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23 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 

 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مدينة بريدة]
 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
 [ العجز المتعل

 
 الباحثتان:  إعداد 

ي ]  بوي -  بدور بنت عبد هللا الحرب  ي علم النفس التر
 
بية   -  الباحثة ف  [ جامعة القصيم –كلية التر

يدة]  بوي المشاركأستاذ علم النفس  -  د. أمل صالح الشر بية   - التر  [ جامعة القصيم –كلية التر
 

       

 : ملخص الدراسة

الدراسي  والتوافق  م، 
ّ
المتعل العجز  مستوى  عن  الكشف  إىل  الدراسة  عن    هدفت  التنبؤ والكشف  إمكانية 

م،  
ّ
تم اختيارهن بطريقة عشوائية عنقودية  ( طالبة  423وبلغ قوام العينة ) بالتوافق الدراسي من خالل العجز المتعل

القصيم.  بمنطقة  التعليم  ة  لمديريَّ التابعة  يدة  بير المتوسطة  المرحلة  بمدارس  العام  التعليم  طالبات  وتم    من 
م من إعداد الزواهرة )  مقياساستخدام  

ّ
  . ( 2013) التوافق الدراسي من إعداد بخيت   (، ومقياس2006العجز المتعل

 النتائج: 

 . وجود مستوى منخفض من العجز المتعلم لدى طالبات المرحلة المتوسطة .1
 وجود مستوى مرتفع من التوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة.  .2
م والتوافق الدراسي  .3

ّ
ز العجز المتعل  بي 

ً
 لدى طالبات المرحلة المتوسطة. وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا

ي ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة، ومن ثم الخروج بتوصيات وتم تفسي  ومن 
اقشة النتائج فز

 . تفيد التعلم والتعليم 

.  المفتاحية:  الكلمات م، التوافق الدراسي
ّ
 العجز المتعل
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24 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 

 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

]Learned Helplessness and their Relation to Scholastic Adjustment 

Among Middle Grade Female Students in the City of Buraidah. [ 
 

Abstract : 

The study aimed to level of learned helplessness, and scholastic adjustment, in addition to revealing the 

relationship between scholastic adjustment, the relationship between learned helplessness and scholastic 

adjustment, and uncovering the possibility of predicting scholastic adjustment through about  learned 

helplessness. The sample comprised (423) female students that were chosen by cluster random technique 

from public education female students at preparatory stage schools in Buraidah, related to Education 

Directorate in Al-Qassim region. The study used the prepared by Yates & Abd-El-Fattah (2006), 

Arabized by Tayeh (2015), the Learned Helplessness Scale by Alzawahra (2006), and the Scholastic 

Adjustment Scale by Bakheet (2013). 

 The results: 

1.  The existence of a low level of learned helplessness among female preparatory stage students. 

2. The existence of a high level of scholastic adjustment among female preparatory stage students. 

3. There was a statistically significant relationship between implicit beliefs about intelligence and 

scholastic adjustment among female preparatory stage students. 

Key Words: Learned Helplessness, Scholastic Adjustment. 

 :مقدمة

ي      
ي يواصل فيها نموه فز

ي شخصية الطالب باعتبارها البيئة الثانية بعد األرسة الت 
 فز
ً
 مهما

ً
تلعب المدرسة دورا

مختلف الجوانب الجسمية، والعقلية، والنفسية، والروحية، واالجتماعية من أجل بناء جيل متوافق مع ذاته من 
ي تجاو 

وتزامن هذا التغي  الرسي    ع مع مرحلة  زت التوقعات،جهة، ومن جهة أخرى مواكبة رسعة التكنولوجيا الت 
بوية إلشباع حاجاتهم ومساعدتهم عىل  ي تتكون فيها شخصية الطالب، حيث تسغ المؤسسات الي 

المراهقة الت 
وبذلك  النفسية،  والصحة  التوافق  لتحقيق  المدرسية  البيئة  ي 

فز يواجهونها  ي 
الت  والصعوبات  المشكالت  تخطي 

ت أهداف المدرسة ز وصحتهم النفسية   تغي  ز والتعليم إىل االهتمام بشكل أكير بكل ما يتصل بالمتعلمي  من التلقي 
 (. 2014)ميدون، 

ي حياة الفرد بصفٍة عامة      
 ألهميته فز

ً
ي الدراسات والبحوث النفسية؛ نظرا

 فز
ً
ا  كبي 

ً
ا ز ويشغل موضوع التوافق حي 

ي العملية التعليمية، والتوافق يدل عىل تمتع األفراد وحياة المتعلم بصفٍة خاصة، الذي يمثل العنرص  
األساسي فز

، منها الجانب النفسي الذي  ي
بالصحة النفسية الجيدة الرتباطه بمجاالت وأبعاد عديدة ممثلة للسلوك االنسائز

ي اكتساب عالقات إيجابية داخل البيئة المد
رسية يتضمن تقبل وتقدير الذات، يقابله الجانب االجتماغي ويتمثل فز

 (. 2015، باخالد وحت  خارجها، باإلضافة إىل امتالك المهارات االجتماعية المختلفة ) 

الدراسي       ات يعتير  والتوافق  مؤرسر الدراسة،   الصحة أحد  ي 
فز وقته  معظم  ي 

يقضز ألنه  ذلك  للطالب،  النفسية 
سواء والرضا  باالرتياح  وشعوره  الجو  هذا  مع  نفسه، وتوافقه  ز  وبي  ز  بينه  وبي  بينه  ي أو 

فز حوله  من   
ي )  يمكن المدرسية البيئة ي المدرسة بشكل إيجائر

 (. 2013يعقوب، أن ينعكس عىل أدائه فز
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25 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ف        التوازن 2015)   باخالد وَعرَّ نتيجة تحقيق  الطالب  إليها  بأنه حالة نفسية معينة يصل  الدراسي  التوافق   )
ي المؤسسة التعليمية. 

 واالنسجام فز

ي البيئة المدرسية، ويظهر ذلك من خالل كما ُيعِرف التوافق الدراسي      
 بأنه قدرة الطالب عىل االنسجام فز

ً
 أيضا

ز به من الزمالء واألساتذة، ودافعيته الذاتية نحو التعلم، والقدرة عىل المذاكرة  إقامة عالقات إيجابية مع المحيطي 
ي األنشطة الصفية )عبد اللط

 (. 2016يف، بفاعلية، وتنظيم الوقت، واإلقبال عىل المشاركة فز

، حيث يرى دي كاستيال وبايم )       ي األنشطة الصفية من مظاهر التوافق الدراسي
(  2015وتعد مشاركة الطالب فز

De Castella and Byme   معتقداتهم ي ضوء 
فز تتحدد  المدرسية  األنشطة  ي 

فز الفعالة  الطالب  مشاركات  أن 
 الضمنية. 

من        العديد  إىل  ي حياته 
فز الفرد  ي ويتعرض 

فز تؤثر  ي 
والت  مواجهتها،  منه  تتطلب  ي 

الت  والصعوبات  المشكالت 
توافقه، وتعيقه عن إشباع دوافعه، وتحقيق أهدافه، وقد يستطيع تخطي تلك الصعوبات ببذل المزيد من الجهد 
االضطرابات  من  للعديد  بذلك عرضة  ويصبح  لها،  ويستسلم  منها  األحيان  بعض  ي 

فز يتمكن  ال  وقد  والمثابرة، 
كالخوف، واالكتئاب، والغضب، والخجل، والقلق، والعجز، والخيبة. وهذه االضطرابات الناتجة عن   النفسية 

النفسي  التوافق واالستقرار  به إىل  حقق للفرد أهدافه، وال تؤدي 
ُ
ت ي مواجهة المشكالت، ال 

الفشل واإلخفاق فز
 (. 2012واالجتماغي الذي يسغ إليه )كنعان،

ت قد تدفع باإلنسان إىل اتباع كافة السبل لتخفيف آثارها السلبية عليه، ومع هذه وهذه المشكالت واإلخفاقا     
المحاوالت قد ينجح اإلنسان أو يفشل، وتكرار هذا الفشل قد يؤدي إىل انخفاض دافعيته للمبادرة والسيطرة 

 
ً
به إىل االستسالم لها؛ اعتقادا انعدام حيلته تجاهها مما يدفع  منه بعدم جدوى   عىل هذه المشكالت، ويدرك 

ي 
م الذي يؤدي باإلنسان إىل انعدام األمل وفقدان القدرة عىل التحكم فز

ّ
المحاوالت وهذا ما يسىم بالعجز المتعل

 (. 2016مجريات األحداث )قدوري، 

ز ردود الفعل والنتيجة، وتكون لديه معتقدات        ن عند إدراك الفرد بأنه ال توجد عالقة بي 
م يتكوَّ

ّ
 والعجز المتعل

 إىل عدم جدوى محاوالته  
ً
ي سلوكه؛ نظرا

، مما يؤدي إىل ظهور الكسل فز
ً
العالقة الحقا بانعدام تلك  مستقبلية 

 . ( 2018)الصقور، 

ي مواجهة المواقف الضاغطة،      
ي المثابرة وعدم التحكم فز

ي فز
م بأنه حالة من انخفاض وتدئز

ّ
وُيعَرف العجز المتعل

 (. 2016ة عىل تلك الضغوط ويتوقع الفشل )بكر وأحمد،واعتقاد الفرد بأنه ال يستطيع السيطر 

ي إنجاز المهمات يؤدي إىل شعور الطالب باإلحباط واالستسالم، والعجز       
وبناًء عىل ذلك فإن الفشل المتكرر فز

 ، ي بالتوافق الدراسي للطالب )أعديىلي   (. 2016عن تغيي  النتائج السلبية، وارتباط ذلك بشكل سلتر

ي وآخرون    كما أشار      
ي   إىل  Sorrenti et al (2016)سورينت 

م واعتقاد الطالب بعدم قدرته فز
ّ
أن العجز المتعل

 السيطرة عىل األحداث وتوقعه للفشل يؤدي إىل ظهور سلوكيات رفض المدرسة أو تجنبها. 
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26 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مشكلة الدراسة

ي تعيقهم عن تحقيق       
ي المدرسة العديد من المشكالت الت 

ي يواجه الطالب فز
ي فز االنسجام والتفاعل اإليجائر

الرضا  إىل  بهم  تؤدي  ي 
الت  المالئمة  السبل  أفضل  عن  والبحث  التقضي  إىل  يدفعهم  ما  وهذا  المدرسية،  البيئة 

