددددن طريددددددة واددددددل أهددددددداا واطددددددط   وامددددددة مددددددل الظددددددروا الم  يددددددرة 

=Ercoskun,2016:1127 الما مفدة بمدا يزيدد مدن  (. و  قية ال وازن مدد أداء أنشدط س ال يا يدة
راددد الطفددو عددن نفسددس وقدر ددس عمددد  عددديو السددمو  وال عامددو مددل الادد وطات الما مفددة = أسددامة 

 (.  0205م مود  مدانل
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( إدارة الدذات بطنهدا  قددرة الطالدب ذوى صدعوبات 0202و عرا  أيدات قاسدم عبدد المطيدا  =      
مناسددب مددل اواددرين بعددد  مقددد ال دددريب الدد عمم عمددد الددوعد بسددموكس وال عبيددر عنهددا بشددكو مقبددوو و 

المناسب عمد أداء هذ  السموكيات . لذل   عد أ د اذساليب الهامدة المسد ادمة مدد  عدديو سدمو  
؛ أسددماء أ مددد عبددد العدداول 052: 0200ذوى ا   ياجددات الااصددة=م مد عبددد الددر من سددميمانل

0205 :212.) 
ازهددا أولهددا: اإلدرا  الددواعد لمعنددد و مددر إدارة الددذات بعدددة مرا ددو يجددب عمددد الطفددو اج ي

وجددود اإلنسددان مددد هددذ  ال يدداةل وثانيهددا: منظومددة القدديم والمثددو والمبددادى ال ددد  شددكو هددذ  الددذاتل 
وثالثها: مجموعة اذهدداا ال دد  سدعد إلدد   قيقهدال وهارهدا الوسداوو واوليدات ال دد يد م اج يازهدا 

 (.00: 0200لموصوو إلد هذ  اذهداا =االد أ مد عبد الر منل 
وبذل  يعد مفهوم إدارة الذات من المفاهيم العصرية ال د  دؤدى دورًا  يويدًا مدد  نظديم  يداة 
اإلنسددان بشددكو سددميم و سدداعد  عمددد ال عامددو مددل المج مددل الددذى يعدديش ميددسل كمددا أن نمددو مفهددوم 

عدًا عمدد الذات يجعو الطفو أكثر إن اجيةل مما يعند أن مهدارة إدارة الدذات  عدد عدامًر مهمدا مسدا
 (.0205النجاح =هناء مؤاد عمدل 

كما أن إدارة الذات  عند ال طبية المنظم من قبو الطفو  س را جيات  عدديو السدمو  عمدد 
 (.Cooper, et al., 2007:32نفسسل بما يؤدى إلد إ داث ال عديو المطموب مد سموكس =

ميددذ بمراقبددة أداوهددم أنهددا  ددداو مددردى ي اددمن قيددام ال ر( (Johnson,2012ويددرى  جونسددون  
لمسددموكيات أو المهددام المطموبددةل و سددجيو  قدديمهم لهددا مددن وجهددس نظددرهمل وعميددس  عددد إدارة الددذات 
اسد را يجية م قدمددة ل  سدين سددمو  الصدا الدراسددلل و  ادمن  وجيددس الدذات لمقيددام باذنشدطة ال ددد 

ة. وهددد مددن أنسددب   طمددب مددن اذطفدداو مراقبددة ذا هددم و قيدديم سددموكيا هم اددرو م ددرة زمنيددة م دددد
أساليب ال داو لم د من ااطراب الم ةل وذل  لمدا لهدا مدن المزايدا ال دد  ف قدر إليهدا منيدات  عدديو 

. باإلاددامة إلددد نجا هددا مددد زيددادة ال واصددو (Barry&Messer,2003:239)السددمو  اذاددرى عمومدداً 
 .(Miltenberger,2011:50)وال فاعو ا ج ماعدل و عميم مهارات ال ياة اليومية لدى اذطفاو

عند إجراء برامت إلدارة الذات يجدب  أنس (Kashdav& Ciarrochi)ويرى كا شداا كايرو شد      
  ديدددددد ندددددوع ال ددددددريب  عميمدددددد أم عرجدددددد والدددددذى ي ادددددمن بصدددددفة أساسدددددية  عمدددددم مهدددددارات  دددددو 
المشددكرت. كمددا يجددب  عريددا إدارة الددذات كعاودددل إذ  شددير إلددد أن ي صددو اذمددراد ذوى الظددروا 

مرادددية عمدددد المعرمدددة والمهدددارات والثقدددةل ال دددد  مكدددنهم مدددن الددد  كم مدددد صددد  همل وأن يك سدددبوا ال
 (.0202سموكيات ااصة من ارو ال دريب=مد: عبد العزيز الشاص وهارونل 
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( أن إدارة الددذات هددد مجموعددة مددن المهددارات ال ددد  سدداعد 0209وأشددارت  منددد الزنددا د  =
 مفة بنجاح ل  قية الهداا المنشودة.اذبناء عمد إدارة أمور  يا هم الما 

ومدددن ثدددم   ادددح أهميدددة إدارة الدددذات مدددد  عمدددم المهدددارات اذكاديميدددة اذساسدددية و نميدددة قددددرة 
ا ع مدداد عمددد الددذات والنمددو النفسددل وا ج مدداعد السددوىل وال م ددل بمسدد وى مر فددل مددد ال  صدديو 

السدددمعية والبصدددرية لددددى الدراسدددلل و  سدددين مسددد وى اإلنجددداز الشاصدددل الدددذا دل و نميدددة الدددذاكرة 
 .(Berger,2003:4)اذطفاو 

 أبعاد إدارة الذات: 
مراقبدة -0هد مجموعة من اإلجراءات المس ادمة أثنداء ال ددريب عمدد إدارة الدذات و  ادمن:     
هددد المر ظددة وال سددجيو لسددمو  الفددرد الددذا دل والهدددا مددن مراقبددة  : Self- Monitoringالددذات

وبالنسددبة  (.Hughes,etal.,2002:267-269يصددبح أكثددر وعيددًا بسددموكس=الددذات هددو  عمدديم الطفددو أن 
لألطفدداو ذوى ا   ياجددات الااصددة يدد م اا يددار أ ددد السددموكيات المسدد هدمة ويدد م  عمدديم الطفددو أن 
يراقددب السددمو  عنددد  دوثددس وات دددى اسدد را يجيات مراقبددة الددذات   مثددو مددد  عمدديم الطفددو أن يراقددب 

نيدددة قصددديرة  قدددو  ددددريجيًال   دددد يصدددو مدددد المر مدددة النهاويدددة سدددموكس الشاصدددلل ادددرو م دددرات زم
: وهدددد  قيددديم  Self-Assess قيددديم الدددذات-Stephen,M.,et al.,2008.)0ليراقدددب سدددموكس بنفسدددس =

                  اذطفددددددداو ذنفسدددددددهم و سدددددددجيو سدددددددموكهم بطنفسدددددددهمل ومقارندددددددة أداوهدددددددم الاددددددداص بالمعدددددددايير ال دددددددد
وهدددد مكامدددطة  Self-Reinforcement:  عزيدددز الدددذات-2عمدددم.وادددعها مدددن قبدددو أنفسدددهم أو الم يددد م 

 ,.Buckman,S.,2000; Arundel, etalالطفدو لذا دس بعدد الوصدوو إلددد اذهدداا ال دد  دم وادعها=

2003:76;Stephen,et al.,2008:9-11;Avcioglu,H.,2012:345.)1- :عميمدددات الدددذات Self- 

Instruction  = يدددددث ذكدددددر عددددددد مدددددن البدددددا ثين Mooney,P.,etal,2005;Hughes,2015:302 )أن  
 عميمات الذات هد  قديم مساعدة أو  دريبات إاامية لمفرد ليقوم ب طدية سدموكيات جديددة مر وبدة. 

( أن القاسددم المشددد ر  مددد معظدددم Hansen, 2011:2;Schulze,2016:225ويذكر هينسن وس شددولز =
م الدددذاتل و عزيدددز الدددذاتل وهدددو مدددا دراسددات إدارة الدددذات ي ادددمن اسددد را يجيات مراقبدددة الدددذاتل  قيددي

 .Self- Management Packagesيسمد ب زمة إدارة الذات 
أن إدارة الدذات   ادمن ( Jones,Greenberg& Crowley,2015كمدا يدرى عددد مدن البدا ثين=      

اذمكار والمشداعر وسدمو  الفدردل لدذل   در بط المهدارات العاطفيدة ا ج ماعيدة المبكدرة بكيفيدة  دطثير 
 هارات مد وقت   ة مد ال يا .الم
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 خطوات تعميم إدارة الذات:
( أن اطددددوات إدارة الددددذات   مثددددو مددددد امددددس 0200يددددرى  م مددددد عبددددد الددددر من سددددميمان  =     

-0أى   ديدددد السدددمو  المدددراد مر ظ دددسل و -  ديدددد السدددمو  المطمدددوب   ييدددر :-0اطدددوات هدددد: 
اا يددار -2ة معدددو السددمو  المسدد هدال و يددث أثبددت ال عزيددز معالي ددس مددد زيدداد -  ديددد المعددززات:
-1يع مددد اا يددار أدوات الددذات المسدد ادمة عمددد نددوع السددمو  المددراد  عديمددسل و -أداة إدارة الددذات:

 عمدديم الطفددو ا سدد قرلية. مددد  ددين يددرى جيرهددارد -5 عمدديم الطفددو كيفيددة اسدد ادام إدارة الددذاتل و
هدد:  قيديم الدذات و  ديدد ا   ياجددات أن اطدوات إدارة الدذات  (Gerhardt, M.W.,2004مي دان =

و  ديد اذهداال وال  كم الذا د الفعاو مد عناصر الوقدت والبيودة والمشدكرتل و قيديم الدذات مدن 
عادة ادبط العناصدر المدؤثرة. وي ددد عبدد العزيدز  ارو قياس مس وى النجاح مد  نفيذ الاططل وات

ة إجددراءات هددد: مراقبددة الددذات ( إجددراءات إدارة الددذات مددد امسدد550: 0202الشدداص وهاددرون=
=مر ظدددة الدددذاتل وال قدددارير الذا يدددة(ل ال عميقدددات وال  ذيدددة الراجعدددة الذا يدددة و قدددويم الدددذاتل و عزيدددز 

إلدد مجموعدة مدن النقداط  دوو كيفيدة إدارة الدذات  Galitzالذات و وجيس الذات. كما اشدار جدال يز 
و دد ل وا اددذ ا جددراءات الرزمددة منهددا: أعددرا نفسدد ل و دددد أهدددام ل و دددد نقدداط اددعف  ونقدداط ق

 (.02: 0200=مد: ايرى م مد شعيبل

( أن ال ددددريب عمدددد إدارة الدددذات يدددومر Aljadeff,Abergle,et al.,2015:35ويدددرى الجددداديا=      
لألمدددراد المهدددارات الرزمدددة إلدارة سدددموكيا هم الااصدددةل ميددد عمم الفدددرد وا ددددة أو أكثدددر مدددن المهدددارات 

دارة ن دداوت ال اليددة:  مييددز و سددجيو  دد دوث أو عدددم  دددوث السددمو  المسدد هدا =مراقبددة الددذات(ل وات
اذداء= عزيز سمو  الفرد نفسس(ل و قيديم اذداء مقابدو الهددا الم ددد سدمفا= قييم الدذات(. وعدادة مدا 
  اددمن بددرامت إدارة الددذات  وليفددة مددن بعددض أو كددو المكونددات ال اليددة: مراقبددة الددذاتل ومر ظددة 

ل و عزيدددز الدددذاتل ومددددن ثدددم ي  دددداج اذمدددراد الدددذين يواجهددددون صدددعوبات مددددد الدددذاتل و قيددديم الددددذات
   (.Reinecke,etal.,2016:3-4)ال عمملال دريب عمد مهارات إدارة الذات ل  سين الداء طواو  يا هم

 -:نظريات إدارة الذات
 نظرية التحكم والسيطرة:-

الطددرة ال ددد يا ارهددا ل  قيددة ي  دددد سددمو  اذمددراد مددن اددرو اذهددداا ال ددد ياددعها الفددرد و       
هذ  اذهداال واس نادًا إلد ذل  مدن سمو  إدارة الذات ي طمب مدن اذمدراد   ديدد اذهدداا ورصدد 
ال قدم الم رز ن و   قيقهال وم اولدة ال دد مدن ال نداقض بدين اذسداليب ال دد ي بعهدا الفدرد ل  قيدة 
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(، Denise,T.D.&John,B.F.,2006 :5=أهدامسل وذل  طبقا لم الة الراهنة والموقا وشاصدية الفدرد

ومددن الفددروض اذساسددية لهددذ  النظريددة أن يم مدد  اإلنسددان جهددازًا عصددبيًا يسدد طيل مددن ارلددس إدارة 
أن جهاز الادبط الدذا ل لمسدمو  قدادر عمدد أن يبعدث مدد نفسدس ا سد ثارة  -ذا س وي ميز باو د: أ

الفددروة بددين ال ركددات الذا يددة وبددين يسدد طيل هددذا الجهدداز أن يبددين  -وأن يوجددس  ركا ددس بنفسددس.ب
عدددادة  وجيدددس السدددمو  مدددد ا  جدددا   -اذهدددداا ال دددد يسدددعد إليهددداالفرد.ج أن عمميدددة إدارة الدددذات وات

أن عمميددددة ال كامددددو بددددين أجهددددزة ا سدددد قباو  -المطمددددوب  دددد م بواسددددطة عمميددددة ال  ذيددددة الرجعيددددة. د
 -طة ال  ذيدددددة الرجعيدددددة.ه=ال دددددواس( وبدددددين مكوندددددات ا سددددد جابة الم عدددددددة اذبعددددداد    قدددددة بواسددددد

  اصدددص أنمددداط إدارة الدددذات و نظددديم الدددذات مدددد ادددوء الاصددداوص الزمنيدددة والمكانيدددة والعادددمية 
لم  ذية الرجعيدةل وبدذل   كدون الن يجدة النهاويدة هدد سمسدمة مدن اذهدداا  سداعد مدد ال وصدو إلدد 

الددذى  ددم واددعس  إدارة الددذاتل و نظيمهددا و  ديدددها يسدداعد الفددرد مددد الوصددوو إلددد الهدددا النهدداول
 (.Denise,T.D&John B.F., 2006 :7 ؛0202=عبد الر من ش ودل

 نظرية   ديد اذهداا: -0
 عددد مددن النظريددات البسدديطة ال ددد  فسددر بشددكو مباشددر لمدداذا ينجددز بعددض اذمددراد واجبددا هم 
ويكددون أداوهددم أماددو مددن اواددرين؟ و قددوم هددذ  النظريددة عمددد أن سددمو  الفددرد هددو سددمو  هددادال 

مراد يقومون بدددارة ذوا هدم و نظيمهدا ل  قيدة اذهدداا ال دد يادعونها ذنفسدهمل  يدث يعدود وأن اذ
السبب ومة هذ  النظرية إلد اذهداا ال د ياعها الفرد لذا سل مدذا كانت أهداا بسديطة وواقعيدة 
مدن أداء اذمدراد يكدون عدالد ومميدزل أمدا إذا كاندت اذهدداا الموادوعة صدعبة ومعقددة مددن ذلد  

ا يدؤثر سدمبا عمدد اذداءل أى أن هدذ  النظريدة  درى أن   ديدد اذهدداا م ادمنا إدارة الدذاتل سو 
ذن   ديدد اذهدداا و رجم هدا إلدد إجدراءات مدد مر مدة   قدة هدد عمميدة إراديدةل وبال دالد  ددؤدى 
إلد مس وى مقبوو من اذداء ووال اطط العمدو وال فداظ عمدد الجهدد والمثدابرة وا  جدا  ل  قيدة 

 دا.اله
 النظرية االجتماعية المعرفية: -3

 عدددد هدددذ  النظريدددة  مقدددة وصدددو بدددين النظريدددات السدددموكية والنظريدددات المعرميدددة=عماد عبدددد 
(ل و ف رض النظرية ا ج ماعيدة المعرميدة  لبانددورا ل أن الفدرد يم مد  029: 0202الر يم الز موول

د بالنظدام المعرمدد العداطفدل مهدو نظام لمذات يمكنس السيطرة عمد أمكار  ومشداعر  ودوامعدس ويسدم
 ,.Robert, Cobb, Jي امن اوليات المعرمية والمرجعية ال د  ومر اولية الارورية لفهم السمو  =

2003;Ben, Asher,2018:1-6). 
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( إلدددددد أن النظريدددددة ا ج ماعيدددددة المعرميدددددة  رجدددددل إدارة 0205و شير سدددددهير عبدددددد العزيدددددز =
مو بين الجوانب المعرمية وا نفعالية والسموكية لمفدردل و درى أن و نظيم  الذات إلد ا نسجام وال كا

العمميات المعرمية  ؤثر عمد  طريقة اس جابة الفرد لممثيرات ال د ي عرض لها من البيودة الم يطدة 
بسل وبال الد    قة إدارة الذات من ارو قدرة الفدرد عمدد ان قداء اسد جابات مناسدبة لممثيدرات ال دد 

لبيوةل وسمو  إدارة الذات لددى الفدرد ي دطثر بال فاعدو ا ج مداعد لمفدرد مدل اذمدراد ي عرض لها من ا
الدددذين يعددديش معهدددم. ويدددرى الدددبعض أن   سدددين إدارة الدددذات لألمدددراد و طويرهدددا ي  ددداج إلدددد أدوات 

 .(Gang&Xiaomin,2011:147لقياسها ومعرمة كيفية إدارة اذمراد ذنفسهم مد ال يا  اليومية=

  Quality of Life:الحياة ثانيًا: جودة

اا مفت اوراء  وو مفهوم جودة ال يداةل  يدث  بايندت هدذ  المفداهيم ب بداين اذطدر النظريدة 
ال دد طر ددت بهددا هدذ  ال عريفدداتل وقددد  شددابس هدذا المفهددوم مددل مفدداهيم مشدابهة معددس مثددو السددعادةل 

(. و عددد جددودة ال يدداة 0205الرادداعن ال يدداةل الراددا الددذا د =مددد: عبددد ا  عبددد العزيددز م مددودل 
مددن المفدداهيم اإليجابيددة المهمددة مددد اوونددة اذايددرة لمددا لهددا مددن أثددر إيجددابد مددد  وامددة الطفددو ذوى 

 صعوبات  عمم القراءة مل نفسس ومل المج مل الذى يعيش ميس. 

