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 :دزاضةملدص ال

برنامج تدريبي في رفع مستكل التعرؼ عمى فاعمية  إلىىدفت الدراسة الحالية  
. ك قد تككنت عينة الدراسة األكاديمية لدل الطالبات ذكات صعكبات التعمـالفاعمية الذاتية 

الالتي تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف الطالبات ذكات صعكبات التعمـ ك ( طالبة مف 02(مف
تـ تطبيؽ مقياس الفاعمية الذاتية متساكيتيف إحداىف تجريبية ك األخرل ضابطة. ك قد 

عمى المجمكعتيف ك ىك مف إعداد الباحثة. ك قد تـ تطبيؽ المقياس قبميا عمى  األكاديمية
المجمكعتيف ك مف ثـ طبؽ البرنامج المعد في الدراسة عمى المجمكعة التجريبية فقط ك اخيرا 

ماف ك بإستخداـ اختبار "تـ اعادة تطبيؽ المقياس عمى المجمكعتيف التجريبية ك الضابطة. 
" اظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللو احصائية بيف متكسطات المجمكعو التجريبية ك كتني

لصالح المجمكعو التجريبية. ك باستخداـ اختبار  في الفاعمية الذاتية األكاديمية الضابطة
جريبية في مكككسكف" اتضح كجكد فركؽ ذات داللو احصائية بيف متكسطات المجمكعو التي"ك 

. كما كجد انو ال لمفاعمية الذاتية األكاديمية القياسيف القبمي ك البعدم لصالح القياس البعدم
تكجد فركؽ ذات داللو احصائية بيف متكسطات اجابات المجمكعو التجريبية في القياسيف 

 ك ذلؾ بعد مركر شيريف مف تطبيؽ القياس البعدم.  عمى المقياس البعدم ك التتبعي

النظرية المعرفية اإلجتماعية، الفاعمية الذاتية الكاديمية، تمميذات المرحمة مات المفتاحية: الكم
 اإلبتدائية، كصعكبات التعمـ. 
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The Effectiveness of a Training Program Based on Social Cognitive 

Theory for Improving Academic Self-efficacy for students in Primary 

School  with Learning Difficulties. 
 

Researcher’s name: Afrah Salem Abdulllah Bagazi. 

Professional Status: Assistant Professor. 

Working place: Prince Sattam Bin Abdulaziz University. . 

 

Abstract: 

 The present study aimed to identify the effectiveness of a training 

programme in enhances academic self-efficacy level for female students with 

learning difficulties. The sample was contains (20) students with learning 

difficulties. These students divided into experimental and control groups 

equally.  Academic Self-efficacy Scale was administrated for both groups 

which developed by the author.  

 The scale was admitted as a pre-test for both groups. Then the training 

programme was implemented for the experimental group and finally the scale 

re-administrated for both groups. By using Mann-Whitney Test, the result 

shows that there are significant differences between the main scores of the 

experimental and control groups in academic self-efficacy in favour of the 

experimental group. Moreover, by using Wilcoxon Test, it appears that there 

are significant differences between the main scores of the experimental group 

in pre-test and post-test in favour of post-test for academic self-efficacy. 

Furthermore, there is no significant difference between the main scores of the 

experimental group in post-test and the follow-up test on the scale and that 

after two months from implementing the post-test.    

Key word: Social Cognitive Theory, Academic Self-efficacy, Students in 

Primary School, and Learning Difficulty.  
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 :دزاضةمكدمة ال

ال تكجد احصائية دقيقة عف نسبة انتشار صعكبات التعمـ بيف طالب كطالبات  
% 4المدارس في المممكة العربية السعكدية، إال أنو مف الممكف أف نقدر ىذه النسبة بحكالي 

لى خدمات كبرامج صعكبات التعمـ مف التالميذ في المدارس السعكدية بحاجة إ
صؼ الطالب ذكم صعكبات التعمـ عمى أنيـ مختمفيف عف يتالبا ما غك (.   0202بكنياف،)

زمالئيـ العادييف مف الناحية السمككية كالدافعية. كيكاجو ىكالء األطفاؿ العديد مف المشاكؿ 
األكاديمة سكاء في الرياضيات أكالقراءة أكالكتابة،مما يسبب ليـ مشاكؿ اجتماعية 

    Klassen,2002))كشخصية
بالفاعمية  تعمقامثمانية عشر مقاال   (Salman,2009 )راجع فييا كفي دراسة  

ميالدم، كجد الباحث  0222الطمبة ذكم صعكبات التعمـ كالتي أجريت بعد عاـ الذاتية لدل 
أف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بيف الطمبو ذكم صعكبات التعمـ  كأقرانيـ العادييف في 

ليس لدييـ معرفة كأف الطالب ذكم صعكبات التعمـ الفاعمية الذاتية لصالح العادييف. 
 بفاعميتيـ الذاتية كخاصة في الكتابة. 

كينعكس قمة أك عدـ معرفة ىكالء الطالب بفاعميتيـ الذاتية األكاديمية عمى آدائيـ  
األكاديمي الضعيؼ كخططيـ غير الناجحة كالفشؿ الدائـ. إف اعتقاد ىكالء األفراد بعدـ 

ذات تأثير فعاؿ عمى ادراكيـ بمدل فاعميتيـ  لدييـ ف إنشاء ابنية معرفيةفاعميتيـ يحكؿ دك
% 9% مف الطالبات ك6كفي المممكة العربية السعكدية ىناؾ . Bandura,1997)ة )الذاتي

كذلؾ  .تدخؿ تعميمياـ نتيجة لقمة أك عدـ كجكد دعـ ك مف الطالب يعيدكف السنو في كؿ ع
تصرؼ اكبر نسبة مف الناتج المحمي ليا عمى التعميـ  عمى الرغـ مف أف السمطات السعكدية

 . Williams,2003)مقارنة بالدكؿ العربية األخرل)
ة إلى فإف ىكالء الطالب يحتاجكف إلى العديد مف البرامج التاىيمية السيكمكجي كعميو 

جانب برامج صعكبات التعمـ. كذلؾ مف أجؿ مساعتيـ سيككلكجيا كتعميميا عمى مكاجية 
ك قد قاـ الظفيرم بدراسة عف ات األكاديمية بشكؿ أفضؿ كمف ثـ النجاح في المدرسة. الصعكب

الحاجات النفسية لذكم صعكبات التعمـ ك العادييف، ككجد أف ىناؾ فركؽ ذات داللو احصائية 
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بيف ذكم صعكبات التعمـ كالعادييف في كؿ مف اإلنتماء كالفاعمية كاإلستقاللية. حيث برزت 
 (. 0202) بشكؿ اكبر لدل الطالب ذكم صعكبات التعمـ لنفسيةا ىذه الحاجات

كفي العقديف الماضييف، ىناؾ عدد كبير مف البحكث التي اشارت إلى اىمية التعميـ  
كالتطكير في المدرسة.حيث مالت ىذه الدراسات إلى اإليجابية السيككلكجية كالتي تعني تغيير 

كالباحثيف السمطات التعميمية كالمدرسة إف فكرتنا عف األطفاؿ كالتعميـ كالتطكير. 
زادت رغبتيـ في دمج البرامج اإليجابية السيككلكجية في المقررات التعميمية. كالسيككلكجييف 

كقد حدد الباحثاف مجمكعو مف عكامؿ قد تككف عائؽ أماـ فاعمية البرامج اإليجابية 
 كجكدة التدريب ات الكثيرة،عكامؿ متعمقة بالمدرسيفالسيككلكجية منيا: المقرر 

(Chodkiewicz and Boyle,2017)  
الحالي، فإنو تقؿ بؿ تكاد  دراسةكفي المممكة العربية السعكدية مكضع الدراسة في ال 

تنعدـ البرامج السيككلكجية المكجيو نحك الطالب في المدارس ك خاصة الطالب ذكم 
ى لتنمية الفاعمية الذاتية بمكر فكرة بناء كتطكير برنامج يسعصعكبات التعمـ. األمر الذم 

كمف ثـ تقييـ مدل فاعميتو في تحسيف الفاعمية الذتية األكاديمية لذكم صعكبات التعمـ. 
 األكاديمية لدييـ. 

 :دزاضةمشللة ال

األكاديمية لمطمبو ذكم صعكبات التعمـ عمى آدائيـ األكاديمي. الفاعمية الذاتية  تؤثر 
قدراتيـ ك امتالكيـ لمميارات ت ىكالء الطالب عف ك ذلؾ ألف ىذه الفاعمية تعني معتقدا

. كقد قامت العديد مف الدراسات كالبحكث الضركرية مف أجؿ انجاز الميمات األكاديمة بنجاح
يمية لدل ىكالء الطمبة كأقرانيـ مف العادييف كتأثيرىا الفاعمية الذاتية األكاد الفركؽ في بدراسة

كقد اشارت دراسة إلى أف الطمبو العادييف أكثر  ـ.عمى الجكانب التحصيمية كالنفسية لديي
أكثر قدره عمى استخداـ استراتيجيات التنظيـ الذاتي مف بفاعميتيـ الذاتية األكاديمية ك  شعكرا

صعكبات كفي دراسة اظيرت نتائجيا أف األشخاص ذكم  (. 0206اقرانيـ العادييف )بكقفو،
مف نظرائيـ   األكاديمية كاألمؿ كالمنطؽالفاعمية الذاتية  التعمـ لدييـ مستكل أقؿ مف

في المدرسة اإلبتدائية تستمر معيـ  ىكالء الطمبةالعادييف. كأف تحديات التعميـ التي يكاجييا 
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 ,Ben-Namin, Laslo-Roth, Einav and Biran) إلى مراحؿ متقدمة مف تعميميـ 
2017)  . 

طمبة ذكم صائية بيف الكما تكصمت دراسة المطيرم إلى كجكد فركؽ ذات داللو اح 
في متكسط أبعاد الفاعمية الذاتية في القراءة  صعكبات التعمـ كذكم التحصيؿ العالي

. كما ار كالمثابرة كالمبادرة لصالح ذكم التحصيؿ المرتفعكالرياضيات كالمشاركة الصفيو كاإلصر 
التفكؽ ئية في متكسط الدرجة الكمية لمطمكح كاإلتجاه نحك اكجد فركؽ ذات داللو احص

لصالح الطمبة المتفكقيف  متفكقيفبيف ذكم صعكبات التعمـ ك ال ككضع األىداؼ كتحقيقيا
(0202.)  

كقد تكصمت نتائج دراسة إلى أف الطالب ذكم صعكبات التعمـ اظيركا فاعمية ذاتية  
كثر أكاديمية كاجتماعية أقؿ مف نظرائيـ العادييف. كما أف ىكالء الطمبة قدركا مزاجيتيـ بأنيا أ

مار جيدىـ في أعماليـ سمبية كأف لدييـ مستكل أقؿ مف األمؿ ك القدرة عمى استث
كقد اشارت دراسة ،  (. ,( Lackaye,Margalit, Ziv, Ziman, 2006األكاديمية

إلى أنخفاض ادراؾ ذكم صعكبات التعمـ بفاعميتيـ الذاتية  (0202) عبدالقكم كاألقرع
  دييـ كبصكرة دالة احصائيا مقارنة بالعادييف. األكاديمية كارتفاع قمؽ اإلختبار ل

كفي دراسة أخرل تكصؿ الباحثكف فييا إلى أف درجات الطمبة ذكم صعكبات التعمـ  
في الفاعمية الذاتية كالدافع لإلنجاز كالتقدـ األكاديمي منخفض بشكؿ داؿ احصائيا عف 

أف الخطة التربكية الفردية ال ىـ دراسةنظرائيـ العادييف. كقد اشار الباحثكف مف خالؿ نتائج 
 ,Seyed, Salmani)   (2017األكاديمية ىكالء الطمبة مشاكؿ تكفي كحدىا لحؿ

Nezhad, and Noruzi,. 
التأىيمية المختمفة مطمب لتحسيف الفاعمية الذاتية لدل الطمبة. كيعد اعداد البرامج  

رات المباشرة، كالخبرات البديمة إف تطكير برامج التدخؿ يعتمد عمى أربع استراتيجيات كىي الخب
. تعمؿ ىذه اإلستراتيجيات عمى تنمية ك كاإلقناع المفظي باإلضافة إلى الحالة السيككلكجية

 .(Habel، 2009تحسيف الفاعمية الذاتية لممشاركيف )
اعمية الذاتية لمطالب الضعيفيف برامج تدخؿ لتحسيف الفكيحتاج المعممكف إلى  

سيحسف مف آدائيـ األكاديمي في المدرسة. كقد اشارت النظرية المعرفية ، األمر الذم أكاديميا
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اإلجتماعية إلى أف الفاعمية الذاتية تؤثر عمى تصرفات الفرد ك اختياراتو. كأف كثيرا مف 
الطالب الفاشميف اكاديميا لدييـ فاعمية ذاتية منخفضة مما يؤثر عمى آدائيـ المدرسي. كقد 

جية نظر المعمميف في أفضؿ برنامج ممكف أف يعمؿ عمى تحسيف عمى ك  الدراسةاسئمة ركزت 
الفاعمية الذاتية لمطمبو. كقد كانت البرامج المقترحة ىي برامج المراقبة المدرسية أك الخدمات 
اإلستشارية أك برامج المدرسة بعد الظير. كقد أشارت النتائج إلى أف المعمميف يعتقدكف بأف 

لذاتية لمطالب الضعيفيف أثر ايجابي عمى تحسيف الفاعمية ا برامج المراقبة المدرسية ليا
أكاديميا. كما أف ىكالء األطفاؿ إذا استفادكا برامج المراقبة المدرسية فإف ذلؾ سيغيرىـ 

     ,Giddens)  (2016اجتماعيا ك بشكؿ ايجابي
ة لمطالب كخاصة الطالب ذكم صعكبات التعمـ قد تدريبي كعميو فإف إعداد برامج 

اعدىـ عمى تنمية فاعميتيـ الذاتية األكاديمية. األمر الذم سيؤثر عمى آدائيـ األكاديمي يس
 كالدراسة الحالية تسعى لإلجابة عمى السؤاؿ التالي؟ كمف ثـ نجاحيـ في المدرسة. 