ومع   ذاته  مع  الطالب  انسجام  ي 
فز المتمثل  الدراسي  التوافق  تحقيق  خالل  من  هذا  ي 

ويأئ   ، الدراسي والنجاح 
 (. 2015مقتضيات الوسط المدرسي )شطة، 

ي البيئة المدرسية     
ُض الطالب للضغوطات والمصاعب فز َعرُّ

َ
وعدم قدرة الطالب السيطرة  إضافة إىل ذلك فت

ي العجز عن أداء 
ي تتمثل فز

عليها، والفشل بعد كل محاولة، يعرضه لإلصابة باالضطرابات النفسية والسلوكية الت 
دراسي الذي يطمح إليه. وهذا ما أشارت له نتائج المهمات وتوقع الفشل، مما يعيق الطالب من تحقيق التوافق ال

 (. 2016دراسة أعديىلي ) 

بتغي  الجهد         يتغي   ثابت وال  بأن ذكاءه  الذي يعتقد  الطالب  أن  السابقة يتضح  الدراسات  نتائج  ي ضوء 
وفز

م المتمثلة باإلحباط والشعور بفقدان السيطرة  
ّ
وتوقع الفشل، يؤدي والتعلم، وتظهر لديه مظاهر العجز المتعل

، بينما الطالب  به إىل االستسالم والكف عن المثابرة واالستمرار، وهذا قد يؤدي بدوره إىل سوء توافقه الدراسي
ي 
ة يسغ لبذل المزيد من الجهد والمثابرة فز الذي يعتقد بأن ذكاءه قابل للنمو والزيادة من خالل التعلم والخير

اإلضافة إىل وجود مستوى منخفض من العجز المتعلم لديه وبالتاىلي تحقيق مواجهة الصعوبات والتغلب عليها، ب
 .  التوافق الدراسي

وكانت الدراستان اللتان توصلت لهما الباحثة تناولتا عينات مختلفة عن عينة هذه الدراسة، فقد اقترصت      
دراسة كينج   ي 

فز ي   King (2012) العينة 
فز  ، ز الفلبي  ي 

فز الثانوية  المرحلة  )   عىل طالب  اعديىلي   طبق 
ز (  2016حي 

هذه  ز  بي  العالقة  عن  والتقضي  للدراسة  الحاجة  يستدغي  ما  وهذا  موك،  الي  ي 
فز الجامعة  طالب  عىل  دراسته 

ي المجتمع السعودي عىل وجه التحديد المرحلة المتوسطة. 
ات فز  المتغي 

ي التساؤالت التالية: 
 
 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة ف

 

م لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟ ما مستوى العجز  -1
ّ
 المتعل

 ما مستوى التوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟  -2

م والتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة   -3
ّ
ز العجز المتعل هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بي 

 المتوسطة؟

 أهداف الدراسة 

 هدفت الدراسة إىل الكشف عن: 

م لدى طالبات المرحلة المتوسطة. مستوى العجز المتع -1
ّ
 ل

 مستوى التوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة.  -2

م والتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة.  -3
ّ
ز العجز المتعل  العالقة بي 
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ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهمية الدراسة 

 تجلت أهمية هذه الدراسة من خالل جانبي   وهما: 
 

 األهمية النظرية  - أ
 

ات هذه الدراسة. تكمن أهمية هذه   -1 ز متغي  ي ربطت بي 
ي ظل ندرة الدارسات الت 

 الدراسة من الناحية النظرية فز

المبكرة وما  -2 المراهقة  تتناولها وهي مرحلة  ي 
الت  العمرية  المرحلة  الدراسة من خالل  اتضحت أهمية هذه 

 تحتاجه من رعاية واهتمام لمساعدة الطلبة عىل التوافق مع تحديات هذه المرحلة. 

ي أحد موضوعات علم النفس   -3
بوي والمكتبة العربية فز يتوقع أن تمثل هذه الدراسة إضافة إثراء لألدب الي 

بوي.   الي 

 األهمية التطبيقية  - ب

ي سلوكياتهم ومعتقداتهم، مما يسهم  -1
ز الطلبة فز ي تفسي  التباين بي 

يمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة فز
ي 
ز فز ي تقديم تغذية راجعة تساعد العاملي 

امج التدريبية واألساليب اإلرشادية  فز بية عىل وضع الير
 مجال الي 

 . م، ومن ثم تحقيق التوافق الدراسي
ّ
 لخفض مستوى العجز المتعل

ات عىل مراحل  -2 ز لعمل المزيد من الدراسات حول نفس المتغي  قد تفسح هذه الدراسة المجال أمام الباحثي 
 دراسية أخرى. 

  حدود الدراسة

: اقترصت حدود   الدراسة عىل ما يىلي

الموضوعية:  - طالبات    الحدود  لدى  الدراسي  والتوافق  م 
ّ
المتعل العجز  ز  بي  العالقة  الدراسة  هذه  تناولت 

ي مدينة بريدة. 
 المرحلة المتوسطة فز

ي من عام الحدود الزمانية:  -
ي الفصل الدراسي الثائز

 ه 1442/ ١٤٤١تم تطبيق أدوات الدراسة فز

ي مدينة بريدة بمنطقة القصيم. اقترصت الدراالحدود المكانية:  -
 سة عىل مدارس المرحلة المتوسطة فز

ية:  - ي مدينة بريدة بمنطقة القصيم. الحدود البشر
 طالبات المرحلة المتوسطة فز

 مصطلحات الدراسة  -

م -
ّ
 Learned Helplessness العجز المتعل

عه أنه هي مدركات لدى الطالب مفادها أنه ال يستطيع اإلقدام عىل محاولة إنجاز  
ُّ
المهمات التعليمية، لتوق

ي المهمات التعليمية، وما ينتج من 
ز ما يفعله فز ي نتائج األداء؛ العتقاده أن العالقة بي 

ال يستطيع التحكم فز
 ،
ً
تبات عىل أفعاله لدرجة أنه لن يتمكن من تجنب الفشل أو التخلص منه، وبذلك تتوقف محاوالته تماما مي 

ي إىل حالة من
ي اعتبار الذات. )الزواهرة،  األمر الذي يفضز

 ( 25، ص. 2007الشعور بالذنب وتدئز

      
 
د إجرائيا

َّ
حد

ُ
ي المقياس المعد من قبل الزواهرة)  وي

ي حصلت عليها الطالبة فز
 (. 2006بالدرجة الكلية الت 
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28 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 scholastic adjustmentالتوافق الدراسي  -

 من جوانب "أن  1996يشي  دمنهوري  
ً
 إذا    التوافق الدراسي يعد جانبا

ً
 دراسيا

ً
التوافق، ويعد الفرد متوافقا

ي عالقاته مع 
ي أدائه األكاديىمي أو فز

ي حالة رضا عن إنجازه األكاديىمي مع رضا المؤسسة التعليمية عنه سواء فز
كان فز

ز بالمؤسسة التعليمية" )بخيت،   (. 7، ص. 2013مدرسيه وزمالئه والعاملي 

      
 
د إجرائيا

َّ
حد

ُ
ي ح وي

ي المقياس المعد من قبل بخيت ) بالدرجة الكلية الت 
 . ( 2013صلت عليها الطالبة فز

 اإلطار النظري للدراسة  -

م   
ّ
: مفهوم العجز المتعل

ً
 أوال

      ( الرشيدي ومحمد  انه 
َ
بأنه"2014ُيعِرف الفشل   (  التلميذ من خالل مواقف  يكسبها  ي 

الت  السلبية  المدركات 
ي تؤدي بدورها إىل خفض  

ي المتكررة لديه، والت 
الدافع لدى التلميذ واالستسالم وفقدان السيطرة عىل التحكم فز

 (. 29األحداث والمواقف، مما يجعله يشعر بالدونية ولوم الذات")ص. 

      ( ز ي المجاالت المعرفية، 2015وُيعِرفه الصبحيي 
طية تؤدي إىل قصور فز ( بأنه "سلوك مكتسب واستجابة رسر

ي من الجهود للتغلب 
والسلوكية، واالنفعالية، والدافعية تدعو الفرد إىل االنسحاب من األنشطة، وعدم بذل ما يكفز

ي القيمة وا
 (. 89التكالية")ص. عىل المشكالت الحياتية والدراسية وتشعره بتدئز

انه بكر وأحمد )      
َ
ي مواجهة الضغوط واعتقاد 2016وُيعِرف

( "بأنه حالة من انخفاض المثابرة وعدم التحكم فز
ي السيطرة عىل تلك الضغوط مع توقعه الفشل")ص. 

 (. 301الفرد بضعف قدرته فز

ه حسن )      
َ
المهام بسبب فشله المتكرر، باإلضافة   ( بأنه "شعور التلميذ بافتقاده القدرة عىل أداء2019وُيعِرف

ي يمر بها، مما جعله يتوقف عن المحاولة وينرصف 
إىل اعتقاده بضعف قدراته، وأنه ال يمكنه التحكم الظروف الت 

 (. 334عن أداء المهمة")ص. 

سبق        ما  ضوء  ي 
فز م 

ّ
المتعل العجز  الباحثة  عِرف 

ُ
اإلبأنه    وت وضعف  واالنهزام  باإلحباط  الطالب  رادة شعور 

ض طريقه، مما   ي تعي 
ي محاولته لحل المشكالت الت 

واالستسالم، وتوقع الفشل؛ نتيجة تعرضه للفشل المتكرر فز
 يؤدي به إىل االنعزال ولوم الذات وفقدان الثقة بالنفس وانخفاض الدافعية، وبالتاىلي التوقف عن المحاولة. 