وير بط مفدوم جدودة ال يدا  بطسدموب  يداة الفدردل وبمدا يقدوم بدس مدن نشداطات وقددرات لمد  كم 
ن  ولدسل وهنددا  العديددد مدن اذسددباب ال ددد  عدوة اإلنسددان عددن الشدعور بجددودة ال يدداة ميمدا يدددور مدد

منهددا: ادد وط ال يدداةل ومقدددان الشددعور بمعنددد ال يدداةل وام قدداد القدددرة عمددد ال صددرا مددد المواقددا 
 ال يا ية الما مفةل وقمة الادمات المقدمة لألمراد=م مد عبد ا  إبدراهيم وسديدة عبدد الدر يم صددية

 (.  0225؛ صفاء عجاجةل055: 0225

جددودة ال يدداة  World Health Organization  (W.H.O)و عددرا منظمددة الصدد ة العالميددة
بطنها  انطباع الفرد  جا   يا س وامن النسة والمعايير الثقامية مد مج معدس ومسد وى العرقدة بدين 

ى هددد عمميددة   قيددة أهدامددس و وقعا ددس ومددة مفدداهيم معياريددة م ددددة لديددس . ومددن وجهددة نظددر أاددر 
الددددددمت وال كامدددددو بدددددين جواندددددب صددددد ة الفدددددرد الفسددددديولوجية والنفسدددددية ومسددددد وى عددددددم ا ع ماديدددددة 

independency  والعرقددات ا ج ماعيدددةل وعرقددة ذلددد  بمددا يبدددرز مددد المسددد قبو مددن أ دددداث بيويدددة
 (.0225=ها هان وكوممانل
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وى صدعوبات الد عمم ( جودة ال ياة بطنهدا  قددرة الطفدو ذ0200وعرا  رأمت عوض السعيد  =
عمددد إقامددة عرقددات إيجابيددة م بادلددةل و نميددة قدرا ددس ال عميميددة وال  صدديميةل وراددا  عددن الرعايددة 

بطنهدا  إ سداس اذمدراد بالسدعادة والرادا  ((Reine,G.,2013الص ية المقدمة لس . وقد عرمها ريدان  
الموادوعية والذا يددة ي ددطثر مدد اددوء ظدروا ال يدداة ال اليددةل وأن ا ر بداط بددين  قيديم جددودة ال يدداة 

 باس بصار الفرد لأل داث من  ولس .
(   إلددد مؤشددرات قيدداس جددودة ال يدداة وهددد: المؤشددرات النفسددية: 0201شدارت  مددريم شددي س=أو 

  بدددى مددل شددعور الفددرد بددالقمة وا ك ودداب أو ال وامددة مددل المددرض أو الشددعور بالسددعادةل المؤشددرات 
لشاصددية ونوعي هالماددر عددن ممارسددة الفددرد لألنشددطة ا ج ماعيددة:   اددح مددن اددرو العرقددات ا

ا ج ماعيدة وال رميهيدةل المؤشدرات المهنيدة =المدرسدية(:   مثدو بدرجدة رادا الفدرد عدن مهن دس و بدس 
لها والقددرة عمدد  نفيدذ مهدام وظيف دسل وقدر دس عمدد ال وامدة مدل واجبدات عممدسل المؤشدرات الجسدمية 

س الصد ية وال عدايش مدل او م والندوم والشدهية مدل  نداوو والبدنية:   مثدو مدل رادا الفدرد عدن  ال د
 ال ذاء والقدرة الجنسية.

( مؤشدرات لجدودة ال يدداة   مثدو مدد: مؤشددرات 0205كمدا  ددد  أ مددد عمدد  سدب الرسددوو  =
جسدددمية:   ادددح مدددن ادددرو العرقدددة الشاصدددية ونوعي هدددال مؤشدددرات وجدانيدددة:  ظهدددر مدددن ادددرو 

السعادةل مؤشرات مادية: وهد الشعور الذى يجعو الطفدو يدرى  شعور الطفو بالقمة أوا ك واب أو
نفسدددس قدددادرًا عمدددد إشدددباع  اجا دددس الما مفدددةل ومؤشدددرات اسددد ادام الوقدددت: وهدددد قددددرة الطفدددو عمدددد 

دارة الوقت.  ا س ادام الجيد وات
( جدودة ال يداة بطنهدا  قددرة الطالدب ذوى صدعوبات 0202و عرا  أيات قاسدم عبدد المطيدا  =

  قية السعادة الذا ية والشعور بالراا عن ال ياة .ال عمم عمد  
وممددا سددبة ي اددح عدددم وجددود  عريددا وا ددد إجراوددد م فددة عميددسل إ  أن هنددا  إجمدداع بددطدند 
الم طمبددات لم عريددا اإلجراوددد لجددودة ال يددا  وي ركددز  ددوو إدرا  الفددرد لجددودة  يا ددس أو أن  يا ددس 

 (.Mendlowicz,M.V.&Stein,M.B.,2000  سم بطنها طيبة=
وقددد  ددؤثر اصدداوص اذطفدداو ذوى صددعوبات الدد عمم مددد إدراكهددم لم يدداة ال ددد يعيشددونها. وقددد 

وبومجددددددار ن (  (Lewis,D.,2002 ددددددؤثر عمددددددد جددددددودة  يددددددا همل وقددددددد أكدددددددت ن دددددداوت دراسددددددة لددددددويس
(Baumgarten,V.,2004 عمد أن جودة  ياة اذمراد  ر بط بالنمو ا نفعدالد والد  كم مدد المشداعر)

 السمبية لهم.
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 -مكونات جودة الحياة:
جدددودة ال يددداة الموادددوعية:  -0ي كدددون مفهدددوم جدددودة ال يددداة مدددن ثرثدددة مكوندددات رويسددديةهد:    

جدودة ال يداة  -0و شمو اإل ساس الداامد ب سن ال او والرادا عدن ال يداة ال دد يعيشدها المدرء. 
ال يدداة الوجدانيددة:  جددودة -2الذا يددة: وهددد القدددرة عمددد رعايددة الددذات والومدداء بدداذدوار ا ج ماعيددة.

و مثددو ال ددد المثددالد إلشددباع  اجددات الفددردل واسدد طاع س العدديش ب وامددة نفسددل مددل ذا ددس ومج معددس 
(.  كمدا   ادمن مجموعدة مدن 0205؛ م مدد سدعد العبيددل 0225= سن مصطفد عبد المعطددل

ت المهدددارات المر بطدددة بالبيودددة ال دددد يعددديش ميهدددا الفدددرد ومدددا ي صدددو بهدددا مدددن معدددارا وقددديم وا جاهدددا
ي عممهددا بصددورة مقصددودة ومنظمددة عددن طريددة اذنشددطة وال طبيقددات العمميددة ال ددد  جعمددس ي  مددو 

 ,.Clarken,R.,2011;Beckman,et alالمسددوولية وال عامددو مددل مق ادديات ال يدداة اليوميددة بنجدداح=

2015.) 
نظريددة  فسددر جددودة ال يدداة  (Ventegodt&Andersen,2003مددد  ددين يددرى من جددودت وأندرسددن=    

الوجهددددة -جددددودة ال يدددداة الذا يددددةلج-جددددودة ال يدددداة المواددددوعيةل ب-ء عدددددة أبعددددادهد: أمددددد اددددو 
 البيولوجيةال د  شير إلد وجودنا البشرى.

أن مكونددددددات جددددددودة ال يدددددداة  شددددددمو مجموعددددددة مددددددن  (Flaspohler,2009ويددددددذكر مرسددددددفير =     
 دار مدل أنفسدهم ومدل السموكيات والمهارات الشاصية وا ج ماعية الرزمة لألمراد لم عامو بثقة واق

اوادددرين ومدددل اذشدددياءل ممدددثر ذلددد  با اددداذ القدددرارات المناسدددبة والصددد ي ة و  مدددو المسددددووليات 
          الشاصددددية وا ج ماعيددددة ومهددددم الددددذات وال يددددر و كددددوين عرقددددات إيجابيددددة مددددل اواددددرينل و فددددادى 

  دوث اذزمات. 
جدددودة ال يددداة ي كدددون مدددن ثدددرث  ( إلدددد أن مفهدددوم0205وأشدددار  م مدددد سدددعيد أبدددو  دددروة =     

مكونددات رويسددية هددد: اإل سدداس الددداامد ب سددن ال دداو والراددا عددن ال يدداة ال ددد يعيشددها الفددردل 
القدرة عمد رعاية الذات والوماء باذدوار ا ج ماعيدةل والقددرة عمدد ا سد فادة مدن المصدادر البيويدة 

هدد ن داج ال فداعرت ال دد   ددث  ( أن جدودة ال يداة0205الم ا ة.    ويدرى  منصدور عبدد ا   =
بدين الطفدو والمواقدا ال يا يدة الما مفدةل وهدد درجدة اسد م اع الطفدو بدمكانا دس المهمدة مدد  يا دسل 

 أو بصورة أارى إلد أى  د يرى الطفو  يا س جيد .

 -ثالثًا: العالقة بين إدارة الذات وجودة الحياة لدى ذوى صعوبات التعمم:
هددم المؤشددرات اإليجابيددة الدالددة عمددد ال م ددل بالصدد ة النفسدديةل كمددا أنهددا  عددد إدارة الددذات مددن أ    

مجموعدة مددن المهدارات ال ددد  سدداعد عمدد  اطددد الصددعاب و من دس الثقددة مددد الدنفس بشددكو ي قددة 
 (.Neini,et al.,2003اذهداا المر وبة=
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ة و  ادددمن عمميدددة إدارة الدددذات كثيدددر مدددن المهدددارات الذا يدددة ال دددد  سددداعد الفدددرد عمدددد مواجهددد
ادد وط ال يددا ل والبعددد عددن ا ك وددابل والدد  كم مددد انفعا  ددس الم  يددرةل ومددد عواطفددس واددبطهال 
ومواجهددة اإل بدداط و يرهددا مددن الادد وط ال ددد يعدداند منهددا الفددردل بهدددا   قيددة ال ددوازن النفسددلل 
وال وامة مل النفس واذسرة والمج مل بطريقدة  سداعد  عمدد   قيدة اذهدداا. ومدن هدذ  المهدارات: 

ارة  و المشكرتل  يث  ق ادد هدذ  المهدارة وعدد الفدرد بالعوامدو اإليجابيدة ل دو المشدكرتل مه
كمددا  ع بددر إدارة الفددرد لوق ددس مددن مقومددات السددعادةل وال ددد  عنددد ال قدددير الدددقية لموقددتل واسدد  رلس 

؛ الشددددديماء Fox,N.C.,2003;Redman,B.,2004:33)مددددد اذعمدددداو اذكثدددددر أهميددددة بط سدددددن وسدددديمة
 (.  12-29: 0205م مودل 

كمددا أن  ددطثير اسدد ادام اسدد را يجيات وطراوددة واددل اذهددداا والقيدداس وال قددويم الددذا د عمددد 
درا  الطمبدة لهدذا  أداء المهارات الدراسية لمطمبةل يؤدى إلد   سن مدد أداء المهدارات المدرسديةل وات

 (.Copeland,2000:186ال  سن مد أداوهم ووصولس ذهدامهم الما ارة =

؛  سددن عبددد الددر من صدداي ل 55: 0222قددت العديددد مددن الدراسددات=مهند عبددد العمدددلوقددد ا ف
( عمددددد أن 51: 0205؛ أسددددامة شدددداهينل5: 0200؛  ددددازى م مددددود وشدددديماء مطددددرل1: 0225

اذشدددااص القدددادرين عمدددد إدارة الدددذات هدددم الم قبمدددين لدددذوا هم ومددددركين ل ددددود قددددرا هم ومعددداييرهم 
يبدونددس مددن هراءل كمددا يدددركون نددوا د قصددورهم دون المجددوء  وقدددرا هم دون  ددطثير مددن اواددرين ومددا

إلددد لددوم أنفسددهمل  مهددم قددادرون عمددد الدد  كم مددد مشدداعرهم وا جاهددا هم  جددا  القاددايا واذ ددداثل 
وهم مبادرينل ولديهم الكفاءة والشعور بقيمد هم الذا يدة وقددر هم عمدد مواجهدة ال  ددىل وهدم واثقدون 

              لدددددذا د وقددددددادرين عمدددددد   مددددددو المسدددددوولية وم فدددددداومين  جددددددا  مدددددن أنفسددددددهم ي ميدددددزون با سدددددد قرو ا
 ال يا  والناس.

وقددد أشددارت ن دداوت العديددد مددن الب ددوث والدراسددات أن ال رميددذ ذوى صددعوبات الدد عمم يعددانون 
من إنافاض مد مس وى جودة ال يدا ل اذمدر الدذى يدؤثر بادورة سدمبية عمدد كامدة مجدا ت النمدو 

ال  صديو الدراسددل ممدا يجعمهدم مدد  اجدة إلدد وجدود بدرامت عرجيدة و ربويدة لدديهم بمدا مدد ذلد  
 Buck,etal.,2007;Derek,2008; Papaeleftheriou,et هدا الد رمل معد ت جودة ال ياة لديهم=

al.,2011) وقد أواح  نوم شر . (Nonnomacher,2008:4)  وجود عرقة قوية وواا ة بدين إدارة
طددرب صددعوبات الدد عممل معندددما يقددوم الطالددب بالاددبط الددذا د والدد  كم  الددذات وجددودة ال يدداة لدددى

 مد أنشط هم ال يا ية مذل  يزيد من مس وى جودة ال ياة لديهم. 
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كما أكددت دراسدات أادرى أن ار فداع مسد وى إدارة الدذات لددى الطدرب يدنعكس عمدد قددرا هم      
ممهم مددل اواددرين والقدددرة عمددد لمواجهددة المشددكرت ال ددد  ع ددرض طددريقهمل و  سددين مسدد وى  عددا

ا سدد فادة مددنهمل ممددا يددؤثر بشددكو إيجددابد عمددد جوانددب ال يدداة وأبعادهددا لددديهم مي قددة لهددم الشددعور 
بالسعادة والراا عن مس وى  يا همل وبال الد مدن ذل  ي سن من جودة ال يداة لدديهم كمدا أوادح 

؛ 0205أسددامة م مددود  مدددانل الددبعض أن إدارة الددذات لهددا أثددر إيجددابد مددد   سددين جددودة ال ياة=
عمدد وجدود  (Bishop,et al.,2008(ل وأكددت دراسدة بي شدوب وهادرون =029: 0202أيدات  قاسدمل

عرقددة موجبددة بددين إدارة الددذات وكددو مددن جددودة ال يدداة والدد  كم المدددر  لدددى الطفددول مكممددا ار فددل 
 مس وى إدارة الذات ار فعت جودة ال ياة لديس.

( وجددود مددروة دالددة 0225 موقيددة أ مددد عبددد الف دداح وم مددد  سددين = وأظهددرت ن دداوت دراسددة      
إ صدداويا بددين ال رميددذ العدداديين وذوى صددعوبات الدد عمم مددد مسدد وى جددودة ال يدداة لصددالح ال رميددذ 

( وجدود عرقدة ار باطيدة دالدة بدين 0202العاديين. كما أوا ت ن اوت دراسدة  أ درم عمدد أ مدد =
دارة الذات   لدى عينة من الطالبات ذوات اإلعاقة بجامعة المم  عبد العزيز.الرماهية النفسية وات

 : Reading Difficulties رابعًا: صعوبات تعمم القراءة
 عد الم ة من أهم الظواهر ا ج ماعية ال دد ان جهدا ال طدور البشدر فهد أداة ال فداهم وال عبيدرل      

د الم ة أدا  الطفدو لر صداو بداوارين ووسيمة من أهم وساوو ا  صاو بين أمراد المج ملل كما  ع
وال عبيددر عددن هراوددس وأمكددار  ور با ددس ومشدداعر  وا  ياجا ددسل وهددد الوسدديمة اذولددد ل  صدديو المعرمددة 

 (.010: 0209و كوين الابرة =نهد م مد عبد الر من وهارونل

( أن صدددعوبات الددد عمم مدددن 019: 0209ويدددذكر  صدددب د عبدددد الف ددداح الكفدددورى وهادددرون  =      
كثر المشكرت ال ربويةل ال د قد  واجس اذبناء واذباء سواء كاندت صدعوبات أكاديميدة أو نماويدةل أ

ون ددن مددد أمددس ال اجددة إلددد صدديا ة و طددوير بددرامت  دريبيددة ل نميددة وبندداء و قويددة مكددامن القدددوة 
مكانا هم الشاصية وا ج ماعية والن  فسية.والفااوو اإلنسانية لدى اذمراد عمد ما ما قدرا هم وات

ويدددذكر أن كثيدددر مدددن الب دددوث ان هدددت إلدددد أن صدددعوبات الددد عمم مدددد أى مجددداو أكددداديمد مدددد      
معظم ال ا ت بهدد صدعوبات مدد القدراءةل ااصدة مدد المر مدة اإلب داويدةل مددن المدداو الصد يح 
لفهددم صددعوبات الدد عمم مددد المر مددة ا ب داويددة ي مثددو مددد دراسددة وعددرج صددعوبات القددراءةل و  مثددو 

ت القدراءة مدد المظداهر ال اليدة:  دذا أو إادامة كممدات كاممدةل أو أجدزاء منهدال  دذا أو صدعوبا
إاددامة أصددوات إلددد الكممددة ال ددد يقرؤهددال  كددرار قددراءة بعددض الكممددات أو الجمددول نطددة الكممددات 
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بطريقددة عكسدديةل إبددداو  ددرا أو كممددة مكددان كممددة أاددرىل عدددم القدددرة عمددد   بددل السددطور أثندداء 
ة السدددريعةل و يدددر الصددد ي ةل القصدددور مدددد القددددرة عمدددد ا سددد يعاب والفهدددم =أميمدددة القدددراءةل القدددراء

؛ نهددد م مددد Soriano,et al.,2011؛0202؛ سددميمان عبددد الوا ددد يوسددال0202ريدداض صددادةل 
 (.0209عبد الر من وهارونل

( بطنهددا قصددور أو صددعوبات أكاديميددة ذات جددذور 0225ويعرمهددا  م  ددد مصددطفد الزيددات =     
بددر عددن نفسددها مددد صددعوبات  عمددم القددراءة والفهددم القراوددل لممدددارت المفظيددة المك وبددة عصددبية  ع

عموما ر م  وامر القدر المروم مدن الدذكاء وظدروا ال عمديم والد عمم واإلطدار الثقدامل وا ج مداعل. 
( بطنهدا اادطراب ندوعد مبندد عمدد أسداس الم دة المن قداة 0205كما  عرمهدا  ماجددة السديد عبيدد  =

الصددددفين الثالددددث والرابددددل اإلب ددددداودل و  اددددمن عمميددددة  مييددددز بكيفيددددة اسدددد جابة الطفددددو  مددددن ك ددددب
لألسدداليب الما مفددة مددد  عمددم القددراءةل وااصددة  مدد  اذسدداليب ال ددد  ع مددد عمددد ال واصددو البصددرى 

 والسمعد أو الم وى.