**مأأثر برنامج تدريبي مصمـ في رفع الفاعمية الذاتية األكاديمية لدل الطالبات  
 ذكات صعكبات التعمـ؟ 

 أيداف الدازضة:

.تيدؼ الدراسة إلى تحسف الفاعمية الذاتية األكاديمية لدل الطالبات ذكات صعكبات التعمـ 0
 عف طريؽ بناء ك تطبيؽ برنامج ك التحقؽ مف مدل فاعميتة ك استمرارية أثره. 

 .بناء أداه مف اجؿ قياس الفاعمية الذاتية ااألكاديمية قبؿ ك بعد تطبيؽ البرنامج المعد.0
.تيدؼ إلى اكساب الطالبات ذكات صعكبات التعمـ ميارات ماكراء المعرفة ك القدرة عمى 6

 آداء التكميفات ك اكسابيـ بعض الميارات ك القدرات الدراسية. 
 أيمية الدزاضة : 

.تقديـ إطار نظرم عف الفاعمية الذاتية األكاديمية بشكؿ عاـ كذكم صعكبات التعمـ بشكؿ 0
 خاص. 

 ات ك الميارات الدراسية الالزمة لدل الطالبات ذكات صعكبات التعمـ. .قمة المعمكم0
 .سكؼ تسيـ الدراسة في تكفير برنامج يمكف تقديمة إلى الطالبات ذكات صعكبات التعمـ. 6
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تناكلت تنمية الفاعمية الذاتية األكاديمية لدل  -حسب عمـ الباحثة–.عدـ كجكد دراسة 2
 مدينة الخرج.  الطالبات ذكات صعكبات التعمـ في

.تنمية ميارات الفاعمية الذاتية األكاديمية لدل الطالبات ذكات صعكبات التعمـ، مما 2
سياعدىـ في تحسف آدائيـ عمى التكميفات ك اإلستعداد الدراسي. األمر الذم سيحفزىـ 

 آلداء األعماؿ المدرسية. 
ت ذكات صعكبات التعمـ، يمكف تقديـ أداة لقياس الفاعمية الذاتية األكاديمية لدل الطالبا .3

 لمباحثيف اآلخريف اإلستفادة منيا. 
 مصطلحات الدزاضة:

معتقدات الفرد عف قدرتو في انتاج   الفاعمية الذاتية األكاديمية: ك عرفت عمى أنيا
 (Bandura, 1997)مستكل معيف مف األداء في عممو، تؤثر فب ممارسة ادكاره في حياتو 

يمية )اجرائيا(: ىي معتقدات الطالبة ذات صعكبات التعمـ عف الفاعمية الذاتية األكاد
قدرتيا عمى التحصيؿ األكاديمي كالتغمب عمى الصعكبات الدراسية كالقدرة عمى تنظيـ الكقت 
كآداء اإلختبارات ك التكميفات الدراسية المطمكبة مف أجؿ النجاح في المدرسة.. كذلؾ مف 

عمى مقياس الفاعمية الذاتية األكاديمية كالذم يضـ خالؿ الدرجة التي تحصؿ عميياالطالبة 
 ثالثة أبعاد ) آداء التكميفات، كالقدرات ك اإلستعدادات الدراسية، كميارات ماكراء المعرفة(.

صعكبات التعمـ: ىك مصطمح عاـ يقصد بو مجمكعو غير متجانسة مف اإلضطرابات 
اـ الكالـ، أك اإلصغاء،أك التي تظير عمى شكؿ صعكبات ذات داللو في اكتساب كاستخد

الكتابو،أك القراءة، أك أفستدالؿ أك في القدرات الرياضية. كىي اضطرابات داخمية المنشأ تعكد 
لقصكر في كظيفة الجياز العصبي المركزم. كال تككف ناتجة عف حاللت إاعقة أخرل أك 

 (. 0200تأثيرات بيئية ) البطاينة ك الرشداف ك السبايمة ك الخطاطبة ،
البات التدريب الميداني: ىف الطالبات ذكات صعكبات التعمـ، كالالتي يدرسف في ط

المدارس الحككمية بمدينة الخرج التي يكجد بيا برامج صعكبات تعمـ )غرؼ مصادر(. ك 
الطالبات يحضرف غرفة المصادر نتيجة لكجكد صعكبات تعميمية في القراءة أك الكتابة أك 

 بيف اثنيف أك أكثر مف الصعكبات.الرياضيات أك قد تككف جمعت 
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 حمددات الدزاضة: 

تدريبي في تحسيف   : اقتصرت الدراسة عمى التعرؼ عمى فاعمية برنامجاحلد املوضوعي
 الفاعمية الذاتية األكاديمية لدل الطالبات ذكات صعكبات التعمـ.

بات التعمـ المدارس الحككمية بمدينة الخرج ك التي يتكاجد بيا برامج صعك  احلد امللاني:
 )غرؼ المصادر(.

تـ تطبيؽ المقياس لمتحقؽ مف صدقو ك ثباتو في بدلية الفصؿ الدراسي األكؿ  احلد الصماني:
ق، ك مف ثـ تـ تطبيؽ البرنامج مباشرة في نفس الفصؿ  0220 - 0222مف عاـ 
 الدراسي. 

 اإلطاز الهظسي و الدزاضات الطابكة: 

 الفاعلية الراتية:

مية الذاتية في الكطف العربي بعدة مسميات منيا: فعالية الذات ظير مفيـك الفاع 
كالكفاءة الذاتية ك الفعالية الذاتية. كتعني جميع ىذه المصطمحات القدرة عمى اإلثراء كاإلنجاز 
ليدؼ ما يقـك بو الفرد، عف طريؽ مثابرتو لمقياـ بأعماؿ مختمفة كعديدة مف اجؿ الكصكؿ 

الفاعمية الشخصية بصفة مستمرة مف اجؿ التعامؿ بفاعمية مع  لغايتة. كما تيدؼ إلى تحقيؽ
المكاقؼ الضاغطة المختمفة. حيث تعمؿ عمى تنظيـ األداء اإلنساني مف خالؿ العمميات 
المعرفية كالكجدانية كالتحفيزية عند مكاجية األحداث السمبية، مما يجعؿ األفرد أكثر قدرة عمى 

 (.0226) عسكر، ميبةالمثابرة كالسيطرة عمى األفكار الس
مـ النفس، كالذم كضعو يعتبر مفيكـ الفاعمية الذاتية أحد المفاىيـ الحديثة في ع 
كقد عرؼ ىذا المفيـك عمى أنو معتقدات الفرد حكؿ قدرتو عمى اإلنجاز لميمة ما باندكرا. 

كيتمثؿ ىذا . (Zimmerman,2000)افعية اإلنسانية كاإلنجاز لمفرد بنجاح، كىي أساس الد
قؽ النتائج المفيكـ في قدرة الفرد عمى التخطيط كنيج السمكؾ الفعاؿ الذم مف شأنو أف يح

المرغكبة في مكقؼ ما، كالقدرة عمى التحكـ في األحداث كالمكاقؼ كاصدار األحكاـ حكؿ قدرة 
أداء تمؾ المياـ مف الفرد عمى القياـ بميمو ما. كمف ثـ تقدير الجيد المطمكب كالمثابرة في 

 .(Bandura, 1993) الكصكؿ لألىداؼ المرجكة أجؿ 
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معتقدات الفرد الشخصية عف مياراتو السمككية المطمكبة يشير ىذا المفيـك إلى ك  
لمتفاعؿ مع الحياة بنجاح. فعندما يعتقد الفرد بأنو قادر عمى آداء ميمو ما فإنو سيعمؿ بجد 

ؿ التي تكاجيو. كعندما يشؾ عف استراتيجيات لحؿ المشاك دراسةكمثابرة لمكصكؿ ليدفو كسي
الفرد في قدراتو فإنو يككف أقؿ قدره في مكاجية الصعاب، مما يجعميـ يستسممكف لمصعكبات 

يكؤؿ بيـ إلى كيصبحكف ال مباليف بمياميـ األمر الذم يشعرىـ بالقمؽ كالتكتر ك 
  .,Bandura)  (1997الفشؿ

 عالية منيا: الشخصية كىناؾ عدد مف العكامؿ التي تسيـ في خمؽ فاعمية ذاتية 
حيث أف األفراد الذيف لدييـ مفيـك ذات ك تقدير ذات عالييف ك مشاعر ايجابية يتمكنكف مف 
مكاجية المكاقؼ الضاغطة عمى اختالفيا. باإلضافة إلى األفراد الذيف يركف أف نجاح اآلخريف 

زمة مف أجؿ يتحقؽ بكاسطة المجيكد ك المثابرة فإنيـ يعممكف عمى تعمـ الميارات الال 
الكصكؿ ألىدافيـ. كما أف األشخاص الذيف يكاجيكف تجارب ناجحة تككف فاعميتيـ الذاتية 

كما تعمؿ طريقة . (Klassen, 2010) عالية، كذلؾ عكس مف يكاجيكف مكاقؼ الفشؿ
تعامؿ الكالديف مع أطفاليـ مف خالؿ تشجيعيـ عمى التكاصؿ مع البيئة بفعالية سيعمؿ عمى 

الفاعمية الذاتية لدل أطفاليـ بشكؿ ايجابي. كذلؾ مف خالؿ تزكيد الكالديف التأثير عمى 
ألطفاليـ بالتجارب ك تشجيعيـ عمى حؿ المشاكؿ التي يكاجيكنيا، مما يجعميـ أكثر اعتقادا 

كما أف تشجيع .  (Bandura, 1997)في قدراتيـ عمى مكاجية الصعاب ك التغمب عمييا
عمى بذؿ المجيكد لتحسيف آدائيـ الدراسي يساعد في ىـ دراسةالمعمميف لمطالب كذلؾ 

مف خالؿ استخداـ تحسيف الفاعمية الذاتية ليكالء الطمبة. كما أف لممكاقؼ التعميمية اإليجابية 
التكنكلكجيا ك استخداـ ميارات التدريس المناسبة كمقارنة آداء الطالب بآدائة السابؽ ال بآداء 

د ايضا في تحسيف الفاعمية الذاتية ، كؿ ذلؾ مف شأنو أف يساع اقرانو
مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف لمفاعمية الذاتية كىي معتقدات الفرد عف . (Kirk,2013)لمطمبة

نفسو حكؿ مكضكع أك مكقؼ ما ليا أثر كبير عمى نفسية الفرد كعمى اتجاىاتو اإليجابية أك 
تمد مفيـك الفاعمية كقد اعالسمبية لممكاقؼ التي يتعرض ليا في حياتو ككيؼ يكاجييا ، 

 الذاتية عمى النظرية المعرفية اإلجتماعية.
 الهظسية املعسفية اإلجتماعية:
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كضع باندكرا اسس النظرية المعرفية اإلجتماعية. كقد اشار فييا إلى أف األفراد لدييـ  
قدره عمى تنظيـ ذكاتيـ عف طريؽ تغيير الظركؼ البيئية ككضع معايير يقيمكف سمككياتيـ 

عمييا. كما أنيـ يتعممكف عف طريؽ مالحظة اآلخريف مما يكسبيـ الميارات المطمكبو بناءا 
بشكؿ سريع. كتفترض ىذه النظرية أف الفرد لدية الكثير مف العكامؿ كالقدرات في حياتو كالتي 
تؤىمو لمكصكؿ ألىدافو. إف األفراد يستطيعكف تنظيـ كتحفيز النكاحي اإلدراكية كاإلجتماعية 

   (Lamport, Ware and Harvey- Carpenter, 2012)ألعماليـ  كالسمككية
تسعى ىذه النظرية إلى مساعدة األفراد عمى فيـ كتكقع كتغيير سمككياتيـ. كذلؾ  

ألنيا تزكدىـ بميارات تمكف األفراد مف تغيير سمككياتيـ كذلؾ ألف سمكؾ األفراد محصمة 
. غالبا ما يكاجو  (Davis, 2006) اعية التفاعؿ بيف العكامؿ السمككية كالشخصية كاإلجتم

األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ فشال مف الناحية األكاديمية، كذلؾ نتيجة لقمة قدرتيـ عمى 
استخداـ الميارات الالزمة لينجحكا في المدرسة. كعميو تؤثر الميارات اإلدراكية عمى آداء 

كراء المعرفة كالتحفيز كالميارات الطالب ذكم صعكبات التعمـ بشكؿ ايجابي. كما أف ميارات ما
  (Lienmann and Ried, 2006)السمككية ليا أثر فعاؿ عمى عممية تعميـ األفراد 

كينبثؽ مفيـك الفاعمية الذاتية مػف النظريػة المعرفيػة اإلجتماعيػة كالتػي تػرل أف لمفػرد  
المعتقػدات  قدرة عمى التحكـ في سمككة نتيجػة مػا يمتمكػة مػف معتقػدات عػف ذاتػو. كتعمػؿ ىػذه

عمى تحريؾ سمكؾ اإلنساف، لذلؾ فاإلنساف يفسر إنجازاتو إعتمػادا عمػى مػا يعتقػد أنػو يمتمكػة، 
األمػر الػذم يمكنػو مػػف بػذؿ قصػارل جيػػده لمكصػكؿ إلػى أىدافػة كتحقيػػؽ النجػاح. فكممػا كانػػت 

 الفاعميػػػة الذاتيػػػة أعمػػػى كممػػػا اسػػػتطاع الفػػػرد التعامػػػؿ مػػػع المشػػػكالت كاألنشػػػطة الصػػػعبة
(Zimmerman, 2000) 

خمػػػػس مصػػػػادر لمفاعميػػػػة الذاتيػػػػة، كىػػػػي كالتػػػػالي: إلػػػػى  Banadura أشػػػػاركقػػػػد  
أكال:التجارب اإلنتقائية حيث تعمؿ التجارب المباشرة عمى تنمية الفاعمية الذاتيػة. فعنػدما يػنجح 
الفرد في ميمو ما فإنو بذلؾ يبني اعتقػاده عػف ذاتػو فػي ذلػؾ المجػاؿ، كبالمقابػؿ يعمػؿ الفشػؿ 

ؾ المجاؿ عمى تدمير اعتقادات الفػرد الذاتيػة. كلكػي يكتسػب الفػرد الفاعميػة الذاتيػة عميػو في ذل
مكاجية الصعكبات مف خػالؿ الجيػد كالمثػابرة. ثانيا:التجػارب غيػر المباشػرة كتتكػكف مػف خػالؿ 
مراقبة الفػرد لألشػخاص مػف حكلػو كخاصػة األشػخاص الػذيف يعتبػركف قػدكة كمثػؿ يحتػذل بػو. 
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رد األشخاص الناجحيف عف طريؽ مجيكدىـ فػإف ذلػؾ يزيػد مػف اعتقػادات الفػرد فعندما يرل الف
 في قدرتو عمى القياـ بالمياـ المطمكبو لمنجاح. 