م 
ّ
: أبعاد العجز المتعل

 
 ثانيا

ي ) 2006من خالل االطالع عىل الدراسات السابقة مثل دراسة الزواهرة )       ( ودراسة  2014( ودراسة التل والحرئر
م: 2015تايه ) 

ّ
 ( تستنتج الباحثة األبعاد التالية للعجز المتعل

 توقع الفشل وعدم القدرة عىل السيطرة  -1

ند تعرضه بشكل متكرر لمواقف الفشل،  تنشأ لدى الطالب توقعات بالفشل وعدم القدرة عىل السيطرة ع     
 ع عند مواجهة المواقف الضاغطة. 8وينتج عن هذه التوقعات الشعور بالتشاؤم، واإلحباط، واالستسالم الرسي
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29 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي عيون اآلخرين  -2
 
 صورة الطالب السلبية ف

ي يحملها اآلخرون
 من اآلخرين ينعكس عىل توقعاته حول الصورة الت 

ً
عنه،    اعتقاد الطالب بأنه أقل إنجازا

ي المهام واألنشطة الصفية. 
 وهي أنه غي  مرغوب من قبلهم وتجنبهم المشاركة معه فز

 لوم الذات  -3

ي يقع بها، ولوم الذات بشكل مفرط      
يؤدي الفشل المتكرر إىل عدم رضا الطالب عن ذاته، وتضخيم األخطاء الت 

 . مما يؤدي لشعوره بالحزن والضجر، حت  لو كان الخطأ تافه أو غي  مقصود

م
ّ
 ثالثا: مظاهر العجز المتعل

م يتكون من أربعة مظاهر تتمثل فيما من خالل العرض السابق لنماذج العجز يمكن القول بأن العجز      
ّ
المتعل

 ، ي : )الحلتر  (2019يىلي

 Motivational Deficitsقصور دافعي  -1

ي       
ة مهمة للبدء باالستجابة فز ز الدوافع هي توقعات الشعور بالرضا واإلشباع عقب صدور استجابة ما، وهي ركي 

ي السيطرة والتحكم عىل موقف ما يحدث الرضا واإلشباع، مما يؤدي إىل زيادة 
مواقف معينة، فعند نجاح الفرد فز

ي السيطرة والتحكم عىل
ي حال الفشل فز

هذا الموقف يؤدي إىل الشعور بعدم الرضا واإلشباع،   الدافع وقوته، أما فز
ي المواقف المشابهة يبدأ مستوى الدافعية لديه باالنخفاض ويتوقف عن المحاولة ومن 

ومع تكرر هذا الفشل فز
م. 
ّ
 ثم يحدث العجز المتعل

 Emotional Deficitsقصور انفعاىلي   -2

ي القلق والغضب وخاصة إذا كان هذا وهو شعور ينتاب الفرد عند تعرضه لمواقف غي  قابلة ل    
لسيطرة، يتمثل فز

ي النتائج، 
 وال يمكن تفاديه، ويظهر هذا الشعور عند تأكده بأن استجابته لهذا الموقف ال تؤثر فز

ً
الموقف مؤلما

 خاصة بعد عدة محاوالت.  

 Behavioral Deficitsقصور سلوكي   -3

ي سلوكيات الكسل والسلبية وفتور الهمة       
واالتكالية الزائدة، فعند تعرض الفرد لموقف صعب خارج ويتمثل فز

اته السابقة   ي ذلك يتضح له عدم فاعلية خير
عن سيطرته يحاول عدة مرات حل هذا الموقف، وعند الفشل فز

 لحله ويفضل التقاعس وعدم بذل الجهد. 

ي   -4
 
 Cognitive Deficitsقصور معرف

       ( ي
ي 2010يشي  الفرحائ 

ي ضعف قدرة الفرد عىل التعلم من   ( إىل أن القصور المعرفز
م يكون فز

ّ
ي العجز المتعل

فز
ي قدرة الفرد عىل التعلم بأنه 

ي مساعدته عىل الهروب أو التجنب، وهو قصور فز
تجاربه السابقة، واالستفادة منها فز

ي النتائج مهما كان نوعها سواء كانت إيجابية أم سلبية، أو صعوبة التصديق بأن االس 
تجابات باستطاعته التحكم فز

 المستقبلية يمكن أن تؤدي إىل نتائج إيجابية. 
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30 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي    تلخص 
م هو شعور الطالب باليأس واإلحباط وانخفاض الدافعية وتدئز

ّ
ي أن العجز المتعل

الباحثة ما سبق فز
ي تكون خارجة عن سيطرته، مما يتولد لديه السلبية والتشاؤم 

ي المواقف الت 
تقدير الذات، نتيجة الفشل المتكرر فز

ي عام  والتوقف عن المحاولة، وقد أكد النموذج األصىلي للعجز الذي وضعه سيل 
عىل أهمية توقعات   1975جمان فز

م يتكون من ثالثة مظاهر 
ّ
م، وأن العجز المتعل

ّ
ي ظهور العجز المتعل

الفرد بعد تعرضه لمواقف غي  قابلة للسيطرة فز
ي عام  

(، ومن ثم ظهر النموذج المعدل فز ، قصور انفعاىلي ي
، قصور معرفز عىل يد أبرامسون   1978)قصور دافغي

ي عام  وآخران، حيث تم إضافة مص
المعدل. وفز ي للنموذج  السبتر العزو     1979طلح 

ً
قدم ميلر ونورمان نموذجا
ي  ين للعزو السبتر

َ
، وإضافة ُبعد ي م هما: محتوى التوقع، والعزو السبتر

ّ
ز لحدوث العجز المتعل ، بإضافة سببي 

ً
جديدا

وهما:  م 
ّ
المتعل العجز  بحدوث  واألهمية  ترتبط  تتمث  ،الخصوصية  م 

ّ
المتعل العجز  مظاهر  السلوك وإن  ي 

فز ل 
ي عام  

 نموذج روث فز
ً
ا ي   1980الظاهري والمظاهر االنفعالية. وأخي 

الذي يؤكد عىل أهمية وجود المرشد المعرفز
التعرض  هو  م 

ّ
المتعل للعجز  الرئيسي  المسبب  أن  عىل  النماذج  هذه  واتفقت  م، 

ّ
المتعل العجز  حاالت  لتوجيه 

ز ما يقومون به من استجابات وما لمواقف ضاغطة غي  قابلة للتحكم، ومن ثم توقعات األفر  ان بي 
اد بعدم االقي 

تب عليها من نتائج، واختلفت النماذج األخرى عن النموذج األصىلي للعجز بإضافة مصطلح الفروق الفردية  يي 
 . ي
ي وأهمية وجود المرشد المعرفز  والعزو السبتر

 scholastic adjustmentالتوافق الدراسي  

: مفهوم التوافق 
ً
 Adjustmentأوال

النفسي واالجتماغي يظهر من "  أنه  عىل  التوافق   ( 2013)   الزاوي  ابن  ُيعِرف التوازن واالستقرار  حالة من 
ي قدرته عىل مواجهة الصعوبات" )فقرة. 

ي شخصيته، وفز
ي تبدو فز

 (. 4خالل سلوكيات الفرد وترصفاته الت 

عِرف
ُ
ة أحمد )   وت ي التفاعل واالستمرارية لهذا التفاعل، وينتج عن   أنه  عىل  التوافق (  2015أمي 

"اإليجابية فز
ز الفرد والبيئة المحيطة به وبكافة مكوناتها" )ص.  ز الفرد ونفسه من جهة وبي   (. 45هذا التفاعل الرضا والقبول بي 

: خصائص التوافق  
 
 ثانيا

: ( إىل مجموعة من خصائص التوافق وهي  2015توصل عبد الكريم )  كما يىلي

البيولوجية  -1 الناحية  أنه عملية يقوم بها اإلنسان كوحدة واحدة، متكاملة من  التوافق عملية كلية، بمعتز 
ي يعيش بها، ومن ثم فإن التوافق 

ي عالقته مع البيئة الت 
والنفسية واالجتماعية، فهي تعمل ككيان واحد فز

 ره كائن حي يتفاعل مع بيئته المحيطة بكيانه كله. يشي  إىل الداللة الوظيفية لعالقة اإلنسان بالبيئة باعتبا 

؛ ولكنه يستمر باستمرار الحياة، فالحياة سلسلة  -2 التوافق عملية مستمرة، فهو ال يتم دفعة واحدة وينتهي
ي يحاول اإلنسان إشباعها، من أجل خفض الرصاع والتوتر الناتج عن  

من الحاجات والدوافع والرغبات الت 
 عدم إشباعها. 

اإلنسان،   -3 يعيشها  ي 
الت  النمو  مرحلة  إىل  بالرجوع  إال  تحديده  يمكن  ال  فهو  وارتقاء،  تطور  عملية  التوافق 

فالراشد عىل سبيل المثال يتفاعل ويتوافق مع البيئة ويحقق التوازن بأسلوب الراشدين ويتجاوز كل مراحل  
ف عندها فإن ذلك يدل عىل سوء  النمو السابقة، أما إذا ثبت التوافق عند مرحلة من مراحل النمو وتوق
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31 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مرحلة نمو 
ي نكوص الفرد إىل مرحلة سابقة من عمره، بمعتز أن السلوك المتوافق فز

التوافق المتمثل فز
ي مرحلة نمو الحقة لها. 

ِدم فز
ْ
خ
ُ
 إذا است

ً
 توافقيا

ً
 معينة قد ال يعد سلوكا

 وهو تجنب ال -4
ً
 رئيسيا

ً
توتر إعادة التوازن، وينتج التوتر  التوافق عملية وظيفية، تؤدي وظيفة معينة وهدفا

ز معايي  المجتمع.  ز الذات ورغباتها وبي   بسبب الرصاع بي 

-  . ات ذات عالقة بالتوافق الدراسي م مع التوافق الدراسي أو متغت 
ّ
ي تناولت العجز المتعل

 الدراسات التر

ابط   Ocheho et al(  2019)  وآخران  أوخيهو   أجرى     -  م بالي 
ّ
دراسة هدفت إىل الكشف عن عالقة العجز المتعل

ين)المدرسي   المحاضز مع  والعالقات  والتواصل،  االنتماء،  الزمالء،  مع  عينة قصدية من طالب (  العالقات  لدى 
ز   يا (  حكومية، وخاصة) جامعتي  ي والية أوسون، جنوب غرب نيجي 

واستخدمت الدراسة تصميم مسح مقطغي  .  فز
، وبلغ ي

م   (278)  عدد العينة   استكشافز
ّ
، ومقياس العجز المتعل ي االرتباطي

، وتم استخدام المنهج الوصفز
ً
 جامعيا

ً
طالبا

وأظهرت النتائج أن طالب الجامعة الحكومية   Quinless and Nelson, 1988  من إعداد كوينليس ونيلسون
ي   بكثي    أعىل  درجاتلديهم متوسط  

م  فز
ّ
ي المقابل كان لدى طالب .  الجامعة الخاصة  بطالب  مقارنة  العجز المتعل

وفز
ابط المدرسي  ي ثالثة من المجاالت األربعة للي 

ابط :  الجامعة الحكومية درجات أقل بكثي  فز االنتماء والتواصل والي 
ز مقارنة بطالب الجامعات الخاصة، ابط  مع المعلمي  م والي 