واذطفدددداو ذوى صددددعوبات القددددراءة هددددم الددددذين يعددددانون مددددن قصددددور مددددد وا دددددة أو أكثددددر مددددن      
عمميات النفسية اذساسية ال د  داو مد مهم واس ادام الم ة المنطوقة أو المك وبدةل ويظهدر هدذا ال

ويف ددرض  Intrinsicالقصددور مددد القدددرة عمددد ا سدد ماع أو الكددرمل وهددد ااددطرابات ذا يددة المنشددط 
أن  كون راجعة إلد امدو مدد الجهداز العصدبد المركدزى و   شدمو اذطفداو ذوى صدعوبات الد عمم 

 (.Jonson, S.K,2012نا جة عن إعاقة بصرية أو سمعية أو  رمان بيود وثقامد واق صادى=ال

( أن صددددعوبات  عمددددم القددددراءة هددددد انافدددداض مسدددد وى 0202و ددددرى  اديجددددة م مددددد سددددعيد =     
  صدديو ال مميددذ مددد القددراءة ليصددبح أقددو مددن المسدد وى منددس مددد العمددرل الددذكاءل والصددا الدراسددلل 

ا عمدد الكممدات والقدراءةل و   شدمو مدن يعدانون مدن إعاقدة جسدديةل أو و  مثدو مدد صدعوبة ال عدر 
 عقميةل أو  سية ال د من شطنها أن  ؤثر عمد اذداء القراود لم مميذ.

 خامسًا: البرنامج اإلرشادى:
يعددرا بطنددس  مجموعددة الفاعميددات واذنشددطة والفنيددات ال ددد  عمددو لمسدداعدة الفددرد عمددد  نميددة      

س  وجيهدا مناسدا مدد المواقدا الما مفدة و دريبدس عمدد ا  دزان ا نفعدالدل واإلدارة قدرا دس و وجيدس نفسد
 (.012: 0959الذا ية ومواجهة ال  ديات واذزمات=هماو أ مد يعقوبل
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ويعد ال رميذ ذوى صعوبات ال عمم ب اجة إلد الادمات الداعمة لمسداعد هم لموصدوو إلدد 
اسدد را يجية إدارة الددذات  يددث  عددد أ ددد المدددااو أقصددد مدددى  سددمح بددس قدددرا همل وهددذا مددا  ددومر  

العرجيددة وال ربويددة ال ديثددة ال ددد  سدد ادم ل  سددن الجوانددب اإليجابيددة لم مميددذ و عمددو عمددد افددض 
الجواندب السدمبية ال ددد  عدوة قدرا دسل و جعددو ال رميدذ ذوى صدعوبات الدد عمم أكثدر كفداءة واناددباطًا 

 .(Nonnomacher,2008:4)مد الصا الدراسد 

د يعدداند اذطفدداو ذوى صددعوبات  عمددم القددراءة مددن العديددد ا اددطرابات النفسددية كددالقمةل وقدد
(. لدذا  عدد 0205ال و رل وا اطرابات السدموكية كا ندماعيدة والسدمو  العددواند=إيناس مصدطفدل

إدارة الددددذات أ ددددد اذسدددداليب المفيدددددة والناج ددددة مددددد مسدددداعدة اذمددددراد ذوى ا اددددطرابات واذمددددراد 
 (.Embregts,2003:288عمم بشكو عام=صعوبات ال 

( إلددد أن مهددارة إدارة الددذات مهمددة لمطددربل 0222وقددد  وصددو  أنددور م  ددد عبددد ال فددار =
مهددد  قددوم عمددد اسدد را جيات ما مفددة مثددو: مراقبددة الددذاتل و قيدديم الددذاتل وال عزيددز اإليجددابد ل عمدديم 

يات أكاديميددًا واج ماعيددًال الطددرب كيددا ينظمددون سددموكيا همل ويكونددون مسددوولين عددن هددذ  السددموك
 و عمو هذ  ا س را جيات عمد  طوير السمو  الدراسل لمطرب.

و س ادم مهارات إدارة الذات مل نماذج ما مفة من اذمدراد مدد مواقدا م عدددة ومدن ادرو 
أنمدداط سددموكية م نوعددة كوسدديط يدددو عمددد ماعمي ددس مددد   سددين السددمو  و شددمو مهددارات ا ناددباط 

(. ومدن ثدم  عدد 0229وال كيا الدواعد بالادمير وال فداؤو= عيسدد جدابر عبدد ا ل الوجداند والثقة
إدارة الدددددددذات أ دددددددد اذسددددددداليب الهامدددددددة مدددددددد المسددددددد ادمة مدددددددد  عدددددددديو سدددددددمو  ذوى ا   ياجدددددددات 

 (.212: 0205؛ أسماء أ مد عبد العاول052: 0200الااصة=م مد عبد الر من سميمانل

راسدات أن ال رميدذ ذوى صدعوبات الد عمم يعدانون وقد أشارت ن داوت العديدد مدن الب دوث والد
من إنافاض مد مس وى جودة ال يدا ل اذمدر الدذى يدؤثر بادورة سدمبية عمدد كامدة مجدا ت النمدو 
لدديهم بمدا مدد ذلد  ال  صديو الدراسددل ممدا يجعمهدم مدد  اجدة إلدد وجدود بدرامت عرجيدة و ربويدة 

 Buck,etal.,2007;Derek,2008; Papaeleftheriou,et هدا الد رمل معد ت جودة ال ياة لديهم=

al.,2011.)    
( أن صددعوبات الدد عمم مددن 019: 0209ويددذكر  صددب د عبددد الف دداح الكفددورى وهاددرون  =

أكثر المشكرت ال ربويةل ال د قد  واجس اذبناء واذباء سواء كاندت صدعوبات أكاديميدة أو نماويدةل 



 

 505 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 2ج0202العدد السابع والعشرون يوليو 
 

دريبيددة ل نميددة وبندداء و قويددة مكددامن القدددوة ون ددن مددد أمددس ال اجددة إلددد صدديا ة و طددوير بددرامت  
مكانا هم الشاصية وا ج ماعية والنفسية.  والفااوو اإلنسانية لدى اذمراد عمد ما ما قدرا هم وات

وممدددا سدددبة ي ادددح أهميدددة وجدددود برندددامت إرشدددادى قددداوم عمدددد اسددد را يجية إدارة الدددذات بهددددا     
 عمددم القددراءة مددن اددرو مجموعددة مددن    سددين مسدد وى جددودة ال يدداة لدددى ال رميددذ ذوى صددعوبات

 الجمسات   امن عددا من اذنشطة المعدة لموصوو لهذا الهدا.

 دراسات سابقة:
جنبيدة ذات العرقدة بم  يدرات  س عرض البا ثة مد هذا الجزء بعدض الدراسدات العربيدة  واذ      

 هذ  الدراسةل ويمكن  قسيم الدراسات السابقة إلد الم اور او ية:

 ر األول: دراسات تناولت إدارة الذات لدى صعوبات تعمم القراءة.المحو 
بدراسددددة هدددددمت إلددددد اسدددد ادام اسدددد را يجية ال دددددريس ال بددددادلد  (Greenday,2007قددددام جريندددددي =-

واسددد را يجيات  نظددديم الدددذاتل   ديدددد الهددددال مراقبدددة الدددذاتل ومراقبدددة الفهدددم( عمدددد مهدددارات الفهدددم 
(  رميدذ مدن الصدا الثالدث 5ال عممل وذل  عمد عينة قوامهدا= القراود لدى ال رميذ ذوى صعوبات

والرابددددل اإلب ددددداود مددددن ذوى صددددعوبات الدددد عممل وقددددد  دددددرب ال رميددددذ عمددددد اسدددد را يجيات ال دددددريس 
( دقيقددةل مسدد ادمة 15( أسددبوع بواقددل ثددرث جمسددات أسددبوعيا مدددة كددو جمسددة =00ال بددادلد لمدددة =

تل والبرنامت ال دريبل. وأظهرت الن داوت   سدن مهدارات أدوات  امنت: قاومة  طبية ا س را يجيا
 القراءة والفهم لدى ال رميذ ومهارات  نظيم الذات. 

بدراسددة  هدددا إلددد ال  قددة مددن ماعميددة برنددامت  ((Soriano,et al.,2011قامددت سددوريانو وهاددرون-
اذسددبانل وذلدد   دددريبل م عدددد الم دداور مددد  نميددة القددراءة والفهددم القراوددد لدددى عينددة مددن ال رميددذ 

( 00(  مميذا من صعوبات  عمم القراءةل ومقسمين إلد مجمدوع ين  جريبيدة =20عمد عينة قوامها=
(  رميددددذل مسدددد ادمين أدوات  اددددمنت:اا بار الطرقددددة مددددد القددددراءةل ومهددددم 02 مميددددذال واددددابطة=

             القدددددراءة. و وصدددددمت ن ددددداوت الدراسدددددة إلدددددد وجدددددود   سدددددن مم دددددوظ مدددددد مهدددددارات القدددددراءة باسددددد  ثناء
 الفهم القراود.

( بدراسددة هدددمت إلددد ال  قددة مددن اسدد ادام منيددات إدارة الددذات 0205قددام م مددد الشددبراوى أ مددد=-
مدددد عدددرج صدددعوبات  عمدددم القدددراءة لددددى اذطفددداو ل نميدددة المهدددارات اذكاديميدددةل وذلددد  عمدددد عيندددة 

 اددددمنت: مقيددددداس  ( طفددددر وطفمدددددةل مسدددد ادمًا المدددددنهت ال جريبددددلل ومسددددد ادمًا أدوات02قوامهددددا=
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 شدايص صدعوبات الد عمم ومقيدداس  قددير مهدارات إدارة الدذات لألطفدداول اا بدار الدذكاء المصددور. 
وأظهددرت ن دداوت الدراسددة إلددد ماعميددة البرنددامت ال دددريبل القدداوم عمددد منيددات إدارة الددذات مددد عددرج 

 صعوبات  عمم القراءة لدى عينة من اذطفاو.

بدراسددة هدددمت إلددد  نميددة مهددارات إدارة الددذات ل  سددين ( 0202وقامددت  اديجددة م مددد سددعيد =-
(  مميددذ مددن ذوى 22صددعوبات  عمددم القددراءة لدددى  رميددذ المر مددة اإلب داويددةل عمددد عينددة قوامهددا =

صدددعوبات  عمدددم القدددراءة مدددن المر مدددة اإلب داويدددةل مسددد ادمة المدددنهت ال جريبدددلل ومسددد ادمة أدوات 
وبات ال عمم واا بدار مصدفومات رامدن المموندة.  امنت: مقياس إدارة الذاتل مقياس  شايص صع

وأظهددددرت ن دددداوت الدراسددددة إلددددد ماعميددددة البرنددددامت ال دددددريبل ل نميددددة مهددددارات إدارة الددددذاتل و  سددددين 
 صعوبات القراءةل ووجود مروة بين المجموعة ال جريبية والاابطة لصالح المجموعة ال جريبية.

 صعوبات  عمم القراءة.الم ور الثاند: دراسات  ناولت جودة ال ياة لدى 

( بدراسة هدمت إلد   سدين جدودة ال يداة لددى ذوى صدعوبات 0200قام  رأمت عوض السعيد =- 
( طالدب مدن ذوى 12ال عمم من ارو  نميدة اسد را يجية إدارة الاد وطل وذلد  عمدد عيندة قوامهدا =

يص صددددعوبات الدددد عممل مسدددد ادمًا المهددددت ال جريبددددلل ومسدددد ادمًا أدوات  اددددمنت: مقيدددداس  شددددا
صددعوبات الدد عممل ومقيدداس جددودة ال يدداة لألطفدداو ذوى صددعوبات الدد عممل ومقيدداس إدارة الادد وط. 
وأظهرت الن اوت ماعمية البرندامت المسد ادم مدد إدارة الاد وط ل  سدين جدودة ال يداة لددى اذطفداو 

 من ذوى صعوبات ال عمم.

قدددات السدددببية بدددين ( بدراسدددة هددددمت إلدددد ب دددث العر0205كمدددا قدددام  م مدددد إسدددماعيو  ميددددة   =-
المهدارات اذكاديميددةل وجدود  ال يدداةل ل رميدذ المدرسددة اإلعداديدة مددن ذوى صدعوبات الدد عممل وذلدد  

(  مميددذ و مميددذ  مددن ذوى صددعوبات الدد عممل مسدد ادمًا المددنهت الوصددفدل 055عمددد عينددة قوامهددا =
دل ومقيدداس جددودة ومسدد ادمًا أدوات  اددمنت: مقيدداس المهددارات اذكاديميددةل مقيدداس ال  ديددد الددذا 

ال ياة. وأظهرت الن اوت: وجود مطابقة جيدة لمنموذج المق درح لمعرقدات بدين المهدارات اذكاديميدةل 
 ال  ديد الذا دل وجودة ال ياة.

( بدراسدددة هددددمت إلدددد ب دددث 0205وقدددام كدددو مدددن  م مدددد سدددعد العبيدددد ومكدددرى لطيدددا م دددولد  = -
 رميدذ ذوى صدعوبات الد عممل عمدد سدت مددارس العرقة بين جودة ال يداة وال  صديو اذكداديمل لم

(  مميددددذ مددددن ذوى 022مددددد المر مددددة اإلب داويددددة مددددد شددددرة الريدددداضل وذلدددد  عمددددد عينددددة قوامهددددا =
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سدددنةل مسددد ادما المدددنهت الوصدددفد المقددددارنل  00-5صدددعوبات الددد عمم و  دددراوح أعمدددارهم مدددا بدددين 
يات ول دة عربيدة( لقيداس ومس ادما أدوات  امنت: مقياس جودة ال ياة لألطفاول وأا بار =رياا

درجدددة ال  صددديو اذكددداديمل. وأظهدددرت الن ددداوت: أندددس كممدددا ار فعدددت جدددودة ال يددداة اذسدددرية أنعكدددس 
بالسددمب عمددد ال  صدديو الدراسددلل وذلدد  ذن الرماهيددة الزاودددة  ددؤدى لمددبطء مددد عمميددة ال  صدديو 

ة ال يدداة النفسددية اذكدداديمل لم رميددذل ومقدددان القدددرة عمددد ال  صدديو الدراسددل يسددمب الشددعور بجددود
دااو المدرسة واارجهال كما أن زيادة اإلن اجية والشعور باذلفة وسط الجماعدة يرمدل مدن مسد وى 
ال  صدديو اذكدداديمل لدددى ال رميددذ ذوى صددعوبات الدد عممل وجددودة ال يدداة النفسددية لهددا  ددطثير عمددد 

 ال  صيو اذكاديمل مد البيوة المدرسية.

 إدارة الذات وعالقتيا بجودة الحياة لدى صعوبات تعمم القراءة.المحور الثالث: دراسات تناولت 
( بدراسددة هدددمت إلددد الكشددا عددن العرقددة بددين إدارة 0202قامددت  أيددات قاسددم عبددد المطيددا  = -

الذات وجودة ال ياة لدى عيندة مدن ذوى صدعوبات الد عمم اذكاديميدةل مسد ادمة المدنهت الوصدفدل 
عوبات الد عمم اذكاديميدةل ممدن   دراوح أعمدارهم مدا بدين ( طالب من ذوى صد12عمد عينة قوامها=

( عامًال ومس ادمة أدوات  امنت: مقياس إدارة الذاتل ومقيداس جدودة ال يداة مدن إعدداد 9-05=
البا ثة. وأظهرت الن داوت وجدود عرقدة ار باطيدة بدين إدارة الدذات وجدودة ال يداة لددى الطدرب ذوى 

بدددين م وسدددطد درجدددات الطدددرب ومقدددا لمعمدددر الزمنددددل  صدددعوبات الددد عمم. وعددددم وجدددود مدددروة دالدددة
-ووجدددود مدددروة بدددين م وسدددطد درجدددات الطدددرب مدددد المسددد وى ا ج مددداعد ا ق صدددادى =مر فدددل

منافض( لصالح المس وى المر فل عمد مقيداس أبعداد الدذاتل وأيادا بالنسدبة لجدودة ال يداةل وعددم 
 ند وعمد مقياس جودة ال ياة.وجود مروة دالة بين م وسطد درجات الطرب ومقا لمعمر الزم

 القراءة: المحور الرابع: دراسات تناولت البرامج الخاصة بتحسين جودة الحياة لدى صعوبات تعمم

( بدراسددة عن ماعميددة برنددامت عرجددد مددد افددض  دددة 0229وقددام  عبددد العزيددز إبددراهيم سددميم  =  
مددن  رميددذ المر مددة اإلب داويددةل اإلعاقددة الم ويددة النوعيددة و  سددين جددودة ال يدداة النفسددية لدددى عينددة 

بهدددا ال عددرا عمددد  ددطثير برنددامت عرجددد عمددد   سددين جددودة ال يدداة النفسددية مددن اددرو  نميددة 
( 22الم دددة لددددى ال رميدددذ ذوى اإلعاقدددة الم ويدددةل مسددد ادما المدددنهت ال جريبدددل عمدددد عيندددة قوامهدددا =

(  مميددددذ. 05و منهددددا = مميدددذا و مميددددذةل و ددددم  قسدددديمهم إلددددد مجمددددوع ين  جريبيددددة واددددابطة قددددوام كدددد
وأظهرت الن اوت ماعمية البرنامت العرجد مد افض  دة اإلعاقة الم وية النوعية مما كان لدس أثدر 

 إيجابد ل  سين جودة ال ياة لدى أمراد المجموعة ال جريبية. 
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( بدراسة هدمت إلد  نمية الكفاءة ا ج ماعية و  سدين جدودة 0205قامت  س ر أ مد  سين = -
( طالددب مددن 05ى عينددة مددن اذطفدداو ذوى صددعوبات الدد عممل وذلدد  عمددد عينددة قوامهددا =ال يدداة لددد

ذوى صدددعوبات الدددد عممل مسددد ادمة المددددنهت شدددبس ال جريبددددلل ومسددد ادمة أدوات  اددددمنت: مقيدددداس 
الكفدداءة ا كاديميددة لددذوى صددعوبات الدد عممل ومقيدداس جددودة ال يدداة لألطفدداو ذوى صددعوبات الدد عممل 

رت الن ددداوت ماعميدددة البرندددامت ا رشدددادى مدددد  نميدددة الكفددداءة ا كاديميدددة والبرندددامت اإلرشدددادى. وأظهددد
 و  سين جودة ال ياة لدى ذطفاو ذوى صعوبات ال عمم.