: يعمؿ األشخاص المؤثريف في حياة الفرد عمى تقكية اعتقاداتػو ثالجا: اإلقهاع اللفظي 
عمػو قػادرا عمػى بػذؿ مجيػكد بقدرتو عمى النجاح. فإقتناع الفرد بقدرتو عمى القياـ بنشاط ما، يج

اكبػػر كمسػػتمر عنػػدما تكاجيػػو مشػػاكؿ معينػػة. رابعا:الحالػػة النفسػػية ك العاطفيػػة: فالحالػػة التػػي 
يمر بيا الفرد تجعمو يحكػـ عمػى فاعميتػو الذاتيػة. فاإلكتئػاب عمػى سػبيؿ الثػاؿ يثػبط ثقػت الفػرد 

قػػيض فػػإف المشػػاعر فػػي قدراتػػو. ك التػػكتر لػػو تػػأثير عػػالي عمػػى ضػػعؼ إنجػػاز الفػػرد كعمػػى الن
 . (Banadura, 1997)اإلجيابية تصش مو ثكة الفسد بكدزاتٌ 

مػػف ذلػػؾ تتضػػح أىميػػة المصػػادر األربعػػة لمفاعميػػة الذاتيػػة التػػي أشػػارت ليػػا النظريػػة  
تتعػدد أنػكاع الفاعميػة ك في بناء كتحسيف معتقدات األفراد الذاتية كتعديميا. المعرفية اإلجتماعية 

القرائيو، كالفاعميػة الذاتيػة اإلبداعيػة، كالفاعميػة الذاتيػة المينيػة، ذاتية الية فاعمالذاتية كمنيا:ال
التػػالي عمػػى الفاعميػػة الذاتيػػة  دراسػػةك الفاعميػػة الذاتيػػة األكاديميػػة. ك سيسػػمط الضػػكء فػػي الم

 الحالي. دراسةة ككنيا مكضكع الياألكاديم
 الفاعلية الراتية األكادميية: 

 عمى أنو ثقة الفرد بقدرتو عمى آداء األعماؿ األكاديمية يمكف أف يعرؼ ىذا المفيـك 
، كذلؾ مف خالؿ إنياء الكاجبات المدرسية كتنظيـ األعماؿ المدرسية كاإلجابو عمى اسئمة  

  .( (Schunk, 1991بنجاح ك ضمف مستكيات عالية اإلختبارات
ما ك انجاز ادة ممتعمقة بثقة الفرد بقدرتو عمى تنظيـ ك حؿ مسائؿ عمى أنيا  كما عرفت

أحدىما متعمؽ بالنتائج كلتعريؼ الفاعمية الذاتية األكاديمية تصنيفيف . ااألعماؿ المتعمقة بي
األكاديمية المتكقعة كاآلخر بمدل فاعمية التكقعات األكاديمية. كيعني التصنيؼ األكؿ 

ذا حميت اعتقادات الطالب بأف سمكؾ ما سيقكدىـ ألى نتائج معينة )مثؿ: درجاتي ستتحسف إ
كاجباتي(. كفي المقابؿ يعني التصنيؼ الثاني اعتقادات الطالب في قدرتيـ عمى القياـ 
بالسمكؾ المطمكب لمحصكؿ عمى نتائج معينة )مثؿ: أنا لدم دافعية كافيو لإلستذكار ليذا 

حيث قد يعتقد طالب بأف سمكؾ ما كفيـ الفرؽ بيف ىذيف التصنيفيف ضركرم، اإلختبار(. 
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 & Eccles ؾ ج معينة كلكنو ال يعتقد أنو قادر عمى عمؿ ذلؾ السمك سيحقؽ نتائ
Wigfield, 2002).) 

تعتبر الفاعمية الذاتية األكاديمية أحد أقكل المنبئات عف آداء الطالب أكاديميا. ك  
جيده اختياراتو ك  ، مما يؤثر عمىأم عمؿالب عف قدرتو عمى انجاز كتعني معتقدات الط

أكثر ك  ؼ ما. كما أنيا تسمح لمطالب بأف يككف أكثر ارتباطا بفصمولمكصكؿ إلى ىدالمبذكؿ 
 Boekaerts and). ا تكاجو الطالب صعكبات أكاديميةعف مساعده عندم دراسةقدره عمى ال

Cascallar,2006) كانت قدرتو  ة األكاديمية لمطالب مرتفعة،كانت الفاعمية الذاتي ككمما
سمككياتو األمر الذم يجعمو قادرا تنظيـ كمراقبة أكبر.  عمى تطبيؽ استراتيجيات ماكراء المعرفة

    (Komarraju and Nadler,2013)  عند مكاجية التحديات األكاديمية
بتشجيع الكالديف ألطفاليـ بأف يتكاصمكا بفاعمية  كتتأثر الفاعمية الذاتية األكاديمية 

ف الكالديف الذيف يقدمكف مع بيئتيـ، أثر ايجابي عمى فاعمية ابنائيـ األكاديمية. كما أ
ألبنائيـ تجارب مثيرة ك يشجعكنيـ عمى مكاجية كحؿ المشاكؿ المختمفة، يساعدكف ابنائيـ 
عمى اإليماف بقدراتيـ لمتغمب عمى الصعكبات. إف تعامؿ الكالديف مع ابنائيـ كفقا لما اشير 

  .,Bandura)  (1997إلية، يساعد ك بشكؿ ايجابي عمى بناء الفاعمية الذاتية لدييـ
بمشاعر ايجابية كتقدير ذات عالي  بشخصية الفرد، فالفرد الذيف يتمتعكما أنيا تتأثر  

كذلؾ مقارنة بمف لديو  قدره عمى مكاجية الصعكبات كلديو كاديمية عاليةاأل  تككف فاعميتو
الناجحة التي يتعرض ليا الفرد  . كما أف التجاربمشاعر سمبية كتقدير ذات منخفض

جيد بذلكه، تجعمو أكثر قابمية نجحكا كتكصمكا ألىدافيـ مف خالؿ  زمالئوف مالحظتة أك 
 Luszczynska, Gutierrez-Dona)   إلكتساب الميارات المطمكبو لمكصكؿ إلى ىدفو

and Schwarzer,2005)   
كما أف تشجيع المعمميف المفظي لطمبتيـ لبذؿ المزيد مف الجيد كعمؿ مابكسعيـ  

باإلضافة إلى أف المعمـ الذم  ديمي يزيد مف فاعمية الطالب األكاديمية.لتحسيف آدائيـ األكا
يعزك اخفاؽ طمبتو لجيدىـ المبذكؿ ال إلى قدراتيـ العقمية كيقارف آدائيـ الحالي بآدائيـ 

عمية الذاتية األكاديمية السابؽ ك ليس بآداء زمالئيـ، كؿ ذلؾ يعمؿ عمى تحسيف الفا
 مف خالؿ استخداـالتي يتعرض ليا الطالب عميمية اإليجابية كما أف المكاقؼ الت .تيـلطمب
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مع  لمتكنكلكجيا كلمميارات التدريسية المناسبة كتقديـ أنشطة تشعر الطالب باإلستقاللية المعمـ
عمية عمى تحسيف الفا ، فإف كؿ ذلؾ يعمؿتقديـ الكاجبات ضمف مستكل متكسط مف الصعكبة

 .(Kirk,2013)الذاتية األكاديمية لمطالب 
كيمكف تحسيف الفاعمية الذاتية األكاديمية لمطالب العادييف كذكم صعكبات التعمـ،   

التالي معمكمات نظرية تتعمؽ بتعريؼ صعكبات التعمـ، كمعرفة  دراسةكالذيف سيستعرض الم
  أسبابو كتصنيفة ك محكات تشخيص ذكم صعكبات التعمـ كأخيرا خصائص ىكالء الطمبة. 

 صعوبات التعلم:

عدة مصطمحات لالطفاؿ الذيف يعانكف مف  العاممكف في مجاؿ التربية الخاصة ضعك  
صابة الدماغ منيا: الخمؿ الكظيفي الدماغي البسيط كاإلعاقة المخفية عجز تعميمي ، كلكف  ,كا 

كعميو أخذ الميتمكف في مجاؿ . لـ تناؿ إعجاب ذكم ىكالء األطفاؿ كؿ ىذه المصطمحات
عف مصطمحات ذات صمو بالتربية لمطمبة الذيف يعانكف مف عجز  كفدراسةي التربية الخاصة

كضع كيرؾ مصطمح صعكبات التعمـ لألطفاؿ الذيف لدييـ  0636تعميمي. ك في عاـ 
. كقد حاز صعكبات كمشكالت تعميمية كلكنيـ ال يعانكف مف أم مشكالت عقمية أك جسمية

) البطاينة ك التعمـ كذكييـالعامميف مع األطفاؿ ذكم صعكبات  ىذا المصطمح عمى قبكؿ
 (0200الرشداف ك السبايمة ك الخطاطبة ،

صعكبات التعمـ بأنيا"عجز أك تأخر في كاحدة أك أكثر مف عمميات كقد عرؼ كيرؾ  
النطؽ، القراءة، المغة، التيجئة،الكتابة أك الحساب ناتجة عف خمؿ محتمؿ في الدماغ ك/أك 

ناتجة عف تخمؼ عقمي،أك إعاقة حسية، أك اضطراب انفعالي أك سمككي ك لكنيا ليست 
 .(02، 0200" )السرطاكم كالسرطاكم كخشاف كأبك جكدة، عكامؿ ثقافية أك تعميمية

كعرفت المجنة اإلستشارية الكطنية لممعكقيف في أمريكا صعكبات التعمـ، كأصبح ىذا  
عريؼ كينص ت .0642 عاـ020-62التعريؼ بعد تنقيحو متضمنا في القانكف العاـ رقـ 

المجنو عمى:" أكلئؾ األطفاؿ الذيف يعانكف مف قصكر في كاحدة أك أكثر مف العمميات النفسية 
األساسية التي تدخؿ في فيـ أك استخداـ المغة المنطكقة، أك المكتكبة ، ك يظير ىذا القصكر 

اء في نقص القدرة عمى اإلستماع أك الكالـ، أك القراءة، أك الكتابة، أكالتيجئة، أك في أد
العمميات الحسابية. كقد يرجع ىذا القصكر إلى إعاقة في اإلدراؾ، أك إلى إصابة في المخ، أك 
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كاليشمؿ إلى الخمؿ الكظيفي المخي البسيط، أك عمى عسر القراءة، أك إلى حبسة الكالـ. 
الصعكبات الناتجة عف إعاقة بصرية، أك إعاقة سمعية، أك حركية، أك تخمؼ عقمي، أك 

، 0200)السرطاكم ك السرطاكم، الي، أك حرماف بيئي أك ثقافي أك اقتصادماضطراب انفع
62 .) 

 أضباب صعوبات التعلم:

تتعدد األسباب كالعكامؿ المؤدية لصعكبات التعمـ، إال أف ىناؾ عدد مف األسباب  
 الشائعة كالتي يمكف حصرىا فيما يمي:

ات التعمـ ىي التمؼ الدماغي أك إصابة الدماغ المكتسبة: إف أكثر األسباب المؤدية لصعكب-
الكالدة )مثؿ العكامؿ الجينية ك  قبؿ . كىذه األسباب قد تككفالعجز الكظيفي البسيط كالمكتسب

 أك بعد الكالدة الكالدة ) مثؿ نقص األكسجيف كالكالدة المبكرة( أك خالؿ نقص تغذية األـ(، 
ىذه العكامؿ قد تؤثر عمى الدماغ  ككؿ.  )مثؿ الحكادث كالتياب السحايا كالحصبة األلمانية(

 كأجزاء مف النظاـ العصبي. 
العكامؿ الكيميائية الحيكية: إف اإلفرازات الزائدة في الغدة الدرقية قد تؤدم إلى صعكبات -

 التعمـ.
ىناؾ عالقة بيف نقص التغذية الشديد في سف الطفكلة المبكرة الحرماف البيئي كالتغذية: -

بصعكبات التعمـ لدل األطفاؿ. حيث يؤثر نقص التغذية عمى اكتساب كلفترة طكيمة كاإلصابة 
الطفؿ لمميارات األكاديمية األساسية، ك يصبح ىكالء األطفاؿ غير قادريف عمى اإلستفادة مف 

 (.0203الخبرات المتاحة ليـ )الباز ك رباح ك السكيتي، 
تػي يمكػف تصػنيفيا كما تقؼ العديد مف العكامؿ خمػؼ صػعكبات الػتعمـ لػدل الطمبػة كال 

 في ثالث مجمكعات كالتالي:
أكال: العكامػؿ الجسػػمية: كىػػي العكامػػؿ التػػي تعػػزل إلػػى خمػػؿ فػػي التركيػػب الػػكظيفي فػػي الػػدماغ، 
كالتي تتمثؿ في شػكؿ اخػتالالت فػي الكظيفػة العصػبية لألعضػاء المسػؤكلة عػف الػتعمـ. 