ّ
ز العجز المتعل وال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي 

 .المدرسي 

م وموقع التحكم   Aydoğan(  2016) وقام أدوغان    -    
ّ
ز العجز المتعل بدراسة هدفت إىل التعرف عىل العالقة بي 

عينة   نت  وتكوَّ ية،  ز اإلنجلي  اللغة  درجات  وكذلك عىل  الدرجات(،  )متوسط  العام  األكاديىمي  النجاح  المدرك عىل 
ي منطقة ال 159) الدراسة من  

ي المرحلة الثالثة فز
 فز
ً
بلقان )من السنة األوىل إىل السنة السادسة من الدراسة(،  ( طالبا

م من إعداد 21وكان متوسط عمر الطالب ) 
ّ
، ومقياس العجز المتعل ي االرتباطي

( سنة، وتم استخدام المنهج الوصفز
وأظهرت النتائج أن الطالب لديهم مستويات منخفضة من .  Nelson and Quinless 1988  نيلسون وكوينلس

 
ّ
م والنجاح األكاديىمي العامالعجز المتعل

ّ
ز العجز المتعل  . م، وأن هناك عالقة عكسية بي 

م والتوافق 2016)   وهدفت دراسة أعديىلي   -     
ّ
ي والعجز المتعل  العزو السبتر

ز ( إىل الكشف عن العالقات السببية بي 
حة تستند إىل أسس معرفية اعتمدت أسلوب تحليل المسار لتفسي  التوافق   األكاديىمي من خالل نمذجة سببية مقي 

العينة   بلغ عدد  ، وقد  موك، وتم استخد350) األكاديىمي الي   من جامعة 
ً
 وطالبة

ً
م  ( طالبا

ّ
المتعل العجز  ام مقياس 

جاغي لإلجابة عن تساؤالت الدراسة،  ي االسي 
والتوافق األكاديىمي من إعداد الباحثة، وتم استخدام المنهج الوصفز

وأظهرت النتائج أن مستوى التوافق األكاديىمي مرتفع، وأن توقع الفشل وعدم القدرة عىل السيطرة ومجال لوم  
المتوسط،   المستوى  المستوى الذات كانت ضمن  فقد كان ضمن  اآلخرين  عيون  ي 

فز السلبية  الطالب  أما صورة 
 إىل أن 

ً
ز المستويات المتوسطة والمتدنية، وأشارت النتائج أيضا م لدى الطلبة يقع بي 

ّ
المنخفض، وأن العجز المتعل

ي التوافق األكاديىمي قد بلغ مستوى الداللة اإلحص
م فز

ّ
ائية باتجاه تأثي  معامل المسار المعياري لتأثي  العجز المتعل

 . ي  سلتر

ي وآخرون  -     
ي   Sorrenti et al (2016)  كما أجرى سورينت 

م فز
ّ
دراسة هدفت إىل التعرف عىل دور العجز المتعل

ي المرحلة اإلعدادية    ( 201) رفض الطالب للمدرسة، وتكونت العينة من  
منهم من الذكور (  110) طالب وطالبة فز

ي مدينة ميسينا بإيطاليا،    ( 11,93) عمر  بمتوسط    ( ٪45.3)   اإلناث  منهم من  ( 91) و  ٪(   54.7)   بلغت نسبتهم
فز

، وتحليل إجابات عينة الدراسة من خالل برنامج التحليل  ز م من إعداد الباحثي 
ّ
وتم استخدام مقياس العجز المتعل
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م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  
يؤثر  ،( SPSS) اإلحصائ  م 

ّ
المتعل العجز  أن  النتائج  الطالب    وأظهرت  وتجنب  رفض  أبعاد  جميع  ي 

  للمدرسة، فز
م بالتنبؤ برفض الطالب المدرسة  وأظهرت النتائج قدرة العجز

ّ
 . المتعل

م لدى طلبة الصفوف ) 2016وقام دوغان )   -     
ّ
-5( بدراسة هدفت إىل التعرف عىل معدل انتشار العجز المتعل

التعليم األساسي   (۱۰ الثانية من  الحلقة  ي 
ات قد  فز المتغي   

أكير ي محافظة مسقط، والكشف عن 
التنبؤ فز رة عىل 

الدراسي  والتحصيل  للوالدين،  التعليىمي  المستوى  الجنس،   ، الدراسي الصف   : العينة، وهي م لدى 
ّ
المتعل  . بالعجز 

ز للعام الدراسي ) 849)   وبلغ حجم العينة ،2011-2010( من الطلبة المسجلي  ي
 (، وتم استخدام المنهج الوصفز

م من إعداد الباحثة
ّ
ي مدارس وأظهرت ن  .ومقياس العجز المتعل

تائج الدراسة أن معدل االنتشار للعجز المتعلم فز
م  10،84) محافظة مسقط قد بلغ 

ّ
 . %( مما يدل عىل أن العينة ذات مستوى منخفض من العجز المتعل

م  Yaman and Derkuş(  2011)   وأجرى يمن وديركوش  -     
ّ
دراسة هدفت إىل الكشف عن عالقة العجز المتعل

ي فصو 
فز الدراسي  ي بالتحصيل 

فز واألناضولية  والخاصة  الحكومية  الثانوية  المدارس  ي 
فز ية  ز اإلنجلي  اللغة  تدريس  ل 

ي ذلك العمر 
ات الديموغرافية لملفات المتعلم بما فز م بالمتغي 

ّ
ز تركيا، والكشف عن عالقة العجز المتعل مدينة مرسي 

ي تم التخرج منها. وبلغ   والجنس، ومستوى تعليم الوالدين والدخل الشهري وعدد األخوات واإلخوة والمدرسة
الت 

، ومقياس 296عدد العينة )  ي االرتباطي
. وتم استخدام المنهج الوصفز ز التاسع والحادي عرسر  من الصفي 

ً
( طالبا

م إعداد أيدين 
ّ
ز العجز  Aydın 1988 العجز المتعل وأظهرت النتائج وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بي 

م والنجاح 
ّ
. المتعل  األكاديىمي

،  2006وسعت دراسة الزواهرة )   -      م وقلق االمتحان والتحصيل الدراسي
ّ
ز العجز المتعل ( للكشف عن العالقة بي 

 ( العينة  عدد  ي 227وبلغ 
فز قصبة  للواء  التابعة  الحكومية  المدارس  ي 

فز أساسي  التاسع  الصف  ي 
فز  
ً
وطالبة  

ً
طالبا  )

و   ، ي
الوصفز المنهج  استخدام  وتم  المفرق،  النتائج محافظة  وأظهرت  الباحث،  إعداد  من  م 

ّ
المتعل العجز  مقياس 

ي 
، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فز م والتحصيل الدراسي

ّ
ز العجز المتعل وجود عالقة ارتباطية سلبية بي 

م بالتنبؤ بالتحصيل الدراسي 
ّ
م والتحصيل الدراسي باختالف الجنس، وقدرة العجز المتعل

ّ
ز العجز المتعل  . العالقة بي 

 التعليق عىل الدراسات السابقة 

 : ي
ي اآلبر

 
 يتضح من استعراض الدراسات السابقة عدة أمور يمكن تلخيصها ف

من    - العديد  مع  تناولته  ي 
الت  السابقة  الدراسات  أهداف  تنوعت  فقد  م 

ّ
المتعل العجز  بمتغي   يتعلق  فيما 

ابط المدرسي المتمثل بال ات المرتبطة بالتوافق الدراسي مثل الي  ز واالنتماء  المتغي  عالقات مع الزمالء والمعلمي 
ي دراسة  

ورفض  ،  al et Ocheho(  2019)   وآخران  أوخيهو للمدرسة وهو أحد أبعاد التوافق الدراسي كما فز
ي  
سورينت  دراسة  ي 

فز الدراسي كما  التوافق  سوء  ات  مؤرسر أحد  وهو  للمدرسة   )2016)   وآخرونالطالب 
Sorrenti et al  ، ي المدرسة والتحصيل الدراسي

م مع النجاح والرسوب فز
ّ
ودراسات تناولت العجز المتعل
ات التوافق الدراسي مثل دراسة   ودراسة   Yaman and Derkuş(  2011) يمن وديركوش  وهما أحد مؤرسر

 . ( 2006الزواهرة ) ( ودراسة 2016) ودراسة دوغان  Aydoğan (2016أدوغان ) 
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33 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

: من حيث 
 
 المجتمع والعينة ثانيا

ز )  دراسةاتفق مجتمع الدراسة )المرحلة المتوسطة( مع  ي  ، و Shih (2011)شيه (، و 2017حسي 
 سورينت 

فقد تناولت هذه الدراسات الذكور واإلناث من مجتمع   ، ( 2016دوغان ) ، و al et Sorrenti )2016(وآخرون  
 اإلناث من مجتمع الدراسة. واختلفت عنهم هذه الدراسة باقتصارها عىل عنرص  الدراسة،

: من حيث المنهج المستخدم 
 
 ثالثا

ي االرتباطي وهو ما يتفق مع هذه الدراسة، باستثناء دراسة 
  وظفت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفز

ز ) (  2017) عبد اإلله   ي بأسلوبيه االرتباطي والمقارن، ودراسة حسي 
ي استخدمت المنهج الوصفز

ي 2017الت 
( الت 

ي المقارن، ودراسة أعديىلي ) 
جاغي 2016استخدمت المنهج الوصفز ي االسي 

 . ( واستخدمت المنهج الوصفز

: من حيث األدوات المستخدمة 
 
 رابعا

 مثل  -
ً
ز أيضا م فقد استخدمت معظم الدراسات السابقة مقاييس من إعداد الباحثي 

ّ
بالنسبة للعجز المتعل

ي وآخرون  2016أعديىلي ) دراسة  
(،  2016دوغان )   ودراسة  ،Sorrenti et al (2016)(، ودراسة سورينت 

 مثل دراسة،  Quinless and Nelson, 1988  من إعداد كوينليس ونيلسونكما استخدم آخرون مقياس  
، واستخدم آخرون مقياس  Aydoğan(  2016) أدوغان  ، ودراسة  Ocheho et al(  2019)  وآخران  أوخيهو 

ونيلسون إعداد كوينليس  دراسة    Quinless and Nelson, 1988  من  (  2019)  وآخران  أوخيهو مثل 
Ocheho et al ( 2016) أدوغان ، ودراسةAydoğan . 