( بدراسة عدن ماعميدة برندامت إرشدادى ل نميدة مهدارات 0205وقام  م مد عبد العزيز م مد  =
بهددددا ال عدددرا عمدددد أثدددر ال نظددديم الدددذا د وأثدددر  عمدددد ا سددد م اع بال يددداة لدددذوى صدددعوبات الددد عممل 

( طدرب 02البرنامت ل نمية مهارات ال نظيم الذا د وأثر  عمد ا س م اع بال يا  لدى عيندة قوامهدا=
مدددن ذوى صدددعوبات الددد عممل مسددد ادمًا أدوات  ادددمنت: مقيددداس لم نظددديم الدددذا د لدددذوى صدددعوبات 

دراسدة وجدود مدروة دالدة ال عممل مقيداس ا سد م اع بال يداةل والبرندامت اإلرشدادى. وأظهدرت ن داوت ال
إ صاويا بين م وسطات ر ب درجات أمراد المجموعة ال جريبية مدد القياسدين القبمدد والبعددى عمدد 
مقيدداس ال نظدديم الددذا د لصددالح القيدداس البعدددىل ووجددود مددروة دالددة إ صدداويا بددين م وسددطات ر ددب 

ا سدد م اع بال يددا   درجددات أمددراد المجموعددة ال جريبيددة مددد القياسددين القبمددد والبعدددى عمددد مقيدداس
لصددددالح القيدددداس البعدىلوعدددددم وجددددود مددددروة دالددددة إ صدددداويا بددددين م وسددددطات ر ددددب درجددددات أمددددراد 

 المجموعة ال جريبية مد القياسين البعدى وال  بعد عمد مقياس ا س م اع بال يا .
( بدراسددة عددن  ماعميددة برنددامت ل  سددين مسدد وى 0205وقددام  عبددد ا  عبددد العزيددز م مددود  =      

ودة ال يدداة لدددى ال رميددذ ذوى صددعوبات الدد عممل بهدددا ال  قددة مددن ماعميددة البرنددامت مددد   سددين جدد
(  مميدددذال مقسدددمس عمدددد مجمدددوع ين 02مسددد وى جدددودة ال يددداة عمدددد ذوى صدددعوبات الددد عمم قوامهدددا=

 جريبية واابطةل ومس ادما أدوات  امنت: مقياس جودة ال ياةل والبرندامت العرجدد. وأظهدرت 
 ية البرنامت المس ادم مد   سين جودة ال يا  لدى اذطفاو ذوى صعوبات ال عمم.الن اوت ماعم

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
  نددددرة الدراسدددات ال دددد  ناولدددت   سدددين جدددودة ال يدددا  مدددن ادددرو برندددامت يع مدددد عمدددد إدارة

 ااصة لدى ذوى صعوبات  عمم القراءة.-مد  دود عمم البا ثة-الذات
 لدد عمم بصددفة عامددة وذوى صددعوبات  عمددم القددراءة بصددفة ااصددة اذطفدداو ذوى صددعوبات ا

 يعانون من إنافاض إدارة الذات مقارنة بطقرانهم العاديين.
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  اذطفدداو ذوى صددعوبات الدد عمم بصددفة عامددة وذوى صددعوبات  عمددم القددراءة بصددفة ااصددة
 يعانون من إنافاض مد مس وى جودة ال ياة مقارنة بطقرانهم العاديين.

 القاومدددة عمدددد إدارة الدددذات مدددد   سدددين مهدددارات ال رميدددذ مدددد ما مدددا  ماعميدددة ال ددددارت
 جوانب النمو.

  وجددود ندددرة مددد الدراسددات ال ددد  ناولددت بددرامت إدارة الددذات ل  سددين مسدد وى جددودة ال يدداة
 بصفة عامة ولذوى صعوبات  عمم القراءة بصفة ااصة.

 فروض البحث: 
 ب ثل  مت صيا ة الفروض ال الية:مد اوء ن اوت الب وث والدراسات السابقة وأهداا ال

 وجد مروة دالة إ صاويًا بين م وسطد ر ب درجات أطفاو المجموعدة ال جريبيدة مدل القياسدين -0
 القبمل والبعدي عمد مقياس إدارة الذات لصالح القياس البعدي. 

 وجد مروة دالة إ صاويًا بين م وسدطد ر دب درجدات أطفداو المجموعدة ال جريبيدة وم وسدطد  -0
  ب درجات أطفاو المجموعة الاابطة بعد  طبية البرنامت لصالح المجموعة ال جريبية. ر 
 وجد مروة دالة إ صاويًا بين م وسطد ر ب درجات أطفاو المجموعدة ال جريبيدة مدل القياسدين -2

 القبمل والبعدي عمد مقياس جودة ال ياة لصالح القياس البعدي.
د ر دب درجدات أطفداو المجموعدة ال جريبيدة وم وسدطد  وجد مروة دالة إ صاويًا بين م وسدط -1

ر ب درجات أطفاو المجموعة الادابطة بعدد  طبيدة البرندامت عمدد مقيداس جدودة ال يداة لصدالح 
 المجموعة ال جريبية.
 الطريقة واإلجراءات:

 أواًل:منيج البحث:
بطة =القيدددداس يع مدددد الب دددث المددددنهت ال جريبدددل ذو المجمدددوع ين الم كددددامو ين ال جريبيدددة والادددا    

 القبمد والبعدى وال  بعد(.
 ثانيًا: عينة البحث:

(  مميددذًا بالمدرسددة اإلب داويددة مددن  يددر 55العينددة ا سدد طرعية:  كونددت عينددة الب ددث مددن =-أ     
 العينة اذساسية وبنفس اصاوصها وذل  ل قنين أدوات الب ث.

 العينة األساسية:-ب
مدن ال رميدذ ذوى صدعوبات  عمدم القدراءةل ممدن   دراوح  (  مميدذاً 02 كوندت عيندة الب دث مدن =     

(ل وان ددددددراا معيددددددارى قدددددددر  02.592( سددددددنةل بم وسددددددط عمددددددرى قدددددددر  =00-9أعمددددددارهم بددددددين =
(ل و ددم اا يددارهم بطريقددة قصدددية مددن مدرسددة  مامددات القبددة اإلب داويددة المشدد ركة ال ابعددة 2.925=
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قسدديمهم إلددد مجمددوع ين م سدداوي ين إ ددداهما إلدارة الزي ددون ال عميميددةل بم امظددة القدداهرةل وقددد  ددم  
 (.02(ل واذارى اابطة=ن 02 جريبية=ن 

وقدددد روعدددد مدددد اا يدددار العيندددة ا فددداة معممدددة الم دددة العربيدددة بالفصدددول واذاصددداويةعمد وجدددود     
قصدور مددد  عمددم القددراءةل و طكيددد ذلدد  ب صددولهم عمدد درجددات مر فعددة مددد مقيدداس العسددر القراودددل 

وجددود أى أمددراض صدد ية أو أى إعاقددة باددرا صددعوبات  عمددم القددراءةل ومددن باإلاددامة إلددد عدددم 
منطقدددة و دددد وا دددد. وقدددد روعدددد  جدددانس المجمدددوع ين مدددد العمدددر الزمندددد والدددذكاء ومهدددارات إدارة 

 ( يواح ما  م ال وصو إليس من ن اوت مد هذا الصدد.0الذات وجودة ال يا . وميما يمد جدوو =
 (0جدوو =

لد لة الفروة بين ر ب درجات المجموع ين ال جريبية  Mann-Whitneyد ن اوت اا بار مان و ن
 والاابطة مد العمر الزمندل الذكاءل إدارة الذاتل وجودة ال ياة

  Z (02الاابطة =ن  (02ال جريبية =ن  الم  يرات
م وسددددددددددددددددددددط  الد لة

 الر ب
مجمدددددددددددددددددددددوع 

 الر ب
م وسددددددددددددددددددددط 

 الر ب
مجمدددددددددددددددددددددوع 

 الر ب

  ير داو 2.255 050.2 00.55 019.2 00.10 العمر بالشهور

  ير داو 0.055 052.2 01.05 022.2 02.52 الذكاء
المسدددددددددد وى ا ج مدددددددددداعد 

 ا ق صادى الثقامد
  ير داو 2.520 005.5 01.5 015.5 05.5

  ير داو 2.005 015.2 00.22 050.2 00.55 إدارة الذات

  ير داو 2.500 010.2 00.55 059.2 02.05 جودة ال يا 

(  كددامؤ مجمددوع د الب ددث مددن  يددث العمددرل الددذكاءل المسدد وى 0ح مددن الجدددوو السددابة=ي ادد     
 ا ج ماعد ا ق صادى والثقامدل مس وى إدارة الذاتل وجودة ال ياة.

 ثالثًا: أدوات البحث:
 اس مارة بيانات أولية                                       =إعداد: البا ثة(-0

( واشددد ممت عمدددد =اسدددم 0عدددن ال رميدددذ ذوى عسدددر القدددراءة =مم دددة ب دددرض جمدددل معمومدددات      
ال الدددددة  –ال الدددددة ا ج ماعيدددددة لموالددددددين  - ددددداريي المددددديرد -المر مدددددة الدراسدددددية -السدددددن -الطفدددددو

مسددد وى  عمددديم  -وظيفدددة ا ب -وظيفدددة ا م -عددددد ا ادددوة - ر يدددب الطفدددو -ا ق صدددادية لموالددددين
 ( من الم كمين   د  كون مد صور ها النهاوية.5مد=مس وى  عميم اذبل وقد  م عراها ع -اذم
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إعدداد: م مدد ابدراهبم سدعفان ودعداء م مدد    ى ا ج مداعد ا ق صدادى والثقدامد:مقياس المسد و -0
 .(0205 سن اطاب =

ي كدددون المقيددداس مدددن ثرثدددة مقددداييس مرعيدددة ا ق صدددادى وا ج مددداعد والثقدددامدل وكدددو مقيددداس      
ارة لهدا بدداوو =اسد جابات(  مثدو وجدود الظداهرة بمقددار معدين و بددأ مرعد لس عدة عبدارات وكدو عبد

بوجودها  كامر و ن هد بوجودها بدرجة اعيفة أو عدم وجودها وهذا ي وقا بدالطبل عمدد طبيعدة 
( مدددن الجنسدددين 52الظددداهرة المقاسدددةل وقدددد  دددم  سددداب الصددددة والثبدددات عمدددد عيندددة بمددد   جمهدددا =

( . والمسددد وى ا ج مددداعد 2.10/2.52ا ق صدددادى =و سدددب صددددة ا  سددداة الدددداامد لممسددد وى 
(ل وكاندددددت جميدددددل القددددديم دالدددددة عندددددد مسددددد وى 2.02/2.52(. والمسددددد وى الثقدددددامد =2.55/2.50=
( ومعامدو 2.55(ل وقد  م  سداب الثبدات بطريقدة ال جزودة النصدفية وكاندت الدرجدة الكميدة =2.20=

 (.2.55ألفا وكانت الدرجة الكمية =
( 0222:            إعددداد: طددس المسدد كاوى =لمااذكاء رياار المفظااى اختبااار جامعااة أساايوط -3

( مفدردةل يسد ادم ل قددير القدددرة العقميدة العامدة لألمدراد الددذين 52اا بدار ذكداء جمداعد ي كدون مددن =
اسد ادم مدد هدذ  الدراسدة  سد بعاد الدذى يقدو معامدو  ( عاًمال وقد 02-5  راوح اعمارهم ما بين =

اب ال جانس بين الدذكور واإلنداث مدن اذطفداو ذوى الادعا السدمعد. ذكاوس عن الم وسطل ول س
و سدددب طدددس المسددد كاوى صددددة ا ا بدددار بطدددرة؛ ا ر بددداط بالم ددد  =بعدددض ا ا بدددارات الفرعيدددة 

بمفيددو لددذكاء الراشدددين والمددراهقين ( و راو ددت معددامرت ا ر بدداط  -والدرجدة الكميددة  ا بددار وكسددمر
بين اذعمدار الزمنيدة الم بايندةل وقدد  راو دت قديم  ت  الدالدة  (ل وال مييز2.920/ 2.295ما بين =

(ل والصدددة العدداممد مددن الدرجددة اذولدددل كمددا  سددب معامددو 01.25/ 1.91بددين = 2.220عنددد 
عادة ال طبية 2.552الثبات بطريق د ال جزوة النصفية   2.529ل وات

 (.  0205مد جمجول=إعداد: نصرة م     مقياس العسر القرائى                       -4
( عبدددارة موزعدددة عمدددد أربعدددة أبعددداد: ال عدددرا عمدددد المفدددرداتل ومهدددم 52ي كدددون المقيددداس مدددن =   

المفددرداتل ومهددم الجمددول ومهددم الفقددرة =القددراءة الصددام ة(ل و ددم  سدداب ثبددات المقيدداس بطريقددة الفددا 
 2.510( و م  ساب صددة ا  سداة الدداامد لممقيداس و روا دت بدين2750وكان معامو الثبات =

 (.2725(ل وبعاها داو عند مس وى =2720وبعاها داو عند مس وى = 2.092و
 =إعداد: البا ثة(                                      مقياس إدارة الذات:-5

 ددم إعددداد المقيدداس بهدددا  قدددير مسدد وى إدارة الددذات  يددث  كددون مددن أربددل أبعدداد هددد: مراقبددة     
 الذاتل  عميمات الذات.الذاتل  قييم الذاتل  عزيز 
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ويقصددد بمراقبددة الددذات: المر ظددة وال سددجيو لسددمو  الفددرد الددذا دل كمددا يقصددد ب قيدديم الددذات:       
 قيددديم اذطفددداو ذنفسدددهم و سدددجيو سدددموكهم بطنفسدددهمل ومقارندددة أداوهدددم الاددداص بالمعدددايير ال دددد يددد م 

فددو لذا ددس بعددد الوصددوو إلددد مكامددطة الط ل ويقصددد ب عزيددز الددذات:واددعها مددن قبددو أنفسددهم أو المعمددم
:  وجيدددس الفدددرد لذا دددس مدددن ادددرو  عميمدددات أو ل ويقصدددد ب عميمدددات الدددذاتاذهدددداا ال دددد  دددم وادددعها

 الوالدين(.- وجيهات ب رض ابط سموكس و قميو ا ع ماد عمد اوارين=المعمم

الدذات وذلد  وقد قامت البا ثة بمراجعة اإلطار النظرى والدراسات السابقة ال د  ناولدت إدارة       
لرس فادة منها مدد صديا ة بندود المقيداس. كمدا قامدت بمراجعدة مقداييس إدارة الدذات =نداجد م مدد 

؛ اديجدة م مدد سدعيدل 0205؛أسدماء أ مدد عبدد العداول0202؛هويدا  نفد م مدودل0202 سنل
 (.0202؛ أيات قاسم عبد المطبال 0202

 الخصائص السيكومترية لممقياس:
( طفدر وطفمدة 52 م  سداب الكفداءة السديكوم رية لممقيداس مدن ادرو  طبيدة المقيداس عمدد =     

سدنة لم عدرا عمدد مددى صدر ية 00-9من  رميذ المدرسة اإلب داويةل ممن   راوح أعمدارهم بدين 
 العبارات وواو ها ومدى مهم اذطفاو لها.

 صدق المقياس:
 صدق المحكمين:-2

اذوليددة عمددد مجموعددة مددن الم كمددين مددد مجدداو عمددم الددنفس   ددم عددرض المقيدداس مددد صددور س    
والص ة النفسية إلبدداء الدرأى مدد دقدة ووادوح العبدارات ومددى ان ماوهدا لمدا وادعت لقياسدسل وقدد 

  م  عديو بعض العبارات مد اوء مر ظات الم كمين.

 االتساق الداخمى لممقياس:-0
جددة البعددد وبددين درجددة البعددد والدرجددة الكميددة  ددم  سدداب معامددو ا ر بدداط بددين درجددة العبددارة ودر     

 يواح ما  م ال وصو إليس. 2ل 0لممقياس وميما يمد جدوو 
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 (0جدوو=
 معامرت ا ر باط بين درجة العبارة ودرجة البعد

البعدددددددددد الرابدددددددددل   عميمدددددددددات  البعد الثالث   عزيز الذات  البعد الثاند  قييم الذات  البعد اذوو مراقبة الذات 
 الذات

قددددددددددددم ر 
 العبارة

معامددددددو 
 ا ر باط

مس وى 
 الد لة

رقددددددددددددم 
 العبارة

معامددددددو 
 ا ر باط

مس وى 
 الد لة

رقددددددددددددم 
 العبارة

معامددددددو 
 ا ر باط

مس وى 
 الد لة

رقددددددددددددم 
 العبارة

معامددددددو 
 ا ر باط

مس وى 
 الد لة

0 2.15 2.20 0 2.50 2.20 2 2.15 2.20 1 2.20 2.20 
5 2.50 2.20 5 2.51 2.20 5 2.50 2.20 5 2.51 2.20 
9 2.15 2.20 02 2.50 2.20 00 2.50 2.20 00 2.55 2.20 

02 2.29 2.20 01 2.55 2.20 05 2.52 2.20 05 2.52 2.20 
05 2.50 2.20 05 2.55 2.20 09 2.52 2.20 02 2.20 2.20 
00 2.50 2.20 00 2.25 2.20 02 2.52 2.20 01 2.52 2.20 
05 2.52 2.20 05 2.52 2.20 05 2.29 2.20 05 2.55 2.20 
09 2.51 2.20 22 2.50 2.20 20 2.50 2.20 20 2.55 2.20 
22 2.52 2.20 21 2.52 2.20 25 2.50 2.20 25 2.25 2.20 
   25 2.51 2.20 25 2.55 2.20 29 2.52 2.20 
   12 2.29 2.20 10 2.25 2.20 10 2.55 2.20 

 
 (2جدوو=

 لكمية لممقياسمعامرت ا ر باط بين درجة البعد والدرجة ا
  عميمدددددددددددددات    عزيز الذات  قييم الذات مراقبة الذات البعد

 الذات
 الدرجة الكمية

 **2.50 **2.52 **2.55 **2.52 - مراقبة الذات
 **2.55 **2.50  -   قييم الذات

 **2.52 **2.55 -     عزيز الذات
 **2.55 -      عميمات الذات

   2.20** داو عند مس وى 
( أن معدامرت ا ر بدداط بدين درجدة العبدارة والدرجددة الكميدة لمبعدد ل وبدين درجددة 2ل 0ادح مدن جددوو =ي        

ممدددددا يشدددددير إلدددددد صددددددة المقيددددداس  2.20البعدددددد والدرجدددددة الكميدددددة لممقيددددداس جميعهدددددا دالدددددة عندددددد مسددددد وى 
       وصر ي س لرس ادام ميما صمم من أجمس.