الػػدماغ سػػميمة، فكظيفػػة العضػػك السػػمعي أك البصػػرم فػػي نقػػؿ الصػػكرة أك الصػػكت إلػػى 
كلكف تفسػيرىذه الصػكر ك األصػكات فػي الجانػب الػكظيفي لكػؿ منيمػا كاسػترجاعيا عنػد 

 الحاجة ال يتـ بشكؿ سميـ.
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ثانيػا: العكامػػؿ البيئيػة: كمػػف أىػـ ىػػذه العكامػؿ عػػدـ تػدريب الطمبػػة عمػى القػػراءة كالحسػاب مػػف 
تجاىػػػؿ  خػػػالؿ عمميػػػات التػػػدريس. كذلػػػؾ مػػػف حيػػػث نقػػػص الػػػزمف المعطػػػى لمػػػتعمـ، أك

 األخطاء ك الفشؿ في مالحظتيا، أك نقص في عمميات التعزيز كالتشجيع عمى التعمـ. 
ثالثػػا: العكامػػؿ النفسػػية النمائيػػة: تتطمػػب القػػراءة اسػػتعداد كنضػػج عقمػػي ك تطػػكر لغػػكم سػػميـ، 
األمػػر الػػذم يعطػػي مؤشػػر عمػػى قػػدرة الطفػػؿ عمػػى تعمػػـ القػػراءة كالكتابػػة. كيمكػػف حصػػر 

لتػػي تقػػؼ خمػػؼ صػػعكبات القػػراءة فػػي اضػػطرابات اإلدراؾ السػػمعي ك العكامػػؿ النفسػػية ا
البصػػػرم، ك اضػػػطرابات الػػػذاكرة، كاإلضػػػطرابات المغكيػػػة، كاضػػػطرابات اإلنتبػػػاه )البطاينػػػة 

 (.0224كالرشداف كالسبايمة كالخطاطبة،
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 تصهيف صعوبات التعلم:

 ة.تنقسـ صعكبات التعمـ إلى صعكبات تعمـ نمائية كصعكبات تعمـ اكاديمي 
أكلية كتشمؿ اإلنتباه ك تعمـ صعكبات  قسميف: صعكبات التعمـ النمائية تنقسـ إلى 

 ثانكية كتشمؿ اضطرابات المغة ك اضطرابات التفكير. تعمـ الذاكرة ك اإلدراؾ، كصعكبات
تشمؿ صعكبات القراءة كالكتابة كالتيجئة كالتعبير كأما صعكبات التعمـ األكاديمية ف 

 ( (Learner and Johns,2009المفظي كالحساب
 حملات تشديص ذوي صعوبات التعلم: 

 محكات جكىرية ىي: ك سنستعرض منياىناؾ العديد مف المحكات  
محؾ التباعد أك التناقض:  حيث يكجد تبايف كاضح في مستكل نمك بعض الكظائؼ -

تأخر عي بينما يالنفسية لدل الطفؿ، حيث قد تنمك القدرات المغكية لدل الطفؿ بشكؿ طبي
أك قد يككف ىناؾ تباعد بيف النمك العقمي العاـ أك الخاص ك النحصيؿ الطفؿ في المشي. 

الدراسي، حيث يككف مستكل الطفؿ العقمي متكسط أك أعمى مف ذلؾ بينما آدائو الدراسي 
 منخفض جدا.

محؾ اإلستبعاد: حيث يستبعد األطفاؿ الذيف ترجع صعكبات التعمـ لدييـ إلى حاالت أخرل -
اإلعاقة السعية مثال، عمى اف استبعاد ىكالء األطفاؿ ال يعني أنو ليس مف بينيـ مف لدية ك

 صعكبات في التعمـ. 
محؾ العالمات العصبية )النيركلكجية(: حيث يكجد تالـز بيف صعكبات التعمـ كبعض نكاحي -

 القصكر العصبية، كالتي ترجع لظركؼ نمائية كليست نتيجة اعاقات.
حيث يصعب عمى األطفاؿ الذيف لدييـ صعكبات في التعمـ اإلستفادة الخاصة: محؾ التربية -

ستدعي تكفير خدمات خاصة مف اساليب يمف البرامج العادية المقدمة لألطفاؿ العادييف. مما 
السرطاكم كالسرطاكم، تعمـ كبرامج كمعمميف متخصصيف لمكاجية مشاكميـ التعميمية )

0200 .) 
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 لم:خصائص ذوي صعوبات التع

قصكر في اإلنتباة: حيث يككف لدل بعض ىكالء الطمبة ضعؼ في اإلنتباة مصحكب  -
 بنشاط زائد.

حيث تظير لدل البعض مشكالت في الميارات الحركية العامة صعكبة اتآزر الحركي:  -
 كالدقيقة كمشكالت مكانية كحركية.

في فيـ كمعالجة مشكالت في معالجة المعمكمات: حيث يعاني البعض منيـ مف مشكالت  -
 المعمكمات السمعية أك البصرية مثؿ تعمـ أصكات المغة.

صعكبة في المغة التعبيرية: حيث يعاني البعض مف مشكالت في ميارات اإلستماع أك  -
 المحادثة كتطكر المفردات المغكية. 

صعكبات القراة ك الكتابة: يعاني معظـ ىكالء الطمبة مف صعكبات ك مشكالت في تعمـ  -
قراءة، كخاصة القراءة المجردة كميارات اإلستيعاب القرائي كالتمييز بيف الكممات. كما ال

 يعاني البعض مف مشكالت في الكتابة كخاصة الكتابة المعككسة.
يعاني معظـ ذكم صعكبات التعمـ مف مشكالت في الرياضيات صعكبات في الرياضيات:  -

 مع صعكبة في حؿ المشكالت المفظية. كتعمـ القكاعد كالمعادالت كالعمميات الحسابية
صعكبات اجتماعية: يعاني البعض ف ىكالء األطفاؿ مف مشكالت في الميارات اإلجتماعية،  -

كخاضة ميارات التحدث ك التفاعؿ مع اآلخريف. باإلضافة إلى تككيف األصدقاء كالعالقات 
 اإلجتماعية.

كر األسماء أك المفردات أك األشكاؿ حيث تككف قدرة البعض عمى تذاضطرابات في الذاكرة:  -
أك األعداد أك الصكر ضعيفة جدا. كما أف قدرتيـ عمى تذكر األحداث قريبة المدل 

 ضعيفة مقارنة بالعادييف.
حيث يعاني البعض مف تقمب المزاج كعدـ اإلستقرار اإلنفعالي ك اإلضطرابات اإلنفعالية:  -

أنو يكثر بيف ىكالء الطمبة التسرب مف القمؽ كاإلضطرابات السمككية المختمفة. كما 
 المدرسة كجنكح األحداث. 



 .........................................................جتماعية بي قائم على النظرية المعرفية االفعالية برنامج تدري

- 666 - 

حيث يميؿ البعض إلى التسرع في السمكؾ دكف التفكير في النتائج. اإلندفاعية ك التيكر:  -
مما يعكس ضعؼ التخطيط لمكاجية المشكالت كالمكاقؼ التعميمية، مما يحـر الطالب 

 (. 0204كعاصي كالحمادنة،  مف التفكير المنطقي لحؿ المشكالت )حمادنة
مف خالؿ اإلطار النظرم السابؽ يتضح دكر النظرية المعرفية اإلجتماعية في تحسيف  

الفاعمية الذاتية عمى اختالفيا كمنيا الفاعمية الذاتية األكاديمية. كذلؾ مف خالؿ اربع مصادر 
ظي كاخيرا الحالو رئيسة كىي: التجارب اإلنتقائية كالتجارب غير المباشرة كاإلقناع المف

كأنو يمكف أف تكفر الطرؽ المناسبة لبناء ىذه المصادر باعتبارىا مقكمات اإلنفعالية لمفرد. 
الفاعمية الذاتية. كمف اىـ ىذه الطرؽ تكفير بيئة تعميمية مناسبة تككف مسكؤلو عف تنمية 

في تنمية ىذه المصادر. كتعتبر البرامج المقدمة لمطمبة أحد أىـ الطرؽ التي تساعدىـ 
فاعميتيـ الذاتية بشكؿ عاـ ك الفاعمية الذاتية األكاديمية بشكؿ خاص. كذلؾ سكاء لمطمبة 

التالي بعض مف الدراسات السابقة  دراسةالعادييف أك الطمبة ذكم صعكبات التعمـ. كفي الم
ة التي سمطت الضكء عمى دكر البرامج المقدمة لألطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ في تنمية الفاعمي

 الذاتية األكاديمية لدييـ. 
 الدزاضات الطابكة: 

كيمكف استعراض عدد مف الدراسات السابقة كالتي أكدت عمى دكر البرامج في تنمية  
 . مكضكع الدراسة  الفاعمية الذاتية األكاديمية لدل ذكم صعكبات التعمـ عمى كجو الخصكص

برنامج تدريبي في رفع  ةمعرفة فاعميىدفت الدراسة إلى ( كقد 0206دراسة شبيب ) 
. مستكل ما كراء المزاج كأثره في الكفاءة الذاتية األكاديمية لدل التالميذ ذكل صعكبات التعمـ

ثمانية تالميذن ذكم عمى كال منيما  احتكل ،ضابطة تجريبية كعينة مف مجمكعتيف كتككنت ال
ت التالية "مقياس ما األدكا الباحث ـ( سنة. استخد00-00كبمغت أعمارىـ )صعكبات التعمـ، 
الباحث(، فاءة الذاتية األكاديمية )مف إعداد الباحث(، كمقياس الك إعدادمف كراء المزاج )

. دراسةكالبرنامج التدريبي، كبعد التأكد مف خصائصيا السيككمترية تـ تطبيقيا عمى عينة ال
إلى النتائج اآلتية: الباحث تكصؿ ك تـ معالجة البيانات بالكسائؿ اإلحصائية المناسبة، كمف ثـ 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي رتب درجات القياسيف القبمي كالبعدم ألفراد  تكجد
( لصالح القياس المجمكعة التجريبية لمستكم )ما كراء المزاج، كالكفاءة الذاتية األكاديمية
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عتيف فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي رتب درجات المجمك البعدم. كما أنو تكجد 
يمية( التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لمستكم )ما كراء المزاج، كالكفاءة الذاتية األكاد

لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي رتب  لصالح المجمكعة التجريبية. كما أنو
اءة درجات المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي لمستكم )ما كراء المزاج، كالكف

 . الذاتية األكاديمية ( لدم التالميذ ذكم صعكبات التعمـ
اختبار فعالية برنامج تدريبي معرفي سمككي في كما كقد ىدفت دراسة أخرل إلى  

تحسيف الكفاءة الذاتية المدركة لدل التالميذ ذكم صعكبات تعمـ القراءة. كقد تككنت العينة 
تجريبية كأخرل ضابطة بالتساكم،  كبمغت طالب كطالبة، تـ تقسيميـ إلى مجمكعو  03مف 

شيرا.كقد طبؽ الباحث بركفيؿ الكفاءة الذاتية  062-000أعمار عينة الدراسة مابيف 
المدركة لألطفاؿ المطكر كالبرنامج التدريبي. كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة 

ة في القياس البعدم احصائيا بيف متكسط رتب درجات المجمكعتيف التجربيبة ك الضابط
لصالح المجمكعة التجريبية. مما يدؿ عمى أثر البرنامج في تحسيف الكفاءة الذاتية المدركة 

 (. 0204لمتالميذ ذكم صعكبات التعمـ في القراءة )صقر، 
( بدراسة ىدفت إلى معرفة فعالية برنامج إرشادم في 0204كما قامت خفاجي ) 

المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ. كقد تككنت عينة الدراسة تنمية فاعمية الذات لدل التالميذ 
( سنة. كقد طبؽ الباحث اإلختبارات 06-00ثمانية تالميذ بالمرحمة اإلعدادية بيف عمر )مف 

لينكف(لمقدرة العقمية العامة، كمقياس التقدير التشخيصي -)اةتيسف التالية عمى عينة الدراسة:
تفكير اإلبتكارم الشكمي الصكرة )أ(، كمقياس المستكل ، كاختبار اللصعكبات تعمـ الرياضيات

اإلجتماعي اإلقتصادم لألسر،كمقياس فاعمية الذات لممراىقيف المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ 
كأشارت النتائج )إعداد الباحثة(،كالبرنامج اإلرشادم في تنمية فاعمية الذات )إعداد الباحثة(. 

يف متكسطي الرتب لدرجات المجمكعو التجريبية عمى إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية ب
مقياس فاعمية الذات قبؿ كيعد تطبيؽ البرنامج لصالح التطبيؽ البعدم. كما أنو ال تكجد 
فركؽ ذات داللة إجصائية بيف متكسطي الرتب لدرجات المجمكعو التجريبيو بعد تطبيؽ 

 البرنامج ك المتابعة، مما يشير إلى فعالية البرنامج. 
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كما كقد أجريت دراسة إلختبار كيؼ يمكف لتدريب المشاركيف عمى استراتيجية األقراف  
كاستراتيجية التقرير الذاتي كفائدة الخدمات الداعمة ك المثابرة في تغيير الفاعمية الذاتية 

اختبر الباحثكف الفرؽ بيف الطمبة الذيف لدييـ صعكبات قراءة األكاديمية ليكالء المشاركيف. 
أشارت النتائج إلى فاعمية ايجابية  (. 344كالذيف ليس لدييـ ىذه الصعكبات ) (،064)

لبرنامج التدخؿ عمى الفاعمية الذاتية األكاديمية ك بعض اإلستراتيجيات لمجمكعتي 
كلكف اليكجد ىناؾ تأثير مف التدريب عمى التحصيؿ األكاديمي لممجمكعتيف. المشاركيف. 

ب ذكم صعكبات القراءة زاد لدييـ استخداـ مركز التسييالت الفرؽ بيف المجمكعتيف أف الطال
في الفصؿ الذم يميو،بينما الطالب الذيف ليس لدييـ صعكبات قراءة زاد لدييـ استخداـ 

 .(Bergey, Parrila, Laroche and Deacon,2019) خدمات الدعـ
عالجي  كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج (0206كقد قاـ متكلي ) 

معرفي سمككي قائـ عمى تعديؿ التشكىات المعرفية في تحسيف فعالية الذات األكاديمية لدل 
مشترؾ تـ تقسيميـ  62الطمبة منخفضي التحصيؿ الدراسي.  كقد تككنت العينة مف 

س التشكىات المعرفية بالتساكم إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية. كقد استخدـ الباحث مقيا
الذاتية األكاديمية ك البرنامج المعد لمدراسة. كقد أشارت النتائج إلى فاعمية  فاعميةك مقياس ال

البرنامج في تحسيف الفاعمية الذاتية األكاديمية لمطمبة ضعيفي التحصيؿ الدراسي لممجمكعو 
 التجريبية في الدراسة الحالية. 