: من حيث النتائج 
 
 خامسا
: تعرض   مع هذه الدراسة وعينتها فيما يىلي

 الباحثة نتائج الدراسات المرتبطة بشكل مباشر
 

ي الحلقة (  ۱۰-5( أن مستوى العجز المتعلم لدى طلبة الصفوف ) 2016دوغان ) وأظهرت نتائج دراسة   -
فز

 . الثانية من التعليم األساسي كان ضمن المستويات المنخفضة

م يقع    إىل(  2016)   أعديىلي كما توصلت دراسة   -
ّ
، وأن العجز المتعل وجود مستوى مرتفع من التوافق الدراسي

ي  
م فز

ّ
المتعل العجز  لتأثي   المعياري  المسار  أن معامل  المتوسطة والمتدنية، باإلضافة إىل  المستويات  ز  بي 

 . ي  التوافق الدراسي قد بلغ مستوى الداللة اإلحصائية باتجاه تأثي  سلتر

ا تستنتج  ما سبق  ي ضوء 
المتعلم فز العجز  ز  بي  ارتباطية  السابقة وجود عالقة  الدراسات  نتائج  من  لباحثة 

ي تكوين فروض هذه الدراسة. 
 والتوافق الدراسي وهذا ما ساهم فز
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34 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 فروض الدراسة 

 . وجود مستوى منخفض من العجز المتعلم لدى طالبات المرحلة المتوسطة -1
 طالبات المرحلة المتوسطة. وجود مستوى مرتفع من التوافق الدراسي لدى  -2
المرحلة  -3 لدى طالبات  الدراسي  والتوافق  م 

ّ
المتعل العجز  ز  بي  إحصائية  ذات داللة  ارتباطية  وجود عالقة 

 المتوسطة. 

 إجراءات الدراسة 

: منهج الدراسة 
ً
 أوال

      
ُ
ي بأنه مالحظة ظاهرة أو حدث ما ومتابعته، باالعتماد عىل  اعتمدت الباحثة

المعلومات النوعية   المنهج الوصفز
الظاهرة  نواحي هذه  التعرف عىل جميع  بهدف  متفاوتة،  زمنية  ات  في  أو خالل  زمنية محددة  ة  في  ي 

فز الكمية  أو 
المستقبل،  ي 

فز وتنميته  الحاىلي  الواقع  فهم  ي 
فز تسهم  نتائج  إىل  للتوصل  المختلفة  الظواهر  من  ها  بغي  وعالقاتها 

ي االرتباطي تحديد ما 
، وتحديد درجة هذا   ويحاول المنهج الوصفز ز أو أكير ين كميي  ز متغي  إذا كان هناك ارتباط بي 

ي عمل 
ات، أو استخدام العالقات االرتباطية فز ز المتغي  االرتباط. كما يهدف للكشف عن وجود العالقة من عدمها بي 

ات موضوع الدراسة )مطاوع والخليفة،  تنبؤات  (. 2014مستقبلية عن المتغي 

: مجتمع الدراسة 
 
 ثانيا

ي مدينة بريدة والبالغ      
ي المدارس الحكومية الواقعة فز

ن مجتمع الدراسة من طالبات المرحلة المتوسطة فز تكوَّ
 ( المبكرة وهي مرحلة 12,325عددهن  المراهقة  مرحلة  يمثل  المجتمع كونه  االختيار عىل هذا  ( طالبة. ووقع 

ات رس  ي الجوانب البيولوجية واالنفعالية واالجتماعية، انتقال من الطفولة إىل البلوغ، ويمر الطالب فيها بتغي 
يعة فز

.  مما يؤدي إىل تعرضهم للعديد   من المشكالت النفسية والدراسية عىل وجه التحديد سوء التوافق الدراسي

: عينة الدراسة 
 
 ثالثا

 العينة األساسية   -أ

ي تم تطبيق أدوات 
ي هذه الدراسة والت 

الدراسة عليها لجمع البيانات الالزمة للتحقق من تكونت العينة األساسية فز
ي مدينة بريدة تم اختيارهم بطريقة عشوائية 423فروض الدراسة من ) 

( طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة فز
ق، غرب( واختيار    4عنقودية من مدارس التعليم العام، وذلك بتقسيم مدينة بريدة إىل   جهات )شمال، جنوب، رسر

ز منها بشكل    جهتي 
ً
ي )شمال، جنوب(، ومن ثم تقسيم كل جهة إىل عدد من المدارس واالختيار منها عشوائيا

عشوائ 
ي للعام الجامغي 

ي الفصل الدراسي الثائز
 أخرى، وطبقت أدوات الدراسة عىل العينة فز

ً
 ه. ١٤٤٢/ ١٤٤١مرة

 أدوات الدراسة - 

م مقياس- 
ّ
 Learned Helplessness العجز المتعل

ممقياس العجز  
ّ
: 29تكون من ) ،  ( 2006من إعداد الزواهرة )  المتعل ( فقرة موزعة عىل ثالثة مجاالت وهي

ي عيون اآلخرين ) 10توقع الفشل وعدم القدرة عىل السيطرة) 
( فقرات، ولوم 9( فقرات، وصورة الطالب السلبية فز

ب من المفحوص اإلجابة عن عبارات المقياس من خالل تدرج خ10الذات) 
َ
ماسي )بدرجة عالية ( فقرات، وُيطل
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز  اوح الدرجات الكلية للمقياس ما بي  (، وتي 
ً
، بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا

ً
جدا
ز من مدرسي قسم اإلرشاد وعلم . وقام الزواهرة  ( درجة29-145)  بعرض المقياس عىل مجموعة من المحكمي 

موك والجامعة الهاشمية، وب ي جامعة الي 
ز واعتمد الباحث عىل أغلبية )   ١٠لغ عددهم  النفس فز %(   80محكمي 

ز لقبول الفقرة. وقام الباحث بالتأكد من صدق البناء من خالل حساب قيم معامل    من إجماع المحكمي 
فأكير

ز الُبعد والعالمة الكلية  ارتباط الفقرة مع كل ُبعد، ومع العالمة الكلية للمقياس، وحساب قيم معامل االرتباط بي 
بالمقياس ككل  للمق )األبعاد(  م 

ّ
المتعل العجز  الفرعية لمقياس  المقاييس  ارتباطات  أن  النتائج إىل  ياس، وأشارت 

ز )  ( وهذا يدل عىل تمتع المقياس بدالالت صدق جيدة تسمح باستخدامه، 0.85-0.74مرتفعة حيث تراوحت بي 
صفية، والتأكد من ثبات االتساق الداخىلي كما قام الباحث بالتأكد من ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة الن

 .باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ 

ي هذه الدراسة  -1
 
ية للمقياس ف  الخصائص السيكومتر

: صدق المقياس 
ً
 أوال

 صدق المحكمي    -

ي الملحق  
ي تخصص علم النفس الموضحة أسماؤهم فز

ز فز تم عرض المقياس عىل األساتذة المحكمي 
 ( إبداء  1رقم  أجل  من  للعينة (،  مناسبته  ومدى  له،  تنتىمي  الذي  للُبعد  عبارة  انتماء كل  مدى  حول  الرأي 

ي ضوء مالحظاتهم تم حذف فقرة ) 
 ( من الُبعد األول. 6المستهدفة، وفز

 صدق االتساق الداخىلي  -
م مع الدرجة الكلية للُبعد،  

ّ
ز كلي من فقرات مقياس العجز المتعل سون بي  تم حساب معامل ارتباط بي 

ز الجدول )  ( معامالت ارتباط الفقرات لكل ُبعد مع الدرجة الكلية  1للتحقق من صدق البنية وتجانسها. ويبي 
 للُبعد الذي تنتىمي له تلك الفقرات. 

 ( 1الجدول)
 معامالت ارتباط الفقرات لكل ُبعد مع الدرجة الكلية للُبعد الذي تنتىمي له تلك الفقرات. 

عىل   القدرة  وعدم  الفشل  توقع 
 السيطرة

عيون   ي 
فز السلبية  الطالب  صورة 

 اآلخرين 
 لوم الذات

 رقم الفقرة 
مع   االرتباط  معامل 

 الُبعد
 رقم الفقرة 

مع   االرتباط  معامل 
 الُبعد

 رقم الفقرة 
مع   االرتباط  معامل 

 الُبعد

1 0.562** 1 0.653** 1 0.600** 
2 0.503** 2 0.755** 2 0.699** 
3 0.546** 3 0.807** 3 0.796** 
4 0.732** 4 0.809** 4 0.758** 
5 0.802** 5 0.849** 5 0.744** 
6 0.671** 6 0.595** 6 0.677** 
7 0.745** 7 0.842** 7 0.695** 
8 0.707** 8 0.720** 8 0.635** 
9 0.716** 9 0.734** 9 0.703** 
    10 0.752** 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 (0.01** دال عند ) 

ز الجدول )  ي تنتىمي إليها كانت ( أن جميع 1يبي 
سون للفقرات مع أبعادها الفرعية الت  قيم معامالت ارتباط بي 

( مما يشي  إىل التجانس الداخىلي لألبعاد الفرعية. كما تم حساب معامل ارتباط كل ُبعد من األبعاد 0.01دالة عند ) 
ي الجدول 

م، وذلك كما هو موضح فز
ّ
 (2) الفرعية مع الدرجة الكلية لمقياس العجز المتعل

: ثبات المقياس 
 
 ثانيا

 ثبات االتساق الداخىلي  -
 ( الجدول  ز  ويبي  ألفا،  معادلة كرونباخ  باستخدام  المقياس  فقرات  تجانس  ثبات  من  التحقق  ( 2تم 

 معامل ثبات مقياس المعتقدات الضمنية للذكاء وأبعاده الفرعية. 