 

 501 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 2ج0202العدد السابع والعشرون يوليو 
 

 الثبات:
 طريقة إعادة اإلجراء: -0

ء  طبيددة اذدا  مددر ين بفاصددو زمنددد قدددر  اسددبوعينل وب سدداب معامددو ا ر بدداط مددد  ددم إجددرا      
ممدا يشدير إلدد أن  2.20وهو داو عندد مسد وى  2.55ا جراء ا وو والثاند بم  معامو ا ر باط 

 المقياس عمد قدر مناسب من الثبات.

 طريقة التجزئة النصفية:-0
الفردية والزوجية وقد بم  معامو ا ر بداط لمنصدفين  م  ساب معامرت ا ر باط بين العبارات     

 ( وهو معامو ار باط مر فل يدو عمد  م ل المقياس بقدر مناسب من الثبات.2.55=

 طريقة التصحيح:
يقددوم الطفو/ال مميدددذ باإلجابددة عمدددد بنددود المقيددداسل مدددذا كاندددت اإلجابددة  نطبدددة داومددا عمدددد        

ذا كاندددت اإلجابدددة  نطبدددة مدددد بعدددض  2ادددذالطفدددو يادددل عرمدددة مدددل ااندددة داومدددا و ط درجددداتل وات
ذا كانددت اإلجابددة    نطبددة  اذ يدان عمددد الطفددو ياددل عرمدة مددل اانددة أ يانددًا و طادذ درج ددينل وات
عمددد الطفددو ياددل عرمددة مددل اانددة   و طاددذ درجددة وا دددةل و عكددس الدرجددة مددد  الددة العبددارات 

 .25-20-05السمبية وأرقامها

 إعداد: البا ثة                                  :    مقياس جودة الحياة-6
 ددم إعددداد المقيدداس بهدددا قيدداس جددودة ال يدداة لألطفدداو  يددث ي كددون مددن أربددل أبعدداد هددد:       

 مؤشرات نفسيةل مؤشرات جسمية وبدنيةل مؤشرات اج ماعيةل ومؤشرات مدرسية.

وشددعور  بالسددعادة أو ال وامددة شددعور الطفددو بالراددا عددن نفسددسل : ويقصددد بالمؤشددرات النفسددية      
مدددل المدددرضل ويقصدددد بالمؤشدددرات الجسدددمية والبدنيدددة: رادددا الفدددرد عدددن  ال دددس الصددد ية وال عدددايش 
معهددال والشددهية مددل  ندداوو ال ددذاء والقدددرة عمددد ممارسددة اذنشددطة الريااددية دون الشددعور بال عددبل 

د ال فاعدو ا ج مداعدل ويقصد بالمؤشرات ا ج ماعية: نوعية العرقات الشاصدية وقددرة الفدرد عمد
وممارسددة الفددرد اذنشددطة ا ج ماعيددة وال رميهيددة مددل أقرانددسل ويقصددد بالمؤشددرات المدرسددية: درجددة 
راا الطفو عدن دراسد سل و بدس لهدا والقددرة عمدد  نفيدذ المهدام المطموبدة مندسل وقدر دس عمدد ال وامدة 

 مل نظام مدرس سل ودرجة ان ظامس مل المدرسة.
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ثدددة بمراجعدددة اإلطدددار النظدددرى والدراسدددات السدددابقة ال دددد  ناولدددت جدددودة ال يددداة وقدددد قامدددت البا      
لألطفدداول وذلدد  لرسدد فادة منهددا مددد صدديا ة بندددود المقيدداس. كمددا قامددت بمراجعددة مقدداييس جدددودة 

؛ رأمدددت 0201؛ مدددريم شدددياسل0202؛ السددديد يدددس ال هدددامدل 0200ال يددداة =رأمدددت عدددوض السدددعيدل
؛ م مددد 0205؛ عبددد ا  عبددد العزيددز م مددودل0205سدد ر أ مددد  سددينل ؛0200عددوض السددعيدل

 (.0205سعد العبيد ومكرى لطيا م ولدل

 الخصائص السيكومترية لممقياس:
( طفدر وطفمدة 52 م  سداب الكفداءة السديكوم رية لممقيداس مدن ادرو  طبيدة المقيداس عمدد =     

عمدد مددى صدر ية  سنة لم عرا 00-9من  رميذ المدرسة اإلب داويةل ممن   راوح أعمارهم بين 
 العبارات وواو ها ومدى مهم اذطفاو لها.

 صدق المقياس:
 ددم إ ادداذ عدددة إجددراءات لم  قددة مددن صدددة اذداة هددد: صدددة الم كمددينل وصدددة ا  سدداة       

الدددداامد. مفيمدددا ي عمدددة بصددددة الم كمدددين: مقدددد اع مددددت البا ثدددة عمدددد هراء عددددد مدددن الم كمدددين 
لصدد ة النفسددية بالجامعددات المصددريةل  يددث كددان ا  فدداة بنسددبة  عشددرة  مددن أسددا ذة عمددم الددنفس وا

% عمدد البنددود ال دد ي اددمنها المقيدداس. وقدد  ددم  دذا عبددارات و عددديو عبدارات ب يددث أصددبح 92
( يواددح 1( عبددارة. وميمددا يمددد جدددوو=55( عبددارة بددد  مددن =12العدددد الكمددد لعبددارات المقيدداس =

 اذبعاد وأرقام عبارات كو بعد.
 (1جدوو =

 عاد مقياس جودة ال ياة وأرقام عبارات كو بعداب
 أرقام العبارات أبعاد المقياس

 25-22-09-05-00-05-02-9-5-0 المؤشرات النفسية
 21-22-05-00-05-01-02-5-0 المؤشرات الجسمية والبدنية

 29-25-20-05-02-09-05-00-5 المؤشرات ا ج ماعية
 12-25-20-05-01-02-05-00-5-1 المؤشرات المدرسية

وميمددا ي عمددة با  سدداة الددداامد: مقددد  ددم  سدداب معددامرت ا ر بدداط بددين درجددة كددو عبددارة مددن     
( يواددح مددا  ددم 5العبددارات الم اددمنة مددد المقيدداس والدرجددة الكميددة لممقيدداس. وميمددا يمددد جدددوو =

 ال وصو إليس من ن اوت مد هذا الصدد.
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 (5جدوو =                                                

 معامرت ا ر باط بين درجة كو عبارة من العبارات المقياس والدرجة الكمية لممقياس
 رقم

 العبارة
معامو 
 ا ر باط

 رقم الد لة
 العبارة

 معامو
 رقم الد لة ا ر باط

 العبارة
 معامو
 الد لة ا ر باط

0 2.555 2.20 05 2.291 2.20 09 2.501 2.20 
0 2.552 2.20 05 2.525 2.20 22 2.551 2.20 
2 2.155 2.20 05 2.500 2.20 20 2.502 2.20 
1 2.550 2.20 05 2.500 2.20 20 2.500 2.20 
5 2.505 2.20 09 2.512 2.20 22 2.502 2.20 
5 2.500 2.0 02 2.522 2.0 21 2.525 2.20 
5 2.500 2.20 00 2.191 2.20 25 2.191 2.20 
5 2.559 2.20 00 2.511 2.20 25 2.510 2.20 
9 2.501 2.20 02 2.501 2.20 25 2.155 2.20 
02 2.551 2.20 01 2.500 2.20 25 2.550 2.20 
00 2.502 2.20 05 2.559 2.20 29 2.505 2.20 
00 2.500 2.0 05 2.501 2.0 12 2.155 2.20 
02 2.551 2.20 05 2.551 2.20    
01 2.502 2.20 05 2.500 2.20    

 ادددح مدددن الجددددوو السدددابة أن جميدددل معدددامرت ا ر بددداط مر فعدددة ودالدددة ممدددا يشدددير إلدددد أن ي    
 المقياس عمد درجة مناسبة من الصدةل مما يثبت صر ي س لرس ادام ميما صمم من أجمس.

 الثبات: -ب
  م  ساب الثبات بعدة طرة  مثمت مد : 
مددر ين بفاصددو زمنددد أسددبوعين  ل  يددث  ددم  طبيددة اذداةTest-retestطريقددة إعددادة اإلجددراء  -0

(  مميدددذا و مميدددذة مدددن  رميدددذ المدرسدددة اإلب داويدددةل وب سددداب معامددددو 52عبدددد مجموعدددة قوامهدددا =
ا ر بددددداط بدددددين الددددددرجات ال دددددد  صدددددو عميهدددددا أمدددددراد العيندددددة مدددددد ال طبيقدددددين اذوو والثددددداند كدددددان 

 من الثبات.  (ل وهو معامو ار باط عاول مما يشير إلد أن المقياس ي م ل بقدر عاو2.550=
 طريقة ألفا كرونباخ: -0

(  مميدددذا و مميدددذة مدددن  رميدددذ المدرسدددة 52 دددم  طبيدددة المقيددداس عمدددد مجموعدددة كميدددة قوامهدددا =    
( وهو معامدو عداول ممدا يطمدون معددة المقيداس 2.505اإلب داويةل  يث بم  معامو الثبات  ألفا  =

 إلد إمكانية اس ادام المقياس. 
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 مف اح ال ص يح:
( بندددًال وقددد  ددم  قدددير جميددل بنددود المقيدداس عمددد مقيدداس م دددرج مددن 12كددون المقيدداس مددن =ي      
-21-22-9-1درجات هو: نعمل أ ياندًال  . و عكدس الدرجدة لمعبدارات السدمبية وأرقامهدا:  2-0

درجدة  52(ل و شدير الدرجدة المر فعدة ال دد  زيدد عدن 002-0ل و  راوح درجدات المقيداس مدن =25
 من الشعور بجودة ال ياة.إلد مس وى مر فل 

 =إعداد: البا ثة(                          البرنامج اإلرشادى لتحسين جودة الحياة-7
بنددددداء عمدددددد اطدددددرع البا ثدددددة عمدددددد ا طدددددار النظدددددرى والدراسدددددات السدددددابقة المر بطدددددة بدددددذوى       

ب  سددين جددودة ا   ياجددات الااصددة وصددعوبات  عمددم القددراءةل مقددد أ اددح أهميددة البددرامت الم عمقددة 
ال ياة لهذ  الفوة من اذطفاول كمدا أن ا ه مدام بدعدداد بدرامت ل  سدين جدودة ال يداة لألطفداو ذوى 
صدددعوبات القدددراءة يعدددد ادددروريًا ولدددس مدددردود إيجدددابد عمدددد مندددا د نمدددوهم ا ج مددداعل وا نفعدددالل 

 واذكاديمل.

اسد را يجية ادارة الدذات طبقدًا وقد قامت البا ثدة ب صدميم برندامت ل  سدين جدودة ال يداة باسد ادم    
لألسس والاطوات العمميةل وطبقًا  سد را يجيات وأسداليب ومبدادئ العمدو مدل ذوى صدعوبات  عمدم 

 القراءة.
 اطوات إعداد البرنامت:

ا طددددرع عمددددد اإلطددددار النظددددري والدراسددددات السددددابقة مددددن  يددددث   ديدددددها بدقددددة لجددددودة ال يدددداة  -
ات وال عدددرا عمدددد أبعادهدددا والطدددرة واذسددداليب ال دددد  ع مدددد وال عدددرا عمدددد اسددد را يجيات إدارة الدددذ

عميها البا ثة مد  صميم البرنامت اإلرشادي بهددا   سدين جدودة ال يداةل وا طدرع عمدد البدرامت 
 ال د هدمت لرر قاء بها.

قامدددت البا ثدددة با سددد فادة ممدددا سدددبة مدددد   ديدددد البرندددامت و صدددميم جمسدددا س واا يدددار و  ديدددد  -
 طة والفنيات المس ادمة.أهدامسل واذنش

 أهمية البرنامت:
  ادددح أهميدددة البرندددامت مدددل   سدددين جدددودة ال يددداة باسددد ادام اسددد را يجيات إدارة الدددذات لددددى     

اذطفداو ذوى صدعوبات القددراءةل اذمدر الدذى يددؤثر بصدورة إيجابيددة عمدد كامدة منددا د النمدو لددديهم 
 ااصة.بصورة عامةل وعمد النمو ا ج ماعل وا نفعالل بصورة 
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 أهداا البرنامت:   
الهدا العام: اس ادام اس را يجية الذات مدد   سدين جدودة ال يداة لددى اذطفداو ذوى صدعوبات  -

  عمم القراءة.
 اذهداا اإلجراوية:   مثو مد او ل: -
 أن يس طيل الطفو ال مييز بين اصاوص السمو  السوي والسمو   ير السوي. -0
 مل اوارين. أن يس طيل ال عامو السوى -0
 أن يك سب مهارة ال عاون مل اوارين. -2
 أن يس طيل ال واصو وال فاعو مل اوارين. -1
 أن ي قبو اوارين. -5
 أن يس طيل  و المشكرت ال ل  واجهس. -5
 أن يس طيل ال  مب عمد المااوا من المس قبو. -5
 أن يشعر ب قدير الذات. -5
 فس.أن يزيد لديس الشعور بالثقة بالن -9

 أن يراعد مشاعر اوارين. -02
 األساليب والفنيات المستخدمة فى البرنامج:

 قامت البا ثة باس ادام العديد من الفنيات مد البرنامتل وميما يمل عرض ما صر لها:   
 المناقشة الجماعية: -0

ر  سدد ادم المناقشددة الجماعيددة مددد   ييددر ا جاهددات اذطفدداو  يددث يمكددن اسدد ادامها مددد   ييدد    
ا  جاهددات مددن اددرو إ ا ددة الفددرص الما مفددة لألطفدداو لم عبيددر عددن هراوهددم وأمكددارهم ب ريددةل كمددا 
أنهددا  سدداعد عمددد  بددادو اوراء واذمكددار  ددوو مواددوعات ما مفددة ممددا يسدداعد عمددد   سددين الثقددة 

مهدم بالنفسل و نمية الوعل واإلدرا  ا ج ماعلل و  يير المع قدات السمبية لديهمل اذمر الدذى يجع
 (.0220يشعرون بجودة  يا هم =صفاء م مد ب يرىل 

 المساعدة الذا ية: -0
هددو أسددموب مهنددل يسدد ادمس المعممددين مددل اذطفدداو ذوى ا   ياجددات الااصددة بصددورة عامددة     

دارة الدددذات بشدددكو  وذوى صدددعوبات  عمدددم القدددراءة بصدددورة ااصدددة لم نفددديس عدددن قددددرا هم ال قيقيدددة وات
ا هم أو ال  مدب عمدد المشدكرت ال دد  دواجههمل  يدث يركدز هدذا مواوعل يساعد مد إشباع  اج

اذسدددموب عمدددد   سدددين ال فددداعرت ا ج ماعيدددة بدددين اذطفددداو اذمدددر الدددذى يسددداعد بددددور  ل  سدددين 
جودة ال ياة لديهم. وي يح اس ادام المساعدة الذا ية مل اذطفداو ذوى صدعوبات القدراءةل واسد ثمار 

اد عمدددد أنفسدددهم مدددد   مدددو بعدددض المسدددووليات والقيدددام بدددبعض قددددرا هم الذا يدددة مدددن ادددرو ا ع مددد
اذدوار دااددددو الجماعددددة ممددددا يسدددداهم مددددد  نميددددة بعددددض ا ه مامددددات واذمددددور الما مفددددة الااصددددة 
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بجوانب  يا همل ويع بر هذا اذسموب مروما مل طبيعدة جدودة ال يداةل  يدث أن م طمبدات   سدين 
دة الذا يددددة إلكسددددابهم المعددددارا والمعمومددددات جددددودة ال يدددداة  هدددددا إلددددد اسدددد ادام اذطفدددداو المسدددداع

 (.0205والمهارات ال ل  ساهم ل  سين جودة ال ياة لديهم =عبد ا  عبد العزيز م مودل 
 لعب اذدوار: -2

يددد م اسددد ادام لعدددب الددددور مدددل مودددة اذطفددداو ذوى صدددعوبات القدددراءة مدددن ادددرو قيدددامهم ب مثيدددو    
فسدهم واسد ثمار قددرا هم واك سدابهم العديدد مدن المهداراتل بعض اذدوار ال يا ية إلكسدابهم الثقدة بطن

والعمو عمد  عديو ا جاها هم ومع قدا هم الااطوة اذمر الدذى يسداعد ل  سدين جدودة ال يداة لدديهم 
 (.0225= عبد الكريم  بيبل 

 الواجب المنزلل: -1
عمددد نقددو و عمدديم يعددد الواجددب المنزلددل أ ددد الفنيددات المهمددة ال ددد  هدددا إلددد مسدداعدة اذمددراد     

الابدددرات والمهدددارات ال دددد اك سدددبوها اذطفددداو ادددرو الجمسدددات العرجيدددة إلدددد المواقدددا ال يا يدددةل 
ومساعد هم عمد  ددعيم سدموكيا هم الجديددةل وذلد  ب شدجيعهم عمدد  نفيدذ بعدض الواجبدات المنزليدة 

ادذ مدد ا ع بدار ال د  كدون مر بطدة بطهدداا جمسدات البرندامتل و دزداد ماعميدة هدذ  الواجبدات إذا أ
أن يدد م إعدددادها و قددديمها  -أن  كددون مر بطددة بمددا ي دددث مددد جمسددات البرنددامتل -عدددة نقدداط هددد:

بطريقة إجراوية واا ة  جعو اذطفاو قادرين عمد مر ظدة و قيديم نجا دس عندد القيدام بدس =صدفاء 
 (.0220م مد ب يرىل 

 ال عزيز: -5
اواددرينل وهددذ  العمميددة أساسددية مددد معظددم هددد عمميددة   يددر السددمو  ن يجددة مر ظددة سددمو      

مرا دو الد عمم اذنسدانل ذننددا ند عمم معظدم ا سدد جابات مدن مر ظدة اواددرين و قميددهمل وكثيدرا مددا 
 كددون عمميددة الدد عمم بال قميددد أو النمذجددة عمميددة عفويددة    اجددة ل صددميم بددرامت ااصددة ل دددوثهال 

كثيرًا منهم ما يعانون من قصور مدد ال قميدد  ولكن هذا  ير ص يح بالنسبة لألطفاو المعاقين ذن
والم اكددداة ولدددذا عمدددد معممددديهم والقددداومين عمدددد  نشدددو هم  عمددديمهم مهدددارات ال قميدددد =صدددفاء م مدددد 

 (.0220ب يرىل 
 ال  ذية الراجعة: -5

 عدرا ال  ذيددة الراجعددة بطنهدا: المعمومددات ال ددد  عطدد الفددرد بعددد إجاب دس  ددزود  بمسدد وى أداوددس      
ولم  ذيددة الراجعددة أهميددة مددد اسدد ثارة دامعيددة المدد عمم مددن اددرو مسدداعد س عمددد اك شدداا الفعمدددل 

 (.0220ا س جابات الص ي ة ميثب هال و ذا ا س جابات الااطوة =صفاء م مد ب يرىل 
 األسس التى يعتمد عمييا البرنامج:

: أن يكددون يسدد ند البرنددامت عمددد مجموعددة مددن اذسددس ال ددد  سدداعد مددد   قيددة أهدامددس وهددد     
سمو  ال مميذ م عمم وقابو لم  ييرل مراعاة  قبو ال رميذ كما هم عميدسل مراعداة الفدروة الفرديدة بدين 
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ال رميذل مناسبة البرنامت وجمسا س لقدرات ال رميدذل  ندوع اذنشدطة والفنيدات والمهدام المقدمدة أثنداء 
امت لقدددددرات ال رميددددذ ذوى جمسددددات البرنددددامتل و ددددومير الوقددددت الكددددامد والمناسددددب لجمسددددات البرندددد

 صعوبات  عمم القراءة.
 البرنامج الزمني لمتنفيذ:

( جمسددةل ثددرث جمسددات أسددبوعيًال و ددم 01 ددم  نفيددذ البرنددامت عمددد مدددار شددهرين  قريبددًال بواقددل =   
إعدددداد جددددوو زمندددل لمبرندددامت ومراعددداة المروندددة مدددد ال طبيدددةل وميمدددا يمدددل جددددوو يوادددح جمسدددات 

 البرنامت.
 ماص جمسات البرنامتم (5جدوو =

 الجمسة عنوان الجمسة أهداا الجمسة الفنيات المس ادمة
المناقشدددددددددددة الجماعيدددددددددددة مدددددددددددل 

 ال عزيز -اذمهات
إقامددة عرقددة  فاعددو بددين البا ثددة واذطفدداو  -0

 وأمها هم.
كسدددددددر ال دددددددداجز النفسددددددددل وال فاعددددددددو بددددددددين  -0

 المشاركين.
 عريدددددددددا اذطفددددددددداو وأمهدددددددددا هم بالبرندددددددددامت  -2

 س وهليات ال عامو معس.وجمسا س وماهي 
 وادديح أهددداا البرنددامت المددراد  نفيددذة مددد  -1

 الف رة الزمنية الم ددة.

 هيوددددددددددددددددة و مهيددددددددددددددددد 
لمبرنددددددددددددامت جمسددددددددددددة 

  عارا

0 

 طبيدددددددددددددددددددددددددددددة أدوات  مقياس جودة ال ياة - طبية مقياس إدارة الذات ال عزيز -المناقشة وال وار
 الب ث =قياس قبمد(

0 

 -ال عزيدز -المناقشة الجماعيدة
 قويم الجماعدال 

أن يددددد عمم الطفدددددو سدددددموكيات جديددددددة ومقبولدددددة -
اج ماعيال وأن يكون أكثر وعد بسدموكسل ويد عمم 

 الطفو المشاركة وال فاعو ا ج ماعد.

ال عبيددددر عددددن الددددذات 
و عمدددددددددددم سدددددددددددموكيات 

 جديدة

2 

ال قددددددددددارير  -ال نفدددددددددديس ال ددددددددددر
 -ال  ذيدددددددة الرجعيدددددددة -الذا يدددددددة
 ال عزيز.

شددددددددددداعرهم  عمددددددددددديم اذطفددددددددددداو كيفيدددددددددددة إدارة م -
وعددواطفهم الشاصددية وكيفيددة ال نفدديس ا نفعددالد 

 وال عبير عن ذوا هم بديجابية..

ال عبيددددر عددددن الددددذات 
 وعكس المشاعر

1 

 قددددددددددددديم  -ا ا يددددددددددددار ال ددددددددددددر
 -لعدددددددددددددددب اذدوار -نمدددددددددددددددوذج

 ال عزيز

 قيددددددديم الطفدددددددو لسدددددددموكس ومر ظدددددددة سدددددددمو   -
اواددددرينل و عزيددددز الددددذاتل وكيفيددددة إدارة الددددذات 

 والمجموعة.

دارة إدارة الددددددددددددد ذات وات
 المجموعة

5 

ال  ذيددددددددة -المناقشدددددددة وال ددددددددوار
 -العصددددا الددددذهند -الرجعيددددة
 ال عزيز.

ال ددددددريب عمدددددد مهدددددارة إدارة الدددددذات و  ديدددددد  -
السددددمو  اذيجددددابد وصدددديا  س بصددددورة بسدددديطةل 

 وال فاعو بديجابية.

 قددويم السددمو  وعدددم 
 إيذاء اوارين

5 
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العصددددا  -المناقشددددة وال ددددوار
 ال عزيز.-الذهند

عرا كو طفو عدن نفسدس أمدام اوادرينل أن ي -
ويعبددر عددن أهدامددس مددد ال يدداة وأمنيا ددسل ويصددا 
 صفات اذطفاو اوارين الذين يفاو ال عامو معهم.

معاليددة مددن أنددا ومددن 
أندت؟ ومدداذا  ريددد أن 

  كون؟ 

5 

العصددددا  -المناقشددددة وال ددددوار
 ال عزيز. -الذهند

أن يعددددرا كددددو طفددددو عددددن نفسددددس أمددددام اواددددرينل  -
أهدامدددددس مدددددد ال يددددداة وأمنيا دددددسل ويصدددددا ويعبدددددر عدددددن 

 صفات اذطفاو اوارين الذين يفاو ال عامو معهم.

معاليددة مددن أنددا ومددن 
أندت؟ ومدداذا  ريددد أن 

  كون؟

5 

العصددددا  -المناقشددددة وال ددددوار
 ال عزيز. -الذهند

أن يعددددددرا الطفددددددو معنددددددد ال اطدددددديط وال نظدددددديمل -
واا يددددار طددددرة مناسددددبة لم اطدددديطل وعمددددو جدددددوو 

 يصو بوعد إلد ال موو المقنعة. ياة منظمل وأن 

ال اطددددددددددديط اذمادددددددددددو 
لم يددددددددددددداة =ال اطددددددددددددديط 
ل  قيدددددددددددددة اذهدددددددددددددداا 

 المدرسية(.

9 

 -ال عزيدددز -المناقشدددة وال دددوار
 لعب اذدوار

سدددددددموكيات بشدددددددكو مقبدددددددوو أمدددددددام أن يدددددددؤدى ال-
 ل ومر ظة و قويم سمو  اوارين.اوارين

اذداء الصددددددددددددددددددددد يح 
 والسموكيات المقبولة

02 

قددددددددددارير ال  -ال نفدددددددددديس ال ددددددددددر
 -ال  ذيدددددددة الرجعيدددددددة -الذا يدددددددة
 ال عزيز.

أن يدددددددد عمم اذطفدددددددداو كيفيددددددددة إدارة مشدددددددداعرهم -
وعدواطفهم وعكسددها بديجابيددة وال نفدديس ا نفعددالد 

 وال عبير عن ذوا هم.

ال عبيددددر عددددن الددددذات 
وعكددددددددس المشدددددددداعر 

 بسموكيات إيجابية.

00 

لعدددددددددب  -المناقشدددددددددة وال دددددددددوار
 ال عزيز -اذدوار

س أمام اوارينل ويعبدر أن يعرا كو طفو عن نفس-
عددددن أهدامددددس مددددد ال يدددداة وأمنيا ددددسل ويصددددا صددددفات 

 اذطفاو اوارين الذين يفاو ال عامو معهم.

معاليددة مددن أنددا ومددن 
أندت؟ ومدداذا  ريددد أن 

  كون؟

00 

ال  ذيددددددددة -المناقشدددددددة وال ددددددددوار
 -العصددددا الددددذهند -الرجعيددددة
 ال عزيز

أن ي ددددددرب عمدددددد مهدددددارة إدارة الدددددذات و  ديدددددد -
جددددابد وصدددديا  س بصددددورة بسدددديطةل السددددمو  اذي

 وال فاعو بديجابية.

 قددويم السددمو  وعدددم 
 إيذاء اوارين

02 

المناقشددددددددددة وال ددددددددددوار ولعددددددددددب 
 اذدوار وال عزيز

أن يعدددزز الطفدددو نفسدددس مدددد  الدددس   قيدددة الهدددددال -
 وال طكد من  نفيذ الطفو ذهداا البرنامت.

مراجعدددددددة الواجبدددددددات 
 المنزلية.

01 

المناقشددددددددددة وال ددددددددددوار ولعددددددددددب 
 دوار وال عزيزاذ

أن يعدددزز الطفدددو لنفسدددس مدددد  الدددس   قيدددة الهددددال -
 وال طكد من  نفيذ الطفو ذهداا البرنامت.

مراجعدددددددة الواجبدددددددات 
 المنزلية.

05 

المناقشددددددددددة وال ددددددددددوار ولعددددددددددب 
 اذدوار وال عزيز

أن يد عمم المشداركة مدل أمدراد المجموعدةل زيدادة -
 الثقة بالنفس

دارة  إدارة الدددددددددددددذات وات
 المجموعة

05 

مناقشددددددددددة وال ددددددددددوار ولعددددددددددب ال
 اذدوار وال عزيز

أن يعددرا كددو طفددو عددن نفسددس أمددام اواددرينل -
يا ددسل ويصددا ويعبددر عددن أهدامددس مددد ال يدداة وأمن

 .صفات اذطفاو اوارين

معالية مدن أندا ومدن  
 أنت

05 

المناقشددددددددددة وال ددددددددددوار ولعددددددددددب  أن يددد عمم كيدددا يسدددرد قصدددةل ياطدددط ل ر يدددب - ال اطددددددديط لمواقدددددددا  05 
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موكيات اإليجابيددددة و  ييددددر اذ ددددداثل يعددددد السدددد اذدوار وال عزيز
 السموكيات السمبية.

ال يدددددددددددددددداة و  يددددددددددددددددر 
 السموكيات

ال عبيدددددر عدددددن الدددددذات بديجابيدددددة وزيدددددادة الثقدددددة  - المناقشة وال وار وال عزيز
 بالنفس.

  ديدددددددد السدددددددموكيات 
ا يجابيددددددددددة و  يددددددددددر 

 السمبية

09 

  -العصددددا الددددذهند -النمذجدددة
 ال عزيز -رواية قصة

من الابرات السدابقةل و  ييدر المشداعر ال عمم  -
قامدددة عرقدددات  السدددمبيةل مواجهدددة الصدددعوباتل وات

 طيبة مل اوارين.

أعدددددددددددددددددادة ال قيددددددددددددددددديم 
ا يجدددددددددددابد لمدددددددددددذات 
وال فاعدددددددددددددددددو مدددددددددددددددددل 

 اوارين

02 

 -النمذجددددة -العصدددا الددددذهند
ال عزيدددددز  -ال شدددددكيو -ال ددددددعيم
   -ال مثيو -ال  ميو -المقارنة

هددداا أن يسد طيل ال اطديط لموصدوو إلدد اذ -
 و  ير السمو  لألنجازل والشعور بجودة ال ياة.

ال اطدددددددددديط لددددددددددألداء 
 والوعد بالسمو 

00 

المعدددددددب  -المناقشدددددددة وال دددددددوار
 ال عزيز -ال ر

أن ي م دددددل بالقددددددرة عمدددددد ا ا يدددددارل وال نفددددديس -
 اذنفعالدل و عزيز الذات.

 عزيددز الددذات والقدددرة 
 عمد ال نفيس 

00 

ال  ذيددددة  -المناقشددددة الجماعيددددة
 ال عزيز-عيةالرج

أن يدددددد عمم كيفيددددددة واددددددل اذهددددددداا و  قيددددددة -
 اذمنيات والمعب ال ر بال عاون مل اذارين.

ال  ذيدددددددددددة الرجعيدددددددددددة 
ذنشددددددددطة البرنددددددددامت 

 اإلرشادى

02 

ال طكددد مددن ماعميددة البرنددامت اذرشددادى ل  سددين - ال عزيز -المناقشة وال وار
 جودة ال ياة.

 طبيدددددددددددددة القيددددددددددددداس 
البعددددددددددى لمقياسدددددددددل 

 الب ث

01 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 اا بار ولككسون لدر لة الفروة بين مجموع ين مر بط ين.-0
 اا بار مان و ند لد لة الفروة لمجموع ين مس قم ين.   -0

 نتائج البحث وتفسيرىا: 
 أواًل: نتائج الفرض األول ومناقشتيا:

سدطد ر دب درجدات أطفداو المجموعدة ينص الفدرض عمدد أندس   وجدد مدروة دالدة إ صداويًا بدين م و        
 ال جريبية مل القياسين القبمل والبعدي عمد مقياس إدارة الذات لصالح القياس البعدي . 

لمكشدا  Wilcoxon Testولم  قة من ص ة هذا الفدرض اسد ادمت البا ثدة اا بدار ويمكوكسدون       
 . م ال وصو إليس من ن اوت ( ما5= عن د لة الفروة مد القياسين القبمد والبعدى. ويواح جدوو

د لة الفروة بين م وسطات ر ب درجات أطفاو المجموعة ال جريبية قبو وبعد  طبية  (5جدوو =
 (02كدرجة كمية وكطبعاد مرعية =ن  إدارة الذات البرنامت ال دريبلل وذل  عمد مقياس 

 ن اوت القياس المقياس
م وسددددط  العدد قبمل/ بعدي

 الر ب
مجموع 

 الر ب
 قيمة

Z 
مسددد وى 

 الد لة
 جددددددددددددددم 

 ال طثير
 مراقبة الذات

 
 

 2.22 2.22 2 الر ب السالبة

0.522 2.20 2.955 
 قوي جداً 

 55 5.5 02 الر ب الموجبة
   2 الر ب الم عادلة

  
  
 02 اإلجمالل  

 
  قييم الذات

 

 2.22 2.22 2 الر ب السالبة

0.520 

 
 

2.20 
2.955 
 قوي جداً 

 55 5.5 02 جبةالر ب المو 
   2 الر ب الم عادلة

  
  
 05 اإلجمالل  

 
 عزيدددددددددددددددددددددددددز 

 الذات

 2.22 2.22 2 الر ب السالبة

0.502 

 
 

2.20 
2.955 
 قوي جداً 

 002 5 02 الر ب الموجبة
   2 الر ب الم عادلة

  
  
 02 اإلجمالل  

  عميمددددددددددددات 
 الذات

 2.22 2.22 2 الر ب السالبة

0.502 

 
 

2.20 
2.955 
 قوي جداً 

 002 5 02 الر ب الموجبة
   2 الر ب الم عادلة

  
  
 02 اإلجمالل  

الدرجددددددددددددددددددددددددددة 
الكميدددددددددددددددددددددددددددددددة 

 لممقياس

 2.22 2.22 2 الر ب السالبة
0.522 

 
 

2.20 

2.955 
 002 5 02 الر ب الموجبة قوي جداً 

   2 الر ب الم عادلة



 

 521 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 2ج0202العدد السابع والعشرون يوليو 
 

    02 اإلجمالل
بددددين  2.20( وجددددود مددددروة دالددددة إ صدددداويًا عنددددد مسدددد وى 5ي اددددح مددددن الجدددددوو السددددابة=       

م وسدددطد ر دددب درجدددات أطفددداو المجموعدددة ال جريبيدددة قبدددو وبعدددد  طبيدددة البرندددامت ال ددددريبل عمدددد 
مقيددداس إدارة الدددذات كدرجدددة كميدددة وكطبعددداد مرعيدددة مدددل ا جدددا  القيددداس البعدددديل  يدددث بم دددت قيمدددة 

=Z= 0.502( لبعددد  قيدديم الددذاتل و=0.520( لبعددد مراقبددة الددذاتل و=0.522(الااصددة بالمقارنددة )
( لمدرجدددة الكميدددة إلدارة الدددذاتل 0.522( لبعدددد  عميمدددات الدددذاتل و=0.502لبعدددد  عزيدددز الدددذاتل و=

 مما يدو عمد   قة الفرض اذوو لمب ث.
 قيديم الدذاتل مما يوادح أهميدة البرندامت الم ادمن مهدارات إدارة الدذات وهدد: مراقبدة الدذاتل     

؛ 0222وال عزيددز اإليجددابدل مددد  عددديو سددمو  ذوى ا   ياجددات الااصددة=أنور م  ددد عبددد ال فددارل
 (.0205؛ أسماء أ مد عبد العاول0200م مد عبد الر من سميمانل

كمددا ي اددح مددن الجدددوو السددابة أن  جددم ال ددطثير كددان كبيددر جدددًال ويعددزى ال بدداين مددد اذداء     
ت إلد  دطثير المعالجدة باسد ادام البرندامت القداوم عمدد إدارة الدذات الدذى ومدر عمد مقياس إدارة الذا

 مواقا و دريبات وأنشطة ساهمت مد   سين جودة ال ياة لدى ال رميذ. 
( ال ددد أوادد ت ماعميددة 0205و  فددة هددذ  الن يجددة مددل ن دداوت دراسددة م مددد الشددبراوى أ مددد=      

ة الددذات مددد عددرج صددعوبات  عمدم القددراءة لدددى عينددة مددن البرندامت ال دددريبل القدداوم عمددد منيدات إدار 
 اذطفاو.