الميارات  كقد ىدفت دراسة قاـ بيا عدد مف الباحثيف إلى معرفة فاعمية برنامج في 
كقد اإلجتماعية عمى فاعمية الذات األكاديمية ك تأكيد الذات لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ. 

شممت العينة عمى ثالثيف طالبا. استخدـ الباحثكف المنيج التجريبي كفيو مجمكعتيف تـ 
استبياف تككيد الذات ك استبياف الفاعمية مقارنتيما في القياس القبمي ك البعدم باستخداـ 

الذاتية األكاديمية. كقد أشارت النتائج إلى أف ىناؾ فركؽ ذات داللو احصائية بيف 
المجمكعتيف في درجات تككيد الذات ك الفاعمية الذاتية األكاديمية بيف المجمكعتيف التجريبية 
ك الضابطة لصالح التجريبية. مما يؤكد عمى فاعمية البرنامج احصائيا في رفع تككيد الذات ك 

 , Shakeri , Rahmati ة الذاتية األكاديمية بالنسبة لمطمبة ذكم صعكبات التعمـالفاعمي
Modabber , Eskandari, 2015)) 
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بدراسة ىدفت إلى معرفة  )and Eissa Abdul Kader، 2015كقد قاـ كؿ مف) 
عمى تحسيف ادارة كقت الطمبة اكاديميا كعمى  استراتيجية ادارة الكقت تعميمات فاعمية استخداـ

 32الفاعمية الذاتية األكاديمية لدل الطمبة ذكم صعكبات التعمـ. كقد شممت العينة عمى 
طالب ذك صعكبات تعمـ كالذيف قسمكا بالتساكم إلى مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة. كقد 
أشارت النتائج إلى فاعمية استراتيجية ادارة الكقت في تحسيف ادارة كقت الطمبة اكاديميا كفي 

لذاتية األكاديمية لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ في المجمكعو التجريبية. مما يدؿ عمى الفاعمية ا
فاعمية البرنامج المعد في ىذه الدراسة عمى تحسيف مفيكميف ميميف لمطمبة ذكم صعكبات 

 التعمـ. 
كما كقد ىدفت دراسة إلى معرفة العالقة بيف برنامج تدريبي صمـ لمطمبة ذكم  

. أكدت الدراسة عمى الحاجة إلى طرح أفكار كاضحة عف اءة المدركة ليـصعكبات التعمـ كالكف
كالذيف يتأذكف نتيجة  الصعكبات التب تكاجو الطمبة األردنييف خاصة في المناطؽ القركية

اصابتيـ بصعكبات التعمـ. لمحاكلة اإلجابة عمى اسئمة الدراسة، استخدـ الباحثكف مقياس 
طالب مف ذكم صعكبات التعمـ  03ككنت عينة الدراسة مف الكفاءة المدرسة لألطفاؿ. كقد ت

كالممتحقيف بغرؼ المصادر. كقد أظيرت نتائج الدراسة أنو تكجد فركؽ ذات داللو احصائية 
لتجريبية التي طبؽ عمييا بيف المجمكعتيف التجريبية ك الضابطة لصالح ا

 Alfawair,) (AlKhateeb and AL-Wreikat, 2012البرنامج
إلى معرفة فعالية التدريب القائـ عمى التخيؿ المكجو في تنمية  ت دراسةفىدكما   

الكفاءة الذاتية األكاديمية كأثره عمى قمؽ االختبار لدل التالميذ ذكم صعكبات التعمـ. كتككنت 
( تمميذنا مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي الممتحقيف ببرامج 22مف ) دراسةعينة ال

كضابطة بالتساكم. تجريبية  ة االبتدائية، تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيفكبات التعمـ بالمرحمصع
تطبيؽ مقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية )إعداد الباحث(، مقياس قمؽ االختبار كمف ثـ تـ 

التدريبى المقترح )إعداد )إعداد الباحث(، اختبار المصفكفات المتتابعة لرافف لمذكاء، البرنامج 
بيف متكسطات   جكد فركؽ دالة إحصائينا عند مستكلإلى ك  ئج الدراسةت نتا. كتكصمالباحث(

رتب درجات المجمكعة التجريبية كمتكسطات رتب درجات المجمكعة الضابطة في القياس 
كمقياس قمؽ اإلختبارلصالح المجمكعة البعدم عمى مقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية 
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ف متكسطات رتب درجات المجمكعة التجريبية بيالتجريبية. كما كجدت فركؽ دالة إحصائينة 
فى القياس القبمى كمتكسطات رتب درجاتيـ في القياس البعدل عمى مقياس الكفاءة الذاتية 

إلى عدـ  كمقياس قمؽ اإلختبار لصالح القياس البعدم. ككذلؾ تكصمت الدراسة األكاديمية
لتجريبية فى القياس البعدل كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات رتب درجات المجمكعة ا

كمقياس  كمتكسطات رتب درجاتيـ في القياس التتبعي عمى مقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية
 ( 0203)عيسى، .مما يدؿ عمى استمرار فعالية البرنامج التدريبي قمؽ اإلختبار،

( إلى  معرفة فاعمية 0202كما كقد ىدفت دراسة محمد ك أبكأسعد ك الضالعيف ) 
امج ارشادم متعدد النماذج عمى مركز الضبط كفعالية الذات األكاديمية لدل المتأخريف برن

طالبا ، تـ تقسيميـ إلى  22كقد شممت العينة دراسيا مف تالميذ المرحمة المتكسطة. 
مجمكعتيف تجريبية كضابطة بالتساكم. كاستخدـ الباحثكف مقياس الفاعمية الذاتية األكاديمية  

ستركالند( لقياس مركز الضبط، باإلضافة لمبرنامج -يكيحثيف( كمقياس )نك )مف اعداد البا
كقد أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللو احصائية بيف متكسطي درجات المعد لمدراسة. 

المجمكعة التجريبية عمى مقياس الفاعمية الذاتية األكاديمية ك مقياس كجية الضبط قبؿ كبعد 
 لقياس البعدم. تنفيذ البرنامج كلصالح ا

 تعكيب على الدزاضات الطابكة:
أنيا جميعا حديثة كانت خالؿ الستة سنكات  يمكف التعقيب عمى الدراسات السابقة 

جميع . )Wreikat, 2012-Alfawair, AlKhateeb and ALالماضية ماعدا دراسة )
ـ بضعيفي ( نعتتي0206الدراسات أشارت إلى مصطمح صعكبات التعمـ لعينيا ماعدا )متكلي،

كانت كؿ العينات ( المتأخريف دراسيا. 0202التحصيؿ ،كدراسة )محمد كأبكأسعد كالضالعيف، 
 and Eissa Abdul Kader( 32،2015)صغيرة )ثالثكف مشترؾ كأقؿ( ما عدا دراسة 

 Bergey, Parrila, Laroche)دراسة ك  مشترؾ، 22( 0203دراسة )عيسى،مشترؾ ك 
and Deacon,2019). ( مشترؾ. أشارت جميع الدراسات إلى كجكد 064ينة )بمغت الع

فركؽ بيف المحمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لصالح المجمكعو التجريبية 
ك  (0204( ك)خفاجي،0206في الفاعمية الذاتية األكاديمية. إال أف )شبيب، 
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عدـ كجكد فركؽ بيف القياس البعدم ك التتبعي لممجمكعة  ( أضافكا0203)عيسى،
 التجريبية. 

التي تـ عرضيا كتناكلت مكضكع فعالية برامج معدة في كمف خالؿ الدراسات السابقة  
تحسيف الفعالية الذاتية األكاديمية لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ، يتضح اإلىتماـ الذم يتمقاه 

مف الباحثيف سعيا لتطكير العممية التعميمية  عالميا ميةمكضكع الفاعمية الذاتية األكادي
كقد اقتصرت معظـ الدراسات العربية عمى االردف، كقمة كتحقيؽ اىدافيا انطالقا مف الطالب. 

الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع في الخميج العربي كخاصة في المممكة العربية السعكدية. 
رامج كفعاليتيا في تحسيف الفاعمية الذاتية األكاديمية في الدراسات التي تناكلت البكلعؿ ندرة 

المممكة العربية السعكدية يعطي ىذه الدرساة ميزة. أضؼ إلى ذلؾ ما تشممة الدراسة مف 
برنامج ك أداة لمقياس مف إضافة جديدة لألدب التربكم. كما يمكف لمدراسة الحالية أف تفيد 

ك تحسيف مخرجاتيا كخاصة لمطمبة ذكم صعكبات القائميف عمى تطكير العممية التعميمية 
  التعمـ. 

 فسوض الدزاضة: 

 ك تحاكؿ الدراسة الحالية التحقؽ مف صحة الفركض التالية: 
.  تكجد فركؽ ذات داللو احصائية في الفاعمية الذاتية األكاديمية بيف متكسط اجابات 0

 جمكعو التجريبية.المجمكعو التجريبية ك الضابطة في القياس البعدم لصالح الم
.  تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في الفاعمية الذاتية األكاديمية بيف متكسط إجابات 0

 المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي ك البعدم لصالح القياس البعدم.
. ال تكجد فركؽ بيف متكسط إجابات المجمكعو التجريبيو في القياسيف البعدم ك التتبعي 6

  ة الذاتية األكاديمية ك ذلؾ بعد مركر شيريف مف تطبيؽ المقياس.في الفاعمي
 مهًجية الدزاضة و اجساءتًا:

 مهًج الدزاضة:

( طالبة 02تـ اتباع المنيج شبة التجريبي في الدراسة الحالية، حيث تـ اختيار )  
. الالتي يحضرف برامج صعكبات التعمـ مف خالؿ غرفة المصادرمف ذكات صعكبات التعمـ ك 
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 02متدربات( ك األخرل ضابطة ) 02تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف إحداىف تجريبية )ك 
 متدربات(. 

 جمتمع الدزاضة و عيهتًا:

جميع الطالبات ذكات صعكبات التعمـ كالالتي يحضرف تككف مجتمع الدراسة مف  
في ىكالء الطالبات يدرسف  .غرفة المصادر التابعة لبرامج صعكبات التعمـ في مدينة الخرج

 ( طالبة مف ذكات صعكبات التعمـ. 02) الدراسة عينةكبمغت  الصفيف الخامس كالسادس.
 كصؼ خصائص عينة الدراسة
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(1جذول سلى )  

 ذىصَع يفشداخ عُُح انذساعح وفك يرغُش انصف

 انصف
 انًجًىع انًجًىعح انرجشَثُح   انًجًىعح انضاتطح

 انُغثح انركشاس انُغثح انركشاس انُغثح انركشاس

%11 3 انخايظ  1 51%  8 04%  

%31 7 انغادط  1 51%  15 24%  

%14 14 انًجًىع  14 14%  54 144%  

( مف مفردات عينة الدراسة يمثمف ما نسبتو 00( أف )0يتضح مف الجدكؿ رقـ )
%( بالمجمكعة 62% مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بالصؼ السادس منيف )32

% مف 22( منيف يمثمف ما نسبتو 5ة. بينما )%( بالمجمكعة التجريبي02الضابطة ك)
%( 02%( بالمجمكعة الضابطة ك)02إجمالي مفردات عينة الدراسة بالصؼ الخامس منيف )

 بالمجمكعة التجريبية.
(5جذول سلى )  

 ذىصَع يفشداخ عُُح انذساعح وفك يرغُش انعًش

 انعًش

 انًجًىع انًجًىعح انرجشَثُح   انًجًىعح انضاتطح

انركشا

 س

ُغثحان  انُغثح انركشاس انُغثح انركشاس 

عُح 11  0 54%  1 51%  9 01%  

عُح 15  2 34%  1 51%  11 11%  

%14 14 انًجًىع  14 14%  54 144%  

( مف مفردات عينة الدراسة يمثمف ما نسبتو 00( أف )0يتضح مف الجدكؿ رقـ )
عة %( بالمجمك 62سنة منيف ) 00% مف إجمالي مفردات عينة الدراسة أعمارىف 22

% مف 02( منيف يمثمف ما نسبتو 6%( بالمجمكعة التجريبية. بينما )02الضابطة ك)
%( بالمجمكعة الضابطة 02سنة منيف ) 00إجمالي مفردات عينة الدراسة أعمارىف 

 %( بالمجمكعة التجريبية.02ك)
 أدوات الدزاضة:

تعمـ )مف إعداد صعكبات  لدل الطالبات ذكات األكاديميةأكال: مقياس الفاعمية الذاتية  
 الباحثة(. 
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 خطوات إعداد املكياس:

ي تناكلت الفاعمية الذاتية تـ اإلطالع عمى بعض المقاييس ك األطر النظرية ك الت .0
 .األكاديمة

ثالثة أبعاد لمفاعمية الذاتية  التي تقيسعبارة ك  05تـ بناء المقياس بحيث احتكل عمى  .0
لتكميفات، كميارات ماكراء المعرفة، كالميارات آداء ا. ك ىذه األبعاد ىي: األكاديمية

  كاإلستعدادات الدراسية.
عمـ النفس لتحديد مدل ية الخاصة ك . تـ عرض المقياس عمى نخبة مف أستاذة الترب6

ؿ قد تـ تعديك كضكح صياغة العبارات.  لعبارات لمبعد التي تنتمي إلية كمدلمالئمة ا
لعبارات التي لـ يصؿ اإلتفاؽ عمييا نسبة تـ حذؼ ابعض العبارات مف حيث الصياغو ك 

 كىذه العبارات مكضحة في الجدكؿ التالي:%. 90
 : (3 سلى ) جذول

 انعثاساخ انًحزوفح يٍ انًمُاط فٍ صىسذّ األونُح. 