 ( 2الجدول )
م. معامل ثبات كرونباخ ألفا لمقياس العجز 

ّ
 المتعل

 معامل الفا الُبعد
 0.845 توقع الفشل وعدم القدرة عىل السيطرة
ي عيون اآلخرين 

 0.900 صورة الطالب السلبية فز
 0.888 لوم الذات

م
ّ
 0.940 العجز المتعل

 ( الجدول  ز   ( 2ُيظِهر  بي  تراوحت  مرتفعة  ثبات  بمعامالت  أبعاده  وجميع  م 
ّ
المتعل العجز  مقياس  تمتع 

م بخصائص   0.940إىل  0.845
ّ
 لجميع ما سبق، وتشي  نتائج الصدق والثبات إىل تمتع مقياس العجز المتعل

ً
تبعا

ي هذه الدراسة. 
ر استخدامه فز ية جيدة تير

 سيكومي 
 
 scholastic adjustmentمقياس التوافق الدراسي    -ج

ن المقياس من  ،  ( 2013مقياس التوافق الدراسي من إعداد بخيت )   أبعاد   6من العبارات تقيس    93تكوَّ
 :  من أبعاد التوافق الدراسي وهي كما يىلي

 فقرة.  14عالقة الطالب بزمالئه ُبعد  -
 فقرة.  15عالقة الطالب بمعلميه ُبعد  -
 فقرة.  18أوجه النشاط االجتماغي ُبعد  -
 فقرة.  13االتجاه نحو مواد الدراسة ُبعد  -
 فقرة.  16تنظيم الطالب لوقته ُبعد  -
 فقرة.  16طريقة االستذكار ُبعد  -

 ( بخيت  وقام  أعرف(.  ال، ال  )نعم،  ي 
ثالئر بتدرج  المقياس  أسئلة  المفحوص عن  بعرض 2013ويجيب   )

النفس؛ إلبداء رأيهم والحكم عىل مدى صالحيته  ي علم 
ز فز المتخصصي  ز  المحكمي  المقياس عىل مجموعة من 

ز الدرجة لقياس الظاهرة موضوع الدراسة، وتم التأكد من صدق الم قياس األصىلي بإيجاد معامالت االرتباط بي 
لكل فقرة والدرجة الكلية، كما قام الباحث بالتأكد من ثبات المقياس باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ، وقد 

 (٠،٧٥بلغت الدرجة الكلية للثبات ) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي هذه الدراسة -1
 
ية للمقياس ف   الخصائص السيكومتر

: صدق المقياس 
ً
 أوال

 المحكمي   صدق  -

ي الملحق  
ي تخصص علم النفس الموضحة أسماؤهم فز

ز فز تم عرض المقياس عىل األساتذة المحكمي 
 ( عبارة  1رقم  انتماء كل  مدى  الرأي حول  إبداء  أجل  من  للعينة   للُبعد (،  مناسبته  ومدى  له،  تنتىمي  الذي 

ي ضوء مالحظاتهم تم حذف فقرة ) 
 لع  الُبعد ( من 12المستهدفة، وفز

ً
 . للُبعددم انتمائها الخامس؛ نظرا

 صدق االتساق الداخىلي  -
ز كلي من فقرات مقياس التوافق الدراسي مع الدرجة الكلية للُبعد،   سون بي  تم حساب معامل ارتباط بي 

ز الجدول )  ( معامالت ارتباط الفقرات لكل ُبعد مع الدرجة الكلية  3للتحقق من صدق البنية وتجانسها. ويبي 
 تلك الفقرات. للُبعد الذي تنتىمي له 

 ( 3الجدول)
 معامالت ارتباط الفقرات لكل ُبعد مع الدرجة الكلية للُبعد الذي تنتىمي له تلك الفقرات. 

 أوجه النشاط االجتماغي  عالقة الطالب بمعلميه  عالقة الطالب بزمالئه 

 رقم الفقرة 
مع   االرتباط  معامل 

 الُبعد
 رقم الفقرة 

مع   االرتباط  معامل 
 الُبعد

 الفقرة رقم 
مع   االرتباط  معامل 

 الُبعد
1 0.431** 1 0.403** 1 0.642** 
2 0.543** 2 0.520** 2 0.664** 
3 0.511** 3 0.630** 3 0.258** 
4 0.301** 4 0.543** 4 0.164 
5 0.392** 5 0.572** 5 0.452** 
6 0.573** 6 0.695** 6 0.382** 
7 0.484** 7 0.542** 7 0.453** 
8 0.569** 8 0.389** 8 0.535** 
9 0.502** 9 0.279* 9 0.362** 
10 0.602** 10 0.640** 10 0.428** 
11 0.408** 11 0.698** 11 0.574** 
12 0.160- 12 0.642** 12 0.340** 
13 0.646** 13 0.540** 13 0.642** 
14 0.570** 14 0.266** 14 0.204* 
  15 0.369** 15 0.371** 
    16 0.593** 
    17 0.592** 
    18 0.282** 

 
 االتجاه نحو مواد الدراسة 

 طريقة االستذكار  تنظيم الطالب لوقته 
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38 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 رقم الفقرة 
مع   االرتباط  معامل 

 الُبعد
 رقم الفقرة 

مع   االرتباط  معامل 
 الُبعد

 رقم الفقرة 
مع   االرتباط  معامل 

 الُبعد
1 0.085 1 0.558** 1 0.629** 
2 0.557** 2 0.648** 2 0.509** 
3 0.365** 3 0.762** 3 0.678** 
4 0.480** 4 0.470** 4 0.737** 
5 0.684** 5 0.342** 5 0.580** 
6 0.064 6 0.433** 6 0.169 
7 0.720** 7 0.458** 7 0.702** 
8 0.671** 8 0.349** 8 0.633** 
9 0.669** 9 0.563** 9 0.637** 
10 0.581** 10 0.650** 10 0.565** 
11 0.510** 11 0.604** 11 0.808** 
12 0.354** 12 0.679** 12 0.462** 
13 0.459** 13 0.495** 13 0.570** 
  14 0.612** 14 0.372** 
  15 0.506** 15 0.656** 
  16 0.607** 16 0.211* 

 (0.01** دال عند ) 

ز الجدول )  ي تنتىمي إليها كانت ( 3يبي 
سون للفقرات مع أبعادها الفرعية الت  أن جميع قيم معامالت ارتباط بي 

 ما عدا الفقرات:  
ً
من الُبعد السادس،   6من الُبعد الرابع،    6و  1من الُبعد الثالث،    4من الُبعد األول،    12دالة إحصائيا

مقياس. كما تم حساب معامل ارتباط كل ُبعد وبناًء عليه سيتم حذف هذه الفقرات الخمس من الصورة النهائية لل
ي الجدول ) 

، وذلك كما هو موضح فز  (4من األبعاد الفرعية مع الدرجة الكلية لمقياس التوافق الدراسي

: ثبات المقياس 
 
 ثانيا

 ثبات االتساق الداخىلي  -

ز   ويبي  ألفا،  معادلة كرونباخ  باستخدام  المقياس  فقرات  تجانس  ثبات  من  التحقق  ) تم  ( 4الجدول 
 معامل ثبات مقياس التوافق الدراسي وأبعاده الفرعية. 

 ( 4الجدول )
 .  معامل ثبات كرونباخ الفا لمقياس التوافق الدراسي

 معامل الفا الُبعد
 0.761 عالقة الطالب بزمالئه 
 0.791 عالقة الطالب بمعلميه 
 0.769 أوجه النشاط االجتماغي 
 0.783 االتجاه نحو مواد الدراسة 



   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2021  – كانون األول    –  15                                                     (   -  47 23 ) ص:   لثثاالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

39 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 0.845 تنظيم الطالب لوقته 
 0.865 طريقة االستذكار 

 0.939 الكىلي 

 ( الجدول  ز   ( 4ُيظِهر  بي  تراوحت  مرتفعة  ثبات  بمعامالت  أبعاده  وجميع  الدراسي  التوافق  مقياس  تمتع 
 لجميع ما سبق، وتشي  نتائج الصدق والثبات إىل تمتع مقياس التوافق  0.939إىل    0.761

ً
الدراسي والمكون . تبعا
ي هذه الدراسة.  87بصيغته النهائية من 

ر استخدامه فز ية جيدة تير
 فقرة بخصائص سيكومي 

ي الدراسة 
 
: األساليب اإلحصائية المستخدمة ف

 
 خامسا

 أساليب إحصائية للتحقق من صدق وثبات األدوات   -أ

سون: للتأكد من صدق االتساق الداخىلي لكلي من   .1 م ومقياس  معامل ارتباط بي 
ّ
مقياس العجز المتعل

 .  التوافق الدراسي
2.  . م ومقياس التوافق الدراسي

ّ
 معادلة كرونباخ ألفا: للتأكد من ثبات كلي من مقياس العجز المتعل

اتها   نتائج الدراسة وتفست 

ها   نتائج التحقق من الفرض األول وتفست 

 " : ي الدراسة عىل ما يىلي
 
وجود مستوى منخفض من العجز المتعلم لدى طالبات المرحلة نص الفرض األول ف

 " المتوسطة

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات طالبات عينة الدراسة  
م وأبعاده الثالث،

ّ
ي يتم الحصول ومقارنة النتائج بمتو   عىل مقياس العجز المتعل

سطات المقياس الفرضية، والت 
ي عدد فقرات كل ُبعد من أبعاد المقياس، والتحقق 

ب القيمة الوسط لتدري    ج ليكرت فز عليها من خالل حاصل ضز
ي كل ُبعد واتجاهها من 

ي فز
( ومتوسط المجتمع الفرضز ي  متوسط العينة )التجريتر

ز من الداللة اإلحصائية للفروق بي 
 (. One sample Testار "ت" لعينة الواحدة ) خالل حساب قيمة اختب

 ( الجدول  ز  وقيمة  5ويبي  والمقياس ككل  المتعلم  العجز  مقياس  والفرضية ألبعاد  التجريبية  المتوسطات   )
 اختبار ت وداللته اإلحصائية. 

 ( 5الجدول )
م. 
ّ
ي ألبعاد مقياس العجز المتعل

ي والمتوسط الفرضز  المتوسط التجريتر
ز  الفروق بي 

 الُبعد
المتوسط 
ي   التجريتر

االنحراف  
 المعياري

المتوسط 
ي 
 الفرضز

درجات  
 الحرية 

 قيمة ت 

عىل  القدرة  وعدم  الفشل  توقع 
 السيطرة

19.612 7.627 27 422 -19.922** 

عيون   ي 
فز السلبية  الطالب  صورة 

 اآلخرين 
17.615 8.020 27 422 -24.070** 

 **10.308- 422 30 9.976 25.000 لوم الذات
م
ّ
 **19.267- 422 84 23.242 62.227 العجز المتعل
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40 
ي                 

 
م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

    0.01** دال عند مستوى داللة 

 يتضح من الجدول السابق: 

ز متوسط درجات أفراد العينة عىل ُبعد توقع الفشل   - وعدم القدرة عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ي حيث بلغت قيمة اختبار ت )   0.01عند مستوى داللة    السيطرة

( مما  19.922-ولصالح المتوسط الفرضز
 السيطرة.   لقدرة عىلايدل عىل تمتع طالبات عينة الدراسة بمستوى اقل من المتوسط من توقع الفشل وعدم  

ي عيون   -
ز متوسط درجات أفراد العينة عىل ُبعد صورة الطالب السلبية فز وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ي حيث بلغت قيمة اختبار ت )   0.01اآلخرين عند مستوى داللة  
( مما  24.070-ولصالح المتوسط الفرضز

ي  يدل عىل تمتع طالبات عينة الدراسة بمستوى اقل من المتوسط  
من اعتقادهن بامتالكهن صورة سلبية فز

 عيون اآلخرين. 