( ال دد أواد ت ماعميدة 0202كما   فة هذ  الن يجة مل ن اوت دراسة اديجدة م مدد سدعيد =      
البرنددامت ال دددريبل الم اددمن مهددارات إدارة الددذاتل و  سددين صددعوبات القددراءة. ممددا يواددح أهميددة 

ذوى صدددعوبات  عمدددم القدددراءة ال دددد  فيدددد مدددد   سدددين الجواندددب  اسددد ادام إدارة الدددذات لددددى ال رميدددذ
 (.Nonnomacher,2008:4اإليجابية لديهم=

 ثانيًا: نتائج الفرض الثانى ومناقشتيا:
يدددنص الفدددرض عمدددد أندددس   وجدددد مدددروة دالدددة إ صددداويًا بدددين م وسدددطد ر دددب درجدددات أطفددداو       

لادددابطة بعدددد  طبيدددة البرندددامت المجموعدددة ال جريبيدددة وم وسدددطد ر دددب درجدددات أطفددداو المجموعدددة ا
 لصالح المجموعة ال جريبية  عمد مقياس إدارة الذات. 

  Mann-Whitneyولم  قددة مددن صدد ة هددذا الفددرض اسدد ادمت البا ثددة اا بددار مددان و نددد      
( مدا  دم 5لمكشا عن د لة الفدروة بدين أطفداو المجموعدة ال جريبيدة والادابطة. ويوادح جددوو =

 ل هذا الصدد.ال وصو إليس من ن اوت م
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د لة الفروة بين م وسطد ر ب درجات أطفاو المجموعة ال جريبية والاابطة                           (5جدوو = 

 مد القياس البعدى لمقياس إدارة الذات
  المجموعة إدارة الذات

 ن 
م وسددددددددددددددددددددط 

 الر ب
 

 مت الر ب
 

 Zقيمة    
مسدددددددددددددد وى 

 الد لة
 جدددددددددددددددددددددددددددددم     

 ال طثير
 2.995 2.20 2.550- 055 05.5 02 يبية جر  مراقبة الذات

 55 5.5 02 اابطة قوى جدا
 2.995 2.20 2.550- 055 05.5 02  جريبية  قييم الذات

 55 5.5 02 اابطة قوى جدا
 2.995 2.20 2.590- 052 05.2 02  جريبية  عزيز الذات

 55.5 5.55 02 اابطة قوى جدا
 2.995 2.20 2.550- 055 05.5 05  جريبية  عميمات الذات

 55 5.5 05 اابطة قوى جدا
الدرجددددددددددة الكميددددددددددة 

 لممقياس
 2.995 2.20 2.555- 055 05.5 05  جريبية

 55 5.5 05 اابطة قوى جدا

بددين م وسددطد ر ددب  2.20( وجددود مددروة دالددة إ صدداويًا عنددد مسدد وى 5ي اددح مددن جدددوو =      
جموعدددة الادددابطة بعدددد  طبيدددة البرندددامت ال ددددريبل عمدددد درجدددات أطفددداو المجموعدددة ال جريبيدددة والم

( Zمقياس إدارة الذات كدرجة كمية وكطبعاد مرعية لصالح المجموعة ال جريبيةل  يث بم دت قيمدة =
( لبعددد 2.590( لبعددد  قيدديم الددذاتل و=2.550( لبعددد مراقبددة الددذاتل و=2.550الااصددة بالمقارنددة=

( لمدرجة الكمية إلدارة الدذاتل ممدا يددو 2.555تل و=( لبعد  عميمات الذا2.550 عزيز الذاتل و=
 عمد   قة الفرض الثاند لمب ث.

كمدا ي اددح مددن الجدددوو السددابة أن  جددم ال دطثير كددان كبيددر جدددًال ويعددزى ال بدداين مددد اذداء       
عمد مقياس إدارة الذات إلد  دطثير المعالجدة باسد ادام البرندامت القداوم عمدد إدارة الدذات الدذى ومدر 

 اقا و دريبات وأنشطة ساهمت مد   سين جودة ال ياة لدى ال رميذ. مو 

( ال د أوا ت وجدود مدروة 0202و  فة هذ  الن يجة مل ن اوت دراسة اديجة م مد سعيد =     
بين م وسطد ر ب درجات أمراد المجموعة ال جريبية والادابطة لصدالح المجموعدة ال جريبيدة ال دد 

 ارة الذات. عرات لمبرنامت عمد مقياس إد
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 ثالثًا: نتائج الفرض الثالث ومناقشتيا:
يدددنص الفدددرض عمدددد أندددس   وجدددد مدددروة دالددددة إ صددداويًا بدددين م وسدددطد ر دددب درجدددات أطفدددداو     

المجموعددددة ال جريبيددددة مددددل القياسددددين القبمددددل والبعدددددي عمددددد مقيدددداس جددددودة ال يدددداة لصددددالح القيدددداس 
 البعدي . 

 Wilcoxon Testاا بدار ويمكوكسدون ولم  قة من ص ة هذا الفرض اسد ادمت البا ثدة 
( 9لمكشا عن د لة الفروة بين أطفاو المجموعة مد القياسين القبمد والبعددى. ويوادح جددوو =

 ما  م ال وصو إليس من ن اوت مل هذا الصدد.
د لة الفروة بين م وسطات ر ب درجات أطفاو المجموعة ال جريبية قبو وبعد  طبية البرنامت  (9جدوو =

 (02كدرجة كمية وكطبعاد مرعية =ن  ال ياة لل وذل  عمد مقياس جودة ال دريب

 ن اوت القياس المقياس
م وسددددددددددددددط  العدد بعدى/   بعل

 الر ب
مجمددددددددددددددددددددددوع 

مسددددددددددددددددددددد وى  Zقيمة الر ب
 الد لة

 جددددددددددددددددددددددم 
 اال اثير

 
العوامددددددددددددددددددددددو 
الجسددددددددددددددددددمية 

 والص ية
 

 2 2 2 الر ب السالبة

-0.522 2.20 0   
 قوي جداً  

 55 5.5 02 الر ب الموجبة
   2 الر ب الم عادلة

 02 اإلجمالل

العوامددددددددددددددددددددددو 
 النفسية

 2 2 2 الر ب السالبة

-0.520 2.20 
0    
قدددددددددددددددددوي   

 جداً 

 55 5.5 02 الر ب الموجبة
   2 الر ب الم عادلة

 02 اإلجمالل

العوامددددددددددددددددددددددو 
 ا ج ماعية

 2 2 2 الر ب السالبة

-0.500 2.20 
0   
قدددددددددددددددددوي   

 جداً 

 55 5.5 02 الر ب الموجبة
   2 الر ب الم عادلة

 02 اإلجمالل

الجوانددددددددددددددددددددب 
المعرميدددددددددددددددددددة 

 واذكاديمية

 2 2 2 الر ب السالبة

-0.510 2.20 
0   
قدددددددددددددددددوي   

 جداً 

 55 5.5 02 الر ب الموجبة
   2 الر ب الم عادلة

 02 اإلجمالل
 
 

الدرجدددددددددددددددددددددددددة 
 الكمية

 2 2 2 الر ب السالبة

-0.502 2.20 0   
 قوي جداً  

 55 5.5 02 الر ب الموجبة
   2 الر ب الم عادلة

 02 اإلجمالل
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بددددين  2.20( وجددددود مددددروة دالددددة إ صدددداويًا عنددددد مسدددد وى9ي اددددح مددددن الجدددددوو السددددابة =       
 م وسدددطد ر دددب درجدددات أطفددداو المجموعدددة ال جريبيدددة قبدددو وبعدددد  طبيدددة البرندددامت ال ددددريبل عمدددد

مقيددداس جدددودة ال يدددا  كدرجدددة كميدددة وكطبعددداد مرعيدددة مدددل ا جدددا  القيددداس البعدددديل  يدددث بم دددت قيمدددة 
=Z= لبعدددددد العوامدددددو 0.520( لبعدددددد العوامدددددو الجسدددددمية والصددددد يةلو=0.522(الااصدددددة بالمقارندددددة)

 ( لبعددد الجوانددب المعرميددة واذكاديميددةل0.510( لبعددد العوامددو ا ج ماعيددةلو=0.500النفسدديةل و=
 مدرجة الكمية لجودة ال ياةل مما يدو عمد   قة الفرض الثالث لمب ث.( ل0.502و=

كمددا ي اددح مددن الجدددوو السددابة أن  جددم ال ددطثير كددان قددوى جدددًا. ويعددزى ال بدداين مددد اذداء       
عمدددد مقيددداس جدددودة ال يدددا  إلدددد  دددطثير المعالجدددة باسددد ادام البرندددامت الدددذى ومدددر مواقدددا و ددددريبات 

 ودة ال ياة لدى اذطفاو. وأنشطة ساهمت مد   سين لج

( ال ددد أوادد ت ماعميددة 0200و  فددة هددذ  الن يجددة مددل ن دداوت دراسددة  رأمددت عددوض السددعيد =      
البرندددامت المسددد ادم مدددد إدارة الاددد وط ل  سدددين جدددودة ال يددداة لددددى اذطفددداو مدددن ذوى صدددعوبات 

 ال عمم.

( ال ددد أظهددرت 0229يم  =كمددا   فددة هددذ  الن يجددة مددل ن دداوت دراسددة  عبددد العزيددز إبددراهيم سددم     
ماعمية البرنامت العرجد مد افض  دة اإلعاقة الم وية النوعية مما كان لس أثدر إيجدابد ل  سدين 
جودة ال ياة لدى أمراد المجموعة ال جريبية ال د  عرات لمبرنامت. مد  ين أظهرت ن داوت  سد ر 

لكفددداءة اذكاديميدددة بهددددا ( ماعميدددة البرندددامت ا رشدددادى القددداوم عمدددد  نميدددة ا0205أ مدددد  سدددين =
   سين جودة ال ياة لدى ذطفاو ذوى صعوبات ال عمم.

( ال ددد أوادد ت 0205كمدا   فددة هدذ  الن يجددة مددل ن داوت دراسددة  م مدد عبددد العزيددز م مدد  =     
ماعميدددة البرندددامت ا رشدددادى القددداوم عمدددد مهدددارة ال نظددديم الدددذا د بهددددا   سدددين مسددد وى ا سددد م اع 

 ذوى صعوبات ال عمم.بال ياة لدى ذطفاو 

( أظهدرت ماعميدة 0205كما   فة هذ  الن يجة مل ن اوت دراسة  عبد ا  عبد العزيز م مود  =    
 البرنامت المس ادم مد   سين جودة ال يا  لدى اذطفاو ذوى صعوبات ال عمم.

ى وكدددذل    فدددة هدددذ  الن يجدددة مدددل ن ددداوت العديدددد مدددن الدراسدددات ال دددد أواددد ت أن ال رميدددذ ذو    
صددعوبات الدد عمم يعددانون مددن إنافدداض مددد مسدد وى جددودة ال يددا ل اذمددر الددذى يددؤثر باددورة سددمبية 
عمد كامة مجا ت النمو لديهم بما مد ذل  ال  صيو الدراسدل مما يجعمهم مدد  اجدة إلدد وجدود 
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 ,Buck,etal., 2007; Derekبرامت عرجية و ربويدة  هددا الدد رمدل معدد ت جدودة ال يداة لدديهم =

2008; Papaeleftheriou,et al.,2011.)    
 رابعًا: نتائج الفرض الرابع ومناقشتيا:

يدددنص الفدددرض عمدددد أندددس   وجدددد مدددروة دالدددة إ صددداويًا بدددين م وسدددطد ر دددب درجدددات أطفددداو      
المجموعددة ال جريبيددة وم وسددطات ر ددب درجددات أطفدداو المجموعددة الاددابطة بعددد  طبيددة البرنددامت 

 مقياس جودة ال ياة .  لصالح المجموعة ال جريبية عمد

  Mann-Whitneyولم  قددة مددن صدد ة هددذا الفددرض اسدد ادمت البا ثددة اا بددار مددان و نددد      

( مدا  دم 02لمكشا عن د لة الفروة بين أطفاو المجموعة ال جريبية والاابطة. ويواح جددوو =
 ال وصو إليس من ن اوت مل هذا الصدد.

جات أطفاو المجموعة ال جريبية والاابطة                          د لة الفروة بين م وسطد ر ب در  (02جدوو =
 مد القياس البعدى لمقياس جودة ال يا 

م وسط  ن المجموعة إدارة الذات
 الر ب

مس وى  Zقيمة  مجموع الر ب
 الد لة

 الجسمية والص ية
 

 2.20 1.055- 52 01.5 02  جريبية
 015 1.9 02 اابطة

 2.20 1.225- 50 01.5 02  جريبية النفسية
 012 5.0 02 اابطة

 2.20 2.555- 51 01.2 02  جريبية ا ج ماعية
 055 5.1 02 اابطة

المعرمية 
 واذكاديمية

 2.20 2.550- 55 05.5 02  جريبية
 015 5.5 02 اابطة

الدرجة الكمية 
 لممقياس

 2.20 1.055- 52 01.5 02  جريبية
 015 1.9 02 اابطة

بددددين 2.20( وجددددود مددددروة دالددددة إ صدددداويًا عنددددد مسدددد وى02ي اددددح مددددن الجدددددوو السددددابة =
م وسدددطد ر دددب درجدددات أطفددداو المجموعدددة ال جريبيدددة والمجموعدددة الادددابطة بعدددد  طبيدددة البرندددامت 
ال دريبل عمد مقياس جودة ال يا  كدرجة كميدة وكطبعداد مرعيدة لصدالح المجموعدة ال جريبيدةل  يدث 

( لبعددد النفسدديةل 1.225( لبعددد الجسددمية والصدد يةل و=1.055مقارنددة=( الااصددة بالZبم ددت قيمددة=
( لمدرجددة الكميددة 1.055( لبعددد المعرميددة واذكاديميددةل و=2.550( لبعددد ا ج ماعيددة و=2.555و=

 لجودة ال يا ل مما يدو عمد   قة الفرض الرابل لمب ث.
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 ادددمن العديدددد مدددن و رجدددل البا ثدددة هدددذ  الن يجدددة إلدددد ماعميدددة البرندددامت المسددد ادم والدددذى  
اذنشددددطة الم نوعددددة مثددددو: اذنشددددطة البدنيددددة وال رميهيددددةل والعديددددد مددددن المهددددارات والفنيددددات مثددددو: 
المسدداعدة الذا يددةل المناقشددةل ال عزيددزل لعددب اذدوارل النمذجددةل ال  ذيددة الراجعددة والواجددب المنزلدددل 

 جريبيدة مقارندة بططفداو اذمر الذى أدى إلد ار فداع مسد وى جدودة ال يداة لددى أطفداو المجموعدة ال
 المجموعة الاابطة.

و  فددة هددذ  الن يجددة مددل ن دداوت عدددد مددن الدراسددات ال ددد أوادد ت وجددود   سددنا مددد جددودة 
(ل Gerber;Baud;Giroud;Gali,2008)ال يدددداة لدددددى المجموعددددة ال ددددد  عراددددت لمبرنددددامت ال نمددددوى 

ت العرجددد مددد افددض ( ال ددد أوادد ت ماعميددة البرنددام0229ودراسددة عبددد العزيددز إبددراهيم سددميم =
  دة اإلعاقة الم وية مما كان لس أثر إيجابل ل  سين جودة ال ياة لدى أمراد المجموعة ال جريبية.

 التوصيات والبحوث المقترحة:
 أواًل:التوصيات التربوية:

 مد اوء الن اوت ال د  م الوصو إليها  وصد البا ثة باو د:
م ل  سددين مهددارات إدارة الددذات و  سددين جددودة ال يدداة ا سدد فادة مددن البرنددامت ال دددريبل المسدد اد-0

 لدى عينات أارى.
 دريب أاصاود ال ااطب والمعممين عمد كيفية اس ادام اس را يجيات إدارة الدذات مدد   سدين -0

 جودة ال ياة.
  وعية الوالدين بطهمية إدارة الذات وكيفية  نفيذها مل أبناوهم ل  سين القدرة عمد القراءة.-2
 مام باذنشطة الرصفية ل نمية مهارات إدارة الذاتل وكذل    سين جودة ال ياة.ا ه -1
إعددداد بددرامت  دريبيددة لوالدددى ال رميددذ ذوى صددعوبات القددراءة لمسدداعد هم عمددد   سددين جددودة  -5

 ال ياة لدى أطفالهم.
ودة ا سدد فادة مددن البرنددامت ال ددالد مددد  طبيقددس عمددد ذوى ا عاقددات الما مفددة بهدددا   سددين جدد-5

  يا هم.
 ثانيا: البحوث المقترحة:

 ماعمية برنامت معرمد سموكد ل  سين مهارات إدارة الذات لدى المعاقين سمعيًا. -0 
 ماعمية برنامت معرمد سموكد ل  سين جودة ال ياة لدى ال رميذ ذوى صعوبات  عمم القراءة.-0 
 من المعاقين عقميا. دراسة لمعرقة بين إدارة الذات والقمة ا ج ماعد لدى عينة-2
 جودة ال ياة اذسرية وعرق ها بددارة الذات لدى عينة من المعاقين سمعيا.-1
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

(. الرماهيدة النفسدية وعرق هدا بدددارة الدذات لددى عيندة مدن الطالبدات 0202أ رم عمد أ مد الزهراندد=-0
: ا داب والعمدددوم مجماااة جامعاااة المماااك عباااد العزيااازذوات اإلعاقدددة بجامعدددة الممددد  عبدددد العزيدددز. 