 انعثاسج سلى انعثاسج

 اذخز لشاساٌ اعرًادا عهً يًُضاخ وعُىب كم اخرُاس. 14

 أجُة لثم أٌ أفكش 11

 ِ صيُالذٍاذثع يا ذخراس 11

 ألغى انًادج انعهًُح إنً أجضاء عُذ انًزاكشج 18

الثالثة عبارة( تقيس األبعاد  02بذلؾ بمغت عبارات المقياس في صكرتو النيائية )ك  
 . لمفاعمية الذاتية األكايديمة

(، 2(، كصحيح )2يجابية كمفتاح التصحيح: قطعا صحيح ). فقرات المقياس جميعيا إ2
 (. 0(، كقطعا غير صحيح )0كغير صحيح )(، 6كغير متأكدة )

. تـ حساب الخصائص السيككمترية عمى مجتمع الدراسة عف طريؽ تطبيؽ المقياس عمى 2
، كذلؾ بيدؼ تقنيف المقياس كقياس  ذكات صعكبات التعمـطالبات العينة مف 

 الخصائص السيككمترية )صدؽ كثبات المقياس(.
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 صدق املكياس:

 صدق احمللمني:

عمى مجمكعو لمقياس الفاعمية الذاتية األكاديمية عباره  05باحثة بعرض قامت ال 
بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز ك  كعمـ النفس مف األساتذه في قسـ التربية الخاصة

ف قبؿ جامعة الممؾ سعكد في المممكة العربية السعكدية. ك بعد التعديالت المدخمة م
لعبارات، اصبحت الصكرة النيائية لممقياس عبارة حذؼ بعض االمحكميف مف حيث الصياغة ك 

ك التي ىي محؿ اىتماـ  األكاديميةلمفاعمية الذاتية  الثالثةعبارة مكزعو عمى األبعاد  02عف 
 الدراسة الحالية. 

 (: Reliability) املكياسثبات 

( مػػف أىػػـ الخػػكاص الكاجػػب تكافرىػػا فػػي المقيػػاس Reliabilityتعػػد خاصػػية الثبػػات )
، كلمتحقػػػؽ مػػػف ثبػػػات المفػػػردات لمقيػػػاس الفاعميػػػة الذاتيػػػة ، قبػػػؿ الشػػػركع فػػػي تطبيقػػػوالعممػػػي

 األكاديمية تـ اآلتي:
 أ/الثبات بطريقة معامؿ ألفا لكركنباخ:

(0جذول سلى )  

 يعايم أنفا كشوَثاخ نمُاط ثثاخ عثاساخ تعذ )لذساخ وإعرعذاداخ دساعُح( 

 سلى انعثاسج
يعايم انثثاخ إرا حزفد 

 انعثاسج
 يعايم انثثاخ إرا حزفد انعثاسج ى انعثاسجسل

1 4.271 9 4.291 

1 4.102 15 4.741 

7 4.271 - - 

 (4.749انثثاخ انعاو )

سػػتعدادات دراسػػية(  مػػف خػػالؿ النتػػائج المكضػػحة أعػػاله، يتضػػح أف ثبػػات بعػػد )قػػدرات كا 
ني، كمػا أف (، مما يدؿ عمى ثبات البعد، كصػالحيتو لمتطبيػؽ الميػدا2.426مقبكؿ، حيث بمغ )

ستعدادات دراسية( تساىـ في زيادة الثبات ليذا البعد.  جميع العبارات المككنة لبعد )قدرات كا 
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 (1جذول سلى )

 يعايم أنفا كشوَثاخ نمُاط ثثاخ عثاساخ تعذ )أداء انركهُفاخ(

يعايم انثثاخ إرا حزفد  سلى انعثاسج

 انعثاسج
 يعايم انثثاخ إرا حزفد انعثاسج سلى انعثاسج

5 4.841 11 4.841 

0 4.785 13 4.803 

8 4.780 - - 

 (4.832انثثاخ انعاو )

مف خالؿ النتائج المكضحة أعػاله، يتضػح أف ثبػات بعػد )أداء التكميفػات( مقبػكؿ، حيػث 
(، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى ثبػػػات البعػػػد، كصػػػالحيتو لمتطبيػػػؽ الميػػػداني، كمػػػا أف جميػػػع 2.563بمػػػغ )

 يفات( تساىـ في زيادة الثبات ليذا البعد.العبارات المككنة لبعد )أداء التكم
 (2جذول سلى )

 يعايم أنفا كشوَثاخ نمُاط ثثاخ عثاساخ تعذ )يهاساخ يا وساء انًعشفّ( 

يعايم انثثاخ إرا حزفد  سلى انعثاسج

 انعثاسج
 يعايم انثثاخ إرا حزفد انعثاسج سلى انعثاسج

3 4.245 14 4.020 

2 4.107 10 4.255 

 (4.235انثثاخ انعاو )

مػػف خػػالؿ النتػػائج المكضػػحة أعػػاله، يتضػػح أف ثبػػات بعػػد )ميػػارات مػػا كراء المعرفػػو( 
(، مما يدؿ عمى ثبات البعد، كصػالحيتو لمتطبيػؽ الميػداني، كمػا أف 2.360مقبكؿ، حيث بمغ )

 جميع العبارات المككنة لبعد )ميارات ما كراء المعرفو( تساىـ في زيادة الثبات ليذا البعد.
الفاعميػػة معػػامالت الثبػػات ألبعػػاد مقيػػاس  أف ،(4، 3،  2الجػػداكؿ رقػػـ ) كيتضػػح مػػف

( كأف معامػػؿ الثبػػات العػػاـ لمقيػػاس الفاعميػػة 2.52 – 2.36ألكاديميػػة تراكحػػت بػػيف )الذاتيػػة ا
(، كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة عاليػة مػف 2.50الذاتية األكاديمية عاؿ حيث بمغ )

 يا في التطبيؽ الميداني لمدراسة.الثبات يمكف االعتماد عمي
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 ب/ ثبات التجصئة الهصفية:
 تـ حساب ثبات مقياس الفاعمية الذاتية األكاديمية عف طريؽ التجزئة النصفية

  كضح ذلؾ:باستخداـ معامؿ جتماف، كالجدكؿ التالي ي
 (7جذول سلى )

 نهًمُاط ككم  ألتعاد انًماَظ و يعايالخ ثثاخ انرجضئح انُصفُح

 انثعذ يعايم جرًاٌ انثعذ رًاٌيعايم ج

يهاساخ ياوساء  4.291

 انًعشفح

انمذساخ واإلعرعذادخ  4.289

 انذساعُح

 آداء انركهُفاخ 4.841 انًمُاط ككم 4.872

( لبعػد القػدرات 2.36النتائج المكضحة أعاله، يتضح أف معامؿ جتماف بمػغ ) مف خالؿ 
كمػػا بمػػغ  .لبعػػد آداء التكميفػػات  (2.52)معامػػؿ جتمػػاف بمػػغ  كاإلسػػتعدادات الدراسػػية، فػػي حػػيف

لمقيػاس الفاعميػة الذاتيػة  (2.55بمػغ )( لبعد ميارات ماكراء المعرفة، ك 2.36معامؿ جتماف )
 يدؿ عمى ثبات المقياس ككؿ كصالحيتة لمتطبيؽ الميداني. األكاديمية ككؿ. األمر الذم 

 صدق االتطاق الداخلي )الصدق البهائي( :
دؽ الظػػاىرم ألداة الدراسػػة قامػػت الباحثػػة بتطبيقيػػا ميػػدانيان كعمػػى بعػػد التأكػػد مػػف الصػػ
طالبػػة مػػف ذكات صػػعكبات الػػتعمـ(.  قامػػت الباحثػػة بػػالتحقؽ  62بيانػػات العينػػة االسػػتطالعية )

مف صدؽ المقياس عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف الدرجة لكؿ عبارة تنتمػي لكػؿ 
 تنتمي إليو. بعد كالدرجة الكمية ليذا البعد الذم

(8جذول سلى )  

 يعايالخ اسذثاط تُشعىٌ نعثاساخ تعذ )لذساخ وإعرعذاداخ دساعُح( تانذسجح انكهُح نهثعذ

 يعايم االسذثاط تانثعذ سلى انعثاسج   يعايم االسذثاط تانثعذ سلى انعثاسج

1 4.741** 

 

 

9 4.191** 

1 4.818** 15 4.237** 

7 4.231** - - 

السابؽ أف جميع معامالت االرتباط بيف المفردات المككنة لبعػد  يتضح مف الجدكؿ    
ستعدادات دراسية( كبيف المجمكع الكمي ليذا البعد دالة عند مستكل )  (.2.20)قدرات كا 
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(9جذول سلى )  

 يعايالخ اسذثاط تُشعىٌ نعثاساخ تعذ  )أداء انركهُفاخ( تانذسجح انكهُح نهثعذ

عذيعايم االسذثاط تانث سلى انعثاسج   

 سلى انعثاسج 
 يعايم االسذثاط تانثعذ

5 4.775**  11 4.797**  

0 4.858**  13 4.741**  

8 4.850**  - - 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامالت االرتباط بيف المفردات المككنة لبعػد     
 (.2.20)أداء التكميفات( كبيف المجمكع الكمي ليذا البعد دالة عند مستكل )

(14جذول سلى )  

 يعايالخ اسذثاط تُشعىٌ نعثاساخ تعذ )يهاساخ يا وساء انًعشفح( تانذسجح انكهُح نهثعذ

 يعايم االسذثاط تانثعذ سلى انعثاسج  يعايم االسذثاط تانثعذ سلى انعثاسج

3 4.217**  14 4.780**  

2 4.295**  10 4.223**  

فردات المككنة لبعػد يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامالت االرتباط بيف الم    
 (.2.20)ميارات ما كراء المعرفة( كبيف المجمكع الكمي ليذا البعد دالة عند مستكل )

 :تلافؤ اجملموعتني

 نتائج تحميؿـ ت المجمكعتيف تكافؤ كقد ركعي عند اختيار العينة تكافؤىا، كلمتأكدمف      
 يبية كالضابطة،كمدل داللةالتجر  بيف المجمكعتيف الفرؽ عمى لمتعرؼ القبمي،كذلؾ التطبيؽ

ذلؾ قامت الباحثة بإجراء اختبار ماف كيتني لمتأكد مف تكافؤ  مف ىذاالفرؽ،كلمتحقؽ
كقد اظيرت نتائج التطبيؽ  مف حيث الصؼ كالعمر. تطبيؽ البرنامج المجمكعتيف قبؿ إجراء

 القبمي مايمي:
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(11جذول )  

فٍ رجشَثُح وانضاتطح فٍ انصف وانعًش دالنح انفشوق تٍُ يرىعطاخ سذة انًجًىعرٍُ انذىضُح  

انمثهٍ انرطثُك  

 
يجًىعاخ 

 انذساعح
 انعذد

يرىعظ 

 انشذة

يجًىع 

 انشذة
 (Uلًُح )

انمًُح 

انحشجح 

(Z) 

يغرىي 

 انذالنح

 انصف

انًجًىعح 

 انضاتطح
14 11.14 111.44 

04.444 -4.894  
4.081 

انًجًىعح  غُش دانح

 انرجشَثُح
14 9.14 91.44 

انعًش 

ٍانضيُ  

انًجًىعح 

 انضاتطح
14 11.44 114.44 

01.444 -4.038  
4.739 

انًجًىعح  غُش دانح

 انرجشَثُح
14 14.44 144.44 

 بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ يتضح ما يمي:
 ( لدل طالبات2.22عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

ة، مما يبيف تكافؤ المجمكعتيف مف المجمكعة الضابط المجمكعة التجريبية كصفكؼ طالبات
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة بإلضافة إلى  .بالتالي صالحيتيما لتطبيؽ البرنامجحيث الصؼ ك 

 المجمكعة التجريبية كأعمارطالبات ( بيف أعمار طالبات2.22إحصائية عند مستكل داللة )
لتالي صالحيتيما المجمكعة الضابطة، مما يبيف تكافؤ المجمكعتيف في العمر الزمني كبا

قامت الباحثة بتطبيؽ أداة الدراسة قبميان عمى المجمكعتيف التجريبية كما  .البرنامج لتطبيؽ
كالضابطة كذلؾ بيدؼ تحديد المستكل المعرفي المبدئي لعينة الدراسة، كلمتأكد مف تكافؤ 

لباحثة بإجراء ؾ قامت اذل مف كلمتحقؽ، )البرنامج( المجمكعتيف قبؿ تقديـ المعالجة التجريبية
كالجدكؿ التالي يكضح  تطبيؽ البرنامج.اختبار ماف كيتني لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف قبؿ 

 ذلؾ. 
(15جذول )  

دالنح انفشوق فٍ انفاعهُح انزاذُح األكادًَُح تٍُ يرىعطاخ سذة انًجًىعرٍُ انرجشَثُح ذىضُح 

 وانضاتطح فٍ انرطثُك انمثهٍ 

يجًىعاخ 

 انذساعح

عذد 

خانطانثا  

يرىعظ 

 انشذة

يجًىع 

 انشذة

انمًُح انحشجح 

(z) 
 يغرىي انذالنح

انًجًىعح 

 انضاتطح
14 14.94 149.44 

-4.343  
4.792 

 غُش دانح
 141.44 14.14 14انًجًىعح 
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 انرجشَثُح

بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ يتضح عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
ة التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة في ( بيف طالبات المجمكع2.22داللة )

مما يبيف تكافؤ المجمكعتيف في التطبيؽ القبمي كبالتالي  .الفاعميةالذاتيةاألكاديمية
 .البرنامجصالحيتيما لتطبيؽ 

 ثانيا: الربنامج:

األكاديمية لدل مف البرنامج: ييدؼ البرنامج إلى تحسيف الفاعمية الذاتية  الرئيس اليدؼ .0
 ت ذكات صعكبات التعمـ.الطالبا

مف البرنامج: بعد أف اطمعت الباحثة عمى األطر النظرية ك  الدقيقة )المحددة(. األىداؼ 0
. حددت المقاييس التي ركزت عمى الفاعمية الذاتية األكاديميةالدراسات السابقة ك 

لدل  األكاديميةىامة تساعد عمى تنمية ك تحسيف الفاعمية الذاتية ثالث أبعاد  الباحثة
األبعاد ىي: آداء التكميفات كالقدرات  . ك ىذهالطالبات ذكات صعكبات التعمـ

تحسيف الفاعمية . مما سيساىـ في كاإلستعدادات الدراسية كميارات ماكراء المعرفة
الذاتية األكاديمة لدل الطالبات ذكات صعكبات التعمـ كبالتالي تحسيف معتقدات 

 رسة كمتطمباتيا. كاتجاىات ىكالء الطالبات نحك المد
تماعية كعمى الدراسات البرنامج: اعتمد البرنامج عمى النظرية المعرفية اإلج مصادر بناء .6

الذاتية األكاديمية لدل األطفاؿ التي تناكلت الفاعمية  النظرية كاألدبياتاألطر السابقة ك 
 كخاصة ذكم صعكبات التعمـ. 