ز متوسط درجات أفراد العينة عىل ُبعد لوم الذات عند مستوى داللة   - وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ي حيث بلغت قيمة اختبار ت )  0.01

( مما يدل عىل تمتع طالبات عينة 10.308-ولصالح المتوسط الفرضز
 ط من لوم الذات. الدراسة بمستوى دون المتوس

عند  - المتعلم ككل  العجز  مقياس  العينة عىل  أفراد  ز متوسط درجات  بي  إحصائية  ذات داللة  فروق  وجود 
، حيث بلغت قيمة اختبار ت )   0.01مستوى داللة   ي

( مما يدل عىل تمتع 19.267-ولصالح المتوسط الفرضز
 . طالبات عينة الدراسة بمستوى دون المتوسط من العجز المتعلم

م إىل ما دون المتوسط لدى طالبات عينة الدراسة،  من ا
ّ
لعرض السابق يتضح انخفاض مستوى العجز المتعل

ي  
وجود مستوى منخفض من العجز المتعلم لدى طالبات المرحلة الذي ينص عىل  وبذلك فقد تحقق الفرض الثائز

ي لدور اإلرشاد ال المتوسطة ي ضوء التفعيل اإليجائر
ي التعامل مع التحديات ، ويمكن تفسي  هذه النتيجة فز

ي فز طالئر
األفكار  تعديل  إىل  تهدف  وإرشادية  توعوية  برامج  من  م 

َّ
ُيقد ما  خالل  من  لها  والتصدي  الطالبات  تواجه  ي 

الت 
م.  
ّ
ي تؤدي بدورها إىل حدوث العجز المتعل

 الالعقالنية مثل الحظ والصدفة عند التعرض للمشكالت الت 

ز )   لما أشارت له دراسة شاهي 
ً
ز ظاهرة العجز المتعلم هو سيادة األفكار الالعقالنية  2016وفقا ( أن ما يمي 

ز أن مصاحبات حالة العجز هي   ي حي 
ات الفشل واإلخفاق، فز ي يتم توظيفها بصفة مستمرة لتفسي  خير

الت 
المستوى   عىل  سواء  الفرد  أداء  ي 

فز يؤثر  الذي  ي  السلتر الطابع  عليها  يغلب  شخصية  خصائص  باألحرى 
، أو الدافغي  ي

ير هذه الخصائص  المعرفز
َ
عت
ُ
. بناًء عىل ذلك يصبح من الممكن أن ت ، أو السلوكي ، أو االنفعاىلي

ات الدالة عىل وجود حالة العجز المتعلم )ص.   (. 15من المظاهر أو المؤرسر

ي التعامل مع فشل أو نجاح   
ز اإليجابية فز رجع الباحثة هذه النتيجة إىل أساليب معاملة الوالدين والمعلمي 

ُ
وت
يدفع   الطالبات مما  المبذول،  الجهد  مستوى  إىل  الفشل  أو  النجاح  نتيجة  وعزو  والتشجيع،  الدعم  من خالل 

م لديهن. ويرى 
ّ
بالطالبات إىل بذل المزيد من الجهد وعدم االستسالم، ومن ثم انخفاض مستوى العجز المتعل

 ( م2020صديق ومحمد 
ّ
المتعل العجز  ي إحداث 

ز قد يسهمان فز الوالدين والمعلمي  أن  الطلبة من خالل   (  لدى 
ي إتمام المهمة، أو التقليل من شأن نجاحه وعزو ذلك إىل سهولة المهمة 

التقليل من شأن الطالب نتيجة فشله فز
ي النتائج ويتوقع الفشل  

أو إىل الحظ وليس للجهد المبذول أو األداء الجيد، مما يجعل الطالب يدرك عدم التحكم فز
جهد، وبالتكرار يدرك عدم جدوى بذل الجهد مما يؤدي إىل ظهور العجز أكير من توقع النجاح مهما بذل من  

م. 
ّ
 المتعل
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م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي دراسة  
ي أظهرت 2016دوغان ) ، ودراسة  Aydoğan(  2016) أدوغان  وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء فز

(، الت 
م لدى أفراد العينة.  

ّ
ي مستويات العجز المتعل

 فز
ً
ي  نتائجهما انخفاضا

 مع ما جاء فز
ً
دراسة  واختلفت هذه النتيجة جزئيا

العينة2016)   أعديىلي  أفراد  لدى  م 
ّ
المتعل العجز  أن  إىل  نتائجها  أشارت  ي 

الت  المتوسطة   (  المستويات  ز  بي  وقع 
سبب  .  والمتدنية  يعود  ي وقد 

فز ي 
الجغرافز والموقع  للعينة  العمرية  المرحلة  اختالف  إىل  ي 

الجزئ  االختالف  هذا 
ي دراسة 

، حيث كانت العينة المستخدمة فز ز موك الدراستي  ي الي 
 . أعديىلي هم من طلبة الجامعة فز

ها  ي وتفست 
 نتائج التحقق من الفرض الثاب 

" : ي الدراسة عىل ما يىلي
 
ي ف

مرتفع من التوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة وجود مستوى    نص الفرض الثاب 
 " المتوسطة

للتحقق من هذا الفرض تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات طالبات عينة الدراسة  
ومقارنة النتائج بمتوسطات المقياس الفرضية باستخدام اختبار "ت"   عىل مقياس التوافق الدراسي وأبعاده الست،

 (. One sample Testدة ) لعينة الواح

ز الجدول )  ( المتوسطات التجريبية والفرضية ألبعاد التوافق الدراسي والمقياس ككل وقيمة اختبار ت 6ويبي 
 وداللته اإلحصائية. 

 ( 6الجدول )
 . ي ألبعاد مقياس التوافق الدراسي

ي والمتوسط الفرضز  المتوسط التجريتر
ز  الفروق بي 

 الُبعد
المتوسط 
ي   التجريتر

االنحراف  
 المعياري

المتوسط 
ي 
 الفرضز

درجات  
 الحرية 

 قيمة ت 

 **23.656 422 26 4.670 31.371 عالقة الطالب بزمالئه 
 **14.036 422 30 6.412 34.376 عالقة الطالب بمعلميه 
 **8.030 422 34 6.437 36.513 أوجه النشاط االجتماغي 
 **3.516 422 22 4.951 22.846 االتجاه نحو مواد الدراسة 

 **4.583 422 32 6.036 33.345 تنظيم الطالب لوقته 
 **11.589 422 30 5.697 33.210 طريقة االستذكار 
 **14.737 422 174 24.648 191.662 التوافق الدراسي 

    0.01** دال عند مستوى داللة 

 يتضح من الجدول السابق: 

متوسط درجات   - ز  بي  إحصائية  ذات داللة  فروق  عند  وجود  بزمالئه  الطالب  ُبعد عالقة  العينة عىل  أفراد 
 ول 0.01مستوى داللة 

، حيث بلغت قيمة اختبار ت )  - ي ( مما يدل عىل تمتع طالبات عينة الدراسة 23.656صالح المتوسط التجريتر
ز الزمالء.   بمستوى اعىل من المتوسط فيما يخص العالقات بي 

ز متوسط درجات  - أفراد العينة عىل ُبعد عالقة الطالب بمعلميه عند   وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
، حيث بلغت قيمة اختبار ت )   0.01مستوى داللة   ي ( مما يدل عىل تمتع 14.036ولصالح المتوسط التجريتر

 طالبات عينة الدراسة بمستوى اعىل من المتوسط فيما يخص عالقاتهن بمعلماتهن. 
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م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف

ّ
يدة                                                  مدينة بريدةالعجز المتعل ي والشر  الحرب 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز متوسط درجات أ - فراد العينة عىل ُبعد أوجه النشاط االجتماغي عند وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
، حيث بلغت قيمة اختبار ت )  0.01مستوى داللة  ي ( مما يدل عىل تمتع  8.030ولصالح المتوسط التجريتر

 .  طالبات عينة الدراسة بمستوى اعىل من المتوسط فيما يخص أوجه النشاط االجتماغي

ز متوسط درجات   - أفراد العينة عىل ُبعد االتجاه نحو مواد الدراسة عند وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
، حيث بلغت قيمة اختبار ت )  0.01مستوى داللة  ي ( مما يدل عىل تمتع  3.516ولصالح المتوسط التجريتر

 طالبات عينة الدراسة بمستوى اعىل من المتوسط فيما يخص االتجاه نحو موادهن الدراسية. 

ز   - متوسط درجات أفراد العينة عىل ُبعد تنظيم الطالب لوقته عند مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
، حيث بلغت قيمة اختبار ت )   0.01داللة   ي ( مما يدل عىل تمتع طالبات 4.583ولصالح المتوسط التجريتر

 عينة الدراسة بمستوى اعىل من المتوسط فيما يخص تنظيمهن لوقتهن. 

ز متوسط درج - ات أفراد العينة عىل ُبعد طريقة االستذكار عند مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
، حيث بلغت قيمة اختبار ت )   0.01داللة   ي ( مما يدل عىل تمتع طالبات  11.589ولصالح المتوسط التجريتر

 عينة الدراسة بمستوى اعىل من المتوسط فيما يخص طريقة االستذكار لديهن. 

أ - ز متوسط درجات  فراد العينة عىل مقياس التوافق الدراسي ككل عند  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
، حيث بلغت قيمة اختبار ت )   0.01مستوى داللة   ي ( مما يدل عىل تمتع 14.737ولصالح المتوسط التجريتر

 . ي التوافق الدراسي
 طالبات عينة الدراسة بمستوى اعىل من المتوسط فز

توى أعىل من المتوسط لدى طالبات عينة من العرض السابق يتضح ارتفاع مستوى التوافق الدراسي إىل مس
وجود مستوى مرتفع من التوافق الدراسي لدى طالبات الذي ينص عىل  الدراسة، وبذلك فقد تحقق الفرض الثالث  

ي البيئة   ويمكن تفسي  هذه النتيجة  ،المرحلة المتوسطة
ي واالجتماغي المقدم للطالبات فز

ي ضوء الدعم المعرفز
فز

ي تعيق  المدرسية، متمثلة بالكاد
ر اإلداري والتعليىمي واإلرشاد المدرسي من خالل البحث عن مشكالت الطالبات الت 

ل، والوصول بهن إىل مستوى جيد من الصحة   ز الميز بالتعاون مع  المناسبة لها  الدراسي وإيجاد الحلول  توافقهن 
، باإلضافة إىل االهتمام بالطالبات داخل الصف الدر  اتيجيات  النفسية ومن ثم التوافق الدراسي اسي بتقديم اسي 

وأساليب تدريس تتفق مع اهتمامات الطالبات وتراغي الفروق الفردية بينهن، وتنوع األنشطة المدرسية الهادفة  
ي تمنح الطالبات فرص التفاعل االجتماغي مع زميالتهن ومعلماتهن.  