 .011-009ل ص ص 01لع05اإلنسانيةل م
جااودة الحياااة وعالقتيااا بالرظااا الااوظيفى لاادى أخصااائى عماام (. 0205أ مددد عمددد  سددب الرسددوو = -0

ل كميدة الدراسدات العميدال النفس والعاممين مع أطفال التوحد بمراكز التربية الخاصة بوالية الجزيرة
 اذدابل جامعة النيمين.كمية 

(. العوامددو البيويددة المسدداهمة مددد جددودة ال يدداة لدددى عينددة مددن 0205أ مددد عيسددد المددو د وهاددرون = -2
(. 5ل المجمدد =المجمة الدولية التربوية المتخصصاةاذطفاو ذوى صعوبات ال عمم بدولة الكويدتل 

 أب . -(5العدد =
ات إدارة الدذات مددل بعدض مودات ذوى ا   ياجددات (. اسد ادام إجدراء0229أ مدد م مدد جداد المددولد= -1

 .552-502(ل ص ص0=22جامعة عين شمسل ع  مجمة كمية التربية.الااصة. 
 .القاهرة: شمس لمنشر واإلعرم.0لطالثقة بالنفس وتطوير الذات(. 0205أسامة شاهين=-5
لاذوى اإلعاقاة  فاعمياة برناامج عاالج وظيفاى لتحساين إدارة الاذات(. 0205أسامة م مود  مددان = -5

 ل رسالة ماجس يرل كمية ال ربيةل الجامعة اإلسرميةل  زةل ممسطين.الحركية فى قطاع رزة
(. الاصدداوص السددديكوم رية لمقيدداس مهدددارات إدارة الددذات لألطفددداو 0205أسددماء أ مدددد عبددد العددداو = -5

 الجزء اذوو  أ .(ل 12ل ع =مجمة كمية التربية فى العموم النفسيةذوى اإلعاقة العقمية البسيطة. 
(. جددودة ال يدداة وعرق هددا بااددطراب قصددور ا ن بددا  المصدد وب بجددودة 0202السدديد يددس ال هددامد = -5

 .25. جامعة عين شمسلمجمة اإلرشاد النفسيال ياة لدى ال رميذ مل اوء بعض الم  يرات. 
ر ل نميددة بعددض (. أثددر برنددامت قدداوم عمددد ال ددداو اإليجددابد الما صدد0205الشدديماء م مددود سددالمان= -9

مجماااة كمياااة مهددارات إدارة الددذات عمدددد افددض اسددد ادام المددواد لددددى طددرب دبمدددوم العددام الوا دددد. 
 (.0=10جامعة عين شمسلع-التربية

 (. عمم النفس ا ج ماعد. وزارة ال عميم العالد والب ث العممد. ب داد.0959أماو أ مد يعقوب=-02
ستراتيجيات متعاددة لعاالج صاعوبات تعمام القاراءة فاعمية استخدام ا(. 0202أميمة رياض صادة=-00

 . رسالة ماجس يرل كمية ال ربيةل جامعة عين شمس.لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى
دارة الذات وعرق هما بال عميم الموجس ذا يا لدى 0222أنور م  د عبد ال فار= -00 (. الذكاء الوجداند وات

-022ل جدزء أوول صدص  52ل جامعة المنصدورة. عيةمجمة كمية التربطرب الدراسات العميال 
055. 
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(. العرقدة بدين إدارة الددذات وجدودة ال يداة لدددى عيندة مدن الطددرب 0202أيدات قاسدم عبدد المطيددا = -02
ل مجماة البحاث العمماي فاى التربياةذوى صعوبات الد عمم اذكاديميدة مدد مر مدة ال عمديم اذساسددل 

 (ل يوليو.00العدد=
.الجيزة: هر 0 ل طتطوير الشخصية وتنمية قدرات التعامل مع اآلخرين(.   0202=أيمن الشربيند -01

 لمنشر وال وزيل.
األساااليب الخاطئااة فااى المعاممااة الوالديااة كمااا ياادركيا األبناااء وعالقتيااا (. 0205إيندداس مصددطفد=-05

 . رسددالة ماجسدد يرل كميددة الدراسددات( ساانة20-9بصااعوبات تعماام القااراءة فااى المرحمااة العمريااة 
 العميا لمطفولة. جامعة عين شمس.

 (.القاهرة: دار النهاة العربية.2ل ط=عمم النفس التربوى(. 0221جابر عبد ال ميد جابر= -05
مفياااوم الاااذات دراساااة ميدانياااة مقارناااة باااين الساااجناء (. 0225 سدددن بدددن عبدددد الدددر من صددداي = -05

 http://www.nesasy.org واألحداث
اإلرشاااد النفسااي وجااودة الحياااة فااى المجتمااع المعاصاار  . (0225 سددن مصددطفد عبددد المعطددد=-05

ل كميدة المؤتمر العممى الثالث"االنماء النفسي والترباوى لننساان العرباى فاى ظاوء جاودة الحيااة
 .01-02مارسل ص ص  05-05ال ربية جامعة الزقازية مد الف رة من 

بعااض ميااارات إدارة الااذات فاعميااة برنااامج إرشااادى لتنميااة (. 0200االددد أ مددد عبددد الددر من = -09
=رسدددالة ماجسددد ير( معهدددد الب دددوث  وأسااااليب مواجياااة الظااايوط النفساااية لااادى طاااالب الجامعاااة

 والدراسات العربيةل جامعة الدوو العربية. القاهرة مصر.
(. ال ددددريب باسددد ادام ال كنولوجيدددا المسددداندة المع مددددة عمدددد إدارة 0205االدددد رمادددان عبدددد الف ددداح= -02

السدنة  - 0لج01ل العددد مجماة الطفولاة والتربياةالدذاكرة لدذوى اإلعاقدة الفكريدة. الذات مدد  نميدة 
 السابعةل أك وبر.

فاعمية برنامج لتنمياة مياارات إدارة الاذات وتحساين صاعوبات تعمام (. 0202اديجة م مد سعيد =-00
 .كمية البناتل جامعة عين شمس -رسالة دك وراة -القراءة لدى تالميذ المدرسة األبتدائية

أثار إدارة الاذات عماى فارص التشييل"دراساة تطبيقياة عماى خريجاى (. 0200ايرى م مد شدعيب =-00
 ل رسالة ماجس ير. كمية اإلدارة. الجامعة اإلسرمية.مجتمع تدريبي بيزة األقسام الداخمية

فاعمياة برنااامج إرشاادى إلدارة الظاايوط فااى تحساين جااودة الحياااة (. 0200رأمدت عدوض السددعيد= -02
 ل معهد الدراسات العربيةل جامعة القاهرة.ال ذوى صعوبات التعمماألطف

إدارة الذات وعالقتيا باالبداع اإلدارى لدى مديرات ومسااعدات (. 0202رجوة بنت سمران الهزلدد= -01
ل  رسدددالة ومعمماااات مااادارس المرحماااة الثانوياااة بمديناااة مكاااة المكرماااة مااان وجياااة نظااارىن

 لقرى.ماجس يرل كمية ال ربيةل جامعة أم ا
عالقة إدارة الذات بالقادرة عماى اتخااذ القارارات الحياتياة لادى المارأة (. 0225= ريما سعد أبو  ميد-05

دراسة عمى عينة من السيدات السعوديات العامالت ورير العاامالت فاى مديناة  –السعودية 
 رسالة ماجس ير. جامعة المم  عبد العزيزل المممكة العربية السعودية. جدة 
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(. ماعميددة برنددامت إرشددادى سددموكد مددد  نميددة الكفدداءة اذكاديميددة و  سددين 0205أ مددد  سددين=سدد ر -05
. مجماة التربياة الخاصاة والتاىيال(ل 5جودة ال ياة لدى ال رميذ ذوى صعوبات ال عممل العددد=

 مؤسسة ال ربية الااصة وال طهيو.
 قاهرة: اذنجمو المصرية. . الالمرجع فى صعوبات التعمم(.  0202سميمان عبد الوا د يوسا=-05
تنمياااة إدارة الاااذات لتحساااين الفاعمياااة األكاديمياااة وىرماااون (. 0205سدددمر م مدددد عبدددد العزيدددز =-05

كميدة البنداتل جامعدة عدين شدمسل القداهرة.  – دورا رسدالة دك – الدوبامين لدى طالب الجامعاة
 مصر. 

مجمااة البحااث ى طددرب الجامعددةل (. إدارة الددذات والفاعميددة اذكاديميددة لددد0205= سددهير عبددد العزيددز-09
 ل العدد السادس عشرل كمية البناتل جامعة عين شمس.العممى فى التربية

(. ماعميددة 0209ومريدددة عبددد ال نددد السددما د وليمددد صددب د عن ددر = الكفددورى صددب د عبددد الف دداح-22
ى برنامت  دريبل قاوم عمد مهارات إدارة الذات مدد  افيدا السدمو  العددواند لددى اذطفداو ذو 

 .109-290ل ص ص0لع09ل متمجمة كمية التربيةصعوبات ال عممل 
النموذج السببي لمعالقة بين الذكاء الوجدانى وأسااليب مواجياة الظايوط (. 0225صفاء عجاجدة=-20

 ل رسالة ماجس يرل كمية ال ربيةل جامعة الزقازية.وجودة الحياة لدى طالب الجامعة
تدريبي لذوى صعوبات التعمم فى مجال الرياظايات فاى  أثر برنامج(. 0220صفاء م مد ب يدري =-20

معهدد الدراسدات والب دوث ال ربويدةل جامعددة  -ل رسددالة دك دورا ظاوء نظرياة تجيياز المعموماات
 القاهرة.

تنميااة تنظاايم الااذات فااى عالقتيااا بفاعميااة االداء لاادى عينااة ماان (. 0202= عبددد الددر من شدد ود -22
 لألداب والعموم وال ربيةل جامعة عين شمس. كمية البنات  -رسالة ماجس ير -العمال

دراسة فعالية برنامج عالجى فاى خفاض حادة اإلعاقاة النوعياة (. 0229سدميم = عبد العزيز إبراهيم-21
ل رسدالة لمية وأثره لتساحين جاودة الحيااة النفساية لادى عيناة مان تالمياذ المرحماة اإلبتدائياة

 رية.دك ورا ل كمية ال ربية بدمنهورل جامعة اذسكند
(. برنددددامت مق ددددرح ل دددددريب اذطفدددداو 0202عبددددد العزيددددز الشدددداصل  هدددداند منيددددبل وماطمددددة م مددددد=-25

مجماااة ال و ددديين عمددد إدارة الددذات ل  سددين سددموكهم ال كيفدددل ومواجهددة مشددكر هم السددموكية. 
 . 522-559(ل 0=21جامعة عين شمسل كمية التربية. 

رنامج لتحسين مستوى جاودة الحيااة لادى التالمياذ فاعمية ب(. 0205عبد ا  عبد العزيز م مدود= -25
 رسالة ماجس يرل كميات الشرة العربد. المممكة العربية السعودية. ذوى صعوبات التعمم.

فعالية الذات وعالقتيا بمستوي الطماوح ودافعياة االنجااز عناد طمباة (. 0225= عبد الكريم  بيب -25
معهددد الدراسددات والب ددوث ال ربويددةل جامعددة  -ل رسددالة ماجسدد يرالثااانوى العااام والثااانوى الفنااى

 القاهرة.
.اذردن : 0ل طاالظطرابات االنفعالية والسموكية لدى األطفال(. 0202عماد عبد الر يم الز مدوو =-25

 دار الشروة لمنشر وال وزيل.
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سددة (. إدارة الددذات وعرق هددا بددال عمم الموجددس ذا يددا لدددى معممددد المدر 0229= عيسددد جددابر عبددد ا  -29
(ل ص ص 01. جامعدددة المنصدددورةل ع=مجماااة بحاااوث التربياااة النوعياااةالم وسدددطة بالكويدددت. 

101-155. 
 . عمان: المج مل العربد لمنشر وال وزيل. مفيوم الذات(. 0200مطر=  ازى م مود وشيماء-12
 . عمان: دار مع ز لمنشر.0ل طإدارة الذات(. 0201= مادى  سن عقيرن-10
. صاااعوبات التعمم األساااس النظرياااة والتشخيصاااية والعالجياااة(. 0225م  دددد مصدددطفل الزيدددات= -10

 القاهرة: دار النشر لمجامعات.
(. العوامددددو اذسددددرية والمدرسددددية والمج معيددددة لدددددى ذوى 0225موقيددددة عبددددد الف دددداح وم مددددد  سددددين = -12

الماااؤتمر العمماااي الراباااع  دور األسااارة ومؤسساااات صدددعوبات الددد عمم بم امظدددة بندددد سدددويال 
مددايول القدداهرةل  1-2مددن  ني فااى اكتساااب ورعايااة ذوى االحتياجااات الخاصااةالمجتمااع المااد

 .059جامعة بند سويال كمية ال ربيةل ص
(. معاليددة برندامت  دددريبل قداوم عمددد مهددارة 0209ليمدد الد يدددىل صدب د الكفددورىل ومريددة السددما ة=-11

ل جمة كمية التربيةمإدارة الذات ل افيا السمو  العدواند لدى اذطفاو ذوى صعوبات ال عمم. 
 (.0=09جامعة كفر الشييل

 . القاهرة: دار صفاء.صعوبات التعمم وكيفية التعامل معيا(. 0205ماجدة السيد عبيد= -15
مقياااس المسااتوى االقتصااادى (. 0205م مددد  سددن اطدداب= م مددد أ مددد إبددراهيم سددعفانل ودعدداء-15

 . القاهرة: دار الك اب ال ديث.االجتماعى الثقافى
(. العرقات السببية بين المهارات اذكاديمية وال  ديد الذا د وجودة 0205د اسماعيو  ميدة =م م -15

مجمااة كميااة ال يدداة لدددى  رميددذ  ال مقددة الثانيددة مددن ال عمدديم اذساسددد ذوى صددعوبات الدد عممل 
 جامعة عين شمس. التربية 

فااى عااالج صااعوبات تعماام  اسااتخدام فنيااات إدارة الااذات(. 0205الشددبراوى أ مددد  سددانين = م مددد -15
 رسالة دك ورا ل كمية ال ربيةل جامعة عين شمس. -القراءة لدى األطفال

(. جدددودة ال يددداة النفسدددية ل رميدددذ ذوى صدددعوبات 0205ومكدددرى لطيدددا م دددولد = م مدددد سدددعد العبيدددد -19
(ل 1ل العددد =المجماة العربياة لعماوم اإلعاقاة والموىباةالد عمم وعرق هدا بال  صديو اذكداديملل 

 . 55-15يوليولص ص 
ل عماام الاانفس اإليجااابى  نشاارتو وتطااوره  ونماااذج ماان قظاااياه(. 0205= م مددد سددعيد أبددو  ددروة -52

 . القاهرة: عالم الك ب.0ط
فعاليااة برنااامج تاادريبي باسااتخدام إدارة الااذات لتعااديل (. 0200سدديد سددميمان= م مددد عبددد الددر من -50

ل رسدالة ماجسد ير. معهدد اإلعاقاة العقمياة بعض أنمااط الساموك الالتكيفاى لادى األطفاال ذوى
 الدراسات ال ربويةل جامعة القاهرة.
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فاعمية برنامج إرشادى لتنمية ميارات التنظيم الذاتى وأثره عمى (. 0205م مد عبد العزيز م مد=-50
. ب ددوث مددد مجدداو عمددم الددنفس والصدد ة تحسااين االسااتمتاع بالحياااة لااذوى صااعوبات الااتعمم

 015-022ل ص ص 0ج051ل 25النفسيةل المجمد 
(. دور اذنشدطة الرياادية مدد جدودة ال يداة 0225م مد عبد ا  إبراهيم وسيدة عبد الر يم صددية=-52

ل جامعدة السدمطان وقائع نادوة عمام الانفس وجاودة الحيااةلدى طمبة جامعة السمطان قدابوس. 
 .055-055ديسمبرلص ص  09-05قابوسلمسقط 

ل وعالقتياااا بجاااودة الحيااااة دراساااة ميدانياااة فاااي ظااال بعاااض طبيعاااة العمااا(. 0201مدددريم شدددياس=-51
 كمية العموم اإلنسانية وا ج ماعية. الجزاور. -رسالة ماجس ير-متييراتال

أبعاااد جااودة الحياااة لمطمبااة ذوى صااعوبات الااتعمم بالمرحمااة المتوسااطة (. 0205= منصدور عبدددا  -55
 ية الدراسات العميال الب رين.كم -رسالة ماجس ير -وفقًا لبعض المتييرات الديموجرافية

(: ماعميددة برنددامت إرشددادى ل نميددة مهددارات إدارة الددذات لددذوى اإلعاقددة السددمعية 0209= منددد الزنددا د -55
ل المجماة المصارية لمدراساات المتخصصاةل نمية مهارات إدارة الذات لدذوى اإلعاقدة السدمعية. 

 (ل يناير.00العدد =
بعااااد جاااودة الحيااااة لمطمباااة ذوى صاااعوبات الاااتعمم بالمرحماااة أ(. 0205مندددد عبدددد العزيدددز إبدددراهيم=-55

. رسدددالة ماجسددد يرل كميدددة الدراسدددات العميدددال المتوساااطة وفقاااا لااابعض المتييااارات الديموررافياااة
 جامعة الاميت العربد.

مفياااوم الاااذات وأثااار بعاااض المتييااارات الديموررافياااة وعالقتاااو بظااااىرة (. 0222مهندددد عبدددد العمدددد=-55
معمماااااى المرحماااااة الثانوياااااة الحكومياااااة فاااااى محاااااافظتى جناااااين االحتاااااراق النفساااااي لااااادى 

 http://scholar. najah.edu/sites/default/files/all-20%th esis/2924786.pdfhلونابمس
 . القاهرة: مك بة اذنجمو المصرية.اختبار إدارة الذات(. 0200ناجد م مد  سن= -59
. مجمدة اذنجمدو سمكسايا التشاخيص والعاالجالعسر القرائاى الد .(0205نصرة عبد المجيد جمجو = -52

 المصرية.
(. ماعمية برنامت قاوم عمد 0209السيد ش ا ة وعظاء عمر ب يرى= نهد م مد عبد الر من و سن-50

مجمااة كميااة مددداو ال ددواس الم عددددة مددد عددرج  عمددم القددراءة لدددى  رميددذ المر مددة اإلب داويددة. 
 .059-029ل ص ص 009لع22ل متالتربية

ل  رجمدددة م مدددد عبدددد سااايكولوجية التالمياااذ ريااار العااااديين وتعمااايميم(. 0225ان وكوممدددان=ها هددد-50
 ا .عمانل اذردن: دار الفكر.

(. ماعمية ممارسة ال رميذ المعداقين بصدريًا لمهدارة العدزا مدد  نميدة مسد وى 0205عمد = هناء مؤاد-52
دارة الدددذات لدددديهمل  . كميدددة ال ربيدددة. جامعدددة 0ل ج055. ع مجماااة التربياااةالدددذكاء الموسددديقد وات

 اذزهر.
 . القاهرة: مك بة اذنجمو المصرية.مقياس إدارة الذات(. 0202هويدا  نفد م مود=-51
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