جمسة مف  00جمسة. منيا  02امج ىكالمجمكع الكمي لجمسات البرنكصؼ البرنامج:  .2
دقيقة إلكماؿ النشاطات المكصى بيا. ك  04الجمسات األساسية ستستغرؽ كؿ جمسة 

ىذه الجمسات تركز عمى األبعاد الثالثة لمفاعمية الذاتية األكاديمية.  ىذا باإلضافة إلى 
د التدخؿ دقيقة ك جمستاف التقييـ قبؿ ك بع 62مقدمة لبرنامج التدخؿ ك التي تستغرؽ 

 دقيقة. 02ك كؿ جمسة منيف تستغرؽ 
 . كالجمسة الثانية كانت الجمسة األكلى عبارة عف مقدمة تفصيمية لبرنامج التدخؿ 

الجمسة السادسة إلى التاسعة لتنمية القدرات ك  إلى الخامسة لتنمية بعد آداء التكميفات
مة بعد ميارات ماكراء المعرفة. كالجمسة العاشرة إلى الثالثةعشر لتني .كاإلستعدادات الدراسية



 .........................................................جتماعية بي قائم على النظرية المعرفية االفعالية برنامج تدري

- 225 - 

تـ  معمكمات متعمقة بمكضكع الجمسة.كاإلغالؽ كنشاطات ك مكزعو بيف الترحيب كؿ جمسة 
ذكات طالبات الق عمى  0220-0222 البرنامج في الفصؿ الدراسي األكؿتقديـ  

يحتكم عمى شرح تفصيمي لكؿ جد ممفيف لمبرنامج الممؼ األكؿ ك بالخرج. يك  صعكبات التعمـ
مالحؽ كيحتكم عمى أكراؽ العمؿ ممؼ لملجمسات كاألنشطة التابعة ليا. ك جمسة مف ا

كقد استخدمت عدد مف الفنيات بيدؼ تحسيف المقياس. المعمكمات المقدمة في الجمسات ك ك 
الفاعمية الذاتية األكاديمية لمطالبات ذكات صعكبات التعمـ، كىذه الفنيات ىي النمذجة كالمعب 

مخطط تفصيمي كالجدكؿ التالي يكضح ؿ المشكالت كالمناقششات. كالعصؼ الذىني كح
 جمسات البرنامج.ل

 ( يخطظ نجهغاخ انثشَايج13جذول )

 يذذها يىضىع انجهغح سلى انجهغح

 دلُمح 54 (انمثهٍ)انمُاط  لثم انثشَايج انرمُُى لثم انجهغاخ

 دلُمح 31 يمذيح نثشَايج انرذخم األونً

 دلُمح 57 آداء انركهُفاختعذ  انثاَُح إنً انخايغح

دلُمح 57 تعذ انمذساخ واإلعرعذاداخ انذاسعُح انغادعح إنً انراععح  

انعاششج إنً انثانثح 

 عشش

دلُمح 57 تعذ يا وساء انًعشفح  

 دلُمح 54 انرمُُى تعذ انثشَايج )انمُاط انثعذٌ( تعذ انجهغاخ

بية الخاصة كعمـ النفس محكميف مف قسمي التر دؽ المحكميف: عرض البرنامج عمى .ص .2
قدرتيا عمى تنمية الفاعمية الذاتية ضيح مدل مناسبة األنشطة لمعينة ك ذلؾ لتك ك 

اإلضافو إلى مدل كضكح العبارات . بالطالبات ذكات صعكبات التعمـلدل  األكاديمية
 كضع . ك قد تـ التعديؿ بناءا عمى آراء المحكميف مف حيثمنشكدةتحقيقيا لألىداؼ الك 

  التي تعتمد عمى التمكيف كالحركة.  األنشطة
األكاديمية لمطالبات ذكات صعكبات قيـ البرنامج مف خالؿ تقديـ مقياس الفاعمية الذاتية ا . 3

طبؽ عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. كمف  الذممف قبؿ الباحثة( ك  )المعد التعمـ
بيؽ المقياس عمى مف ثـ أعيد تطك لممجمكعو التجريبيو   الدراسة برنامجثـ قدـ 

لممجمكعو  مرة أخرل المجمكعتيف التجريبية ك الضابطة. كما أنو تـ تقديـ المقياس
 التجريبية بعد مركر شيريف مف أجؿ التعرؼ عمى مدل بقاء أثر برنامج التدريب. 
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 إلحصائية وزبطًا بفسوض الدزاضة:أضاليب املعاجلة ا

الذم ييدؼ إلى قياس الفرؽ ك  ،ريبيتستخدـ المنيج شبو التج الحالية ككف الدراسة 
بيف متكسط درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كذلؾ لإلجابة عف فركض 

 الدراسة؛ فإفَّ الباحثة اعتمدت األساليب اإلحصائية التالية:
، لمتعرؼ عمى الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية ستقمة اختبار )ماف كيتني( لمعينات الم -

 ت بالنسبة لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة.الطالبا في رتب
لمتعرؼ عمى الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية  )كيمكككسكف( لمعينات المترابطة، اختبار -

 في رتب الطالبات بالنسبة لممجمكعة التجريبية قبميان كبعديان، ثـ التتبعي.
 نتائج الدزاضة ومهاقشتًا:

في الفاعمية الذاتية  ذات داللة إحصائيةاألكؿ: تكجد فركؽ  النتائج المتعمقة بالفرض
إجابات المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم  األكاديمية بيف متكسطي رتب
 لصالح المجمكعة التجريبية.

ككانت النتائج كما يكضحيا اختبار ماف كيتني، تـ التحقؽ مف ىذا الفرض عف طريؽ 
 الجدكؿ التالي:

 (10جذول )

األكادًَُح تٍُ يرىعطٍ اجاتاخ انًجًىعّ انرجشَثُح  انزاذُح انفاعهُح شوق فٍذىضُح دالنح انف

 وانضاتطح فٍ انمُاط انثعذٌ

يجًىعاخ 

 انذساعح
 انعذد

انًرىعظ 

 انحغاتٍ
يرىعظ 

 انشذة

يجًىع 

 انشذة

انمًُح 

انحشجح 

(z) 

يغرىي 

 انذالنح

انًجًىعح 

 انضاتطح
14 3.75 2.51 25.14 

-3.557  

4.444**  

دانح نصانح 

نرجشَثُحا  
انًجًىعح 

 انرجشَثُح
14 0.01 10.71 107.14 

( فألم4.41** دانح عُذ يغرىي )  

بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ يتضح تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة 
حيث بمغ متكسط رتب إجابات  .األكاديمية الفاعميةالذاتية الضابطة في القياس البعدم في

(، بينما بمغ متكسط رتب إجابات 2.22( كالمتكسط الحسابي )02.42)المجمكعة التجريبية 
(، كما يتبيف أف مستكل الداللة 6.40( كالمتكسط الحسابي )3.02المجمكعة الضابطة )
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 فركؽىناؾ  أف يكضح مما ،(2.20) ≥ىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل (. ك 2.222)
 المجمكعة إجابات رتب متكسطي بيف يةاألكاديم الذاتية الفاعمية في إحصائية داللة ذات

 التجريبية. المجمكعة لصالح البعدم القياس في كالضابطة التجريبية
كيمكف تفسير كجكد الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعو  

التجريبية إلى تعرض الطالبات ذكات صعكبات التعمـ في المجمكعو التجريبية لمبرنامج 
،كعدـ تعرض الطالبات في المجمكعة الضابطة لو. مما يشير إلى أثر األنشطة ك التدريبي

التدريبات المقدمة في البرنامج عمى رفع تقييـ ىكالء الطالبات لذكاتيف في الفاعمية الذاتية 
 األمر الذم يشير إلى أف ىكالء الطالبات لدييف قصكر في معرفة معتقداتيف حكؿاألكاديمية. 
ية األكاديمية لدييف نتيجة ما يتعرضف لو مف خبرات الفشؿ الدراسي. كىذا ما الفاعمية الذات

أشارت إلية البحكث بأف الطالب ذكم صعكبات التعمـ يعانكف مف كثير مف مشاعر انخفاض 
عدـ الكفاءة كانيـ سيبقكف عمى حاليـ مف الناحية األكاديمية، مما يجعميـ عرضة لمقمؽ 

سي المتكرر الذم يتعرضكف لو . األمر الذم يسيـ في جعؿ كاإلكتئاب نتيجة لمفشؿ الدرا
 (Panicker and Chelliah,2016)  معتقداتيـ عف ذكاتيـ أكاديميا منخفضة

كقد ساىمت الفترة الزمنية لألنشطة التطبيقية لألبعاد الثالثة المستيدفة في الدراسة 
يجاد فركؽ إ . كأدت إلىكاديميةالحالية كالمقدمة في البرنامج في زيادة الفاعمية الذاتية األ 

بيف المجمكعتيف التجريبية ك الضابطة بشكؿ داؿ احصائيا كلصالح المجمكعو التجريبية.  
انو يمكف تحسيف الفاعمية الذاتية األكاديمية لدل الطمبة ذكم ما أشارت إليو دراسة مف كىذا 

بشكؿ جيد ك المناسبة  صعكبات التعمـ باستخداـ تدخالت مناسبة كىذا يعني البرامج المعدة
ت الالزمو لمنجاح الدراسي. ليـ. كالتي تعتمد عمى تقديـ المعرفة كممارسة عدد مف الميارا

تقييميا  مف ستعمؿ بدكرىا عمى زيادة معرفة ىكالء الطمبة بذكاتيـ اكاديميا كتحسيف كالتي
(Bryan, 2003).  منيا: ك مع عدد مف الدراسات  ىذا الفرضنتيجة كتتفؽ

 (0203)عيسى،(،ك0204(، ك)صقر،0206)شبيب،
(Shakeri , Rahmati , Modabber , Eskandari, 2015)  ك

(Alfawair,Alkhateeb and Alwreikat,2012)  
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الثاني: تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الفاعمية الذاتية  النتائج المتعمقة بالفرض
في القياسيف القبمي كالبعدم  األكاديمية بيف متكسطي رتب إجابات المجمكعة التجريبية

 لصالح القياس البعدم.
كلمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي رتب 
إجابات المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم استخدمت الباحثةاختبار 

 ككانت النتائج كما يمي:المترابطة،  )كيمكككسكف( لمعينات
(11جذول )  

 يرىعطٍ تٍُ األكادًَُح انزاذُح انفاعهُح خرثاس )وَهكىكغىٌ( نهعُُاخ انًرشاتطح  نذالنح انفشوق فٍا

.وانثعذٌ انمثهٍ انمُاعٍُ فٍ انًجًىعحانرجشَثُح إجاتاخ سذة  

 ( فألم4.41* دانح عُذ يغرىي )

لبعدم. بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ يتضح تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية في التطبيؽ ا
(، بينما بمغ 2.22لتجريبية في التطبيؽ البعدم )أفراد المجمكعة ا حيث بمغ متكسط إجابات

(، كىي 2.200كما يتبيف أف مستكل الداللة )(. 6.64باتيـ في التطبيؽ القبمي )متكسط إجا
مما يكضح أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية  (. 2.22) ≥الة إحصائيان عند مستكل قيمة د

 القياسيف في التجريبية المجمكعة اتإجاب رتب متكسطي بيف األكاديمية الذاتية الفاعمية في
 البعدم. القياس لصالح كالبعدم القبمي

كيمكف تفسير كجكد الفركؽ الدالة احصائيا بيف القياسيف القبمي ك البعدم لممجمكعو 
التجريبية إلى تأثير البرنامج المعد في الدراسة عمى الفاعمية الذاتية األكاديمية لدل الطالبات 

كيمكف اإلشاره ىنا إلى أف األطفاؿ ذكم صعكبات في ىذه المجمكعة.  ذكات صعكبات التعمـ
التعمـ يمتمككف فاعمية ذاتية منخفضة، مما يجعميـ يتجنبكف األعماؿ األكاديمية التي تتطمب 
تحدم ذىني ألنيـ يستغرقكف كقت أطكؿ في اإلستيعاب كاإلستذكار،كيصعب عمييـ تطبيؽ 

تعرض . إال أف (0225الشرنكبي،مميات عقمية عميا )ممارسة اإلستراتيجيات التي تحتاج ع

 انعذد انرطثُك
انًرىعظ 

 انحغاتٍ

ذىصَع 

 انشذة

يرىعظ 

 انشذة

يجًىع 

 انشذة

انمًُح 

 (Zانحشجح)

يغرىي 

 انذالنح

حجى 

 األثش

)اَرا
5

)  

 انمثهٍ
14 

3.97 
انشذة 

 انغانثح
3.44 3.44 

-5.141  4.415*  4.01 
 0.01 انثعذٌ

انشذة 

 انًىجثح
1.78 15.44 
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لمبرامج المناسبة يساعدىـ في التخمص مف الصعكبات  الطالب ذكم صعكبات التعمـ 
السمبية في عممية التعمـ. مما يجعميـ أكثر اندماجا  األكاديمية التي يعانكف منيا كالطرؽ

 ,Niehausاألكاديمية ) يةفي العممية التعميمية نتيجة تحسف فاعميتيـ الذات كنشاطا
Rudasill and Adelson, 2012) كتتفؽ نتيجة الفرض الثاني مع عدد مف الدراسات .

(،ك)محمد 0206(،ك )متكلي،0204(، )خفاجي،0206(،ك )شبيب،0203كمنيا: )عيسى،
 Bergey, Parrila, Laroche and)( ك 0202كأبك أسعد ك الضالعيف، 

Deacon,2019)    كand Eissa, 2015) Abdul Kader( . 
الثالث: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الفاعمية الذاتية  النتائج المتعمقة بالفرض

األكاديمية بيف متكسطي رتب إجابات المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي )بعد 
 مركر شيريف مف تطبيؽ المقياس(.