( عىل أهمية 2014وتؤكد جماالت عبد هللا ) الت 
ي أحداث التوافق الدراسي للمتعلم،   دور المعلم الذي بدونه ال تكتمل

بوية وتعاونه مع إدارة المدرسة فز العملية الي 
المتعلم،  الدروس داخل الصف بصورة يفهمها  ح وتوضيح  العالقات اإليجابية مع الطالب ورسر إقامة  من خالل 

ي إشباعه
ز له. وترى الباحثة أن نجاح المعلم داخل غرفة الصف يكمن فز لحاجات الطلبة   وتقديم التشجيع والتحفي 

ي توصيل المادة العلمية بطريقة تناسب مستوى قدراتهم 
لألمن واالنتماء والتقدير من جهة وتذليل الصعوبات لهم فز

 2011من جهة أخرى. حيث يرى دفع هللا) 
ً
ي صعوبتها مستوى قدراتهم يؤثر سلبا

( أن تقديم مواد للطالب تفوق فز
 . ز ي التوافق الدراسي لدى المتعلمي 

   فز
ُ
ي ضوء الدعم والمساندة من قبل الوالدين من وقد ت

 فز
ً
فرسَّ هذه النتيجة أيضا

لية والحرص عىل االتصال الدائم   ز ي الواجبات الميز
خالل توفي  جو أرسي يتسم بالتقبل والتعزيز ومتابعة الطالبة فز

، فق  (2011مع المدرسة. ويؤكد خطارة )  ي إحداث التوافق الدراسي
 فز
ً
 مهما

ً
 أن للجو األرسي دورا

ً
د تكون األرسة سببا
. لذا من المهم حرص الوالدين عىل تقديم صورة حسنة عن عالقتهما   ي عدم التوافق النفسي واالجتماغي والدراسي

فز
ز األخوة وتتسع لتنتقل  ، وتظهر بي  ي أمام األبناء، وكذلك عالقتهما بأبنائهما، حت  تنعكس هذه العالقات بشكل إيجائر

ز الطال  ي المدرسة. إىل العالقات الجيدة بي 
ي دراسة ب فز

 . ( 2016)  أعديىلي وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء فز
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م وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ها   نتائج التحقق من الفرض الثالث وتفست 

" : يىلي ما  الدراسة عىل  ي 
 
ف الثالث  الفرض  العجز   نص  بي    إحصائية  ارتباطية ذات داللة  وجود عالقة 

م والتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة
ّ
 "المتعل

 
م والتوافق 

ّ
ز أبعاد كلي من مقياسي العجز المتعل سون بي  للتحقق من هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بي 

ي الجدول ) 
ز فز ، وذلك كما هو مبي   (7الدراسي

 ( 7الجدول )
 . م والتوافق الدراسي

ّ
ز أبعاد كل من مقياسي العجز المتعل سون بي   معامل ارتباط بي 

 
وعدم  الفشل  توقع 

 السيطرة  القدرة عىل

الطالب  صورة 
عيون   ي 

فز السلبية 
 اآلخرين 

 العجز المتعلم لوم الذات

 **0.420- **0.316- **0.515- **0.326- عالقة الطالب بزمالئه 
 **0.556- **0.462- **0.561- **0.498- عالقة الطالب بمعلميه 
 **0.345- **0.224- **0.405- **0.333- أوجه النشاط االجتماغي 
 **0.406- **0.335- **0.384- **0.396- االتجاه نحو مواد الدراسة 

 **0.431- **0.407- **0.304- **0.461- تنظيم الطالب لوقته 
 **0.558- **0.507- **0.436- **0.579- االستذكار طريقة 

 **0.630- **0.523- **0.602- **0.605- التوافق الدراسي 

 
ز الجدول )   (: 7يبير

التوافق  - أبعاد  السيطرة وجميع  القدرة عىل  الفشل وعدم  ُبعد توقع  ز  بي   
ً
دالة إحصائيا وجود عالقة سالبة 

 .  الدراسي

التوافق  - أبعاد  ي عيون اآلخرين وجميع 
السلبية فز الطالب  ُبعد صورة  ز   بي 

ً
وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا

 .  الدراسي

. وجود عالقة  - ز ُبعد لوم الذات وجميع أبعاد التوافق الدراسي  بي 
ً
 سالبة دالة إحصائيا

-  . ز العجز المتعلم الضمنية والتوافق الدراسي  بي 
ً
 وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا

، م والتوافق الدراسي
ّ
ز العجز المتعل  بي 

ً
وبذلك    من العرض السابق يتضح وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا

الفرض تحقق  وجود  الخامس    فقد  عىل  ينص  م الذي 
ّ
المتعل العجز  ز  بي  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة 

رجع الباحثة هذه النتيجة إىل أن تعرض الطالب للمواقف   والتوافق الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة،
ُ
وت

ض طريقهم   ي تعي 
 وانخفاض الدافعية، والتوقف عن المحاولة،  يؤدي بهم إىل فقدان الثقة بالنفسالضاغطة الت 
. ومن ثم ال شعور باإلحباط واليأس وضعف اإلرادة، وتوقع الفشل الذي يؤدي بدوره إىل سوء التوافق الدراسي

ي إنجاز المهمات يؤدي إىل شعور الطالب باإلحباط واالستسالم،   (2016فقد أكد أعديىلي ) 
أن الفشل المتكرر فز

ي بالتوافق الدراسي للطالب. والعجز عن تغيي  النتا   ئج السلبية، وارتباط ذلك بشكل سلتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي دراسة أدوغان 
 مع ما جاء فز

ً
ي أشارت إىل وجود    Aydoğan(  2016) واتفقت هذه النتيجة جزئيا

عالقة  الت 
ات التوافق الدراسي سلبية   م والنجاح األكاديىمي العام والذي يعد أحد مؤرسر

ّ
ز العجز المتعل النتيجة  واتفقت هذه  .  بي 

ي دراسة أعديىلي 
، 2016)   مع ما جاء فز م والتوافق الدراسي

ّ
ز العجز المتعل ي بي  ي أشارت نتائجها إىل وجود تأثي  سلتر

( الت 
ي وآخرون  

ي دراسة سورينت 
ي أظهرت نتائجها أن    Sorrenti et al (2016)واتفقت هذه النتيجة مع ما جاء فز

الت 
م يؤثر

ّ
ي جميع أبعاد رفض وتجن   العجز المتعل

، فز ات سوء التوافق الدراسي ي تعد أحد مؤرسر
ب الطالب للمدرسة والت 

ي دراسة يمن وديركوش  
 مع ما جاء فز

ً
ي تشي  نتائجها   Yaman and Derkuş(  2011) واتفقت هذه النتيجة جزئيا

الت 
ات ال  إىل م والنجاح األكاديىمي باعتباره أحد مؤرسر

ّ
ز العجز المتعل توافق وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بي 
ي دراسة الزواهرة ) 

، واتفقت هذه النتيجة مع ما جاء فز ي أشارت نتائجها إىل وجود عالقة ارتباطية  2006الدراسي
( الت 

ات التوافق الدراسي  م والتحصيل الدراسي باعتباره أحد مؤرسر
ّ
ز العجز المتعل  مع  . سلبية بي 

ً
واختلفت النتيجة جزئيا

ي دراسة  
ي أشارت نتائجها إىل    Ocheho et al(  2019)  وآخران  أوخيهو ما جاء فز

عدم وجود عالقة ذات داللة الت 
ابط المدرسي باعتباره أحد أبعاد التوافق الدراسي  م والي 

ّ
ز العجز المتعل وقد يعود سبب هذا االختالف   .إحصائية بي 

م  أوخيهو إىل أن دراسة  
ّ
ي عالقته بالعجز المتعل

، وليس التوافق وآخران اعتمدت عىل أحد أبعاد التوافق الدراسي فز
ي هذه الدراسة.   الدراسي ككل

 كما فز

 توصيات الدراسة 

ها ومناقشتها خرجت الدراسة بالتوصيات التالية:  ي ضوء تفست 
 
ي توصلت إليها الدراسة، وف

ي ضوء النتائج التر
 
 ف

م للطالب، مما ينعكس ذلك عىل  -1
ّ
ي تهدف إىل خفض مستوى العجز المتعل

امج اإلرشادية الت  االهتمام بالير
 .  توافقهم الدراسي

للعجز  -2 ز  المعرضي  الدراسي  التحصيل  ي 
منخفضز للطالب  والمساندة  المساعدة  بتقديم  ز  المعلمي  اهتمام 

 ، الدراسي التوافق  إحداث  ي 
فز يسهم  مما  لهم،  وية 

َّ
تق دروس  وتقديم  والمتابعة  الدعم  من خالل    المتعلم، 

 
ً
ي تشي  وجود عال استنادا

ي تم التوصل إليها الت 
م  إىل النتيجة الت 

ّ
ز العجز المتعل  بي 

ً
قة عكسية دالة إحصائيا

 . الدراسي  والتوافق 
امج تفعيل  -3 ي  اإلرشادية الير

ي  والسلوكية النفسية، الطالب مشكالت عن للبحث تهدف الت 
ي  تؤثر الت 

التوا فز
 األرسة.  مع بالتعاون عىل حلها والعمل للطالب الدراسي  فق 

ز بأهمية إقامة العالقات اإليجابية -4 ي إحداث التوافق الدراسي لديهم   تبصي  المعلمي 
المتبادلة مع الطالب فز

 من خالل إقامة الندوات والورش التدريبية لهم. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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[. قاعدة ورقلة -جامعة قاصدي مرباح  ]رسالة ماجستي  منشورة،   ورقلة-دي مرباح  عىل عينة من طلبة جامعة قاص
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ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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