اللة إحصائية بيف متكسطي رتب كلمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات د
اختبار  استخدمت الباحثةف إجابات المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي

 ككانت النتائج كما يمي:)كيمكككسكف( لمعينات المترابطة، 
 (12جذول )

 يرىعطٍ تٍُ األكادًَُح انزاذُح انفاعهُح اخرثاس )وَهكىكغىٌ( نهعُُاخ انًرشاتطح  نذالنح انفشوق فٍ

.انثعذٌ وانررثعٍ انمُاعٍُ فٍ انرجشَثُح انًجًىعح إجاتاخ سذة  

 بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ يتضح عدـ كجكد اختالؼ جكىرم بيف إجابات  
أفراد  حيث بمغ متكسط إجابات كالتتبعي.  أفراد المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم

 (، بينما بمغ متكسط إجاباتيـ في التطبيؽ2.22المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم )
الة إحصائيان عند (، كىي قيمة غير د2.402يف أف مستكل الداللة )كما يتب(. 2.26التتبعي )
 متكسطي يكضح عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذم األمر(.  2.22) ≥مستكل 

 انعذد انرطثُك
انًرىعظ 

 انحغاتٍ

ذىصَع 

 انشذة

يرىعظ 

 انشذة

يجًىع 

 انشذة

انمًُح 

 (Zانحشجح)

يغرىي 

 انذالنح

 انثعذٌ
14 

انشذة  0.01

 انغانثح
0.84 50.44 

-4.318  4.754 
انشذة  0.09 انررثعٍ

 انًىجثح
2.54 31.44 
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 الذاتية الفاعمية في البعدم كالتتبعي القياسيف في التجريبية المجمكعة إجابات رتب
كيمكف تفسير نتيجة الفرض الثالث  لمقياس.األكاديمية، كذلؾ بعد مركر شيريف مف تطبيؽ ا

عمى أف الطالبات ذكات صعكبات التعمـ المشاركات في المجمكعو التجريبية حصمكا عمى 
معمكمات جيدة مف خالؿ البرنامج المقدـ ليف. كما أنيف اصبحت لدييف معرفة باستراتيجيات 

مما جعؿ لمبرنامج أثر عمييف  آداء التكميفات، كميارات ماكراء المعرفة كبقدراتيف الدراسية،
حتى بعد مركر شيريف مف تطبيقة. إف تعرض الطالبات ذكات الصعكبات لمبرنامج التدريبي 
حسف الفاعمية الذاتية األكاديمية لدييف،كذلؾ مف خالؿ استخداـ استراتيجيات كطرؽ فعالة 

ىذا الفرض مع عدد  . كتتفؽ نتيجة(0206الديب كخميفة،لتنمية الفاعمية الذاتية األكاديمية )
 (. 0203( ك )عيسى،0204( ك )خفاجي، 0206مف الدراسات كمنيا: )شبيب،

كيمكف مناقشة النتائج الثالث لمدراسة بشكؿ مجمؿ ك أكثر تفصيال، حيث أف التالميذ  
ذكم الفاعمية الذاتية األكاديمة المنخفضة عف ذكاتيـ يميمكف إلى استخداـ أساليب مكاجية 

نتيجة عدـ التركيز عمى  يشعركف باإلحباط كانخفاض الكعي عف ذكاتيـغير مناسبة، ك 
، كقد لمس ذلؾ لدل الطالبات مكضكع الدراسة أثناء تطبيؽ  ) (Gidderns,2016قدراتيـ 

 البرنامج. كعمية فإف تزكيد ىكالء الطالبات ببرامج لخفض الضغكط األكاديمية ك تقميؿ اإلحباط
يمية كبالتالي تحصيميـ يـ يعمؿ عمى تحسيف فعاليتيـ األكادكاإلستفادة مف جكانب القكة لدي

كمف خالؿ استخداـ الفنيات المعرفية يمكف تبصير الفئة المستيدفة بأخطائيـ الدراسي. 
كاختبارىا كاقعيا. كتكضيح أف تعميـ الفشؿ مف التجارب السابقة عمى التجارب المستقبمية ال 

األسباب كاتباع أساليب كميارات معينة مف شأنو أف يحقؽ ليـ شيئا، كلكف بذؿ الجيد كاتخاذ 
 (. 0203 لناتج المتكقع في المستقبؿ )نكفؿ،يعمؿ عمى تحسيف ا

كمما سبؽ تعزل الباحثة نتائج فركض الدراسة كفعالية البرنامج المعد في تحسيف  
ستراتيجيات الفاعمية الذاتية األكاديمية في الدراسة الحالية إلى محتكل البرنامج التدريبي كاإل

ىذا المستخدمة كاألنشطة المقدمة لمطالبات ك التي غطت أبعاد الفاعمية الذاتية األكاديمية. 
باإلضافة إلى التشجيع المتبع لمكصكؿ لإلتقاف كذلؾ باستخداـ فنيات النمذجة كالتغذية 

سي ك الراجعة كالحكار كالمناقشة كالتدريب عمى ميارات آداء التكميفات ك اإلستعداد الدرا
اضؼ إلى ذلؾ اتساـ األنشطة بالمعب لتككف محببة لمطالبات ك كراء المعرفة.  ميارات ما
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( كفي نياية الجمسات أك بطاطس التركيز عمى التشجيع المادم بعد كؿ جمسة )شككالتو
)ىدية كشيادة(، أثر في مكاظبة الطالبات عمى الحضكر كمف ثـ تحسف فعاليتيف الذاتية 

ف  جمسات البرنامج ىدفت إلى تدريب الطالبات عمى استخداـ العبارات كما أاألكاديمية. 
اإليجابية مف أجؿ دعـ ذكاتيف، كما كتناكلت الجمسات العديد مف األنشطة التي كانت تقدـ في 

بيف  ك المفظي  مجمكعات كليس بشكؿ فردم. كذلؾ مف أجؿ زيادة فرص التفاعؿ اإلجتماعي
  في كؿ مجمكعو.األفراد 

مت جمسات البرنامج عمى خمؽ مناخ تعميمي شعرت فيو الطالبات بالحرية في لقد عم 
التعبير عف أفكارىف، مما زاد مف فرص التفاعؿ اإليجابي ك المناقشة كاتباع التعميمات بيف 

كما أف البرنامج التدريبي بني عمى أسس أفراد المجمكعو الكاحدة  ك المجمكعات بشكؿ عاـ. 
ة المعرفية اإلجتماعية ك مراعيا خصائص الطالبات ذكات صعكبات عممية منبثقا مف النظري

أف اإلعداد الجيد لمبرنامج مف حيث مدة كما التعمـ النفسية كاإلجتماعية ك األكاديمية. 
الجمسات كنكعية األنشطة ك شرح التعميمات عند تطبيؽ البرنامج بشكؿ مفصؿ، كؿ ذلؾ مف 

األمر د تنفيذ البرنامج كمشاركة الطالبات فيو. شأنو أف يساىـ في تكفير مناخ إيجابي عن
الذم جعؿ الطالبات أكثر تقبال ألفكار غيرىـ كاحتراميا كأىمية اإلنفتاح عمى الخبرات الجديدة 

كذلؾ مف خالؿ مف أجؿ أف يطكر اإلنساف نفسة كيدرؾ فاعميتو مف أجؿ الكصكؿ لمنجاح. 
كاديمي، ألنيـ يممككف طاقات كامنة بداخميـ بذؿ الجيد كالمثابرة لتحقيؽ المزيد مف التقدـ األ 

 يستطيعكف اظيارىا كالتغمب عمى المكاقؼ كالمشكالت التعميمية المختمفة. 
كما كتعزك الباحثة األثر اإليجابي لمبرنامج عمى الفاعمية الذاتية األكادية لدل أفراد  

ة األكاديمية كأسميب المجمكعو التجريبية ك استمراريتة إلى طبيعة مفيـك الفاعمية الذاتي
دعميا، حيث أف اكتساب الفرد لمميارات اإليجابية التي تعزز ثقتة بنفسة كبقدرتة عمى 
النجاحأدل إلى تعديؿ المعتقدات السمبية إلى إيجابية مف خالؿ العديد مف األنشطة المقدمة 

ريف مف كقد استمر أثر البرنامج المقدـ حتى بعد مضي شيلمطالبات ذكات صعكبات التعمـ. 
تطبيقة نتيجة متابعة ىكالء الطالبات كمساعدتيـ كتشجيعيـ عمى التعاكف مع بعضيـ مف 

  أجؿ آداء اكاديمي أفضؿ. 
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 التوصيات:

الطالبات ذكات صعكبات التعمـ الالتي ضركرة تطبيؽ البرنامج المعد في ىذه الدراسة عمى  .0
 يدرسف في الصفيف الخامس ك السادس اإلبتدائي. 

األكاديمية لمادة معينة مثؿ تنمية الفاعمية الذاتية ة عمؿ برنامج متخصص يسعى لضركر  .0
 الفاعمية الذاتية في الرياضيات أك الفاعمية الذاتية في القراءة. 

األكاديمية بشكؿ عاـ لكافة الطالب ك الطالبات ذكات . عمؿ برامج لتنمية الفاعمية الذاتية 6
 الدراسية.  صعكبات التعمـ عمى اختالؼ مراحميـ
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. دار صعوبات التعمم طرق التدريس واالستراتيجيات المعرفية(. 5102أبو نيان،إبراىيم )
 التوزيع، الرياض، المممكة العربية السعودية. الناشر الدولي لمنشر و 

استراتيجيات التدريس لذوي ( 5102الباز، إيمان و رباح، محمود و السكيتي، محمد ) 
 . دار الزىراء، الرياض: المممكة العربية السعودية. صعوبات التعمم

( 5105البطاينو، أسامو و الرشدان، مالك و السبايمو، عبيد و الخطاطبة، عبدالمجيد )
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 و الدراسات االجتماعية.
(. صعوبات التعمم في القراءة 5102حمادنة، برىان و عاصي، خالد و الحمادنة، كرم )

 يا.مكتبة الرشد. الرياض: المممكة العربية السعودية. واإلمالء و الكتابة وطرق واستراتيجياتتدريس
(. فعالية برنامج إرشادي في تنمية فاعمية الذات لدى 5102خفاجي، دينا محمد عرفة )
 . 202-222(، 5) 50،مجمة كمية التربية ببورسعيدالتالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم. 

( أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفاءة 0251الديب،محمد مصطفي و خمفة، وليد السيد أحمد  )
ووجية الضبط وقمق اإلختبار لدى الطالب المتمكئين أكاديميا  الذاتية األكاديمية في الدافعية لمتعمم 

 . 021-001(، 0)22،وعمم النفس دراسات عربية في التربية بكمية التربية جامعة الطائف. 
. دار صعوبات التعمم األكاديمية و النمائية (5105السرطاوي،زيدان والسرطاوي، عبدالعزيز )

 التوزيع، عمان: األردن. المسيرة لمنشر و اإلعالن و 
مدخل إلى ( 5100السرطاوي،زيدان والسرطاوي، عبدالعزيز وخشان، أيمن وأبو جودة، وائل )

 لمنشر و التوزيع، الرياض: المممكة العربية السعودية. . دار الزىراء صعوبات التعمم
فعالية برنامج تدريبي في رفع مستوى ما وراء المزاج وأثره في ( 5101أحمد محمد )شبيب، 

مجمة جامعة الشارقة لمعموم اإلنسانية ذوى صعوبات التعمم.  الكفاءة الذاتية الكاديمية لدى التمميذ 
 .   222-240(،0) 02. واالجتماعية

ية واإلنفعالية المميزة ( بعض الخصائص المعرفية والشخص5111الشرنوبي،نادية السيد )
، مجمة كمية التربيةطالب وطالبات الجامعة )جامعة األزىر(.  لممتمكئين وغير المتكمئين أكاديميا من 

022 (0 ، )521-222  . 



 .........................................................جتماعية بي قائم على النظرية المعرفية االفعالية برنامج تدري

- 204 - 

( فعالية برنامج تدريبي معرفي سموكي في تحسين الكفاءة 5102صقر، السيد أحمد محمود )
المجمة التربوية لكمية تعمم القراءة بالصف الخامس اإلبتدائي.  الذاتية المدركة لدى التالميذ ذوي صعوبات

 . 022-002(، 0)  21، التربية بسوىاج
(. دراسة مقارنة لمحاجات النفسية بين أطفال الروضة من ذوي 5102الظفيري، نواف )

 . 222-242(، 2) 1، مجمة الدراسات التربوية والنفسية صعوبات التعمم النمائية والعاديين. 
( كفاءة الذات األكاديمية المدركة و الشعور بقمق 5104بدالقوي، رانيا و األقرع، السيد )ع

- 202(،  4) 02.مجمة العموم التربوية و النفسيةاإلختبار بين  ذوي صعوبات التعمم و العاديين. 
221. 

 (. ضغوط الحياة و أساليب مواجيتيا. الكويت: دار الكتاب. 5112عسكر، عمي )
( فعالية التدريب عمى التخيل الموجة في تنمية الكفاءة 5102ي أحمد سيد )عيسى، يسر 

 4، مجمة التربية الخاصةالتعمم.  الذاتية األكاديمية لخفض قمق اإلختبار لدى التالميذ ذوي صعوبات
(0 ،)222-412 . 

. أثر برنامج عالجي معرفي سموكي قائم عمى (5101متولي، محمد عبد القادر عمي )
فعالية الذات األكاديمية لدى عينة من طالب جامعة سطام ذوي  تشوىات المعرفية في تحسين تعديل ال

 .212-242 ، (2) 51النفسية، و التربوية العموم مجمة. التحصيل المنخفض
فاعمية ( . 5104محمد، محمد درويش و أبو أسعد، أحمد و الضالعين، أنس صالح )

وفعالية الذات األكاديمية لدى المتأخرين  الضبط برنامج ارشادي متعدد النماذج عمى مركز 
العربية لإلستشارة العممية  الجمعية دراسيا من تالميذ المرحمة المتوسطة بالمممكة األردنية الياشمية. 

 . 40-02(، 41) 02، والتنمية البشرية
فائقي الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة وعالقتيا بالطموح لدى   )5102(المطيري، سعود 

 . رسالة ماجستير جامعة الخميج المرحمة الثانوية في  ومتوسطي وذوي صعوبات التعمم 
 العربي. 

( العالج المعرفي السموكي بين النظرية والتطبيق. القاىرة: مكتبة 5102نوفل، فاطمة عمي )
 اإلنجمو. 
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